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Надія Андрейчук
ВЧЕНИЙ І БАТЬКО: ЗРАЗОК ГАЛИЦЬКОГО ІНТЕЛІГЕНТА
Я щиро вдячна всім колегам, що сьогодні ми зібралися тут, щоб
згадати людину, яка понад 40 років віддала нашому університетові. Він
ходив цими коридорами і більшість присутніх знала його.
Коли Богдан Васильович сказав, що буде засідання, присвячене
сторіччю з його дня народження, я була дуже зворушена. Ця новина
розгойдала спогади, і перше, що я подумала – тато не любив ювілеїв. Не
любив, коли сплітали словесні вінки ювілярові, восхваляли його, може й не
завжди щиро. Він був надзвичайно скромною людиною, і це, мабуть те
перше, що визначало його інтелігентність. Але зараз, коли пройшло багато
років, сьогоднішня зустріч – це вінок доброї памʼяті, вираз бажання
віддати шану колезі, який залишив слід в історії факультету, а ця історія –
це люди. Чому є люди, яких памʼятають?
Моє найперше усвідомлене сприйняття тата – це сприйняття
людини, яка все знає. Мені здавалося, що немає нічого такого, чого б він
не міг мені пояснити. І при цьому він ніколи не вважав, що це погано, що
ти чогось не знаєш, навпаки, чудово, що ти ХОЧЕШ знати. І ось ще одна
важлива риса інтелігента – ніколи він не вважав себе кращим чи вищим за
інших. Він поважав кожного. При цьому, він сам вкладав у поняття
інтелігент своє розуміння. Казав так: „Яка ж ми з тобою інтелігенція, вона
має бути щонайменше у пʼятому поколінні, а я – перше”.
Так, він народився у малозаможній родині. Батька не знав, бо той
пропав у вирі першої світової, і мати, яка була малограмотною, але
життєрадісною і навіть артистичною, за татовими спогадами, жінкою,
пішла служити до пана. Пан Коссакєвич, директор паньствової каси
ощендносьці любив малого Яся. Його рідний син Віцко пропав десь у
Америці, і навіть спадок пана Коссакєвича піщов потім на скарб панства.
Любив тата. Бачив його здібності до навчання і відправив вчитися до
гімназії. Це була польська класична гімназія, яка стала першою
філологічною школою. Запамʼяталися професори гімназії, яких він дуже
колоритно описав у своїх щоденниках, і які потім відтворив Андрій
Олександрович Содомора у чудовому нарисі про тата „Високі обрії
Долини”, що ввійшли до його книжки „Лініями долі”:
Льойзьо Циган, який відкривав гімназистам тайни фізики і хімії з
червоним лицем, на якому контрастно виділявся своїм багряним кольором
великий ніс, і палицею зі срібною ручкою, яка була його постійною
супутницею. Циган ніколи не називав студента його прізвищем, мав свою
номенклатуру і тато був у нього Ясьо – кінний матрос.
Перший вчитель німецької мови єврей Шнапер – повний, середнього
зросту, рудий з синіми очима, з виразними і не позбавленими комізму
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жестами та мімікою. Грав на флейті і крім німецької знав англійську та
французьку мови. Тато пише про нього як про хорошого методиста і
педагога, до якого ходив ще й на факультативний курс французької мови.
Згадує і інших вчителів: Елізу Шаудер, єврея Шварца, який дуже добре
знав німецьку мову У щоденнику тато пише, що похвала з уст Шварца
була йому дуже приємна.
Найбільше клопотів було з учителем латини Тадеушем
Пржилібським, який знущався з тих гімназистів, які не могли збагнути всіх
таїн латинської морфології та синтаксису. Компенсував фізичну ваду
(тоненькі ноги були скривлені в один бік), називаючи всіх гімназистів
нікчемними гомункулями.
Згадує ще одного латиніста єврея Цуркайса, який мав великі зуби, а з
одного і з другого боку один зуб наче не поміщався у горішній щелепі,
тому гімназисти називали його „Гризун”.
Директор гімназії Кристановський, який викладав загальну історію і
науку о Польсце вспулчесней, мав свою методу шкіцув і загаднень – на
кожному уроці давав відповіді на різні питання, які ставили гімназисти і
пояснював слова іншомовного походження, які вони спеціально
вишукували у словнику, щоб перевірити його знання. Згадуючи
Кристановського, тато розповідав, як той пояснював слово комунізм і
казав, що це дуже гарна ідея, але комунізм настане тільки тоді, коли люди
стануть ангелами, a dopoki czlowiek jest czlowiekiem komunizm jest
niemozliwy.
Памʼятають колеги ще одну історію, яку тато особливо любив. Це
історія про годинник. Того далекого ранку 1929 року малий гімназист
прийшов на заняття скоріше. Під настінним годинником у коридорі стояла
розкладна драбина і директор Роман Гладишовський велів вилізти на
драбину і наставити: за чи мінути чи квадранти на усьму. „Я розгубився –
пише тато у щоденнику – повертаю цайгером вниз і вверх, зупинити у
потрібному місці не можу, а Гладишовський реве: Ти туманє коронований,
навет дзигарка нє умєш нарегульоваць!”
Сильветки вчителів, які вимальовує через багато років, оживляють в
уяві той особливий гімназійний світ кінця 20х – початку 30х років з його
професорами, які були елітою тогочасного суспільства. Не було того, що
зараз ми іменуємо протекціонізмом. Коли дістав двійку з латини син
воєводи, то після того, як вдалося ту двійку перездати, воєвода прийшов
дякувати професорові: Пшепрашам, наймоцнєй, то жона го розпусціла…
Гімназія дала основу філологічних знань, розквітла любов до слова
чужоземного. Опановував не лише гімназійні предмети, хотів сам вивчати
мови. Випросив у якогось жида „Самоучек єнзика ангєльськєго” і
самотужки вивчав англійську. Сидячи на даху на повний голос намагався
опанувати англійську вимову.
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Манили чужі мови і чужі краї. Задумав побачити світ. Утік до
портової Гдині і сховався в трюмі корабля, котрий мав відпливати до
Аргентини. Через багато років з сумом говорив: Але мене знайшли і зняли
з корабля…Повернули додому.
Гімназію закінчив з відзнакою. Але для українця, навіть після
матури, праці не було. Давав приватні уроки. Потім – служба у польському
війську. Коли був де мобілізований у 1937 році, то за 7 км ходив пішки до
Вигоди на дистиляцію за 5 злотих на місяць., і був дуже щасливий, коли
зміг купити собі ровер.
А потім – війна. Служив у польському війську, але після поразки
Польші повернувся до Долини. Казав, що присяги не зламав
Роки окупації провів у Долині. З сумом розповідав, як у єврейському
гетто розстріляли тисячі євреїв, серед яких були і його гімназійні друзі.
Працював у союзі кооператорів і, знаючи добре німецьку мову, допомагав
долинянам писати різні звернення до німецької комендатури. Уже, коли в
44 році через Долину переходив фронт урятував совєтського офіцера
Сергія Ексузьяна. Сховав його у саду під яблуками. Не вагався, хоча знав,
що якби німці його знайшли, то розстріляли б обох.
Готовність допомогти, самопожертва – теж ознака інтелігенції. Після
війни Ексузьян розшукав його і вони довго листувалися.
Пізніше влаштувався на пожежну команду. Праця була не надто
почесна. На „гасіння” виїжджали лише раз, тай то, поки приїхали, то
стодола згоріла.
Чудом уникнув радянської мобілізації., а у 45 році зустрів своє
кохання – Олю Горбову. Мама працювала в банку. У 1946 році в лютому
вони одружилися. Батьки моєї мами настояли, щоб їхав вчитися до Львова.
Поїхав. У приймальній комісії навіть не хотіли брати гімназійне свідоцтво.
„Гімназія не дає того, що середня школа” – сказав голова комісії. Тато
знайшов, що відповісти: „Але ж ваш Лєнін закінчував гімназію”.
Документи прийняли. А потім були вступні іспити. Німецьку мову знав
краще за екзаменаторку. От і поставила вона трійку, бо ж її була сила. А
викладачка, що приймала іспит з української літератури, його врятувала.
Мав у білеті „Хіба ревуть воли, як ясла повні”. Чемно сказав: „Прошу пані,
я скінчив польську гімназію, і того не читав”. Подивилася уважно і
поставила позитивну оцінку. Тато був дуже вдячний. Російський диктант
написав без жодної помилки, бо, готуючись до іспиту, чемно вивчив
російський правопис. „Этого не может быть. Вы списали”. Але все ж
позитивну оцінку поставили. Став студентом класичного відділення. Був
старшим за інших студентів, але вчився дуже наполегливо. Мав добрих
вчителів: проф. Лурʼє, проф. Білик.
Памʼятаю, що дружив з Петром Міхеєвим, який уже згодом не раз
бував у нас вдома, і я його памʼятаю.
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У татовому архіві – багато дружніх шаржів з тих років. Ось один з
них – як здавали українську мову.
У 1952 році захистив диплом. А потім були мрії про аспірантуру,
але… Треба було бути членом партії. Ніколи не був і ніколи не сприймав
„керівної ролі партії”. Неодноразово кликали його в партком і
пропонували вступати, але завжди відповідав, що працює над собою, але
ще не доріс.
Те, що не був комуністом, перешкодило і поїхати в Монголію, куди
його мали відправити на роботу. Ще довго була у нас у хаті величезна
валізка, яку мама купила, щоб їхати до Монголії.
Почалася робота на кафедрі. То були довгі роки – з 1952 по 1986. Ще
у тому далекому 52му проф.. Білик написав у характеристиці: „Тов.
Андрейчук має належні знання, то може успішно виповняти свої обвʼязки.
Є здисциплінованим працівником. До занять підготовляється сумлінно”.
То були щасливі роки – роки праці у чудовому колективі. В останній
період свого життя тато писав щоденники. Згадував. Аналізував. Міркував.
Зараз у нашому сімейному архіві є 20 таких зошитів. З хвилюванням
перечитую їх і мушу зазначити, що там немає жодного несхвального слова
про когось з колег. Навпаки. З повагою пише про Йосипа Устиновича
Кобіва, з любовʼю про Роксоляну Леонідівну Оліщук – дуже гарна дівчина,
про Тетяну Олексіївну Буйницьку – дай їй Боже здоровʼя і довге
панування, про Богдана Михайловича Задорожного, Богдана Васильовича
Максимчука, про захист Ліни Михайлівни Глущенко, про Віталія
Петровича Маслюка, Богдана Васильовича Чернюха, Ольгу Юріївну
Назаренко, Юлію Михайлівну Кузьму та інших колег. Одного дня написав:
„Гарний у нас на кафедрі колектив. Важко мені буде з ним розставатись”.
Він завжди був позитивно налаштований до інших людей і до колег.
Уже пізніше напише у своєму щоденнику про важливість позитивних
емоцій: „Дуже важлива річ у нашому житті – це позитивні емоції. Вони
очищають і зціляють нашу психіку. Ці позитивні емоції кожна людина
може сама викликати у своїй душі. Тут, на мою думку, доречно згадати
про софістів: людина є мірою всіх речей”.
Працював на кафедрі до 73 року життя. Викладав різні курси на
кафедрі класичної філології читав латину юристам та історикам.
Збереглися конспекти, написані його гарним рівним письмом з народної
латині, грецької епіграфіки, інтерпретації гомерівських текстів та ін. Їздив
з студентами в Крим на практику.
Була і особлива група – група, у якій вчилася Роксоляна Петрівна
Оліщук. Довгі роки зустрічаються. Поки тато був з нами і він завжди брав
участь у тих зустрічах.
Були й студенти, яким не дуже пасувало звичне татове „колеєґо”, а
радше теж звичне для нього „Тумане коронований”. Є в архіві і фото з
таким написом на звороті: „Даремно стараюсь”.
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Для мене тато – це перш за все велике дубове бюрко, за яким він
працював. Там не можна було нічого рухати і там було одночасно відкрито
багато різних книг різними мовами. Тато постійно щось вивчав. Крім
латини та греки знав польську, німецьку, англійську, французьку,
іспанську, працював з санскритом, цікавився есперанто. Він довго писав
дисертацію, але це для нього не було самоціллю. Він отримував
задоволення. Захистив свою працю аж через 15 років після закінчення
університету. У відгуку кафедри класичної філології на дисертацію,
підписаному Й.У.Кобівим, читаємо: „Крім памʼяток літературної мови
автор дисертації бере до уваги грецькі діалекти, епіграфічний матеріал і
папіруси. В широкому обсязі використано Novum Testamentum. Тема
дисертації розроблена на широкому порівняльному фоні. І.І.Андрейчук
порівнює синтаксичну функцію грецького дієприкметника з відповідними
явищами в індоєвропейських мовах як у давніх – вже віджилих, так і в
сучасних, стверджує аналогії і різниці. В дисертації наводяться численні
паралелі з санскритом, латинською мовою, старословʼянською,
давньоруською, російською, польською, литовською, англійською,
французькою, німецькою.” Чи багато нині маємо таких філологів? Захист
був блискучий.
Окрема сторінка його факультетського життя – робота в деканаті.
Дуже шанував Тетяну Олексіївну Буйницьку, і хоча не мав
адміністративних здібностей, давав собі раду. Важав, що влада людей псує.
Але писав у щоденнику, що „під цей параграф не підходять Буйницька,
Чичерін, Остап Августович Домбровський і Кузнєцова”.
Був не просто викладачем, був вихователем. Вважав, що найкращі
результати дає гуманістичне виховання на античній базі: „Перечитую старі
„Filomaty”, що виходили у світ під редакцією проф.. Ганшиньця у Львові у
30-х роках. Після кожного прочитаного номера все більше й більше
переконуюсь, що найкращі результати дає гуманістичне виховання на
античній базі. Перекладаючи грецький текст, чи латинський текст на рідну
мову. Учень піддається не тільки „розумовій гімнастиці”, як у старій школі
говорили, але вчиться правильно і гарно виражати свої думки і досягає тої
досконалості, якої вимагає Ю.Словацький:
Chodzi mi o to, aby język giętki
Wszystko powiedział, co pomyśli głowa,
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem dźwięczny, jak aniolów mova.
Мова – це найкращий і найцінніший подарунок, який людина
отримала від свого Творця. Шкода, що у радянських середніх школах
немає латині. Від цього виграло би все суспільство, при умові, що сам
вчитель був би ентузіастом свого фаху та античної культури. Може колись
людство затужить за античною красою і прийде другий ренесанс
античності”.
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Напевно тішився б з того, що його внучка Наталя, випускниця
кафедри класичної філології, стала тим ентузіастом і сьогодні викладає
латину учням Долинського природничо-математичного ліцею. Окремий
скарб для мене – це татове листування, окрема велика шухляда у татовому
архіві: ніжні листи до мами (того періоду, коли вона ще не приїхала до
Львова), листи від науковців, учнів-випускників, гімназійних друзів, навіть
від бригадира з колгоспу, куди їздив з студентами на роботу. Через
ставлення людей, яке струмує з тих листів, постає його внутрішня
інтелігенція, його любов до людей, його особливий викладацький дар.
Останній виразно проступає з листа Наталії Миколаївни Яковенко,
сьогодні доктора наук, професора: „Не можу сказати, в який день і час і
яким словом, але, уявіть собі, сааме Ви навчили мене цікавитись в науці
тими територіями, де інші ноги не ходили”.
І ось пора прощання з університетом і останні роки в Долині.
Щасливі роки у Славному королівському місті Долині, про яку завжди
мріяв. Газдував, писав свої щоденники, у яких виразно відчувається його
виняткова інтелігентність. Торкався різних тем у своїх розмірковуваннях:

питання історії та політики, Гобачовська відлига (Горбачов як
Геракл чистить Авгієві стайні), різні політичні постаті, як-от, Хрущов,
Лєнін, Сталін, Пілсудський;

питання збереження природи;

багато пише про моральні цінності: схвалює правдомовність,
засуджує грошолюбство, злодійство;

релігійні питання: був людиною глибоко віруючою. Добре знав
Біблію, часто цитує псалми Давидові. Вважав, що держава без релігії – це
дім без фундаменту, „совіт нечестивих”;

міркує про освіту, неодноразово пише, що в середній школі
потрібна латина, але потрібні вчителі з широкою ерудицією;

пише різними мовами, цитує Горація, Тувіма, Псалми
Давидові.
Ось один із останніх записів (28 вересня 1988): „Чудовий осінній
день. Листя починає опадати. Осінь навіює якусь меланхолію і тугу. Як у
молоді мої роки, так і тепер, я йшов би кудись у далеку дорогу. Летів би з
перелітними птахами, ішов би на мандрівку з вітром, з місяцем. Плив би на
швидкому кораблі, як Одіссей, до незвіданих берегів. Я романтик...”
Відійшов у вічність у день свого народження: 24 грудня 1988 року.
Сповнилася просительна ектенія: Християнської кончини життя нашого,
безболісної, бездоганної мирної… У своєму щоденнику писав:
І всі ми будем там,
Надійде мить остання,
І в човен кине нас,
Як дійдемо черги…. (Горацій у перекладі М. Зерова)
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Вічная памʼять батькові і вчителю.
Алієва Ольга
СПІЛЬНИЙ СЕМАНТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ-ІНВАРІАНТ ТА
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ
Функціональне та аналітичне дослідження терміноодиниць та аналіз
впливу інваріантного компонента на розвиток термінів у різних
семантичних полях є одним із актуальних напрямів досліджень та дискусій
у сучасному семасіологічному термінознавстві.
Кожну окрему
терміносистему необхідно розглядати
і вивчати як єдину групу
взаємопов’язаних понять, яка обов’язково має свої певні особливості, а
також свої закони внутрішнього розвитку. Не тільки зміна кількості
компонентів призводить до внутрішніх змін, але, включаючи у себе нові
елементи, термінологічна система здійснює і внутрішній семантичний
перерозподіл між елементами.
Дослідження зв’язків між семною структурою та інваріантним
семантичним «ядром» слова-терміна дають змогу простежити, як
функціонує інваріантний семантичний компонент у «породженні» кожного
смислу у різних термінологічних полях. Особливості вивчення
термінологічної лексики, функціонування та взаємозв’язків окремих
термінологічних систем пояснюються тим, що в загальновживаній лексиці
слово постає як сукупність смислів, і зв’язки між ними в рамках однієї
лексичної одиниці можуть бути розмитими. У певному термінологічному
полі термін починає функціонувати в обмеженій (порівняно із словом
загальновживаної лексики) кількості смислів. Також потрібно зазначити,
що окремий термінологічний смисл досліджуваної одиниці може бути
відмінним від загальновживаного змісту, а отже потребує окремого
вивчення. Окрім того, у рамках системи мови кожної спеціальної
термінологічної системи існують досить специфічні співвідношення між
термінологічною лексикою
та загальновживаною лексикою, як їх
джерелом.
Необхідність та складність процесу вивчення термінологічної
структури лексичних одиниць пояснюється ще і тим, що вона повинна
розглядатися на багатьох рівнях – на рівні категорій об’єктного матеріалу,
на рівні логічних категорій, а також на рівні прагматичного втілення та
використання усіх властивостей термінологічної одиниці.
Аналіз смислової семантичної структури терміна дає змогу
простежити, як функціонує інваріантний семантичний компонент у
«породженні» кожного смислу у різних термінологічних полях, що
полегшує процес сприйняття фахової термінологіі та має практичне
значення для дослідження та моделювання процесу термінотворення.

17

Андрейчук Н. І.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ПОНЯТТЯ РОЗУМІННЯ:
СЕМІОТИКА І ПЕРЕКЛАД
Для кращого розуміння комунікативних процесів необхідний діалог
різних дисциплін на обʼєктному рівні та на метарівні, отже, не дивно, що за
останні десятиріччя пожвавився пошук такого діалогу між теоріями та
дослідницьким інструментарієм низки наук, зокрема, семіотики та
перекладознавства. Оскільки поняття розуміння залишається дискусійним
для обох згаданих наук, то зʼясування його міждисциплінарної природи
забезпечує новий погляд на процес інтерпретації знаків у процесі
перекладу.
У статті стверджується, що процес породження тексту є семіотичним
процесом утворення текстового знака, що ґрунтується на знанні коду. Цей
процес є смислотвірним, а розкриття смислів є результатом когнітивних
процесів, які забезпечують інтерпретацію коду:

Переклад як медіальна практика потребує інструментарію для аналізу
«медіальності». Все частіше таким інструментом визнається семіотика. З
опорою на розуміння як інтерпретацію коду тексту-знака, пропонуються
такі канони спільні для семіотики і перекладу:
1. Семіозис є переклад і веде до розуміння у перекладі.
2. Перекласти не означає декодувати, а означає інтерпретацію.
3. Інтерпретація в стосунку до перекладу включає:
a) процес
застосування інтерпретант, який веде до розуміння; б)
герменевтичний аналіз, спрямований на розуміння авторської
інтенції та його/її мовнокультурного простору, який слугує моделлю
інтерпретації.
4. Розуміння тексту-знака 1 як результат застосування трьох
типів інтерпретант включає:
 розуміння „подій” – інформація на рівні тексту;
 розуміння ритуалізованого „ансамблю” дискурсу – інформація
на рівні жанру;
 розуміння культурного кодування – контекстуальна та
інтертекстуальна інформація на соціо-культурному рівні.
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5. Тип перекладу формується на основі цих типів інформації.
Інформаційна втрата буде найвищою для для інтерсеміотичного
перекладу.
6. Розуміння перекладачем тексту-знака 1 є точкою відліку для
генерування тексту-знака 2, що передбачає забезпечення прозуміння
тексту-знака 2.
Арцишевська Анетта
ESP TEACHING THROUGH READING FICTION
Teaching ESP is a part of Foreign Language Syllabus of the Department
of Foreign Languages for the Humanities at Lviv National University named
after Ivan Franko. While teaching ESP we traditionally work on original law
texts, extend students’ knowledge of legal vocabulary, teach them how to write
and defend their course and master papers in English. These are well-known and
time-tested activities aimed at students’ mastering legal English which are used
by teachers of English.
But we always need to introduce something new, something more
modern, more efficient and challenging for students to master ESP language.
And when our partners from American English Institute of the University of
Oregon brought us several copies of “A Civil Action” by Jonathan Harr and
handouts developed by one of the language instructors I realized that this book
will stimulate my students’ interest in ESP as it deals with one of the US most
well-known landmark environmental cases.
The idea looked challenging to me as I saw many advantages of
integrating different aspects of teaching in this kind of activity. My idea was to
stimulate law students’ interest in legal terminology, to make their ESP learning
more enjoyable and effective and close to real life. Each reading assignment
(250 pages per term divided into smaller ones - 75 pages per month) includes the
following parts:
1. Vocabulary. (most important for understanding the novel and their
professional studies (ESP vocabulary). Students are given helpful vocabulary
websites to look up words while reading.
2. Reading. Comprehension Questions: a) General comprehension; b)
Detailed questions focusing on specific information;
3. Journal writing (students answer journal questions. The goal is to
develop fluency and greater comfort in expressing their ideas in English.
4. Grammar exercises. They are contextualized, i.e. examples are drawn
from the novel.
5. CALL/Internet – students are asked to do internet searches to find
information that complements reading (references to locations, author’s
biography, other books of the same author, prototypes of main characters).
6. Argumentative and Contrastive writing. Students write essays on the
following topics:
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1. What verdict would I pass if I were judge Skinner?”
2. Whose example would you like to follow: Schlichtmann’s or
Facher’s and why?
3. How has “A Civil Action” affected my understanding of lawyer’s
profession?
4. Is Schlihtmann a winner or a loser?
7. Moot court based on Woburn environmental case ( students act as
counselors, judge, members of the jury, expert witnesses and witnesses. They
prepare opening and closing statements, swear on and cross-examine witnesses,
write briefs, letters of advice, render a verdict.
The students expressed many interesting ideas, sometimes their opinions
were quite controversial but they were unanimous in saying that “A Civil
Action” is a must to read for every lawyer, the book which teaches people life
and profession.
For me personally the work on this book brought unforgettable moments,
invaluable experience, positive moments, feeling of being on the right way and
desire to continue.
Бабяк Христина
СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЕСТЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ
(НА МАТЕРІАЛІ РИТОРИЧНИХ ТРАКТАТІВ ЦИЦЕРОНА)
З усіх пластів лексики термінологія найбільш системно організована,
для вивчення якої з успіхом використовують методи польової семантики.
Спираючись на дослідження класиків польового методу Й.Тріра, Г.Іпсена,
Л.Вайсгербера і деяких сучасних, як Дж.Лайонза, ми розглядаємо
семантичне поле як множинність слів, які відображають певну сферу
людської діяльності і значеннєво чи понятійно пов’язані між собою. Отже,
межі семантичного поля невизначені, його елементи входять до різних
частин мови, а інколи творять вільні, чи нерозкладні словосполучення.
Небагаточисленна естетична лексика риторичних термінів трактатів
Цицерона характеризує різні аспекти красивого в ораторському мистецтві і
набуває термінологічного значення. Вона утворює семантичне поле з
ядерною лексемою pulchritudo – краса, навколо якої розгортається поле. Це
– відносно нейтральна лексема, в якій інтегруються найсуттєвіші ознаки
усього ряду. Навколоядерну зону репрезентують лексеми venudtas –
привабливість і dignitas – достойність, які є гіпонімами до pulchritudo і
перебувають між собою в асоціативних відношеннях, про що свідчить
такий семантично характерний вираз, як cum dignitate et venustate – з
достойністю і красою. Між периферією і центром поля знаходиться
лексема decorum – відповідність. На периферії поля знаходяться лексеми,
які можна віднести до тематичної групи задоволення. Це –
різночастиномовні слова iucundus і suavitas, які в контексті риторичних
трактатів Цицерона набувають термінологічного значення. Периферійною
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є також лексема lepos – принада, яка більше характеризує зовнішню
сторону красномовства, в той час як pulchritudo є онтологічно іманентною
характеристикою краси. На дальній периферії знаходяться лексикалізовані
словосполучення venustatis color – прикраса привабливості, quasi quasita
venustas – навмисно підкреслена краса, elaborata concinnitas – з зусиллям
досягнута стрункість і деякі інші.
Таким чином, риторична термінологія на позначення краси у
Цицерона – це функціональна парадигматично упорядкована лексикосемантична система, в якій чітко простежуються родо-видові кореляції.
Бандровська Ольга
ПОСТГУМАНІЗМ І ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
На початку ХХІ століття, в період визначних технологічних
інновацій і культурних трансформацій, які одночасно актуалізують нові
можливості і нові загрози існування людської цивілізації, доля людини
доби технологічних принад та занепаду моральних цінностей посідає одне
центральних місць і в мистецтві, і в комплексі гуманітарних наук. У цьому
контексті особливого значення набувають поняття «постгуманізм»,
«трансгуманізм», «еволюційний гуманізм». У проблемному полі
постгуманізму можна окреслити дві траєкторії концептуалізації: перша
знімає радикальне онтологічне розрізнення між людиною і твариною, веде
до інтеграції, за Вернадським, до біосфери, і друга траєкторія – це
радикальне вилучення людини із сфери природи і розміщення її в
техносфері. Представники трансгуманізму переконані, що найсучасніші
технології, зокрема, біотехнології, молекулярна нанотехнологія, технології
штучного інтелекту, які мають потенціал до необмеженого продовження
людського життя, кардинально змінять природу людини. Позитивом є
ліквідація страждань, старіння, посилення фізичних та всіх інших
здібностей людини. Водночас, трансгуманістичний світогляд, який
репрезентується його представниками як прогресивний, викликає різке
заперечення спадкоємцями класичного гуманізму. Вони стверджують, що
трансгуманісти, радикалізуючи положення гуманізму, не наслідують його
моральних
імперативів.
Френсіс
Фукуяма,
наприклад,
назвав
трансгуманізм «найнебезпечнішою ідеєю в світі».
Одним з найбільш послідовних критиків ідей постгуманізму в ХХ ст.
можна вважати Олдоса Гакслі. Британський письменник упродовж усього
творчого життя викривав міфи дегуманізації, протистояв тим
постгуманістам, які вірили, що людство знаходиться за один крок до
створення «постлюдських» істот, що людина – це лише етап в
еволюційному розвитку, і на його зміну прийде новий, більш досконалий
вид. О. Гакслі є автором багатьох досліджень з проблематики
постгуманізму, це його блискучі теоретичні, філософські, публіцистичні
праці, присвячені суттєвим прикметам і больовим точкам сучасного життя
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індивідууму та соціуму. Серед них – монументальний комплекс моральноетичних, медичних, психоделічних проблем, його біоетика, євгеніка,
демографічна проблематика, об’єднані попередженням про загрозу
людській гідності, що постійно виникає через зловживання новітніми
технологіями. В романі «Чудовий новий світ» О. Гакслі, випереджаючи
праці культурологів-постмодерністів, насамперед, М. Фуко, проблематизує
актуальні загрози гуманізму в майбутньому, спричинені підпорядкуванням
досягнень науково-технічної думки владі, наслідком чого є повний
контроль над людиною. Акцентуємо також, що в публіцистичній книзі
«Повернення до Чудового нового світу» 1958 року О. Гакслі повторно
звертається до свого твору з метою дослідити, які художні припущення
підтвердили свою актуальність.
У другій половині ХХ століття дезінтегрована людська суб’єктність,
неможливість особистісної ідентифікації в усіх її аспектах і традиційних
параметрах широко відтворені як у спеціальній та художній літературі, так
і в кіно (Дуглас Діксон, Кадзуо Ісіґуро та інші).
Бєлозьорова Ю. С.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА ЧАСУ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
У руслі когнітивної парадигми мовознавства метафора розглядається
не як стилістична фігура, що продукується інтенціонально, і не як
відхилення від норми, а як ментальна форма освоєння й розуміння
людиною довкілля, властивість її мислення. Метафора найтіснішим чином
пов’язана з мовною картиною світу і є одним із продуктивних способів її
творення, представляючи собою “вербалізований прийом мислення про
світ”.
Визнання тісного взаємозв’язку метафори з когнітивним аспектом
людської діяльності дозволяє говорити й про нерозривний зв’язок процесів
метафоризації з процесами концептуалізації. В результаті цього
уможливлюється виділення “концептуальної метафори”, в якій міститься
ідея генерування образності. У такий спосіб концептуальна метафора може
бути розглянута як результат трансферу інформації з однієї галузі знань в
іншу.
Аналіз мовного матеріалу показав, що при встановленні подібності
референтна концептуальна сфера ЧАС співвідноситься у німецькомовній
свідомості з корелятивними галузями, представленими конкретними
поняттями - ЖИВІ ІСТОТИ, ФІЗИЧНІ ТІЛА, РОСЛИНИ, РЕЧІ,
РЕЧОВИНИ, РІДИНИ, ПОВІТРЯ і незначним відсотком абстрактних
понять - ВИД ЗАНЯТТЯ, ПРОСТІР.
Найчастіше час метафоризується за допомогою концептуальної
сфери ЖИВІ ІСТОТИ і особливо її таксона ЛЮДИНА. Привабливим при
метафоризації часу є конкретність і антропоцентричність таких
концептуальних корелятів. Так, під “веселим”, “прекрасним”, “добрим”,
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“злим” часом мислиться позитивна чи негативна характеристика подій,
охоплених тим періодом, у який вони відбуваються, а під рухом часу –
його акціональні властивості, що виявляються в лінійності та активності.
У сфері концептуального корелята ФІЗИЧНІ ТІЛА поняття “розмір”
(великий / малий) проектується на значущість подій певного часового
відрізку, а поняття “вага” (легкий / важкий) – на позитивну й негативну
оцінку його змістової сторони. Концептуальні кореляти зі сфери РІДИНА
дозволяють підкреслювати таку властивість часу, як незворотність, а його
плинність порівнювати з постійним рухом води відповідно принципу “все
тече, все міняється”. Концептуальні кореляти із концептуальної сфери
РЕЧІ дозволяють представити час у вигляді матеріальної субстанції, яку
можна втратити. Залучення концептуально-корелятивної області ЛІКИ
уможливлюють ототожнення цілющих властивостей лікарських препаратів
на фізичний стан людини й підкреслюють ефективний вплив ходу часу на
її фізичне і психічне здоров’я.
У багатьох природних мовах (у т.ч. й німецькій) досить часто
зустрічається наявність семантичних паралелей між просторовими і
часовими номінаціями. Багато темпоральних сполучників і прийменників
походять від просторової лексики. Отже, моделювання темпоральної
референції та денотації за зразком просторової є частиною більш
загального процесу моделювання абстрактних областей за зразком
конкретних областей.
Притаманне образному мисленню сприйняття часу не тільки як
вимірюваної величини, але й як суб’єкта, об’єкта чи інструмента
діяльності, стає тією когнітивною базою, на тлі якої відбуваються процеси
його метафоризації. Концептуальні метафори часу вбирають у себе
історичні, етнокультурні, міфопоетичні та релігійні уявлення про
дейктичну темпоральну референцію й реалізуються в рамках специфічної,
властивої лише певній лінгвокультурній свідомості структурно-сітьової
моделі.
Боднар І.М.
Винник О.Ю.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ
Іншомовна комунікативна компетентність як важливий компонент
комунікативної культури є невід’ємною складовою навчання студентів
вищих навчальних закладів, які готуються до життя в умовах ринкової
економіки, діалогу культур і народів, міжнаціонального спілкування. За
таких умов на перший план у вивченні іноземної мови на немовних
факультетах університету виходить розвиток у студентів навичок і вмінь
професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій
формах, що допоможе їм у майбутньому стати повноцінними учасниками
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міжкультурної комунікації, спроможними отримувати новітню фахову
інформацію не лише з вітчизняних, але й іноземних джерел, сприяти
популяризації вітчизняної науки на глобальному рівні. Підвищення попиту
на кваліфікованих випускників (фахівців), які вільно володіють іноземною
мовою, і є тим фактором, що обумовлює необхідність вивчення
дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
Основна мета курсу іноземної мови на факультеті прикладної
математики та інформатики ЛНУ ім. І. Франка полягає у формуванні в
студентів
професійно-орієнтованих
комунікативних
мовленнєвих
компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для
забезпечення їх ефективного спілкування в академічному і професійному
іншомовному середовищі на рівні, що відповідає В2 згідно
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Сформованість лінгвістичної компетенції майбутнього фахівця
передбачає знання синтаксичних і граматичних структур, що є
необхідними для розуміння і продукування широкого кола текстів, знання
мовних форм, наявність відповідного словникового запасу (у тому числі
термінологічного), для комунікації іноземною мовою в академічній та
професійній сферах. Основою соціолінгвістичної та прагматичної
компетенцій є розуміння відмінностей між ключовими цінностями,
переконаннями та поведінкою в академічному і професійному середовищі
України та інших країн, зокрема тих, мова яких вивчається; вміння
застосовувати
знання
міжкультурних
відмінностей
у
процесі
безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та
професійному середовищі; знання особливостей корпоративної культури в
конкретних професійних контекстах; вміння належним чином поводити
себе і реагувати у типових академічних, професійних і повсякденних
ситуаціях.
Навчання студентів відбувається на базі різножанрових фахових
текстів, усних на письмових. Тексти охоплюють широке коло тем, які
входять у сферу професійних інтересів майбутніх фахівців з комп'ютерних
наук, зокрема, основи об'єктно-орієнтованого програмування, комп'ютерні
злочини, біометрія, криптографія тощо. Оскільки одиницею навчання є
цілісний текст, студенти отримують можливість не лише засвоїти терміни
відповідної галузі знань, але також ознайомитися з їхньою сполучуваністю.
Розмовні завдання у вигляді монологів, діалогів, полілогів активізують
комунікативну спроможність студентів у фаховому контексті.
Таким чином, на заняттях з іноземної мови за професійним
спрямуванням студенти факультету прикладної математики та
інформатики отримують можливість ознайомитися з особливостями
іншомовного дискурсу інформаційних технологій, набувають навичок
самостійної роботи з іноземною фаховою літературою, розвивають вміння
спілкуватися
на
професійні
теми
іноземною
мовою.
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Варецька Софія
РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ
"ГРУПА 47" В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ НІМЕЧЧИНИ
Поразка у Другій світовій війні, крах нацистської диктатури Гітлера
призвели до трансформації світогляду багатьох письменників. З'явилася
певна межа поміж письменниками, які жили й працювали до Другої
світової війни й після поразки, з'явилося поняття "Ми" й "Вони", "старе" й
"нове". У цьому "новому" світі почали з'являтися нові обличчя й нікому
невідомі прізвища письменників, які прагнули по-новому відтворити свої
переживання й світовідчуття – це була література свідків. Таким чином
утворилося письменницьке об’єднання "Група 47", яке відіграло значну
роль у формуванні літературного процесу в Німеччині після Другої
світової війни, діяльність угрупування називають переломним моментом,
початком відліку "нової" німецької літератури. Попри те, що на
сьогоднішній день немає одностайної думки серед літературознавців щодо
належної ролі цього угрупування в літературному процесі, не можна
заперечити того факту, що це було найвпливовіше об’єднання повоєнної
доби в ФРН. Варто зазначити, що власне віднедавна знову виріс
літературознавчий інтерес до "Групи 47" серед німецькомовних
дослідників, й за останніх 20 років вийшло чимало монографій,
щоденників, мемуарів та статей на цю тему.
Унікальність цього письменницького угрупування полягало в тому,
що молоді нікому невідомі ще вчора солдати вирішили створити нову
літературу, відірватися від досвіду своїх літературних батьків. Крах ілюзій
та надій про світле майбутнє з уст "учорашніх" політичних лідерів, руїни
міст й переоцінка цінностей призвели до потреби висловити все пережите
й побачене на папері інакше, аніж це робили раніше. Дебютанти бралися за
перо з метою розповісти про вистраждане. Їхнім героєм ставав чоловік на
війні, досить часто загнаний туди не за власним бажанням, він пізнав жахи
окопного життя, голод, холод, загибель друзів і близьких, бомбардування й
розруху, він повертався у зруйнований, пограбований дім – чоловік у
відчаї, він втратив віру в себе, у людей, він не знає, як йому жити далі.
Більшість початківців не мало вищої освіти, а тому своєрідною
"літературною академією, заміною літературної столиці" для них стали
зібрання "Групи 47". Це угрупування називали ще зразком демократії,
якщо врахувати той факт, що з 1933 по 1945 роки практично не
відбувалося літературознавчого й інтелектуального дискурсу, а також той
факт, що юність більшості літераторів припала на диктаторський режим
правління Гітлера й націонал-соціалістичної партії. Саме тут почала
творитися нова німецька література й літературознавча критика,
основними критеріями оцінювання художніх творів були висловлювання
запрошених письменників, журналістів та інших присутніх. Таким чином

25

згодом утворилася плеяда відомих сьогодні в Німеччині літературних
критиків.
Впродовж свого існування письменницьке об'єднання неодноразово
змінювало склад присутніх, а також нерідко перемінювалися провідні
естетичні й стилеві тенденції, однак незмінними залишалися вищі цілі
художньої творчості – суспільні й політичні. "Від початку створення
"Група 47" була одразу політичним й публіцистичним об'єднанням. Її
створили не літератори, а політично заангажовані публіцисти з
літературним честолюбством. Їхні наміри можна зрозуміти лише виходячи
з розгрому Третьої імперії й атмосфери повоєнних років. Вони прагнули
чого би це їм не коштувало назавжди запобігти повторенню того, що вже
одного разу відбулося, й одночасно вони бажали поруч з засадами нової
демократичної Німеччини й кращого майбутнього закласти наріжний
камінь нової літератури, яка була б свідомою тієї відповідальності за
подальший соціальний й політичний розвиток", характеризує у своїх
спогадах Г. В. Ріхтер "Групу 47". Отож основною тенденцією, яка
об'єднувала усіх письменників була незмінною: антифашистською,
антимілітаристською й антитоталітаристською. Вона виявлялася
насамперед в актах громадянської активності групи, зокрема в
колективних протестах проти атомного озброєння Німеччини у 1958 р.,
проти американської війни у В'єтнамі у 1965 р., проти поліцейського
терору в Західному Берліні пов'язаному із вбивством студента Бенно
Онезорга у 1967 р., а також у незмінному критичному відношенні до
аденауерівської політики.
Віталіш Л. П.
НІМЕЦЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ
ПОВЕДІНКОВОГО СТЕРЕОТИПУ "СТАРАННІСТЬ"
Neben der strukturellen, semantischen und strukturell-semantischen
Herange¬hensweise bei der Erforschung der deutschen Phraseologismen
entwickelt sich heute in vielen Richtungen die Er¬for¬schung der
Phraseologismen nach thematischen Grup¬pen. Die thematische Gruppe er¬hält
in der phraseologischen Forschung eine weite Interpretierung: Sowohl konkrete,
als auch ab¬strak¬te Dinge können thematisch gruppiert werden. Zu den
konkreten Dingen in phraseologischen For¬schungen gehören z. B. Körperteile
(auch Somatismen genannt), im abstrakten Be¬reich beschäftigen sich die
Phraseologieforscher mit Farbenbezeichnungen, Raum¬be¬grif¬fen, Begriffen
zur Bezeichnung des Sehvermögens. Mehrere Forscher be¬fassen sich mit der
Charakterisierung
der
Einteilung
von
Phraseologismen
in
Sprichwörtersammlungen.
Das Ziel des vorgelegten Artikels ist eine Auflistung und strukturellsemantische Analy¬se der Phra¬seo¬lo¬gismen zur Bezeichnung des
grundlegenden Verhaltensmusters des Menschen Fleißigkeit (Ar¬beit¬samkeit).
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Wir neigen dazu, Fleißigkeit als Verhaltensmuster statt Charaktereigenschaft zu
bezeichnen – ausgehend vom Charakter des Menschen endet Fleißigkeit im
entsprechenden Benehmen oder Verhalten gegenüber Pflichten und moralischen
Vorstellungen und Werten einer Person. Sie (Fleißigkeit) wird im Spiegel der
Bewertung der näheren Umgebung einer Person gesehen und bemessen, richtet
sich also nach sozialen Beziehungen und stereotypen Verhaltensmustern.
Die Einteilung der Verhaltensweisen in positive und negative ist relativ,
im Laufe der Zeit wurden bestimmte Charakterzüge und soziale Einstellungen
der Menschen umgewertet. Einzelne Phraseologismen mit Bezeichnungen der
ansonsten positiven Verhaltensweise Fleißigkeit (Arbeitsamkeit) enthalten
sowohl positive als auch negative Bewertung dieser Cha¬raktereigenschaft und
der ihr entsprechenden Verhal¬tens¬wei¬se.
Methodische Verfahrensweise unserer Beobachtung besteht aus folgenden
Schritten:
- Als Erstes werden die Phraseologismen mit lexikalischen Komponenten
arbeitsam , fleiß zur Bezeichnung der Verhaltensweisen festgestellt. Das
Stammmorphem erscheint in unter¬schied¬licher morphologischer Vertretung
als Substantiv, Adjektiv oder Verb: Arbeit, arbeitsam, arbeiten.
- Als Zweites werden Phraseologismen mit synonymischen Lexemen
ausge-sondert, z. B. Fleißigkeit – Arbeitsamkeit, fleißig – emsig, arbeiten –
schuften, schaffen.
- Als Drittes werden Phraseologismen ohne bestimmten lexikalischen
Marker vermerkt, die als einheitlicher phraseologischer Ausdruck dem
Stichwort synony¬misch sind, z. B.: sich die Finger ab¬ar¬bei¬ten – "fleißig
sein".
Die Arbeitsamkeit wird meistens zu positiven Eigenschaften eines
Menschen gerechnet. Sie wird in zahlreichen Phraseologismen erwähnt. Ein
größerer Teil von ihnen hebt den Wert der Ar¬beit¬¬samkeit hervor; ein anderer
Teil der Phraseologismen äußert sich ge¬ringschätzig über diese
Verhaltensweise.
Unter Sprichwörtern mit dem Wortstamm Arbeit finden sich nur zwei
Sprichwörter mit ne¬ga¬ti¬ver Wertung der Verhaltensweise Fleißigkeit: Arbeit
ist kein Hase, läuft nicht in den Wald und Arbeit, Sorg und Herzeleid ist der
Erde Alltagskleid. Andere Sprichwörter betonen den Wert der Arbeit und der
Arbeitsamkeit im Leben des Menschen, sie stellen die Arbeit als Sinn und
Würze des Lebens dar: Arbeit ist des Lebens Würze. Arbeit schlägt Feuer aus
dem Stein. Arbeit macht das Leben süß. Erst die Arbeit, dann das Ver¬gnü¬gen.
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Die Sprichwörter können den Wert der Arbeitsamkeit betonen, ohne das
Stich¬wort Arbeit zu enthalten, in ihnen erscheinen sinnverwandte Wörter
Werk, Mühe, tüchtig, schaffen: Freie Bahn dem Tüchtigen. Glück hat auf die
Dauer nur der Tüchtige. Es gibt keinen Vorteil ohne Mühe. Das Werk lobt sich
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selber. Wie der Meister, so das Werk. Wer schafft, hat keine Langeweile. Lerne
was, so kannst du was; schaffe was, so hast du was.
Einige Sprichwörter kennzeichnen die Verhaltensweise Arbeitsamkeit
ohne lexika¬li¬schen Marker: Wer will haben, muss auch graben. Brot kostet
Schweiß. Das Heute muss dem Morgen nicht borgen. Das Fehlen im
Phraseologismus des lexi¬kalischen Markers wird in
sprichwörtlichen
Redensarten, die sich auf einen arbeitsa¬men Menschen beziehen, festgestellt:
Bäume ausreißen können; die Ärmel aufkrempeln / hoch¬krem¬peln; sich ins
Geschirr legen / ins Geschirr gehen; im Geschirr stehen; in die Hände spucken.
Die Phraseologismen mit der Struktur der stehenden Vergleiche
charakterisie¬ren einen arbeitsamen Menschen eher von negativer Seite, nur ein
stehender Ver¬gleich bewertet die Arbeitsamkeit als positiv: arbeiten wie ein
Dachs. Andere stehende Ver¬gleiche beziehen sich auf das Bauernleben und
vergleichen die Arbeit des Men¬schen mit der schweren Arbeit der Tiere, daher
sind sie eher negativ gefärbt: arbeiten wie eine Sau; arbeiten wie ein Stier;
arbeiten wie ein Vieh; arbeiten wie ein Pferd. Ste¬hende Vergleiche über eine
schwere Arbeit enthalten Bezeichnungen von Personen oder ihren
Eigenschaften: ackern / arbei-ten / schuften wie ein Kümmel¬türke; arbeiten /
rackern wie ein Kuli; arbeiten wie angestochen; arbeiten wie verrückt; wie
angepicht bei der Arbeit sitzen.
Arbeitsamkeit und Fleiß setzen solche Eigenschaft wie Beharrlichkeit
voraus. Als Synonyme zum Wort Beharrlichkeit bringt das Synonymwörterbuch
Duden solche Lexeme wie Hartnäckigkeit, Unermüdlichkeit, Verbissenheit. In
der thematischen Gruppe Beharrlichkeit werden nur satzwertige
Phraseologismen (Sprichwörter) festgestellt. Alle Sprichwörter charakterisieren
Beharrlichkeit als eine positive Charaktereigenschaft: Beharrlichkeit führt zum
Ziel. Beharrlichkeit überwindet alles. Von Synonymen wurde im
Sprichwörterlexikon nur die Bezeichnung Hartnäckigkeit festgestellt, die als
Charakter¬eigenschaft eher negativ bewertet wird, weil das Wort im Kontext
mit Unverständigkeit auftritt: Je unverständiger, je hartnäckiger.
Andere Sprichwörter weisen auf die Charaktereigenschaft Beharrlichkeit
hin, ohne das Stichwort zu erwähnen: Der Zweck heiligt die Mittel. Durch
wieder-holte Streiche fällt die größte Eiche. Langsam kommt man auch ans Ziel.
Langsam, aber sicher. Steter Tropfen höhlt den Stein. Übung macht den Meister.
Wer Honig lecken will, darf die Bienen nicht scheuen.
Mit der Arbeitsamkeit ist die Verhaltensweise Fleißigkeit inhaltlich
verbunden. Als Synony¬me zum Wort Fleißigkeit bringt das
Synonymwörterbuch Duden Fleiß, Emsigkeit, Ar¬beitseifer, Schaf¬fens¬freude,
Mühe [13: 395]. Der deutsche Volksmund betont den Wert des Fleißes und der
Fleißigkeit als einer Charaktereigenschaft des Menschen, er warnt aber vor
übertriebenem Eifer, der nega¬tive Folgen herbeiführen kann, wie z. B. in dem
Phraseologismus Ein fleißiger Gaul wird nicht fett. Die mei¬sten Sprichwörter
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dieser Gruppe enthalten verschiedene Wortarten mit dem Stamm¬mor¬phem
fleiß-:
- Adjektive: Dem fleißigen Hamster schadet der Winter nicht. Fleißige
Hand geht durch alle Land. Fleißige Schüler machen fleißige Lehrer. Fleißiger
Herr macht fleißige Diener. Fleißiger Spaten ist immer blank.
- Substantive: Ohne Fleiß kein Preis. Geduld und Fleiß bricht alles Eis.
Der Fleiß ist des Glückes Vater. Der Jugend Fleiß, des Alters Preis. Der
Müßiggang bringt Schand´ und Not, der Fleiß hingegen Ehr und Brot.
- substantivierte Adjektive: Dem Fleißigen hilft Gott. Der Fleißige hat
immer etwas zu tun.
- Adverbien: Am Abend wird der Faule fleißig.
Einige Sprichwörter preisen die Verhaltensweise "Fleißigkeit", ohne das
Stichwort Fleiß und seine Synonyme zu erwähnen: Bald getan, viel getan. Ein
Geiger zerreißt viel Saiten, eh´ er Meister wird. Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen. Sich regen bringt Segen. Viele Hän¬de mach¬en der Arbeit
schnell ein Ende. Wer sein Bett macht am morgen, braucht am Tag nicht zu
sor¬gen.
In Sprichwörtern erscheinen neben dem Stichwortstamm fleiß- als
Begleitlexik seine Anto¬nyme faul-, Müßiggang: Am Abend wird der Faule
fleißig. Der Müßiggang bringt Schand´ und Not, der Fleiß hingegen Ehr und
Brot.
Nur wenige Ausdrücke mit der Struktur der sprichwörtlichen Redensarten
er¬scheinen mit dem thematischen Stichwort Fleiß: sich ein Fleißkärtchen
verdienen; jmdm. etw. zu Fleiß tun / machen; mit Fleiß. Mehrere
sprichwörtliche Redensarten, die die Charaktereigenschaft Fleißigkeit
bezeichnen, enthalten dagegen kein entspre¬chendes Stichwort; die Lexik dieser
Redensarten fächert sich von der Bezeichnung der Körperteile (sich die Ohren
brechen = hartnäckig bleiben) über Kleidungsstücke hin (sich auf die Hosen
setzen / sich auf den Hosenboden setzen = Ausdauer zeigen; um sein Leiberl
rennen = hartnäckig bleiben und Ausdauer zeigen) bis zur Bezeich¬nung des
Werkzeugs (sich ins Zeug legen, sich am Riemen (Ruder) reißen) und bis zur
der Belohnung für den Fleiß (überall sein Brot finden).
Stehende Vergleiche aktualisieren die Synonymie von fleißig und emsig:
fleißig / emsig wie eine Ameise; fleißig wie eine Biene.
Schlussfolgerungen: Inhaltlich können die Bezeichnungen der
Verhaltensweise in po¬si¬tive und negative eingeteilt werden. Die
Phraseologismen zur Bezeichnung der positiv bewerteten Verhaltensweise
"Arbeitsamkeit" mit synonymischen Begriffen "Arbeitsamkeit" (42),
"Fleißigkeit" (32), "Beharrlichkeit" (9) bilden mit der Gesamtzahl 83 eine
lexikalisch-thematische Gruppe, die eine Facette im Wertesystem des deutschen
Volksmundes darstellt. Mit betreffenden Lexemen wurden keine Wortpaare
festgestellt.
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Войціцька М.Г.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА КОНЦЕПТОСФЕРА У ГОМІЛІЯХ
АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО КОНЦЕПТ «ЛЮБОВ».
Цим дослідженням ми хочемо показати, що саме вкладено в
концепт «любов» у розумінні Августина, які лексеми вживаються на
позначення «любові». Однією з відмінних рис «любові» Августина, є те,
що він
використовує практично весь спектр латинських слів для
позначення «любові». Часто використовуються терміни “dilectio”, “caritas”,
“amor”, а також похідні слова “amare”, “diligere” як синоніми.
Вивчивши текст Гомілій, можна зробити висновок, що Августин
вживає “dilectio” та “caritas” синонімічно, також ці терміни вживаються
як взаємозамінні, особливо при аналізі Першого Послання Івана Богослова,
де говориться, що Бог це Любов. Deus Dilectio est – Бог – це любов. Ця
фраза вживається в гоміліях Августина 18 раз. Також вживається
паралельно, але рідше, лише 3 рази, фраза - Deus Caritas est. Також в
Гоміліях Августин підкреслює, що «любов» – це не лише слово любові,
але й дія: «Dilectio dulce verbum, sed dulcius factum » (8;1) – Любов –
солодке слово, але вчинок – солодший. Любов виступає як універсальний
тип поведінки. Почуття, бажання, неусвідомлені стимули та імпульси – це
все Августин зводить до терміну «любов» як «dilectio». Тобто, якщо
людина права, то нехай буде правою через любов, якщо хоче навчити
когось, то нехай вчить через любов. Нехай проросте корінь любові. І цей
корінь любові не є статичним. Він росте тоді, коли ми духовно ростем.
Любов до ближнього робить для нас можливим бачити Бога. Майоров Г.Г.
вважає, що за Августином сутність любові невід’ємно зв`язана з вільною
волею людини. Поняття вільної волі він ототожнював з поняттям любові
(amor, caritas), а з поняття любові виводив свою теорію доброчесності
(virtus). Любов в уявлені Августина – це людське проявлення космічної
сили, яка притягує всі речі до їх «природніх місць». Вищий рівень любові –
це вже «caritas». Августин чітко вказує на дві фундаментально різні
любові «caritas», «cupiditas». Ми можемо виділити «amorem divinum»
(2;8) - «божественна любов», яку Августин називає «caritas». Caritas – це
любов, яка шукає єдино правильний об’єкт і залишається в ньому, коли
знайде і приходить до людини лише через Бога. На підтвердження цього
зустрічаємо в гоміліях «caritas Patris» (2;9) - любов Батька (Бога).
Августин підкреслює любов як безперервний рух, як бажання. Він робить
це відповідно до його розуміння, що ми лише паломники в цьому житті і
фінальна мета не може бути знайдена в цьому світі. Отже, ми можемо
зробити висновок, що любов в Августина виступає зв’язною ланкою
всього життя. Бог-це Любов. І Августин вживає практично всі синоміми
на позначення «любові» в гоміліях: amor, dilectio, caritas, cupiditas та
похідні від них: amare, diligere.
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Ворончак Л. Б.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ НІМЕЦЬКОГО ГАЗЕТНОГО ФЕЙЛЕТОНУ
Кожний жанр має свої характерні особливості структурнокомпозиційної побудови тексту, які належать до його диференційних
ознак. Композиція тексту німецького фейлетону слугує для вираження
основної ідеї тексту та для реалізації його комунікативної мети.
Основні функції газетного фейлетону: інформаційна (інформує про
події, факти реального життя, на основі яких будується фейлетонна
оповідь), розважальна та експресивна (у фейлетоні автор виражає критичне
ставлення до теми в особливо невимушеній формі, здійснюючи вплив на
читача). В залежності від наміру автора деякі функції можуть переважати,
а це зумовлює зміни у композиційній побудові тексту цього жанру, що у
свою чергу веде до появи варіантів. Прагматична спрямованість тексту
газетного фейлетону, яка виявляється у здійсненні емоційного впливу на
читача, є визначальною для його структурно-композиційної побудови.
Слід зазначити, що німецький фейлетон має особливу організацію
побудови, адже мова йде про малоформатний жанр газетнопубліцистичного стилю, який характеризується певними ознаками.
Визначено ряд типологічних рис, а саме таких, як: публіцистичність,
інформативність, достовірність, експресивність з гумористичною
тональністю, лапідарність, дидактичність та пуантованість, що впливають
на структурно-композиційну будову тексту та зумовлюють появу
виникнення варіантів.
Не зважаючи на те, що жанр німецького газетного фейлетону все ще
знаходиться у своєму становленні, існує його композиційна модель, яку
можна назвати інваріантною. Ця певна модель включає композиційні
частини, які тісно взаємопов’язані, і кожна з яких виконує особливу
функціональну роль у рамках тексту і реалізує своє окреме комунікативне
завдання, яке в кінцевому результаті веде до реалізації загальної
комунікативної мети тексту. Але ця інваріантна модель може зазнавати
змін у текстах газетного фейлетону. Текст цього жанру може і не включати
всі композиційні частини.
Заголовок фейлетону виконує інформаційно-пошукову функцію, а
функцію подання теми у цьому випадку переймає інша композиційна
ланка – зачин.
У головній частині фейлетону розгортається тема, яка подана у
зачині та заголовку. Розвиток теми відбувається у формі оповіді з
діалогічними вставками. Головна частина орієнтована на інформативний
аспект. Отже, розвиток теми у тексті фейлетону виступає у формі
критичної оповіді із іронічним зображенням актуальних тем з позиції
авторського відношення до зображуваного.
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Кінцівка фейлетону містить підсумок теми і подається зазвичай у
критично-іронічному тоні. Кінцева частина містить інколи короткий
філософський висновок, та часто автор не доводить читача до висновку, а
тільки робить натяки, стимулюючи читача до самостійних висновків.
Основними типами кінцівки в тексті газетного фейлетону
виступають кінцівка-коментар, кінцівка у формі висновку: „Verhungern
lassen statt einsperren“ wird die Lösung des nächsten Bundestagswahlkampfes
(Die Zeit 07.02.2008 Nr. 7); кінцівка, виражена прислів’ям: Ansonsten gilt:
Übung macht den Meister. (Die Zeit, 01.02.2007 Nr. 06) ; кінцівка-заклик, у
якій виражається заклик до дії, автор спонукає читача вирішити певну
проблему: Völker, höret die Signale: Steuern rauf für Kleinwagen!
Таким чином, за результатами дослідження текстів німецького
газетного фейлетону була встановлена інваріантна модель цього жанру, що
складається із заголовка, зачина, основної частини та кінцівки. Заголовок
цієї моделі має факультативний характер і в залежності від типу газети та
інтенцій автора може бути відсутнім.
Haba O. A.
THE REPRODUCTION OF THE KEY IMAGES
OF W. FAULKNER’S SHORT-STORY “A ROSE FOR EMILY”
IN R. DOTSENKO’S TRANSLATION
Most W. Faulkner’s writings are interrelated in terms of their symbolism,
philosophic ideas and motifs. “A Rose for Emily” is of no exception. Even
though it does not belong to the most significant works in the creative heritage
of America’s distinguished writer, it was among the short-stories whose
translation was dictated by the need to introduce to the Ukrainian reader the
specificity of W. Faulkner’s creative style and worldview.
It is a multidimensional story, showing how the past, in particular slave
holding past of the South, was continuing in the after-Civil War period
pervading and even ruining the lives of those, who refused to reject its dominant
ideology. This is a recurring theme in W. Faulkner’s writings. R. Dotsenko
stresses upon the fact that through a predominantly local entourage W. Faulkner
raises in his works far more important issues of pseudo-aristocracy, racial
inequality, slavery, religious purity etc., and the symbolism of his realistic
narration, temporal shifts, historic background and grammatical complexity are
held to be major characteristics of his creative style which found their reflection
in the writing under analysis.
Within the short-story particular attention is drawn to the image of
the main heroine Emily and that of the house she inherited from her deceased
parent. To analyse the verbalization of key images and their reproduction in
translation an attempt is made to elucidate the function of the image of Emily as
a social stereotype and that of the house as her prototypic reflection depicted at a
certain time in a certain place. Both images verbalization is not analysed in
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isolation, but rather as an interwoven concrete whole, where, according to M.
Bakhtin, time, as represented by the main heroine, takes on flesh, becomes
artistically visible; likewise, space becomes charged with and responsive to the
movements of time, plot and history. It is also believed that chronotope as a
formally constitutive category determines to a significant degree the image of a
man in literature, testifying to the fact that the man is always intrinsically
chronotopic.
Thus, proceeding from the assumption that chronotope underlies any
novel’s imagery, this research seeks to analyse the key images of the text taking
view of their multiple manifestations in time and space which contributes to the
change in the complex of shared beliefs established in the society, their
stereotypic characteristics, and both images deterioration against the background
of temporal and spatial shifts and its reproduction in translation.
The verbalization of the images of Emily and her house reflects the
complex of shared beliefs and assumptions as to Emily’s background, behaviour
and the nature of the house as her prototype. Sometimes the images are
characterized by the dual plane of reference or overlap allowing for the dualistic
approach to their interpretation. Moreover, their linguistic representation highly
depends on their manifestation in time and space, playing significant role in
their perception. The reproduction of the images of Emily and her house
verbalization by R. Dotsenko is characterized by the translator’s successful
attempt to render extralinguistic information, symbolic and implied meanings
and associations. The translation testifies to his close attention to the artistic
detail with which he tends to enrich the target text. Intending to reproduce the
slightest shades of meaning, R. Dotsenko is not afraid to move away from the
original, at times condense the original meaning and provide pragmatically
equivalent verbalized images in translation. Masterly decoding stereotypic
complex of meaning, the translator presents Emily as representative of her social
class, as an embodiment of tradition and a symbol of the past, as one of the high
and mighty Griersons.
Гигорук (Жупник) А.О.
НЕОЛОГІЧНІ УТВОРЕННЯ В СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ
Обрана тема є досить складною для її розгляду в повному обсязі,
проте, читаючи спортивну літературу ми часто стикаємось з новими
незрозумілими нам словами, що ускладнює розуміння матеріалу, тому
вважається за потрібне більш глибоко дослідити дану тематику. Проблема
періодичних видань та їх динамічного розвитку часто привертає увагу як
українських, так і іноземних лінгвістів. Однак, у визначенні основних
термінів даної теми є деякі розбіжності та неточності, що призводить до
розмитого, а іноді й не правильного розуміння проблеми.
В Іспанії футбол є одним з найважливіших і найпопулярніших видів
спорту, тому саме статті про цей вид спорту займають перші шпальти
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спортивних рубрик, з загальною кількістю – 483 статті. Інші популярні
види спорту це мотоспорт (211 статей), баскетбол (184 статей) і теніс (172
статей), велоспорт (103 статті) і гольф (30 статей). Решта проаналізованих
текстів стосуються інших видів спорту (71 стаття). Зрештою, це не дивно,
оскільки кажуть, що футбол об’єднує людей, а в Іспанії ця гра є
культовою. Крім цього, іспанські команди досягли висот у сфері футболу,
що змушує спортивних журналістів постійно слідкувати за їх розвитком та
доносити до вболівальників історії про нові тріумфи команд. Варто також
зазначити, що тільки половина неологізмів, які з’являються в статях про
спорт стосуються сфери спорту, інша половина – це неологізми взяті з
інших сфер. Проте, «найчистішим» у цьому плані можна вважати гольф,
мовлення якого наповнюється виключно термінологією, що стосується
цього виду спорту.
При аналізі морфологічної структури неологізмів в іспанських
періодичних виданнях, нами було зроблено наступні висновки:
Найпродуктивнішим методом для творення нових слів є запозичення
(48%). В цій групі важливо підкреслити значення англіцизмів, які
складають 77% від всіх запозичень. Друга частина спортивної лексики
стосується механізмів творення слів в іспанській мові. Найуживаніші
механізми – префіксація, суфіксація та складання основ. Серед способів
абревіації зустрічається скорочення, проте решта механізмів становлять
виняток.
З розглянутих нами англіцизмів можемо побачити, що мало з них
з’явились через потребу у новій термінології, а швидше є результатом
прагнення до престижу та експресивного висловлювання. Зрештою, гра
слів в періодичних виданнях впливає на вислови, власні назви і змінює їх
назавжди. Повторюваний дискурс і його постійна зміна, що фігурує в кіно,
телебаченні, рекламі, літературі та музиці впливають на вислови та
словосполучення, що існують в спортивному мовленні та спричиняють
появу нових.
Маніпулювання з власними назвами виступає як ключовий ресурс
для інтерпретації та оцінки різних мовних можливостей: лексикалізації
власних назв, як pichichi (від назви нагороди, що присуджується
іспанською спортивною газетою “Marca”), zidanes і pavones, словотвору, як
alonsada, camachito, Superfloren, складання основ, наприклад, factor Torres
або caso Barreto, складання основ з іменами чи власними назвами, як
Batigol (від слів Batistuta і gol), скорочення, як CQ для назви футбольного
тренера Карлоса Кеіроса, а також Dinho і Crivi, стосовно футболіста
Рональдіньйо і мотоцикліста Алекса Крівільє.
Загалом можемо побачити, що механізмів формування є досить
багато, але іспанська мова у творенні нових слів в сфері спорту все ж
більше послуговується запозиченими з інших мов одиницями, хоч сама
має досить продуктивну структуру, що дає їй можливість бути
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самодостатньою. Будемо сподіватись, що багато з проаналізованих нами
слів у майбутньому пройдуть довгих шлях еволюції та адаптації до
іспанської мови і не вплинуть на її красу, самобутність та мелодійність.
Гриня Н.О.
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАСТЕМИ
Контрастність знаходить своє вираження у відносно закінченому
висловленні, де функцією конвергенції стилістичних тропів є функція
виразності. Поняття „контрастність” і „стилістична конвергенція” тісно
взаємопов’язані і, за словами М. Ріффатера, „є критеріями стилістичного
аналізу, за допомогою яких визначається наявність явища у вирізненні
особливості стилю” [Ріффатер 1980, с. 70–71]. Контрастність у
художньому дискурсі може концентруватися на певній ділянці тексту у
вигляді комбінації і конвергенції стилістичних тропів.
На наш погляд, суттєвий інтерес у дослідженні представляє розгляд
контрастності у конвергенціях за участю стилістичних тропів. Оскільки
стилістичні тропи рідко вживаються ізольовано, то вони поєднується з
іншими стилістичними тропами, такими як повтор та його різновидами:
анафорою, хіазмом, паралелізмом. Ці стилістичні засоби англійської мови
пов’язані з аранжувальними засобами, які не створюють образів, а
підвищують виразність мови і посилюють її емоційність через особливі
синтаксичні побудови. Отже, тропеїчно-зображальні засоби вираження у
конвергенції контрастності роблять протиставлення виразовішим.
Контрастність створює ієрархію форм і смислів за домінантної ролі
контрастної семантики, виступаючи як принцип словесної організації
співвідношення смислових фрагментів. Крім того, контрастність дозволяє
вербалізувати концептуально значущі фрагменти дійсності.
Участь стилістичних фігур, тропів і прийомів у стилістичній
реалізації контрастності пояснюємо тим, що в контекстах з вираженою
семантичною домінантою система образних засобів підпорядковується
принципу організації контексту. У стилістичному контексті прозового
тексту проекція контрастності може поширюватися і на інші образні
засоби. Виявлено, що стилістичний засіб порівняння в контексті
художнього прозового тексту набуває контрастного забарвлення, коли
зіставляються об’єкти, які не можна порівнювати.
Словом, стилістична конвергенція контрастності, як носій потужного
інформаційного потенціалу, дає змогу автору домогтися бажаної реакції з
боку слухача-читача, здійснюючи сильний художній вплив на них та
апелюючи безпосередньо до їх почуттів. Саме це можливо здійснити за
допомогою засобів контрастності, як основного принципу літературнохудожнього відображення навколишньої реальності. Синтаксичний
паралелізм, повтори, які входять у факультативну групу стилістичних
засобів, утворюють контекст контрастності практично на всіх рівнях
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композиції твору. Тобто, тут контрастність вирізняється семантичною та
стилістичною впорядкованістю, перша виявляється як семантична
домінанта контрастності і забезпечує спрямованість образних засобів, які
беруть участь в її стилістичній реалізації; друга створюється сукупністю
засобів вираження факультативної групи.
Гурмак Юлія
ЛІНГВІСТИЧНА ЕМОЦІЙНІСТЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛЮБОВНОЇ
ЛІРИКИ ПЕРІОДУ ПРЕЦІОЗОСТІ (ХVІІ cm) ВИРАЖЕНА
ЗАСОБАМИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ
Період Преціозності (від початку XVII ст. до 1665 р.) y французькій
літературі – в основному салонна творчість паризької аристократії, яка
бажала відокремитись від решти французького люду, замінюючи звичайні
загальновідомі слова засобами вторинної номінації: метафорами,
перифразами, гіперболізованими образними висловами, зашифровуючи
таким чином звичайні побутові поняття [1, 3].
Тема кохання, розвинута ще у творах античних авторів, стає
головною у преціозних романах та поезії.
Для дослідження ми обрали сонети відомих преціозних поетів
Венсана Вуатюра та Клода де Мальвіля [2:40, 5:26], які перегукуються між
собою та оспівують один і той самий образ - прекрасну молоду жінку,
кохану поетичного «я», яку обидва автори називають популярним на той
час серед письменників іменем «Philis». Цим номеном позначали
найкрасивішу, найбажанішу жінку, до якої поетичне авторське «я» палало
неймовірною пристрастю [4].
На нашу думку, образ коханої набагато сильніше представлений у
сонеті Венсана Вуатюра. У першому катрені він малює меліоративний
образ богині («la belle matineuse») і звертається до античних образів («
l’Amante de Céphale »). А наприкінці твору вона - найяскравіша та
найголовніша зі всіх, безкомпромісна зірка дня («l'astre du jour»), тобто
саме сонце. У другому катрені з легкого, ніжного, невинного почуття (« la
nymphe divine ») вона перетворилась у різку, згубну, всепоглинаючу
пристрасть. Її страшну силу автор, що змушений жорстоко страждати,
передає метафорою «à mon repos fatale» (на мій фатальний спочинок), а
різкість відчувається граматично - на зміну пануючому l'Imparfait
(«épandait», «jetait»), прийшов безапеляційний Passé Simple («apparut»,
«brilla»).
У сонеті Клода де Мальвіля сюжет розвивається за подібною
схемою. Автор також звертається до античної міфології (« l'Olympe », «
l'Aurore », « l’amoureux Zéphyre »). Проте, y Мальвіля Аврора, Сонце і
Філіс - три різні персонажі, кожен з яких чітко виконує свою функцію.
Аврора прокладає дорогу Сонцю, гіперболічно встеляючи її золотом та
рубінами («déployait l'or», «semait de rubis»). Потім сходить Сонце, щоб
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осяяти весь світ («pour éclairer le monde»). А далі з'являється Філіс - та сама
кохана поетичного «я», реальна молода жінка з усміхненим обличчям («au
visage riant»). Вона випромінює невимовну красу («fit voir une lumière et
plus vive et plus belle») і цим в закоханих очах поета виглядає яскравішою
за Сонце, про що він розказує в останньому терцеті. Натомість у Венсана
Вуатюра межі між ними стерті, розмиті. Спершу Аврора - це та бажана
жінка, яку пізніше автор називає Філіс, а Сонце - окремий персонажсуперник. Потім ця кохана сама стає Сонцем, яке на її фоні виглядає
вранішньою зіркою (Аврора). Таке переплетення видається нам цікавішим
та майстернішим.
Щоби підсумувати нашу розвідку, зазначимо, що концепт коханої
жінки вимальований Венсаном Вуатюром та Клодом де Мальвілем попреціозному філігранно, їхній стиль поезії багатий, надзвичайно
галантний, багатий на метафоричні переноси. Автори преціозники були
ерудитами та справжніми винахідниками у своїй діяльності. Їхні твори
пересипані вдало підібраними художніми засобами, зміст яких
відкривається лише освіченим та кмітливим. Рими мелодійні, образи
яскраві та динамічні.
Дейчаківська Олександра
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК МОВА МІЖНАРОДНОГО
СПІЛКУВАННЯ ПЕРІОДУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
Статус англійської мови як основної мови спілкування періоду
глобалізації не викликає сумнівів. Сьогодні англійською мовою розмовляє
одна четверта населення земної кулі. Вона є єдиною мовою спілкування у
багатьох сферах глобалізованого світу, включаючи економіку, політику,
культуру. На хвилі глобалізації і розвитку сучасних технологій англійська
мова підкорила світ так, як це не вдавалося жодній мові в історії людства.
До утвердження англійської мови як мови глобального світу долучилося
багато факторів. У ХVII-ХVIII століттях вона була мовою величезної
колоніальної
держави –
Великобританії. У VІІІ-ХІХ
століттях
Великобританія
завдяки
промисловому
перевороту
стала
найрозвиненішою країною світу і разом із усією Західною Європою
породила процес, який уже протягом кількох століть визначає розвиток
людства, – глобальну модернізацію. Оскільки в її основі лежить наукова
революція, то англійська мова перетворилася на засіб доступу до знань та
їх поширення.
Як стверджує Девід Крістал, якщо узагальнити все, що було
зроблено англійськими та американськими науковцями, то стане
очевидним, що в період з 1750 по 1900 роки більш як половину всіх
значних наукових та технічних робіт було написано англійською мовою.
З огляду на ту кількість населення, яка розмовляє англійською
мовою сьогодні, лінгвістами запропоновано ряд моделей, які
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диверсифікують рівень володіння цією мовою. Одна із найпоширеніших –
це модель американського лінгвіста індійського походження Б. Качру, яка
включає три сфери, чи три кола, до яких належать мовці, що
репрезентують не однаковий рівень статусу англійської мови у різних
країнах світу, а отже і різний рівень знання цієї мови. Відповідно до цієї
моделі, до першого кола належать мовці, для яких англійська мова є
рідною, до другого – жителі країн, де англійська, поряд із рідною, є
офіційною мовою спілкування і нарешті до третього – ті, хто вивчає
англійську мову як іноземну.
Поряд із цими моделями дослідники пропонують і цілий ряд інших
класифікацій – це класифікації Е. Шнайдера, П. Стрівенса, М. Горлаха, М.
Модіано.
Проте як слушно зазначає Д. Крістал, уже в самій моделі, де поряд із
назвами країн подаються і кількісні дані, тобто число жителів планети, які
належать до різних кіл, можна прослідкувати тенденції подальшого
розвитку англійської мови як мови спілкування періоду глобалізації. З
огляду на те, що кількість мовців, які належать до третього кола, значно
перевищує кількість тих, що належать до двох перших, їхнє зростання
може стати вирішальним фактором щодо визначення перспектив розвитку
англійської мови.
Через те, що поширення англійської мови пов’язане з політичним та
економічним впливом англомовних націй, сьогодні є всі підстави
говорити про те, що вона поступово втрачатиме свій імперський статус.
Англійська мова перестане бути прив’язаною до носіїв мови і дедалі
більше пертвориться саме на глобальну англійську мову як явище. Вона
вже має свою назву – “ глобіш” ( globish) або ж “стандартна світова
розмовна англійська мова” ( World Standard Spoken English).
Іншою тенденцією є те, що в результаті кількісного “впливу”
англійська мова може одержати статус мови “lingua franca”. Невід’ємними
складовими такого статусу є відсутність єдиного стандарту, виникнення
нових мов, які включатимуть елементи англійської мови та інших місцевих
мов, фрагментування/ поділ на місцеві діалекти.
Натоміть деякі дослідники вважають, що число людей, які добре
володітимуть англійською мовою буде зростати. На їхню думку до 2050
року англійською мовою володітиме половина населення земної кулі і її
статус як світової мови ще довго залишатиметься незмінним.
Поряд із двома вищезазначеними шляхами йдеться і про мови, які
можуть конкурувати із англійською, як мовою міжнародного спілкування.
Це, в першу чергу, китайська, іспанська та арабська, оскільки число людей,
які володіють цими мовами продовжує зростати, а роль країн, де
розмовляють цими мовами, стає вагомішою у світовому масштабі.
Не слід залишати поза увагою і той факт, що у випадку, коли сусідні
країни інтенсивно розвивають торгівельні та інші відносини, на перший
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план можуть виходити мови цих країн, які будуть витісняти англійську
мову у певних регіонах. Це ж стосується і певних сегментів
глобалізованого ринку. Так, скажімо, Інтернет чи кабельне телебачення,
маючи на меті збільшення своєї аудиторії у певних регіонах, буде
послуговуватись офіційними мовами цих країн, що збільшуватиме роль
регіональних мов і водночас послаблюватиме роль англійської.
Однак все сказане аж ніяк не означає, що роль англійської мови
суттєво послабиться найближчим часом. Ряд розглянутих сценаріїв,
безперечно, становить виклик для англійської мови і відповіддю на них
повинна стати її адаптація до змін у глобалізованому світі, а також
відповідність моральним вимогам щодо функціонування цієї мови в
рамках певних етичних норм ( мається на увазі існування мов, які
перебувають під загрозою зникнення).
На завершення варто навести слова Девіда Крістала, які стосуються
впливу ще одного могутнього чинника на статус тієї чи іншої мови.
Йдеться про Інтернет. ”Коли появився Інтернет він на сто відсотків був
англійською мовою, з огляду на те, де він появився, але починаючи з 1980х років такий стан речей почав змінюватись. На 1995 рік Інтернет
англійською мовою становив 80% , а в 2001 десь близько 70% .”
І все ж, не зважаючи на ці дані, Девід Крістал вважає, що положення
англійської мови як мови міжнародного спілкування ще довгий час буде
домінуючим.
Демко Тарас
ВЗАЄМОДІЯ СЛОВА І МАЛЮНКУ В “ІЛЮМІНОВАНИХ
КНИГАХ” БЛЕЙКА
Пошуки нових способів якомога кращого вираження власних
мистецько-філософських ідей привели англійського митця, поетахудожника Вільяма Блейка до винаходу нового способу друку –
ілюмінованого гравіювання. Цей метод передбачав поєднання тексту з
малюнком. Автор ставився до процесу творіння, як до священної
мистецької дії, символічно пов’язуючи це із біблійною історією про те, як
Бог записав свої закони на глиняних табличках.
В результаті паралельної роботи над словом і зображенням в межах
одного твору, автор створює два типи образів: поетичний і візуальний, які
в сумі породжують так званий “третій текст”. Це не унікальний випадок,
коли поет чи письменник сам ілюструє власний твір (наприклад, так
робили Едвард Лір чи Антуан де Сент-Екзюпері). Ключовою відмінністю
Блейкового дизайну, є те, що його ілюстрації – це не спроба полегшити
розуміння тексту чи спростити його лексико-семантичний рівень. Навпаки,
автор розширює можливості слова, задає соціо-культурний вектор
сприйняття образів.
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Блейк, говорячи про себе (про що свідчать його листи друзям),
зазначає, що він поет та художник. Це не просто одна з ідентифікацій
митця; фраза “поет та художник” набуває вагомого значення у світлі
прочитання його творів, де співіснують авторські поезія та малюнок.
Взаємодіючи, вони породжують новий дискурс та відкривають
перспективу погляду на Блейкові літературні твори як єдності тексту із
малюнком.
Більшість досліджень, присвячених творчості Блейка, включно із
такими вагомими працями як “Fearful Symmetry” Нортропа Фрая та “A
Blake Dictionary” Фостера Деймона, не приділяють достатньої уваги
ілюстраціям чи елементам дизайну. Залишаються також невідомими
інтенції самого автора: яким чином читачі/глядачі повинні сприймати ці
тексти. І що, власне, вважати за “текст”: виключно лексичний матеріал чи
включно із дизайном? Про це пише дослідник Стефен Берендт у праці “The
'Third Text' in Blake`s Illuminated Books”, – зібравши часто суперечливі
думки він приходить до висновку, що існує “третій текст” (він уводить це
поняття) – мета-тект, що не є тотожний жодному із його складників та не є
їхньою сумою. Наприклад, ілюстрація до одного із найвідоміших в
англійській поезії вірша “Тигр” неодноразово ставала предметом дискусій
про талант Блейка як художника. У цьому вірші возвеличується могутня
творча енергія, що дала життя прекрасній істоті – тигрові. З іншого боку,
численні критики висловлювали сумнів у “красі” зображеного тигра, що й
справді не витримує рамок естетичних канонів “прекрасного”, порушивши
один із його основних принципів, прописаних у тому ж вірші – симетрію.
Якщо читач трактуватиме текст цілісно (включно з малюнком), то він
помітить, що хоч тигр і справді страшний, фраза, яка завершує поезію
(“лячна симетрія”) не сприймається буквально. Це свізвучно з ідеєю про
оманливість матеріального світу (що в свою чергу відсилає нас до
неоплатонізму), яку Блейк, як це не парадоксально для художника його
часу, розвивав і втілював у своїх ускладнених для сприйняття та відкритих
для тлумачення творах, що випередили не одну епоху.
Дзюбіна О.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ МОВНОЇ ГРИ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ
ІГРОВИХ ІННОВАЦІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ TWITTER ТА
FACEBOOK
Мовна гра відноситься до популярного явища, характерного для
Інтернет-дискурсу. Гра слів – це спеціальне використання звукової‚
лексичної або граматичної форми слів, а також частин слів‚
фразеологізмів‚ синтаксичних конструкцій для створення певних
фонетико- та семантико-стилістичних явищ‚ що ґрунтується на зіставленні
й переосмисленні‚ обіграванні близькозвучних або однозвучних мовних
одиниць з різними значеннями [1, с. 40]. Вони виступають як засіб
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вираження гостроти й дотепності думки з ефектом несподіваності та
відточеності стилю.
На рівні словотворення гра реалізується як структурне перетворення
наявного слова або слів, як утворення нового слова на основі двох слів і,
навпаки, як утворення кількох елементів на основі однієї продукуючої бази
за допомогою таких основних способів, як [1, с.45]:
– аналогія, тобто утворення нового слова шляхом переосмислення й
відповідного переоформлення одного слова за зразком іншого. Наприклад:
tweetfart – провал пам’яті , коли Ви починаєте публікувати інформацію в
мікроблозі та забуваєте, що саме збирались опублікувати (за аналогією з
brainfart);
– міжслівне накладання, при якому на частину вихідного узуального
слова накладається інше співзвучне слово, наприклад, tweetership (від
“readership” – читачі) – збірна назва фолоферів у Твіттері;
– утворення римованих слів, наприклад, twitter critter – людина, яка
проводить занадто багато часу в Твіттері, на шкоду роботі, сім'ї тощо;
– перефразування: за основу береться відоме гасло, фраза, приказка і
трансформується відповідно до ситуації. Вираз to commit twittercide, тобто
вирішити видалити свій профіль в Твіттері, представляє гру слів,
засновану на виразі to commit suicide, вчинити самогубство;
– заміна – пропуск, перестановка, додавання букв, від чого слово не
тільки змінює своє значення, але й набуває експресивного забарвлення:
egotwistical ( egoistical + „tw”) – сленгова одиниця, яка використовується
для опису користувача, який багато говорить про себе у Твіттері.
Отже, утворення ігрових інновацій в соціальній мережі Twitter та
Facebook характеризується продуктивністю і поліфункціональністю.
Димчевська Н.В.
КОЛОРИСТИКА В ЗОБРАЖЕННІ ЖИВОЇ ПРИРОДИ
В ПОДОРОЖНІХ РЕПОРТАЖАХ АЛЬФРЕДА АНДЕРША
Колористична лексика надзвичайно поширена в творах жанру
«мандрівка». Фарби стають одним із найважливіших лексико-стилістичних
засобів структури тексту: автори мандрівних репортажів намагаються
подати читачеві зорову картину місцевості, яку вони відвідали.
Мандрівні репортажі відомого німецького письменника Альфреда
Андерша завжди відзначаються широкою колористичною гамою. Збірка
репортажів «Hohe Breitengrade» яскраве тому підтвердження. У ній він
описує свою мандрівку до полярної частини Норвегії та на острів
Шпіцберген, звідки повернувся захоплений суворою красою Півночі.
На архіпелагові, розташованому неподалік від Північного полюсу,
знаходиться один із самих великих пташиних базарів у Північній
Атлантиці. Птахів тут так багато, що коли вони здіймаються у повітря,
затемняють собою сонце [пор. 1,59]. Саме птахам автор присвячує
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найбільш уваги. Природа потурбувалася про збереження популяцій,
опіріння більшості птахів, їхнього потомства, яке щойно вилупилося з
яєць, самі яйця в гніздах зливаються з довколишньою природою: скелями,
берегом, усім островом. Птахів (гаги, гагалази, сріблясті мартини, північні
фульмари, вилохвості й великі полярні чайки, морські пісочники, морські
мартини, гагарки, білі куріпки, люрики, чорні чистики) характеризують
такі колоризми як weiß, schwarz, grau, rauchgrau, dunkelgrau, які є назвами
ахроматичних кольорів, а також hellbraun, dunkelbraun, gelbgrün, helles
Moosgrün, rahmfarben, rosa, orangenfarben, які є назвами хроматичних
кольорів. Яскраві кольори rahmfarben, rosa, orangenfarben використано для
змалювання дзьобів, ніг, грудок.
Фауна «льодяникового Ельдорадо» є досить бідною й кольорова гама
для змалювання ссавців також. В описах превалюють колоризми-назви
ахроматичних кольорів «schwarz» (тевяки, очі цуценят тевяків, голова
гренландського тюленя), «weiß» (цуценята тевяків), «grau» (полярні песці),
«schieferschwarz» (морди білих ведмедів) та колоризми-назви хроматичних
кольорів, здебільшого жовтого «gelb» з його відтінками «gelblich»,
«gelbweiß», «gelblichweiß», «bräunlich», які використав А. Андерш для
змалювання шпіцбергенського ведмедя та гренландського тюленя, іклів
моржа.
Якщо проаналізувати лексичний склад прикметників на позначення
фарби, які вживає автор у тексті, то можна відзначити такі види
колоризмів:
1.
прості, що позначають основні фарби: weiß, schwarz, grau,
silbern, gelb, rosa;
2.
складні прикметники, до складу яких входять дві фарби:
gelbgrün, gelbweiß, gelblichweiß;
а) з першою частиною dunkel або hell: dunkelgrau, hellgrau, hellbraun,
dunkelbraun;
б) складні слова, що містять порівняння: rauchgrau, schieferschwarz;
в) складні слова з компонентом –farben: rahmfarben, orangenfarben;
3.
суфіксальні утворення з –lich, що відображають відтінки фарб:
gelblich, bräunlich.
У тексті також вживаються субстантивовані прикметники,
наприклад, das Moosgrün.
Колористична лексика для позначення живої природи з її
здебільшого ахроматичною гамою диссонує з лексикою для змалювання
пейзажів, яка відзначається широкою палітрою кольорів. Колористична
лексика не лише сприяла створенню зорових пейзажних описів; автор
використав її також як засіб вираження своїх емоцій, свого захоплення
північною природою, її суворою красою. Тому вона функціонує, у першу
чергу, як епітети, а також у структурі порівнянь та метафор.
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Домбровський Маркіян
Блавацький Сергій
ОДЕСЬКА ГАЗЕТА ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ («ВІДРОДЖЕННЯ», 1917)
ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ГРЕЦЬКОЇ ОБЩИНИ В УКРАЇНІ
Щотижневик ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ («Відродження») випускали грецькою
мовою (катаревуса з елементами димотики) представники грецької
громади в Одесі з 30 квітня по 4 жовтня 1917 р. (всього вийшло 23 числа;
відп. ред. – Г. Аладзідіс (Γ. Αλατζίδης).
Основна увага публікацій зосереджувалась довкола двох тем –
актуальних політичних подій у грецькій державі і життя закордонної
грецької общини (головно на теренах Рос. імперії).
Робота газети припала на період заключної фази т. зв. національного
розколу в Греції (час протистояння між офіційною владою лояльного до
Німеччини короля Константина I і самопроголошеним «Тимчасовим
національним урядом в Салоніках» на чолі з Е. Венізелосом, який
наполягав на вступі Греції у війну на боці Антанти – задля реалізації т. зв.
«великої ідеї», що полягала у приєднанні до Греції земель, заселених
етнічними греками). Метою газети було висвітлювати і пропагувати
діяльність і позицію уряду Венізелоса (спершу Тимчасового, а від червня
1917 р. – офіційного) і забезпечувати його підтримку серед греків
Російської імперії, зокрема, Одеси.
У «діаспорному блоці» газети в центрі уваги було громадське життя
греків Російської імперії, зокрема, українських, одеських. Пропагувалась
ідея єднання греків Росії і світу в єдиному грецькому русі, що координував
би свої дії з грецькою державою заради спільного державного будівництва.
У цьому контексті центральне місце займало питання спершу підготовки,
організації, а згодом і висвітлення роботи «Загального з’їзду греків Росії»
(Πανελλήνιον εν Ρωσσία συνέδριον).
Висвітлювалась діяльність грецьких товариств («Нове життя» («Νέα
Ζωή»), Грецьке студенстьке об’єднання (Ελληνική φοιτητική ένωσις), літ.мист. т-во «Аполлон» в Севастополі (Ελληνικός μουσο-φιλολογικός
σύλλογος «Απόλλων»). Публікувались матеріали з різних питань громад
Феодосії, Армавіру, Суліни, Галацу, США, понтійських греків. Особливе
місце займала проблема біженців. Є матеріали про грецькі школи і
церковні справи.
Газета повністю зосереджувалась на грецьких питаннях. Не знайдемо
тут відгомону українських революційних подій 1917-го року, зрештою й
російські політичні питання починають займати помітніше місце в газеті
лише в пізніших числах. Трапляються короткі замітки з міської побутової
хроніки Одеси (питання міського трамваю, нічних крадіжок тощо).
При публікаціях часто не зазначено авторів. Серед зазначених
переважають псевдоніми типу Понтієць (Πόντιος), Дорієць (Δωριεύς),
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Правдолюб (Φιλαλήθης), Прибулець (Παρεπίδημος), Біженець (Πρόσφυξ),
Прогресист (Προοδευτικός), Дослідник (Ερευνήτης), Острів’янин
(Νησιώτης), Мандрівник (Ταξιδιώτης) тощо.
Домбровський Роман
ПОХОДЖЕННЯ ТА СФЕРА ВЖИВАННЯ ЛАТИНСЬКОГО
СУФІКСА –ULLU
Серед суфіксів з експресивною гемінантою –ll- -ullu - найбільш
рідкісний. Він, подібно як і більш продуктивні –ellu, I –illu, в генетичному
плані становить позиційний варіант індоєвропейського демінутивного
суфікса –(е)lo, який в результаті фонетичних перетворень отримав в
латинській мові вигляд –olu-, а потім –ulu. Цей формант виникав
переважно внаслідок синкопи з наступною асиміляцією приголосних в
дериватах утворених суфіксом –ulu, наприклад: homullus < *hemon(e)los,
satullus < * satur(e)los і інші. У більшості слів – це демінутивний суфікс
другого ступеня, який виник внаслідок злиття двох –ulu: cepulla < *
cepul(u)la, pec(c)ullus < * ped(i)cul(u)lus і інші. В декількох словах кінцівка
–ullu, яка могла сприйматися як суфікс, утворилася іншим способом, і в
кожному з цих слів вона мала свої особливості.
За
винятком
сфери
антропоніміки
суфікс
–ullu
був
малопродуктивний. Про це свідчать середньостатистичні дані зі словника
пізньої латини А.Саутера (7 словникових одиниць) і хронологічно
деталізовані в окремих авторів і пам’ятниках: «Муломедицина Хірона (IV
ст.) – 3 сл. од., «Паломництво Етерії до святих місць» (IV ст.) – 1 сл. од.,
Ієронім (340 - 420 рр.) – 1 сл. од., Августин «Сповідь» (400 р.) – 1 сл. од.,
Григорій Турський (539 – 600 рр.) – 2 сл.од., Рейхенауські глоси (VIII ст.) –
1 сл.од. При цьому слід врахувати, що лише деякі з цих слів є
пізньолатинськими утвореннями.
В пізній народній латині продуктивність суфікса –ullu була також
дуже обмежена. В етимологічному словнику романських мов В.МейєраЛюбке наводиться всього п’ять слів з –ullu. Жодне з них не має
демінутивного значення в романських мовах, але сам суфікс зберігся як
демінутивний, хоч і з обмеженою продуктивністю і сферою поширення.
Знась О. Ф.
КОНТРАСТ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ У НОВЕЛАХ Й. В. ГЕТЕ
Складність та багатоаспектінсть контрасту, у його здатність
виконувати різноманітні функції спричинились до того, що стали цікавим
об’єктом лінгвістичних досліджень. Саме зараз у лінгвістиці складаються
всі передумови для інтенсивного шляху її розвитку і це потребує від
мовознавчої спільноти поміркованого поєднання накопиченого досвіду з
досвідом наукових революцій.
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Історія лінгвістики характеризувалась перманентним поверненням
до концепцій попередників, незважаючи на декларовану науковцями
прихильність до певної нової наукової парадигми причому руйнація однієї
парадигми і революційне становлення іншої є екстенсивним.
У процесі мислення людина виокремлює абстрагує і фіксує у словах
лише ті ознаки, які є найнеобхідніші у процесі спілкування. Саме
дослідження сутності контрасту вважаємо і продуктивним і
перспективним, як у встановленні його семантики, та і закономірностях
функціонування.
Послідовне поєднання стабільних та змінних компонентів сприяє
належному розумінню його функціонування, у той час як лише
контекстуальне пояснення призводить до поверхневого інтерпретування
його значення. Виявлення та виокремлення контрасту веде до глибинного
розуміння тексту. Контраст – це якомога адекватніше співвідношення
мовних висловів і предметів, станів та процесів.
Характерною особливістю контрасту є наявність у ньому
організуючого стрижневого лексичного компоненту, який як ядро обростає
додатковими уточнювальними одиницями і тим самим набуває смислової
цілісності, точності визначення того чи іншого поняття. Дуже часто таким
організуючим компонентом є слово з широким семантичним простором.
Контраст дає змогу позначати те, що важко піддається номінації, не
збільшуючи кількості лексичних одиниць та їхню синтаксичну складність.
Із безлічі різноманітних ознак виокремлюють ту, яка стає основою
контрасту. Найчастіше це найпомітніша ознака предмета і об’єкта, що є
суб’єктивною для мовця, тобто сприймається яскравіше і домінує над
іншими.
Зубченко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТИПІВ МОВЛЕННЯ В
АРГУМЕНТАЦІЇ ГЕРОДОТА.
Текст твору давньогрецького письменника Геродота «Історія» має
унікальну за складністю структуру, в яку інтегровані тексти різної
типології, серед яких значне місце посідають аргументативні монологи,
діалоги та полілоги. Проте їх виокремлення потребує ретельнішого
дослідження, адже, до прикладу, монологом можна вважати як і той текст
«Історії», де Геродот висловлює власні думки чи спостереження, так і
слова одного з його персонажів. Окрім того, досі не існує чіткого
розуміння понять «монолог», «діалог» та «полілог» як таких. Значна
частина вчених взагалі не розглядає полілог як окремий тип мовлення,
натомість інші дослідники окрім класичного діалогу виокремлюють ще
трилог, тетралог та пенталог, як підвиди полілогу.
Проведене дослідження дало змогу встановити чітку межу між
поняттями «діалог», «дискусія» та «бесіда», виокремити особливості
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кожного з трьох типів мовлення, пояснити відмінності між ними. На основі
отриманих визначень, здійснено аналіз типів мовлення усього твору
«Історії», відмежовано власне розповідь Геродота (яка не буде матеріалом
майбутніх досліджень) від монологів, діалогів та полілогів його
персонажів. Увесь блок відібраного матеріалу проаналізовано з точки зору
характеру, теми та комунікативної мети, що дозволило виділити в ньому
власне аргументативне мовлення. Таким чином встановлено, що твір
Геродота налічує 116 аргументативних монологів, 68 діалогів та 6
полілогів. Статистика наочно ілюструє тенденцію до зменшення частоти
вживання певного типу мовлення зі збільшенням складності його будови.
Івашків-Ващук О. В.
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ЧАС
У ТВОРАХ ТЕОКРІТА
Час займає важливе місце у житті людини та суспільстві загалом і
перебуває у полі зору філософії, соціології, історії, астрономії, психології
тощо. Відомо, що на основі певних поняттєвих категорій з’являються
відповідні мовні категорії. Так, широко висвітленою у мовознавстві
являється категорія темпоральності, зокрема у межах когнітивної
лінгвістики.
Розглядаючи час як лінгвістичне явище у ідиліях Теокріта, треба
брати до уваги категорію астрономічного часу, вербалізацію якого
проаналізовано за розміщенням на часовій осі: від найменшого
зафіксованого у тексті ідилій інтервалу “день / ніч” до найбільшого ‒ “рік”.
Як окремий тип виділено біологічний час за аналогією до процесів у житті
людини від народження до смерті: “дитинство”, “молодість”, “зрілість”,
“старість”.
Ідилії Теокріта у проекції на реалізацію художнього концепту ЧАС
виразно ілюструють комплексний характер відношень між природною та
людською сферами. Для ословлення концепту ЧАС Теокріт вживав досить
традиційну давньогрецьку лексику, надаючи їй індивідуальних ознак з
допомогою авторських художніх засобів. Статус ключових у
номінативному полі художнього концепту ЧАС мають лексеми ὁ χρόνος
(7), ἡ ἠώς / ἀώς (11), τό ἦμαρ / τό ἆμαρ / ἁ ἁμέρα / ἡ ἀμέρα (20), ἡ νύξ (21),
τό θέρος (11).
Темпоральна лексика демонструє багатоплановість свого змісту,
здатність виконувати зображальну роль та показувати авторське
сприйняття дійсності завдяки розвиненому образному компоненту
художнього концепту ЧАС. У ядрі номінативного поля цього концепту
знаходиться метафорична модель час ‒ колісниця (9 мікроконтекстів),
зокрема: Οὔπω μῆνας ἄγων ἔκαμ᾽ οὐρανός, οὐδ᾽ ἐνιαυτούς: / πολλοὶ
κινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἅρματος ἵπποι (XVI: 71‒72) ‒ І місяці проходять на
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небі, і роки: багато коней ще приводитимуть в рух колеса колісниці. Ця
модель виявляється у інваріантах із лексемами, що називають пори дня,
пори року та деякі періоди людського життя.
На ближній периферії розташовуємо метафоричні моделі час ‒ жива
істота (6), що бачимо, наприклад, у мікроконтексті ототожнення часу із
людиною, злодієм: ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει / λευκαίνων ὁ χρόνος (XIV:
69‒70) – час поступово підкрадається до бороди, роблячи її сивою та день
‒ мірило (страждань, кохання, фізичної праці, багатства тощо) (5). Дальню
периферію у темпоральній сфері Теокріта складають асоціації полудень ‒
відпочинок (3), ніч ‒ неспокій (3), світанок ‒ спів півня (3), зима ‒ нещастя
(2) та метафоричні моделі молодість ‒ цвітіння (2) і молодість ‒ швидка
невловима істота (3). Остання модель зображена у мікроконтексті νεότατα
δ᾽ ἔχην παλινάγρετον / οὐκ ἔστι: πτέρυγας γὰρ ἐπομμαδίαις φόρη, / κἄμμες
βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλάβην (XXIX: 26‒30) ‒ молодість не можна
впіймати, бо має крила за плечима, а ми надто повільні для тої, що летить.
Крайня периферія ‒ це одноразово зафіксовані метафоричні моделі роки ‒
тягар, день ‒ подарунок богів і асоціації обід ‒ спека та молодість ‒
фізична сила. Активним є й предметний компонент художнього концепту
ЧАС, котрий проявляється у зорових, звукових і смакових образах.
Символічний компонент бачимо в обожнюванні деяких явищ природи, що
відповідають певним часовим періодам. Отже, ототожнення ранку з
богинею Еос, дня ‒ богом сонця Геліосом та ночі ‒ богинею Ночі і
богинею місяця Селеною почерпнуті з міфологічної традиції, а в творах
Теокріта набувають символічного характеру.
Іващишин О. М.
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ:
ПЛАТФОРМА ДЛЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах інтеграції України в освітній та науковий простір Європи
зростає необхідність підготовки кваліфікованих фахівців з високим рівнем
знань іноземних мов, зокрема англійської мови як мови міжнародного
спілкування, що сприяє досягненню взаєморозуміння у професійній
співпраці з іноземними партнерами, виконанню спільних досліджень та
проектів, можливості використання світового досвіду та поширенню
результатів роботи українських фахівців за кордоном. Тому актуальність
питання вдосконалення викладання англійської мови за професійним
спрямуванням на сучасному етапі розвитку освіти України та необхідність
особливої уваги до розробки нових навчальних систем і створення нових
навчальних середовищ не викликає сумніву.
Важливо наголосити, що у Львівському національному університеті
імені Івана Франка впроваджено нову Концепцією викладання іноземних
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мов за професійним спрямуванням, яка передбачає формування у студентів
професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції рівня
В2 для ОКР “Бакалавр” та рівня С1 для ОКР “Магістр”, що відповідає
міжнародним стандартам вивчення іноземних мов. Згідно з Концепцією
основними принципами навчального процесу є: орієнтація на сучасні
вимоги суспільства і професійні потреби студентів; гнучкість та
варіативність; професійна і фахова спрямованість; усвідомлення
міжкультурних особливостей; соціальна адаптація (співпраця і
комунікація); автономність навчання; використання новітніх технологій у
навчальному процесі.
Навчально-методичне запеспечення викладання англійської мови за
професійним спрямуванням згідно з новою Концепцією передбачає,
передусім, використання відповідних підручників, які забезпечують
теоретичний та практичний матеріал для освоєння знань міжнародного
рівня. Разом з тим, завдання якісної підготовки молодих фахівців вимагає
осмислення використання новітніх методик, що, безперечно, сприяє
вдосконаленню системи навчання. В сучасних умовах процесів
глобалізації та розвитку комп’ютерних технологій особлива роль
відводиться
створенню
відповідних
навчальних
середовищ
з
використанням Інтернет-ресурсів та мережевих навчальних програм, а
також зростаючих можливостей таких сучасних гаджетів, як смартфони і
планшети, які працюють на основі операційних систем Android, iOS тощо.
Це, своєю чергою, сприяє зростанню мотивації студентів у навчальному
процесі, організації автономності та підвищенню ефективності навчання.
Реалізація нових концептуальних засад у практиці викладання
іноземних мов за професійним спрямуванням саме на основі створення
навчальних середовищ з використання новітніх технологій відповідає
сучасним вимогам організації навчального процесу та сприяє отриманню
студентами високого рівня володіння іноземною мовою.
Ісаєва Галина
Жовнірук Зоряна
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИВЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПРИРОДНИЧИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ
Викладачами кафедри іноземних мов для природничих факультетів
імплементується нова концепція викладання на належному рівні, групи
сформовані за 3 рівнями, студенти забезпечені відповідними підручниками
та навчальними матеріалами, використовуючи можливості INTERNET.
Впровадження концепції базується на міжнародних рівнях володіння
мовою, має чітко сформульовані цілі.
Інтеграція України у Європейський освітній простір, розширення
міжнародної співпраці ставить перед викладачами іноземних мов завдання

48

якісної підготовки фахівців різних кваліфікацій з іноземних мов згідно
міжнародних стандартів. У зв’язку з цими завданнями рік 2016 оголошено
президентом України роком англійської мови.
В основу концепції покладено Загальноєвропейські рекомендації з
мовної освіти. Основною метою навчання іноземних мов на природничих
факультетах є навчити студентів здійснювати комунікацію певною мовою
на побутовому, країнознавчому та професійному рівнях В2 для освітнього
рівня «Бакалавр» та С1 для освітнього рівня «Магістр», що
підтверджується кваліфікаційним іспитом.
Koнцепція враховує рівні володіння мовою, конкретизовані у
загальноєвропейських рекомендаціях. Знання мови визначають згідно
шістьох рівнів за формулою «саn do».
На початку 1 семестру студенти природничих факультетів. в яких
іноземна мова не є професійною підготовкою, проходили тестування. За
результатами тестувань та співбесіди на 9 факультетах (1185 студентів –
англійська мова, 58 студентів – німецька мова) було сформовано 81 групу з
англійської мови та 7 груп з німецької мови. Групи з англійської мови
розподілено таким чином: А2 – 27 груп; В1 – 31 група; В2 – 23 групи.
Німецьку мову вивчають у групах А1(5 груп), А2 (2 групи). Студенти
вивчають іноземну мову два роки, в кожному семестрі передбачено 62
аудиторні години на протязі 16 тижнів, які завершуються заліком, в кінці 4
семестру студенти здають іспит. Рівень знань студентів оцінюється за 100
бальною шкалою. У заліковій книжці реєструють оцінку, кількість годин
та рівень. На 3-4 курсах іноземну мову за професійним спрямуванням
пропонується долучити до дисциплін за вибором.
Комунікативний підхід, основним завданням якого, є при вивченні
іноземних мов - спілкування, тобто комунікація вважається пріоритетною.
Комунікативно-орієнтоване вивчення іноземних мов відповідає вимогам та
інтересам студентів, оскільки воно формує їх комунікативну компетенцію.
Якщо ми хочемо, щоб наші студенти не тільки читали та перекладали
тексти іноземною мовою, але й почували себе впевнено та комфортно при
здійсненні цією мовою комунікативних актів, ми повинні навчити їх
розглядати мову перш за все як комунікативну систему. Це основне
завдання успішно реалізують викладачі кафедри в навчальному процесі.
Кам'янець К. М.
ФЕНОМЕН ЛІТЕРАТУРНОГО МАНІФЕСТУ В
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКУ ХХ
СТОЛІТТЯ
Маніфести авангардистських рухів у більшості досліджень
розглядаються окремо від витворів мистецтва, вписані в контекст цих
рухів. Ці маніфести використовуються для трактування відповідних
літературних явищ, як теоретичний матеріал. Проте, авангардистський
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маніфест цікавий не лише своїм змістом та смисловим наповненням, а
також стилістикою, інтремедіальністю та оновленим підходом до
інтерпретації самого жанру. В той час як традиційна думка тяжіє до
систематизації та осмислення
мистецтва, модерністичний авангард
обстоює себе суб'єктивно та агресивно, маючи на меті проголошення
нових принципів, та заяву світу про свою позицію. Мета агресії - швидко
нав'язати своє. Таким чином модерністичні маніфести не можна сприймати
як теоретичні трактати - вони потребують глибшого дослідження із
естетичної точки зору.
Модернізм, як такий, не має національної приналежності, його риси
інтернаціональні, а у його контексті піднімаються глобальні проблеми
людства. Проте, окремі авангардистські рухи зароджувалися в межах
однієї національності та мали різкі національні відмінності, а деколи навіть
націоналістичні риси. "Де немає свободи критики, похвала не може бути
приємною"[] - цю цитату з опери В.А. Моцарта "Весілля Фігаро" було
взято як девіз французької газети "Le Figaro", яка згодом стала
Європейським осередком оновлення мистецького мислення на зламі ХІХ і
ХХ століть. Саме в ній було вперше опубліковано "Le Symbolisme" маніфест символістів Жана Мореаса, який виділяють яка першопрохідний
у жанрі в авангардистського маніфесту. В Німеччині в межах модернізму
на початку ХХ століття почав розвиватися рух німецьких експресіоністів,
які у 1906 році видали свій маніфест із проголошеними принципами
творення оновленого мистецтва. Італійський футуризм відрізнявся від
інтернаціональних експресіоністів націоналізмом та агресією. Маніфест
футуристів Філіппо Марінетті було опубліковано 1909 року.
Подальше дослідження явища європейського авангардистського
маніфесту миттєво переносить нас у Лондон, де у 1914 році художник та
письменник Віндем Льюїс, разом зі своєю групою видає журнал "Blast" та
маніфест вортицистів у його першому випуску. Усі авангардистські
модерністичні маніфести містили спільні ідеї та мали схожі
характеристики. Особливо це стосувалося маніфестів, опублікованих
приблизно у той самий час. 1914 року (того ж року, що і маніфест
вортицистів) було опубліковано маніфест українських футуристів "Сам",
авторства Михайля Семенка - найяскравішої постаті українського
футуризму (чи кверо- або пан- футуризму, як він сам його називав).
Схожість ідей висловлених у маніфестах вортицистів та кверо-футуристів
вражає при їх порівнянні.
Князик Христина
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЕТИЧНОЇ МЕТАФОРИ У ТВОРАХ ПОЛЯ
ВЕРЛЕНА
Вступ. Поетичною метафорою вважається перехід від денотативної
мови до конотативної. Сама поезія є метафорою. Цінність поетичної
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метафори Поля Верлена визначається виключно в системі поетичного
дискурсу . Відбувається перетин таких компонентів системи : рими, звуків
, ритму, сенсу та образів . У поетичній метафорі широко використовується
рима. Рима понад усе.
Пооетична метафора у поезії Поля Верлена формується на
ритмічному та звуковому рівнях . Метафоричність поетичного ритму
Верлена обумовлена грою парного та непарного ритму на різних рівнях
ритмічної організації вірша. Концептуальна цінність поетичної метафори
Верлена знаходить своє відображення в метафорі « пейзаж душі» як
універсалії для багатьох віршів Поля Верлена. Домінуючими концептами у
поезії Поля Верлена є концепти , що належать до семантичних полів «
людина» та «природа». Верлен описує стан людини , стан її душі за
допомогою опису природи . Створюється враження , що неживі предмети
насправді плачуть , тужать , страждають тощо .
Про життя Поля Верлена. Поль Верлен увійшов в історію
літератури як найвидатніший лірик Франції 19 століття. Він прожив дивне
та трагічне життя. Звичайний буржуа , глава добропорядної сім’ї
перетворився на волоцюгу та скандаліста , гультяя та лихослова, який
поневірявся Францією та Бельгією . Дивною була і його поезія . Він писав
вірші , що славлять Бога та Добро, але одночасно оспівував всі образи
Гріха , спокуси плоті та сп’яніння.
«Його біографія є довгою скорботно драмою ; його життя є
нечуваною сумішшю гострого містицизму , що виливається то в садизм ,
то в каяття совісті та покаяння , то в глибоке падіння, то в штучне забуття»
, - так розповідає про Поля Верлена його сучасник Гюре.
Комплексний аналіз поетичної метафори вірша «Chanson
d’autonome» .
Яскравим прикладом взаємопроникнення матеріального та
концептуального аспектів поетичної метафори є вірш Поля Верлена
Chanson d’automne.
CHANSON
D'AUTOMNE
Les sanglots
Je me souviens
longs
Des violons
Des jours anciens
De l'automne
Et je pleure;
Blessent mon
coeur
Et je m'en vais
D'une langueur Au vent mauvais
Monotone.
Qui m'emporte
Tout suffocant
Deçà, delà,
Et blême, quand Pareil à la
Sonne l'heure,
Feuille morte.
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Verlain, Poèmes saturniens, Paysages tristes, Chanson d’automne
Починаючи аналіз цього вірша, хочеться зауважити, що змістовнофактуальна інформація усього твору загалом зводиться практично до нуля.
Дати повноцінний опис фабули цього вірша практично неможливо, та й не
потрібно, оскільки вся інформація цього твору не є яскраво вираженою.
Інформація кодується за допомогою величезної гами стилістичних
прийомів, одним з яких є метафора, що нас цікавить. Верлен починає свій
вірш із метафори sanglots des violons (ридання скрипок). Таким чином,
відбувається перенесення властивостей живої істоти на музичний
інструмент. Скрипка – музичний інструмент, діапазон якого найближчий
до діапазону людського голосу. Далі автор приписує музичним
інструментам ще одну нехарактерну їм властивість – violons de l’automne
(осінні скрипки). Однією з характерних ознак осені є осіннє листя. Форма
скрипки та її колір нагадують осінній лист, і далі ми дійсно побачимо
експліцитний вираз образу осіннього листя. Автор продовжує
метафоричний опис скрипок, знову приписуючи їм властивості істот –
blessent mon coeur (ранять моє серце), і вказує знаряддя дії – d’une
langueure monotone (монотонною знемогою), яке, в свою чергу, також є
метафорою – знемозі або томлінню приписуються властивості
музикальності, однотонності.
Пізніше ми можемо спостерігати гру поета зі звуком [n] – langueur –
monotone – sonne. Тут, як ми вже сказали, відбувається акцентування в
ритмі (sonne l’heure), і після постановки акценту автор переходить до гри з
іншими звуками – [j] і [r]: je me souviens des jours anciens – je pleure – je m
'en vais – pareil – morte. Як ми вже зазначали в розділі, присвяченому
звуковій стороні віршованого тексту, ми дотримуємося тези Романа
Якобсона про те, що слова, які звучать подібно, вступають в певний
смисловий зв’язок. Неважко помітити, що виписані слова зі звуками, що
повторюються, практично на сто відсотків збіглися з метафорами,
виявленими на лексичному рівні. Крім того, звуковий рівень може
формувати додаткові смисли, не пов’язані з лексичним значенням слів.
Якщо, наприклад, взяти повторювані приголосні та приписати до них ті
голосні, що були в тексті, ми можемо отримати слова, які в тексті не
зустрічаються, але чуються. Наприклад: [lesâg] – кров, [lо] – вода, [vjo (lô)]
– старий. Однак, незважаючи на цілком придатну відповідність зазначених
слів до тематики аналізованого вірша, однозначно говорити про утворення
додаткових смислів на стиках повторюваних звуків не можна. Зокрема, в
останньому зазначеному випадку [vjo] лише приблизно нагадує
французьке vieux, і, швидше за все, французьке вухо такої схожості просто
не помітить. Однак, саме такі співзвуччя і допомагають метафорі та
поетичному твору вийти на п’ятий рівень інформативної цінності, тобто на
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той рівень, де досягається максимальна неоднозначність інтерпретації
тексту і починаються пошуки того, про що, можливо, не здогадується і сам
автор.
Завдяки метафорі здійснюється ототожнення звуку скрипок зі звуком
голосу, скрипки – з осіннім листом, листа – з образом поета, падаючого
листа – зі смертю. На звуковому рівні ми бачимо літеральне ритмічне
акцентування уваги на тих же самих метафорах. Крім того, хотілося б
виділити звукову схожість у римах coeur – langeur, automne – monotone, які
тим самим утворюють метафори на підставі схожості звучання, тобто
серце – це печаль, а осінь – це монотонність.
Висновок. У ході дослідження було встановлено:
Метафора – це не тільки троп або фігура мови. Метафорою може
бути цілий поетичний твір. Відбувається це завдяки взаємодії
матеріального та концептуального аспектів цінності поетичної метафори.
Причому, говорячи про ці два аспекти цінності, необхідно підкреслити їх
взаємообумовленість і взаємопроникнення, які завдяки механізму
компенсації сприяють формуванню додаткових значень і посиленню
ефекту, що спричиняє поетична метафора.
Поетична метафора, на відміну від лінгвістичної метафори,
передбачає існування кількох денотатів, які, залежно від інтерпретації
кожного конкретного індивідуума, стають певним референтом. У випадку
ж лінгвістичної метафори референт не носить інтерактивного характеру і
носить одиничний характер, тобто незалежно від інтерпретації референт,
що сприймається різними читачами, буде однаковий. Розгортання
поетичної метафори в її концептуальному аспекті цінності відбувається
значною мірою завдяки впливу матеріального аспекту цінності, тобто тих
формальних чи стилістичних прийомів, якими користується автор, а саме
ритму, рими та звуку, що задають інерцію сприйняття тексту як
поетичного.
Цінність метафори характеризується двома складовими: ступенем
новизни метафори та ступенем достовірності метафори. Обидві складові
належать до концептуального аспекту цінності, проте цінність метафори
може бути значно збільшена і розширена при активізації матеріального
аспекту цінності поетичної метафори.
Когут С.В.
ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ
АУҐМЕНТАТИВІВ І ДЕМІНУТИВІВ
Вивчення одиниць мови у функціональному аспекті та з позицій
системного підходу виявляє все нові відтінки значень, а відтак нові
угруповання різнорівневих мовних одиниць, пов’язаних спільною
категоріальною семою та виконуваною функцією. Вивчення одиниць мови
у функціональному аспекті та з позицій системного підходу виявляє все
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нові відтінки значень, а відтак нові угруповання різнорівневих мовних
одиниць, пов’язаних спільною категоріальною семою та виконуваною
функцією.
Актуальність
даного
дослідження
зумовлена
тим,
що
ауґментативність – відносно нове поняття в англістиці, у мовознавчих
студіях висвітлено його окремі аспекти, які переважно стосуються
виражального потенціалу морфем зі вказаною семою (Є. Карпіловська,
Р. Помірко, І. Плаґ, Т. Ґжебеньовскі та ін.), дієслівних ауґментативів,
фразеологічних одиниць із ауґментативним компонентом тощо. Натомість,
демінутивність отримала більше висвітлення в науковій літературі,
зокрема їй присвячені докторська дисертація С. Карбелашвілі на матеріалі
сучасної німецької мови та монографічне дослідження англійських
демінутивів П. Шнайдера. Прикметно, що контрастивний аналіз цих
категорій на матеріалі англійської мови не проводився.
Демінутивність, як і ауґментативність належать до семантичних
універсалій, бо, за визначенням П. Бакеми, стосуються «будь-якої мовної
форми, яка виражає референтне значення «малого» чи «великого»
відповідно та має можливу систему похідних афіксів оцінного характеру».
Щоб провести чіткіше розмежування дивергентних та конвергентних
рис демінутивів та ауґментативів у сучасній англійській мові, на нашу
думку, слід будувати процес їх контрастивного аналізу відповідно до
певних критеріїв. Першим таким критерієм їх зіставлення мав би бути
морфологічний рівень їх мовної маніфестації. Насамперед ідеться про
виражальний потенціал таких морфем, а також їхню роль у реалізації
оцінного компонента значення. В цьому аспекті позиція науковців, котрі
детально займалися цим питанням, є кардинально різною. Погоджуємося з
думкою про те, що і демінутиви , й ауґментативи в англійській мові
присутні, однак їх репрезентація асиметрична, тобто демінутиви
представлені набагато ширше.
Наступним критерієм у зіставленні категорій збільшуваності та
зменшуваності може бути розподіл їх виразників за частинами мови, які
переважають у їхньому вираженні. У нашій дисертації, розглядаючи
ауґментативи, ми стверджували, що в сучасній англійській мові
представлені перш за все дієслівні ауґментативи як виразники динамічної
збільшуваності, а також іменникові, прикметникові та меншою мірою
прислівникові ауґментативи. Схожа ситуація простежується й із
демінутивами, хоча тут можна зауважити певну асиметрію в бік
іменникових лексем із таким значенням, наприклад: a kitchenette
(кухонька), a booklet (буклет, невелика книжка) тощо.
Цікавим, на наш погляд, є розгляд цих одиниць мови в контексті
вираження іронії. Зокрема, наприклад, у польській мові демінутиви доволі
продуктивні в цьому аспекті: kosciolek, idejka, doktorek, dyrektorek тощо.
Водночас, в англійській мові іронічність передаємо за допомогою
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лексичного, а не морфологічного вираження – a little idea, a little doctor etc.
Цікаво, що іронічність виражатимуть і ауґментативи (на відміну від
наведених прикладів із польської мови), хоча знову ж таки лексично – a
great doctor, that’s a perfect idea, the best idea ever.
Таким чином, можна стверджувати, що детальний контрастивний
аналіз англійських демінутивів та ауґментативів – доволі актуальна тема
для наукових розвідок, оскільки низка аспектів порівняльного розгляду
репрезентантів цих категорій залишається невисвітленою. Зокрема,
перспективним видається дослідження ауґментативів та демінутивів (з
огляду на асиметричність їхнього вираження в англійській мові) на
матеріалі різних дискурсів – рекламного, політичного тощо.
Коминська Н.І.
ПРОБЛЕМИ ЖІНОЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В РОМАНІ ТОНІ МОРРІСОН «УЛЮБЛЕНА»
Тоні Моррісон – видатна афро-американська письменниця ХХ ст.
неодноразово порушувала проблему ідентичності у своїх романах.
Впевнений пошук власної культурної самостійності, пошук соціальної та
особистої ідентичності – ось основні теми, які розкривають філософськоестетичне спрямування творчості письменниці. У центрі її авторської
концепції стоїть образ та ідея жінки, а процес становлення особистості
зображується крізь призму жіночого світосприйняття. Тоні Моррісон
звертає увагу на проблеми психологічного та морального гноблення
чорношкірої рабині, адже її страждання спричинені расовою та гендерною
нерівністю.
У романі «Улюблена» Тоні Моррісон зображає вольових,
самостійних і незалежних афро-американок, котрі можуть вижити в
нестерпних умовах рабства, справитися і закласти свою власну культуру.
Вони вірять у кращу долю, ведуть боротьбу за поліпшення свого життя та
чекають на зміни. Вперше в афро-американській літературі, головною
героїнею стає чорношкіра жінка. Саме Сет уособлює мужність, рішучість
та незламність. Вона репрезентує звичайну рабиню, що потрапляє в
незвичайні обставини і вирізняється своєю неповторною долею, проте,
зостається нормальною, до того часу, поки ролі, які вона прибирає,
відповідають
тим
численним
колективним
ідентичностям
та
«розміщенням».
Говорячи про становлення ідентичності письменниця звертається до
образу Улюбленої – примари дочки Сет, яка матеріалізувалася у молоду
дівчину та поселилася у їхньому домі. Улюблена відчувала себе
бездомною, її переслідували жахливі спогади про темне, холодне місце, де
її залишили саму. І для того, щоб дізнатися все про себе вона, після
повернення з потойбіччя, розшукує свою матір. На цьому прикладі авторка
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показує проблему пошуку власної ідентичності, яка відбувається за
допомогою стосунків матері та дитини.
Ще однією людиною, яка прагне до самоідентифікації є інша дочка
Сет – Денвер. Письменниця зображає як під впливом різноманітних
чинників відбувається формування ідентичності Денвер. Через її образ ми
можемо побачити сильну і слабку сторону жіночого характеру. Після того
як вона дізналася, що всі знають про спробу її матері вбити своїх дітей,
вона намагалася уникати людей. Але Тоні Моррісон наголошує на тому,
що первинним механізмом формування ідентичності є соціалізація і тому
людина повинна визнавати норми, стандарти та вимоги груп, до яких вона
належить. Для жінки дуже важливим є соціальне оточення, їй потрібне
суспільство, саме тому Денвер перемагає свій страх та звертається по
допомогу до жінок з чорношкірої общини, і просить очистити дім від
примари її сестри Улюбленої. Цим прикладом Тоні Моррісон підкреслює
те, що чорношкірі повинні єднатися, адже їх пов’язує не лише колір шкіри,
а й спільна історія, спогади про єдиних предків та належність до однієї
афро-американської спільноти, ось чому вони повинні усвідомлювати
свою етнічну ідентичність.
До приїзду Сет в Цинцинатті її свекруха Бебі Сагз робила спроби
об’єднати місцевих афро-американців. Незважаючи на різні життєві
негаразди, ця вже літня жінка не зневірилася у житті, а своїм надзвичайно
могутнім духом заряджала інших, допомагала їм у складних ситуаціях.
Вона збирала їх на Поляні та проводила проповіді, навчала їх любити себе
і наголошувала, що людина може вплинути на свою долю, треба лише
постаратися.
У романі «Улюблена» яскраво висвітлюється проблема пошуку
жіночої ідентичності, свідомості та самовираження. Тоні Моррісон
відображає те, як жінки відчувають навколишній світ, розкриває
особливості їхнього світосприйняття, показує як вони намагаються
відкрити себе в собі, але не заново, а вперше. Цей роман привертає увагу
людства до захисту прав не лише афро-американців, але й жінок загалом.
Кравець Ярема
ОПОВІДАННЯ ІРЕН СТЕЦИК (БЕЛЬГІЯ)
«ТАКИЙ СОБІ МИКОЛА ГОГОЛЬ»
Французькомовна Гоголіана знає майже 175-літню історію, з якої
понад 120 років належить також бельгійському французькомовному
прочитанню. 1845 року у Паризькому видавництві Paulin з’явилося
видання «Nouvelles russes» М.Гоголя у перекладі Луї Віардо. Уже через
десять років французьке видавництво «Michel Lévy frères» друкує окремі
твори М. Гоголя у перекладі Проспера Меріме. У контексті прочитання М.
Гоголя французькою мовою бачимо імена професора Е. Енса, перекладача
«Сорочинського ярмарку» (1887 р.), письменника і літературного критика
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Фр. Елленса, автора дослідження «Один аспект Миколи Гоголя» (1952 р.);
літературознавця Жіля Нельо, бельгійську романістку українського
походження Ірен Стецик (1937 р.), яка надрукувала на сторінках
брюссельського журналу «Le Vif» новелу «Un certain Nicolas Gogol»
(«Такий собі Микола Гоголь»). Текст новели витриманий у дусі
гоголівської настроєвості із постійними сумнівами, переживаннями,
фантасмагоричними видіннями та уявами. Письменниця перемістила
тридцятисемирічного Гоголя на престижний бельгійський курорт Остенде.
«Морські купелі Остенде послаблять усі ваші болі», заклик, що звучав у
місцевій газеті, письменник змінює на «Прибути до Остенде і знайти
смерть». Сіре небо, сіре море видаються йому осоружними; навіть німфа,
зображена Венерою в газеті, це справжній диявол, досить лише уважно
приглянутися до неї. Так само звичайні люди видаються йому дивними:
один носить диявола у рукаві; інший ховає його під вилогами одягу,
музикант зачинив його у чохлі для скрипки, а модельєрка у своєму пуделку
для шиття. Зачудований Венерою, не годен відкинути од себе знавіснілих
думок. «Щойно повернеш німфу із зграбним шиньйоном, нарисованим в
газеті, щойно відкриєш тканину, якою вона накрила свої білі плечі,
побачиш, як над її лопатками ледь з’являються чорні крила демона; щойно
попросиш, щоб вона висунула тонкі ніжки, які ховає під водою, відкриєш
на кінці її пальців кігті…».
«Я пообіцяв собі прямувати до мудрості, – думає далі Микола.– Так
немов би мудрість існує». Захоплений новим видивом – жінки в білому,
яка несподівано з’явилася перед ним, з шляхетною ходою,гордовитою
поставою. («Лише королева може так виглядати»). Видалася в його уяві
Луїзою-Марією, дружиною Леопольда, королевою бельгійців. Сповнений
хвилювання бачить, як жінка в білому та її свита прямували просто на
нього: «Скинувши капелюх кланяється низько до землі продовжує своє
вітання. Звівши голову, бачить, що жінка дивиться на нього і посміхається.
О, ця посмішка! Вона відразу забирає у Миколи сімнадцять років його
життя. Сімнадцять років пір’їнами розлітаються у повітрі. Миколі вже не
тридцять сім, а заледве двадцять. Того ж вечора напише своїй матері».
Уявне кохання, що стало реальністю під важким небом Остенде,
матеріалізувалося обличчям любові, охопило його єство! Він знеможено
опустився на лавку парку; поміж червоних ягід калини цвірінькали
горобці: «Дерево кохання, мовив сам до себе. – В Україні калина є деревом
кохання…» На якусь мить уявив себе в українському селі. Вітер з моря і
вітер зі степу поєдналися єдиним подихом, в якому почергово переходили
міражі Києва і чайки Чорного моря. Йому уявлялося, що він одягнений як
у дитинстві у сорочку-вишиванку і шаровари».
Новела має гротескне завершення: «А я кажу тобі, що це німецька
комедіантка, яка прибула вчора до «Ґранд готелю» зі своєю матір’ю і
своїми дітьми! – чує Микола Гоголь від якоїсь балакучої пари, що

57

опустилася поряд ним на лавку. Ще раз розгорнув газету; на останній
сторінці та сама німфа виходила із морської хвилі. Вона так само закидала
назад своє миле обличчя. «Та Микола не без подиву запримітив зблиск у її
очах, той самий зблиск, якого щойно не було. «Погляд диявола!» – сказав
сам до себе. Із збентеженням подумав про те, що лише десять хвилин тому
забув, що наш світ є царством ілюзій».
Кульчицька О.В.
ПРО ІДЕНТИФІКАЦІЮ ПЕЙОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
Питання про ідентифікацію пейоративної лексики в сучасній
англійській мові ставилось перед лінгвістами неодноразово та
вирішувалось залежно від
цілей та матеріалу дослідження, проте
відсутність єдиної системи основних та об'єктивних критеріїв виявлення
такої лексики залишається відкритим питанням.
Не беручи до уваги той факт, що розуміння семантичної природи
мовних категорій емоційності, оцінності та експресивності в лінгвістиці
трактується по різному, висловлюється думка про те, що дані компоненти
можуть бути представлені в значенні слова як у повному обсязі, так і
частково.
Пейоративна лексика має більш складну смислову структуру, ніж
лексика нейтральна, і характеризується наявністю конотативної,
контекстуальної складових семантики. Поняття пейорації в лінгвістиці
трактується двояко. В ширшому розумінні воно тотожно поняттю
негативності.
Складність опису пейоративності полягає в тому, що не всі лінгвісти
досить чітко розмежовують поняття "пейоративність" та "негативна
конотація", які не є прямими синонімами. Наприклад слова "die", "danger",
"illness", володіючи негативною конотацією, не несуть пейоративної
оцінки. Так, В.І. Карасик розрізняє негативне та пейоративне, перше
моделюється в лексичній семантиці за допомогою шкали контрастування,
друге ж є експресивно-емоційним чи пейоративним значенням". У О.С.
Ахманової, ми знаходимо наступне визначення терміна пейоративний
(зневажливий, депрециативний, детеріоративний, несхвальний) - такий, що
володіє негативною експресивно-емоційно-оцінною конотацією та такий,
що надає терміну негативну конотацію. Ми притримуємося думки, що
пейорація - це негативна, емоційно-навантажена експресивна оцінність.
Загальновизнано, що в середовищі оцінних значень виділяють
інтелектуально-логічну, тобто раціональну оцінку, засновану на
об'єктивних властивостях референта, та емоційну оцінку. Очевидно, що
способи вираження двох видів оцінки різняться як на рівні розумової
діяльності людини, так і на рівні мовної реалізації.
Особливістю емоційно-оцінної лексики є те, що на логічне судження
про те, що вона називає, тобто предметно-логічне значення, накладається
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емоційне відношення мовця до явища, що він називає. Звідси випливає, що
емоційна оцінка містить логічну складову, однак емоційна домінанта
превалює над раціональним компонентом. Така пейоративна лексика ніби
втягує в себе будь-яку інформацію, втілену в емотивну, оцінну та
стилістичну функції.
Аналіз літератури, присвяченої вивченню даного питання, дозволяє
зробити висновок про те, що емоційно-оцінна лексика часто піддається
модифікації в плані посилення категоричності за допомогою категорії
експресивності. Виходячи із трактування експресивності у вузькому змісті,
експресивність це "посилення якості та кількості сигналу". Посилення
ефекту виразності висловлення, найчастіше досягається шляхом
використання в його рамках емоційно-оцінних слів з функціональностилістичним маркуванням. Експресивність таких слів обумовлена
специфічним узусом даної лексики, а також традицією її вживання.
Стилістично забарвлена емоційно-оцінна лексична одиниця, що
використовується в нетиповому для неї контексті, надає висловленню
емоційно-експресивного оцінного значення. Таким чином, практично всі
лексичні одиниці можуть виражати емоційну оцінку в контексті певного
висловлювання. На нашу думку, звертання до функціонального аспекту
мови дозволяє виявити додаткові особливості та характеристики емоційнонейтральних мовних одиниць, що представляють собою резервний засіб
емоційно-експресивної оцінної номінації.
Враховуючи викладені вище положення, ми притримуємося думки,
що мовна емоційна оцінка виникає в результаті появи оказіональних сем,
які не входять у системне значення слова, а надаються контекстом.
Виходячи з даного визначення, основним засобом вираження мовної
емоційної оцінки є емоційно-оцінні семантичні новотвори.
Під емоційно-оцінними семантичними новотворами розуміються
слова, у яких під дією контекстних умов, з однієї сторони, та онтологічних
характеристик самого слова, з іншої, виникають не зафіксовані в
словниках оказіональні емоційно-оцінні значення. Проте, потрібно
пам’ятати про нетотожність понять оказіонального слова та оказіонального
значення. У якості оказіонального значення слова розглядається "значення,
не зафіксоване в словнику, а таке, що виникає у нього в певному контексті
в мові під впливом загальної цільової спрямованості тексту та таке, що
представляє собою стилістично значимий засіб номінації". Позаяк
оказіональне слово одиничне та невідтворне в мові, адже воно як
авторський неологізм чи ситуативний лексичний неологізм, виникає
внаслідок індивідуального узусу.
Отже, для визначення критеріїв та методів ідентифікації
пейоративної лексики необхідно брати до уваги, що пейоративна лексика є
негативною або частково негативною емоційно-навантаженною з
експресивною оцінністю. Поле пейоративності співпадає з абсолютним
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предикатом «bad», але воно не є тотожним оскільки включє різнорідні
контекстуальні компоненти. Серед критеріїв та методів визначення
пейоративів ми виділяємо: словникові маркери, а також особливі вказівки,
що містить словникова стаття стосовно специфіки вживання даної
лексичної одиниці; наявність у дефініції слів суб'єктивно-емоційної
оцінки, тобто складових, що виражають емоції та емоційні стани;
наявність у дефініції маркерів об'єктивно-емоційної оцінки, що означають
властивості та якості, які викликають схвалення або несхвалення;
наявність у дефініції значень, які вживаються для позначення експресії, чи
слів – інтенсифікаторів.
Кунець Х.Б.
СИНТАКСИЧНО-СЕМАНТИЧНА ТИПОЛОГІЯ БЕЗОСОБОВИХ
СТРУКТУР В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ТЕКСТІ
ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ.
Важливість мовних параметрів наукових текстів пояснюється метою
наукового дискурсу – з’ясування та поширення істини. Характерною для
академічного письма є безособовість, спрямована на об’єктивність
викладу.
Попри різноманітність підходів до дослідження безособових речень,
їх визначення і питання, чи справді вони є безособовими, залишалися до
кінця не з’ясованими. Особливістю безособових речень в англійській мові
є те, що в них граматичний підмет є лексично неповноцінним, не
відповідає дійовій особі, і, хоча формально вони є двоскладними,
відступають від структури двоскладного речення.
Граматичне дослідження речень з безособовими синтаксичними
структурами в термінах генеративної лінгвістики показує, що предикат у
безособових конструкціях завжди є предикатом підвищення, головною
ознакою якого є те, що він не бере на себе жодних аргументів у реченні та
не призначає тета-ролей, тобто його підметом не може бути жоден елемент
речення, і він стосується всієї пропозиції, яка і є його єдиним аргументом,
тому, власне, такі синтаксичні структури і є безособовими.
Для з’ясування поширеності явища безособових конструкцій у
текстах з гуманітарних наук ми здійснили їх кількісний аналіз на матеріалі
наукових текстів із семи гуманітарних дисциплін загальним обсягом 2000
сторінок (797600 слів) – статей, частин підручників та монографій, який
показав, що частотність їх досить висока (1,5 на 1000 слів). Тексти для
аналізу були розділені за дисциплінами, щоб уникнути узагальнених
висновків, тоді як вони були б різними для різних галузей гуманітарного
знання. Ми здійснили їх класифікацію щодо різних типів: власне
безособові, з ввідним it та виділяючі конструкції, а також розділили за
структурою всередині кожного типу (безособові конструкції в простих та
складних реченнях, об’єктних комплексах, із різними видами присудка, у
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пасивних конструкціях, із різними акцентованими членами речення в
виділяючих конструкціях). Спільним для всіх дисциплін є те, що на
першому місці за кількістю вживання – речення з ввідним it, на другому –
виділяючі конструкції, та третьому – те, що прийнято називати власне
безособовими реченнями, лише в текстах з політології частка двох
останніх типів речень однакова. Загалом, найбільше безособових речень у
текстах з філософії, найменше – з літературознавства. Той факт, що до
предиката в таких конструкціях найчастіше входить іменник або
прикметник, вказує на функціонування їх як оцінки.
Курудз О.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ДЕКОРАТИВНІ ТА ЕКЗОТИЧНІ
РОСЛИНИ» У ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ (ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Латинська ботанічна лексика, що входить до складу природничонаукової термінології становить численну лексичну групу, і її формування
є результатом складного і тривалого історичного процесу.
Особливості вивчення семантики ботанічних назв на позначення
декоративних та екзотичних рослин зумовлені своєрідністю цієї
тематичної групи.
Назви представників рослинного світу у досліджуваних авторів
поділяються на назви відносно мотивовані та назви на даному
синхронному зрізі мови відносно немотивовані. Мотивовані ознаки з
погляду логіки, на думку Т. Слободенюк, не обов’язково повинні бути
суттєвими, але з позиції лінгвістики «вони завжди суттєві, оскільки стають
основами назв».
Детальний аналіз найменувань рослинного світу досліджуваних
авторів, здійснений з врахуванням мотивованих ознак, дає змогу
класифікувати їх у певні групи:
1.
Назви утворені за зовнішньою ознакою рослин. Візьмемо,
наприклад, назву флоро лексеми rhododendron – рододендрон. Як засвідчує
Totius Latinitatis Lexicon, назва флоролексемиє грецького походження.
Rhododendron походить від ρόδον - троянда та δένδρον – дерево, quasi
arborescens. Немовби троянда деревовидна.
Palma– пальма. Дерево одержало назву за подібністю листків до рук
з розчепіреними пальцями. Вальде у словнику виводить назву згаданої
флоролексеми від грецького іменника παλάμη – плоска рука.
2.
Назви за ознакою смаку. Назва флоро лексеми sorbus –
горобина походить від кельтського слова sor -терпкий.
3.
Назви за кольором. Номінаціяcedrus– кедр походить з грецької
мови. У Форчелліні читаємо: “cedrus accipitur pro arbore quae perpetuo
viret”. “Кедр сприймається у якості дерева, яке є постійно зеленим”.
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Іменник rosa – троянда походить від давньогр. rhodon – троянда,
шипшина, яке у свою чергу пов’язане з кельтським прикметником rhodd–
червоний.
Назва флоролексеми іris – ірис походить від гр. ỉριs – “веселка”.
Назва
зумовлена різнокольоровим забарвленням пелюстків.
4.
Назви, утворені від топонімів.
Cerasus – вишня. Назва флоролексеми походить від гр.κέραsosвишневе дерево, вишня. За Плінієм, назва походить від місцевості
Kerasuntна Чорному морі.
5.
Назви утворені за запахом, який вони виділяють та за їх
впливом на організм людини. Мирт-південна декоративна рослина.
Латинська флоро лексем аmyrtus запозичена від гр. µύρτοs - “миртове
дерево”вважається словом семітського походження. У
Шуберта Р.,
Вагнера Г. читаємо про етимологію цієї рослини: “myrtus=myrte, griech
.myron – wohlriechender Saft, Öl, Ваlsam, beziethsich auf den Durf”. “Мирт
від гр.myron – пахучий сік,олія,бальзам, який випромінює аромат
(пахощі)”.
Narcissus- нарциз. Назва флоролексеми походить від гр.νάρκιssos –
нарциз.Можливо,пов”язане з гр. ναρκάω- “ціпенію, заклякаю”,νάρκηпараліч з огляду на заспокійливу дію нарциза.
6.
Назви утворені за можливою дією і станом рослин. Linum–
льон – є латинізованим варіантом гр.λινον – нитка. З стеблин льону
виготовляли нитки.
7.
Назви рослин за місцем проростання. Особливе місце у
латинській мові у групі назв декоративних дерев займає pinus- “
соснаіталійська” або “ пінія”. Науковці виводять латинську назву роду від
кельтського слова “pin”, що означає “скеля.” Пояснюють таку назву тим,
що сосна дуже часто росте у дуже складних умовах: на кам”янистих
розсипах,скелястих урвищах, на кам”янистих схилах гір, на пісках.
Кушнір Ірина
ДІМ ЯК СИМВОЛ У РОМАНІ М.-Ж. УРЕШ «СЛУГИ НОЧІ»
Відома швейцарська письменниця і сценарист Марі-Жанна Уреш
стає сьогодні відкриттям в сучасному українському літературному
дискурсі. Вона заслужено нагороджена премією Ежена Рамьера 2013 р. за
роман «Слуги ночі» (2010), а також за її визнання і захоплення її
фантасмагоричним світом у романах та новелах (“Вибух в повітрі”, “Зал
очікування”,“Синдром падаючої голови”). Kожен з її творів демонструє
світ в собі, створений поєднанням сюрреалізму з елементами поетичного
магічного реалізму, що міцно вкорінений у реальності. Звідси звернення до
дослідження творчості
М.-Ж. Уреш є, безперечно, мотивованим і
виправданим.
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Так само і роман «Слуги ночі» розповідає про складну проблему
сучасності – економічна криза та програма житлового кредитування США
2008 р. у формі фантасмагоричної казки. Читач потрапляє у
сюрреалістичний світ, що є паралельним до реального. Горе змушує
родину акумулювати свої сили і працювати задля порятунку будинку і
сім’ї. доведено вияв у романному просторі будинку як символу
домашнього вогнища, який захищають усі персонажі (Роза Смуток,
Серафим, Япаклу і Куниця). Зазначено, що фізичне руйнування будинку не
веде до розпаду родини. Підсумовано, що роман у формі фантасмагоричної
казки трактує проблеми сучасної родини. Досліджено символіку образів,
виявлені численні алюзії на твори відомих письменників світової
літератури (Діккенс, Кафка, Беккет). Розкрито діалектичну єдність добра і
зла, світла і темряви. Роман М.-Ж. Уреш зумів водночас зачарувати і
привернути увагу до актуальної проблеми . «Казка нашого часу» – вдале
означення роману про родину, її цінності та бездуховність сучасного
матеріального світу. Доведено, що будинок виступає символом
стабільності родини і її цінностей. Упорядкований простір будинку
виключає хаос зовнішнього світу. Він є традиційним елементом архаїчної
картини світу. Звідси метою родини є зберегти свій світ, захистити
будинок значить захистити «свій» простір на відміну від «зовнішнього,
чужого» світу (культивувати цінності дому підрозуміває не втратити
сакральність). Дім у системі екзистенційно-символічних вимірах
персонажів концентрує в собі сукупність розмаїття значень: родина,
сімейність, свій захищений світ, дитинство. Проаналізовано персонажів
роману, що наділені поетично-філософським сприйняттям світу і теж є
символічними: наявні архетипи Батька, Матері, Дитини, Прародителя.
Констатовано, що роман є органічним елементом художньої системи
письменниці як приклад фантасмагоричної казки для дорослих,
багатошарової і багаторівневої, що не має одного лінійного прочитання. У
традиції магічного реалізму роман характеризується поєднанням реального
і фантастичного начал, буденного і міфологічно-символічного, картин
реального та паралельного сюрреалістичного світів, причому вторгнення
фантастичного в реальне подається як звичайна подія.
Кушнір Л. О.
СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ІМПЛІЦИТНОГО ЗМІСТУ
ТА МОВНОГО РІЗНОМАНІТТЯ У ПЕРЕКЛАДАХ ТВОРІВ
ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА
Фольклорно-міфологічні імпліцити, які характеризують ідіостиль
Дж. Толкіна, складають значні труднощі перекладання його роману
«Володар Перснів» і повісті «Гобіт». Хоча загалом концептуальна
проблема відтворення імпліцитного інформаційного поля оригіналу
(поглядів, переконань, ідей, елементів світогляду, національних та
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культурних цінностей автора тощо) зводиться до вибору між культурною
адаптацією або очуженням, у своєму аналізі російських перекладів повісті
«Гобіт» російська дослідниця О. Третьякова додатково виокремила кілька
перекладацьких
стратегій:
1) транзитивну,
2) адаптивну
(лінгвокультурний, жанровий або віковий типи адаптації) і
3) “альтернативну” (внесення додаткових імпліцитів – політизацію,
християнізацію тощо).
Виходячи з перекладацьких підходів до відтворення імпліциту творів
Дж. Толкіна, у цій роботі проаналізовано переважання «транзитивної»,
«адаптивної» та «альтернативної» стратегій в 6 українських, 8 російських і
3 польських перекладах згаданих творів Дж. Толкіна. Зокрема, порівняння
охопило усіх українських перекладачів автора – О. Мокровольського,
А. Немірову, О. О’Лір, К. Оніщук і О. Фешовець. Зроблено висновок про
те, що «альтернативну» стратегію можна вважати різновидом адаптації
авторського стилю.
Такий підхід виявився корисним, проте формулювання відповідних
стратегій надто загальне, а порівняння – виключно якісне, оскільки
критерії співвіднесення перекладів з тою чи іншою стратегією не чіткі.
Тому в роботі розвинуто й обговорено інший підхід до зіставлення
перекладів Дж. Толкіна, запропонований українською дослідницею
О. Тихомировою. Він базується на аналізі відтворення відомої особливості
ідіостилю та лінгвопоетики Дж. Толкіна – «мовного різноманіття» його
творів – і вивчає переважання в перекладах «концепції 1» (фактичної
відмови від відтворення «мовної поліфонії» оригіналу) або «концепції 2»
(спроби її більш чи менш повного відтворення). Додатково запропоновано
розрізняти «м’який» і «жорсткий» варіанти цих стратегій.
З метою внесення в цю класифікацію кількісного виміру та точнішого
розташування перекладів на шкалі між повним очуженням та повним
одомашненням запропоновано таку методику: перекладацьку стратегію
з’ясовують на підставі аналізу статистики застосування способів
відтворення безеквівалентної авторської лексики (онімів і реалій) – вагомої
та численної (понад 1000 одиниць) лексичної підгрупи творів Дж. Толкіна,
а також статистики дотримання/недотримання перекладачами відомих
вказівок автора до відтворення цієї лексики. На цій підставі зроблено
докладні висновки про переважання «концепції 1» або «концепції 2» в
українських перекладах роману «Володар Перснів» за авторством
О. Мокровольського, А. Немірової, К. Оніщук і О. Фешовець.
Показано, що застосування теоретичних підходів О. Третьякової та
О. Тихомирової до всіх проаналізованих нами українських перекладів
приводить до якісно схожих висновків, які також сумісні із загальнішою
класифікацією перекладів, що оперує поняттями та шкалою
очуження/одомашнення.
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Кушнір Оксана
ОСОБЛИВОСТІ РИТМІКИ ІСПАНСЬКИХ ПАРЕМІЙ
Метрична система іспанської мови, що належить до групи романських
мов повинна розглядатися у поєднанні з іншими мовами цієї ж групи,
беручи до уваги історичні, фонетичні та ритмічні елементи, тим самим не
применшуючи її неповторності та оригінальності.
Її складовими елементами є: силовий наголос, метрична пауза (на
кінці вірша та піввірша), цезура (у випадках коли це є необхідним), і
звичайно, в певній мірі стабільна кількість складів.
Існує велика кількість прислів’їв, які слідують чітко встановленому
ритму у співвідношенні до більш-менш сталої дистрибуції наголосу
інтенсивності , особливо, коли вони характеризуються присутністю
сегментної структури, двочленної чи багаточленної, у ряді однакової чи
різної складової кількості. Зважаючи на ритмічний наголос, що є основною
складовою версифікації, в іспанський пареміологічних одиницях
знаходимо: ямбічний, хореїчний та дактилічний ритми. Для прикладу,
опираючись на виклад основних ритмічних схем запропонований Маріо
Гарсія-Пахе Санчесом , розглянемо детальніше ритмічні моделі, якими
підпорядковуються паремії.
1.Рівно-силабічні члени (isosilábicos) – сюди відносимо прислів’я
кількість складів у яких є однаковою у двох піввіршах розділених цезурою.
2. Нерівно-силабічні пареміологічні одиниці, тобто ті, кількість складів у
яких до і після цезури не є однаковою [García-Page, M. “Aspectos fónicos en
la configuración de los refranes”, Notas y Estudios Filológicos, 5, 1990, p. 8290]. Остання підгрупа є домінантною, становлячи 81% від усіх розглянутих
прикладів.
Іспанська метрична структура розрізняє наступні види рим відповідно
до закінчень:1. Окситонна рима (aguda – «гостра»): наголос падає на
останній склад (Perro ladrador, nunca buen mordedor). 2. Парокситонна рима
(llana – «плоска», «рівна»): наголос надає на передостанній склад (Ave que
vuela, a la cazuela). 3. Пропарокситонна рима // Дактилічна рима (esdrújula
– «сковзька»): наголос падає на третій склад з кінця. 4. Гіпердактилічна
рима (sobreesdrújula – «надсковзька»): наголос падає на четвертий, п’ятий
або шостий склад з кінця.
Відповідно до типу складів розрізняємо: 1. Відкрита рима (слова, які
закінчуються на відкритий склад): Ave de pico no hace amo rico. 2. Закрита
рима (слова, останній склад у яких закінчується на приголосний): Año de
ovejas, año de abejas.
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ЛенькоМарина
КУЛЬТУРЕМИ НОВОГО ЗАВІТУ З АНІМАЛІСТИЧНИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ
Культурема – це поняття, яке щораз більше використовується у
культурології, фразеології та перекладознавстві. Можна сказати, що
потенційною культуремою є будь-яка символічна річ, що з різних причин
набула особливої актуальності в мові та слугує «розмінною монетою»
серед мовців у їх спілкуванні, як усному так і письмовому. Серед них ми
хотіли б виділити наступні:
Pajaritos (пташки) - йдеться про маленьких пташок. Зменшувальний
суфікс -illo вказує на применшення розміру і вартості даних тварин (5 за 2
монети). Незважаючи на свій розмір і недооцінку з боку оточуючих, Ісус
все ж вказує на те, що вони мають значення. Саме про значення говорить
ця культуреми.
Paloma (голуб) - цей птах згадується в Біблії частіше, ніж будь-яка
інша (більше 50 разів). Його лагідність і невинність стають зразком довіри
і любові. Цей птах стала одним із синонімів ніжності. Ісус говорив про
голуба як про символ простоти; а сукупність його позитивних рис зробило
голуба символом Святого Духа.
Ovejas (вівці) - вівця і козел широко використовувалися в
жертвоприношеннях. У переносному значенні вони були символами
невинності та наївності. Ця культуреми означає наївність і в наш час, а
також яскраво ілюструє спільність і часто використовується в політиці.
Cordero de Dios (Агнець) - Пасхальний агнець був основною частиною
свята Опрісноків, коли святкують звільнення від рабства в Єгипті. Ягня
була символом Сина Божого, якого необхідно було принести в жертву,
щоб звільнити народ з рабства гріха і смерті.
Gallo (півень) - Його поведінка та звички послужили основою для
хороших висловлювань і доступних ілюстрацій, особливо якщо це
стосується часу, як умови дії. Саме це значення має культуреми antes de
que cante el gallo.
León (лев) - На івриті існує велика кількість слів для його позначення.
Ці імена згадуються в Писанні близько 130 разів, як класичні символи
сили, влади, хоробрості, гідності та жорстокості.
Lobos rapaces (вовки) - згадуються в Писанні в якості особливого
ворога для овечих отар. Вони були прикладом зради, жорстокості і
кровожерливості. Саме про зраду, лицемірство і жорстокості говорить ця
культуреми. Дуже часто використовується для опису влади і політиків
нашого часу.
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Липецький Андрій
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ МІКРОПОЛЕ «ЗОЛОТО» У ТВОРІ
ПЛІНІЯ СТАРШОГО «HISTORIA NATURALIS»
Детальне вивчення лексико-семантичного поля обумовлює розкриття
загальних процесів розвитку лексики. Для нашого дослідження ми обрали
ЛСП «золото» у творі «Historia naturalis» Плінія Старшого, оскільки дане
питання є актуальним з точки зору лінгвістики тим, що цей сегмент
лексики має яскраво виражений культурний компонент, нерозривно
пов’язаний з історією римського народу. Воно дає змогу дати відповідь на
питання, яку роль відіграли ці назви у світобаченні римлянина, історії
латинської мови, античної культури та у подальшій європейській культурі.
Велика увага у творі Плінія відведена благородним металам, зокрема
золоту.Завдяки своїй м’якості, ковкості, здатності витягуватися золото з
давніх часів піддається особливо тонкій обробці карбуванням, литтям,
гравіруванням.Неможливо точно сказати, коли людина вперше знайшла і
обробила золото, але можна стверджувати, що воно було одним з перших
металів, який людство почало використовувати для виготовлення прикрас,
предметів домашнього побуту і релігійного культу.Золото було
показником добробуту і служило символом влади — як політичної, так і
релігійної.
Латинська назва елемента Aurum в перекладі означає «жовтий». Це
слово, на думку А. Вальде, є раннім італійським запозиченням (*ausom до
кореня *aues- — світити, блистіти). Лексема aurum має кілька значень:
золото, золоті вироби (прикраси, зброя, монети, персні, гроші)». Вона
вживається у Плінія досить часто ( 157 разів).
Золото, як свідчить Пліній, в чистому виді без домішок зустрічається
рідко. Він пише, що у всякому золоті міститься срібло, але в різній
кількості: в одному десята, в іншому дев’ята, ще в іншому восьма частина.
В одному тільки галльському золоті, яке називається альбікратенським,
міститься тридцять шоста частина срібла, саме тому воно і має перевагу.
Коли в золоті міститься п’ята частина срібла, то воно називається воно
електрум (лат. electrum).
У XXXIII книзі йдеться про золоті ювелірні вироби, зокрема про
перстні (unguli). З-поміж прикрас, Пліній згадує ще золоту буллу
(bullaaurea) — медальйон, що складався з двох випуклих металевих
пластинок, з’єднаних по краях. Носили буллу на шиї тріумфатори і діти
повноправних громадян; діти вільновідпущеників могли носити лише
bullascortea(шкіряна булла).
У Плінія є згадка про етруський вінок із золота (coronaexauroEtrusca).
Як відомо, тріумфатор спочатку увінчувався лавровим вінком, пізніше ж
був доданий золотий (т.зв. етруський) вінок. Раб, який стояв позаду
тріумфатора, увінчаного лавровим вінком, тримав над його головою ще й
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золотий вінок [XXXIII, 11]. Композиція цього вінка складалася із
золотистого
дубового
листя,
золотих
стрічок,
дорогоцінного
каміння.Пліній, посилаючись на «Іліаду» Гомера, сумнівається в тому, хто
першим
почав
носити
золоті
прикраси
для
волосся
(crinibusauruminplexum): чоловік чи жінка [XXXIII, 13].
Перша золота статуя (statuaaurea) з усіх, що виготовлялись із
суцільного металу, була споруджена в храмі Анаітіди[XXXIII, 82-83].
Пліній також повідомляє про карбування золотих монет. Римський
золотий aureusвперше був викарбуваний в 218-217 рр. до н. е.Оповідаючи
про художника Апеллеса, Пліній вказує, що той написав картину
Олександра Великого з блискавкою в руці, в храмі ДіаниЕфеської, за
двадцять талантів золотом (talentisauri) [XXXV, 92].
Отже, до лексико-семантичного поля «золото» у творі Плінія
Старшого «Historianaturalis» ми віднеслитакі лексеми:aurum, electrum,
bullaaurea, coronaexauroEtrusca, ungulus, crinibusauruminplexum, statuaaurea,
holosphyratos, aureus, talentumaurum, palaga тощо. Наше дослідження
відкриває нові перспективи для виявлення лексико-семантичних
особливостей лексико-семантичної групи «мистецтво», тенденцій її
розвитку, для визначення її ролі у мовній картині світу.
Lyashenko Tetyana
DAS KONZEPT DES FUNKTIONALEN ÜBERSETZENS VON
CHRISTIANE NORD
In der Ausbildung professioneller Übersetzer und Übersetzerinnen
gewinnt das Konzept des funktionalen Übersetzens immer mehr an Bedeutung.
Dieses Konzept, wie Christiane Nord es vertritt, ist eine Anwendung der
"Skopostheorie" von K. Reiß und H. Vermeer. Diese Theorie beschreibt das
Übersetzen als eine zielgerichtete Handlung. Für erfolgreiche Realisierung der
Translation ist die Orientierung auf den Zweck das oberste Kriterium. Der
Zweck einer Translationshandlung definiert sich aus der kommunikativen
Situation, die in Form eines Übersetzungsauftrags beschrieben oder in einer
bestimmten Kultur für bestimmte Textsorten konventionell gegeben sein kann.
Das Translat ist vom Auftraggeber dazu gedacht, eine bestimmte Funktion
zu erfüllen. Daher ist die Funktionsgerechtigkeit das wichtigste Kriterium, an
dem die Qualität des Translats gemessen wird. Die Funktion des Translats wird
vom Sender intendiert und ist in der gegebenen Rezeptionssituation zu
bestimmen. Nach dem 4-Funktionen-Modell können die Äußerungen in
Translaten phatische, referentielle, expressive und appellative Funktionen
erfüllen.
Die phatische Funktion funktioniert in der Zielkultur (ZK), wenn die
phatischen Konventionen in ZK und Ausgangskultur (AK) gleich oder ähnlich
sind oder die Situation eindeutig auf die phatische Funktion verweist. Wenn dies
nicht der Fall ist, kann die phatische Funktion entweder durch eine meta-
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phatische Funktion bzw. durch Kommentierung des AK-Verhaltens ersetzt, oder
an die Bedingungen der ZK durch Verwendung zielkultureller Funktionsmarker
angepasst werden.
Die referentielle (Darstellungsfunktion) Funktion funktioniert in ZK,
wenn die textuelle Information ausreicht, das Ausgangstext-Objekt den
zielkulturellen Lesern bekannt ist, oder die Zieltext-Adressaten ausreichendes
Vorwissen über das Objekt haben. Wenn dies nicht möglich ist, kann sie durch
eine meta-referentielle Funktion bzw. durch Bereitstellung zusätzlicher
Informationen in Paratexten ersetzt werden, oder durch Explizitierung oder
Expansionen im Text an die zielkulturellen Bedingungen angepasst werden.
Die expressive (Ausdrucksfunktion) Funktion funktioniert in ZK, wenn
die expressive Äußerung explizit ist, oder implizite Expressivität sich auf ein
AK und ZK gemeinsames Wertesystem bezieht. Sonst wird sie durch eine metaexpressive Funktion oder durch Erläuterung der Expressivität in Anmerkung,
Vorwort ersetzt. Die andere Möglichkeit wäre die Anpassung an die
Bedingungen der ZK durch Explizitierung der Expressivität bzw. durch
Verwendung zielkultureller Expressivitätsmarker.
Die Appellfunktion funktioniert in ZK, wenn ausgangs- und zielkulturelle
Adressaten die gleiche Erfahrung, Sensibilität, u. ä. haben, an die der AT-Sender
appelliert. Im anderen Falle wird sie durch eine meta-appellative Funktion,
durch Erläuterung der Appellativität für die Ziel-Empfänger ersetzt, oder durch
zielkulturelles Äquivalent bzw. durch Austauschen appellativer Elemente an die
Bedingungen der Zielkultur angepasst.
Aus funktionaler Sicht ist ein Übersetzungsfehler eine "Nichterfüllung"
des Übersetzungsauftrags in Bezug auf bestimmte funktionale Aspekte. Für eine
funktionale Übersetzung enthält der Übersetzungsauftrag folgende
Instruktionen: 1. Vorrang einer Funktion gegenüber anderen (möglichen)
Funktionen; 2. Einbettung des Zieltexts in die Zielsituation; 3. Formale
Anpassung des Zieltexts an zielkulturelle Konventionen; 4. Einhaltung
zielsprachlicher Gebrauchsnormen.
Je nach Zielfunktion kann ein und dieselbe Übersetzung eines Textelements als
"funktionsgerecht und loyal" beurteilt werden oder nicht. Pragmatische
Übersetzungsfehler als Verstöße gegen die Instruktionen 1 und 2 sind nach C.
Nord am schwerwiegendsten. Aus der im Übersetzungsauftrag fixierten
Übersetzungssituation ergibt sich die Gewichtung der kultur- und
sprachenpaarspezifischen Fehler. Unter kulturspezifischen Fehlern sind
Verstöße gegen die Instruktion 3, d. h. gegen Verhaltensnormen, darunter auch
Textsortenkonventionen und Übersetzungskonventionen zu verstehen. Verstöße
gegen sprachliche Gebrauchsnormen stehen im Vordergrund bei einer
Übersetzung, durch die Sprachkompetenz geprüft werden soll. Echte
Übersetzungsfehler, d. h. Verstöße gegen die Instruktionen des
Übersetzungsauftrags, müssen von Fehlern, die aus einer mangelhaften
Beherrschung der Zielsprache resultieren, abgegrenzt und getrennt bewertet
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werden.
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Мацевко-Бекерська Лідія
РЕЦЕПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАРАТОРА В ЛІТЕРАТУРНОМУ
ТВОРІ
У полі зору дослідника літератури як предмету, як процесу, як
історико-культурного феномену, як вияву побудови культурологічнофілософських парадигм незмінно перебуває текст і його найперша
рефлексія, а саме – рецептивна площина. У контексті встановлення
термінологічних констант наративу як літературознавчого дискурсу варто
осмислити передумови виникнення самої потреби ідентифікувати, а далі
класифікувати характерні ознаки розповіді в структурі літературноестетичної комунікації. Розповідь є тим необхідним елементом, що дає
можливість онтологічно синтезувати весь попередній культурноестетичний досвід у матриці змістово значущих одиниць, котрі своєю
чергою сплітаються у химерні комбінації смислів і таким чином
витворюють не лише фікційний стосовно описуваного, але й цілком
реальний і пізнаваний на чуттєвому рівні світ асоціацій, символів, вражень.
Поставши як рефлексія на потребу артикулювати деяке знання про
зовнішній простір, література неминуче застановилася саме на розповіді,
позаяк лише таким способом стало можливим адекватно відобразити
реальність, надавши читачеві право шукати самого себе у змісті твору.
Літературно-художній твір є виявом унікального сусідства, адже передусім
покликаний встановити чіткі межі між тим, що було чи є (тобто дійсним
предметним світом) і тим, що з’явиться у свідомості читача (індивідуально
окресленим світом фікційної предметності). Характерною ознакою синтезу
просторових площин художнього матеріалу є множинність одночасних
проекцій – на конкретно-історичний простір автора, на змодельовану
традиціями та одномоментними ціннісними пріоритетами рецептивну
готовність абстрактного адресата. Завдяки розповіді текст перетворюється
в посередника комунікації, розгортання ж розповіді уможливлює рух твору
в площині специфічних координат: зображений світ переміщається із
уявної довільності автора в особистісне сприймання читачем. Не завжди
комфортний у психологічному розумінні процес набуття нового досвіду
завдяки розповіді про щось чи про когось гармонізує асиміляцію читача з
первинно чужою для нього системою спостереження за новою предметною
реальністю і, тим паче, за формуванням характеру Іншої особи. Поступове
вживання у реальність Іншого прибирає всі перешкоди для встановлення
своєрідного мовчазного діалогу. Вникнення у художній світ синхронно із
розгортанням розповіді значною мірою компенсує втрачене «своє», на
місце якого мимоволі заступає досвід іншого. Тому вже від самого початку
читання розповідного тексту виникає досить глибокий і навзаєм
зацікавлений діалог двох Інших – твору, адресованого комусь, і читача,
готового сприйняти когось (інтенцію тексту). Для осмислення стратегії
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втілення «чогось» за посередництва розповідної манери викладу
художнього матеріалу введені поняття наративу. Спроби пізнати
специфіку наративного дискурсу витворили загальні засади наратології,
яку розуміємо як «теорію повістування» чи «теорію оповіді / розповіді». У
найширшому розумінні «наратологія прагне до відкриття загальних
структур найрізноманітніших «наративів», тобто оповідних творів будьякого жанру і будь-якої функціональності» (В.Шмід). Таким чином, через
наративне структурування тексту стає можливим диференціювати
приватне всезнання автора та прагнення читача знайти максимально
можливу кількість аналогій до свого життєвого досвіду. Існування деякого
«посередника» певним чином згладжує інтерпретаційний конфлікт між
писанням і читанням (між написаним і прочитаним), дає можливість
кожному процесові виявитися якнайповніше, заявити про себе і
сподіватися на активний діалог. Наративна площина виконує роль
ідентифікатора змісту: для передання досвіду авторові важливо
дистанціювати зображений світ від себе особисто, натомість для читача
істотним психологічним чинником є розуміння свого домінування над
смислом, оскільки сприймання твору через посередництво не-автора
знімає відповідальність за розуміння первинного змісту «неправильно».
Таким чином, читач пізнає якщо не цілком новий фікційний світ, то
пробує виявити невідомі його особливості чи закономірності, а процес
шукання для самого читача є автономним завдяки формальному
відчуженню автора.
Мегель Оксана
ОЗНАЧЕННЯ В СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОСВЯТ
БОСПОРСЬКОГО ЦАРСТВА
Тексти посвят як спеціальний вид епіграфічних текстів об’єднує
особливий синтаксис, який відрізняється семантико-синтаксичною
деталізацією кожного члена речення. У текстах написів серед інших
зафіксовано 132 означення, що дозволяє говорити про особливий статус
цього члена речення у синтаксичній структурі посвят як граматичної
домінанти тексту. Метою дослідження стало визначення структурних типів
означень у посвятах Боспорського царства через призму їхніх формальнограматичних та семантичних ознак. Реалізація поставленої мети
передбачала виконання таких завдань: зробити наскрізну вибірку означень
в текстах посвят; виокремити узгоджені та неузгоджені означення за
формально-граматичними ознаками; проаналізувати структурні типи
означень та їх лексико-семантичну організацію; визначити загальні
тенденції вживання означень у посвятах. Об’єктом даного дослідження
слугували всі типи означень у текстах посвят Боспорського царства, а
предметом – синтаксична структура означень, особливості семантики,
сполучуваності та продуктивності вживання.
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Проведений аналіз дав змогу констатувати перевагу неузгоджених
означень (58%) над узгодженими (42%). УО можуть виражатись
прикметниками, зокрема, які позначають власну ознаку, якість, властивість
(μέγας βασιλεύς (великий цар) [№29]), які позначають динамічну ознаку
(Σουρομάτου] φιλοκαίσαρος [καὶ φιλορωμαίου] (Савромата, дружнього до
Цезаря і до римлян) [№32]), які позначають приналежність до певного
класу явищ ([Τ]εισίας Βυζάντιος (Тісій візантійський) [№17], Αφροδίτη
Οὐρανία (Афродіті Уранії) [№31]); дієприкметниками ([Σ]ατυρίων
ἱερησάμενος (Сатіріон, який був жерцем) [№10]), прикладками (Διὶ Σ]ωτη̃ρι
(Зевсу Спасителю) [№26]). Серед УО засвідчено домінування
непоширених, виражених прикладками – іменами правителів (ὑπὲρ
βασιλίσσης Δυνάμεως (на честь цариці Дінамії) [№31]), іменниками на
позначення родинних зв’язків (ὑπὲρ Μοιροδώρου τ(ου̃) υ[ἱου̃] (на честь
свого сина Мойродора) [№19]), вищих державних посадових осіб
(Τρύ[φω]ν ναύαρ[χο]ς (наварх Тріфон) [№30]), функцій богів (’Απόλλωνι
’Ιητρω̃ι (Аполлонові Лікарю) [№6]). Діапазон компонентів поширених
означень коливається від двох (’Αριστονίκη … ἱερη̃, … θυγάτηρ (Арістоніка,
жриця …,дочка …) [№14]) до шести (βασιλέως Τιβερίου ̓Ιολίου Κόττι[ος]
φιλοκαίσ[αρος καὶ φ]ι[λ]ορωμα[ί]ου vacat του̃ καὶ [εὐεργέτου (царя Тіберія
Юлія Котіса, дружнього до Цезаря і римлян і благодійника) [№33]), в яких
також переважають прикладки, які позначають імена правителів та родинні
зв’язки.
У функції НО переважають іменники у родовому відмінку
приналежності. Це переважно власні імена, які позначають родинні
відносини (Βάθυλλος Δέρκιος (Бафілл, син Деркія) [№22]). Поширені НО
представлені переважно трьохкомпонентними синтаксичними одиницямиконструкціями (του̃ ἐκ προγόνων βα]σιλέω[ν---- βα]σιλέως Β[οσπόρου (царя
Боспору з нащадків царів) [№32]). Натомість, серед комбінованих
поширених означень домінують десятичленні (ὑπὲρ βασιλίσσης Δυνάμεως
φιλορωμαίου,τη̃ς ὲκ βασιλέως μεγάλου Φαρνάκου, του̃ ἐκ βασιλέως
Μιθραδάτου Εὐπάτορος Διονύσου (на честь цариці Дінамії дружньої до
римлян, дочки великого царя Фарнака, сина царя Мітрідата Євпатора
Діоніса) [№31]).
Виявлені факти дають можливість говорити про особливу увагу
авторів посвят до детальної інформації про суспільний статус, локалізацію,
родинні відносини, походження як присвячувача, так і особи, на честь якої
здійснюється посвята. Завдяки різноструктурним означенням здійснюється
максимальна інформативна насиченість текстів посвят, тобто означення
слугують потужним засобом актуалізації їх змісту. Це, в свою чергу,
робить посвяти важливим історичним джерелом знань про античні
держави Північного Причорномор’я.
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Мельник Мирослава
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ МІСЬКОГО ЖИТЕЛЯ В НІМЕЦЬКОМУ
МІСЬКОМУ РОМАНІ
Новий тип героя, що з'являється в сучасному міському романі,
характеризується в першу чергу багатоманітністю своїх типологічних та
індивідуальних рис, що зумовлює мінливість та непостійність його
особистості. Проведено спробу типологізації його мовної особистості на
основі аналізу типу фланера з роману В. Генаціно “Пляма, куртка, кімнати,
біль” (“Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz”) [2].
Проблема мовної особистості знаходить своє вираження в працях
таких дослідників як Й. Вайсбергер, В. Виноградов, О. Позднякова, Ю.
Караулов, В. Карасик, О. Дмитрієва та ін. У даному дослідженні за основу
взято теорію Ю. Караулова [1], який розглядає поняття мовної особистості
на основі трирівневої структури, що дозволяє виділити її різноманітні
типи, визначаючи мовну особистість як “сукупність здібностей і
характеристик людини, що обумовлюють створення і сприйняття ним
мовних творів (текстів)” [1, 3-8]. При цьому дослідник зазначає, що мовна
особистість повинна містити в собі психічний, соціальний, етичний,
культурологічний та інші аспекти, проте всі вони відображені мовою
особистості, її дискурсом.
У представленому міському романі розглядаємо тип міського жителя
з позицій соціокультурної лінгвістики, згідно його суб'єктивної соціальної
приналежності — стилю життя головного героя, що перебуває в
художньому просторі міста. Цей представник міського простору у В.
Генаціно зображений типом фланера — особистість, яка вештається
містом та його вулицями без певної мети серед безликої маси людей.
Фланер — людина, яка прогулюючись, спостерігає та роздумує: “Der
Städter als Flaneur lebt nun weitgehend in seinen eigenen Gedanken und läßt
sich von den beobachteten Dingen oder Menschen in seiner Phantasie anregen”
[3, 7]. Йдеться не лише про прогулянку містом, але, в першу чергу, про
особливо детальне споглядання міського життя та його усвідомлення крізь
призму власної особистості.
У ході проведеного аналізу роману В. Генаціно, особистість фланера
як міського жителя була розглянута з позицій наступних понятійних сфер:
“Місто як життєве середовище”, “Життя вулиці як предмет
спостереження”, “Вплив міста на формування внутрішнього світу героя”.
Це дозволило виділити наступні характерні риси фланера в міському
романі: а) надзвичайна спостережливість; б) емотивність; в) відносна
замкненість; г) універсальність.
Узагальнюючи, варто зазначити, що тип фланера досі лишається
відкритою парадигмою, проте сучасний міський житель досить часто має
характерні ознаки фланерства, що орієнтоване, в першу чергу, на
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формування власної особистості героя в художньому просторі міста.
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Мисловська Л.В.
ДІЄСЛІВНІ СИНОНІМИ У ПРОМОВАХ ЦІЦЕРОНА
ПРОТИ КАТІЛІНИ
На основі аналізу промов Ціцерона проти Катіліни було виділено
такі лексико-семантичні групи:
1)ЛСГ дієслів на позначення процесу мовлення, до якої входять
синонімічні ряди: I expono, edo, ostendo; II imploro, precor, veneror; III
sollicito, excio, verso; IV dico, ago; V macto, rapio.
2) ЛСГ дієслів на позначення розумової діяльності, до якої входять
синонімічні ряди: I cogito, molior, ago; II cogito, fingo.
3) ЛСГ дієслів на позначення емоційно-психічного стану людини, до
якої входять синонімічні ряди: I exsulto, triumpho, perfruor; II timeo, vereor,
metuo; III patior, fero, sino; IV deploro, lamentor.
4) ЛСГ дієслів чуттєвого сприйняття: I aspicio, intueor; II speculor,
custodio; III noto, designo.
5) ЛСГ дієслів на позначення стосунків між людьми: I illustro,
patefacio, invenio, comperio, deprehendo, manifesto; II pugno, confligo, certo;
III perfringo, everto; IV augeo, exaggero.
6) ЛСГ дієслів на позначення цілеспрямованої конкретної дії: I neco,
occido, exstinguo, interimo, interficio, trucido, deleo, opprimo; II vasto, vexo,
diripio; III distribuo, describo.
7) ЛСГ дієслів на позначення руху: I abeo, proficiscor, excedo, exeo,
egredior; II relinquo, remaneo.
У тексті промов Ціцерон часто вживає попарно з’єднані синоніми,
які допомагають створювати яскраві і чіткі образи, посилюють думку,
уточнюють висловлювання. Часто ці синоніми не є рівнозначними, вони
підкреслюють чи відтіняють різні сторони предмета чи явища, вказують на
послідовність дії. Наприклад, notat et designat (I,1,2), exultat et triumphat
(II,2,3), advertendas perfrigendasque (I, 7, 18) etc. З цією метою автор
застосовує не лише окремі попарно з’єднані синоніми, але й цілі
синонімічні звороти, наприклад, у ч.10 першої промови: laetitia perfruere,
gaudiis exsultabis, in voluptate bacchabere. Градацію синонімів можна
відмітити в третій промові, де вжиті три синоніми: illustrata,
patefacta,comperta (III,1,3) а також у кінці другої промови: praecari, venerari,
implorare (II, 13,29).
Для промов Ціцерона проти Катіліни характерне негативне
забарвлення лексики, що виражає зневажливе ставлення автора до особи
Катіліни і його намірів здійснити державний переворот.
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Михайлюк Наталія
НАРАТОР ТА РЕЦИПІЄНТ В АНГЛІЙСЬКОМУ «РОМАНІ
ПРО МИТЦЯ» КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Комунікація всередині літературного твору здійснюється на різних
текстових рівнях, що передбачає залучення певних інстанцій та ланок:
реальний / вигаданий автор – реальний / вигаданий читач, фіктивний автор
(наратор) – фіктивний читач (нарататор), наратор – персонаж – нарататор,
наратор – персонаж – реальний читач і т.д. Як зазначено, реципієнт може
бути реальним чи фіктивним, але розрізняють також абстрактного,
ідеального, конкретного, ймовірного читача. До цієї проблеми в
літературознавстві звертались такі дослідники, як Ж. Женетт, Ц. Тодоров,
В. Шмід, М. Бахтін, С. Четмен, В. Бут та ін.
Естетико-художнє відображення дійсності в оповідному дискурсі
кінця ХІХ – початку ХХ ст. спрямоване на людину як суб’єкт та об’єкт
пізнання, про що свідчить не лише сюжетна основа «роману про митця» та
його модифікацій, а й процес творення та налагодження комунікації, що
передбачає небайдужого, активного реципієнта. Залежно від перебування
наратора в екзгезисі (Р. Кіплінг «Світло згасло», О. Вайлд «Портрет
Доріана Ґрея», Дж. Джойс «Портрет митця замолоду») чи в дієгезисі (В.С.
Моем «Місяць та шеляг») реалізовується його інтенція налагодження
зв’язку з нарататором або читачем. Так, експозиція оповіді наратора в
романі В.С. Моема: «Визнаю, що коли я вперше зустрівся із Чарлзом
Стріклендом, то й ні на мить не розгледів у ньому чогось надзвичайного»
або введення щоденникової форми персонажного мовлення (Стівен
Дедалус) прямо апелюють до реципієнта, в такий спосіб виконуючи
особливу функцію – імпресивну (за В. Шмідом), за допомогою якої
формується позитивне чи негативне враження.
Наратор – джерело викладу та артикулятор подієвості у творі. В
романі «Світло згасло» чи «Портрет Доріана Ґрея» він гетеродієгетичний
та всеохоплюючий, володіє інформацією про зовнішні обставини,
здійснюючи інтроспекцію у свідомість персонажів. Інтрадієгетична
нарація дає можливість побудови «партнерських» відносин між наратором
та абстрактним реципієнтом й додає експресивності художньому тексту.
Обидва твори закінчуються трагічно – смертю головних героїв (Діка
Хедлара та Доріана Ґрея відповідно) – проте наратор уникає висловлення
оціночних міркувань, послуговуючись лише констатацією подій й, таким
чином, довіряючи своєму реципієнтові формування остаточних висновків.
Орієнтування на адресата зумовлює факт, що «будь-який наратив
містить імпліцитну інформацію про те, яке уявлення має наратор щодо
компетенції та норм свого адресата» (В. Шмід). Тобто оповідач чи
розповідач може конструювати художній світ в залежності від міри
«оглядання» на чужу свідомість, особливо у випадку візуалізації
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ймовірного читача (роман Р. Кіплінга: актуалізація відомих реципієнтові
обставин, часу та місця дії; роман В.С. Моема: очікування реакції, коли
гомодієгетичний наратор майже ототожнює себе з реципієнтом,
інтерпретуючи події з точки зору останнього).
З другого боку, нараторське орієнтування на ідеального читача або
ж, як інколи трапляється, на самого себе передбачає рівноцінність процесу
викладу та сприйняття, адже тоді такий читач перебуває на тому самому
дієгетичному рівні, що й наратор. Інтертекстуальне наповнення та
часткова завуальованість романів «Портрет Доріана Ґрея» та «Портрет
митця замолоду» засвідчують перспективу розуміння естетичних теорій,
постульованих у даних текстах.
Насамкінець варто зазначити, що наративна довершеність
художнього тексту здійснюється значною мірою завдяки реципієнту,
незалежно від його явної чи прихованої індексації в межах фікційного
світу.
Мокрівська М.Т.
ТЕМА «ЗНИКЛИХ БЕЗ ВІСТІ» В ПОЕЗІЇ КІРІЯКОСА
ХАРАЛАМПІДІСА
Одним з наслідків турецького вторгнення на Кіпр у 1974 році стала
величезна кількість без вісти пропалих осіб, як військових, так і цивільних.
У своїй поетичній збірці «Θόλος» Кіріякос Харалампідіс детально
висвітлює цю тему. Сама назва книжки фактично позначає небесний звід
(θόλος означає «купол»), який символізує шлях з землі на небо. Відкриває
книгу особиста присвята письменника загиблим.
Центральними поезіями збірки є «Στα στέφανα της κόρης του» та
«Παιδί με μια φωτογραφία». Перша містить містичний елемент – батько
встає з могили, щоби подивитися на весілля своєї дочки. Твір просякнутий
іронією та гіркотою, оскільки автор постійно протиставляє радісну подію
одруження і трагічну долю батька. У другому вірші зображається хлопчик,
який мовчки заявляє про трагедію, тримаючи в руках фотографію свого
зниклого без віст батька. Фотографія перевернута догори ногами, що
вказую на те, що батька немає серед живих.
У катастрофі 1974 року не лише діти втратили батьків. У збірці цілий
цикл віршів присвячений темі втрачених дітей. У вірші «Το μήλο» «яблуко
в кошику» для згорьованої матері є постійною згадкою про її втраченого
сімнадцятирічного сина. Рум’яні боки фрукта порівнюються з ніжною
щокою підлітка. Інша нещасна мати в поезії «Παλαικυθρίτισσα Α’» дякує
турецькому військовому лікарю, що забрав її дитину до Туреччини і
всиновив її, урятувавши цим від смерті. У «Παλαικυθρίτισσα Г’» автор
проводить аналогію між міфом про Деметру, яка шукає свою доньку
Персефону, та матір’ю, яка просить свого сина повернутися і побути біля
неї бодай би місяць.
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Наступною темою збірки є пропалий без вісті чоловік або наречений.
Поет зображає різні життєві ситуації, в яких опиняються овдовілі жінки:
одна збирається одружитися, проте її мучать докори сумління («Το άλλο
σκέλος»), іншій, навпаки, свекруха радить вийти заміж знову («Των
Ολυμπίων»). Ще одна щоранку прасує одяг нареченого, тим самим
відмовляючись визнати факт його загибелі («Η κόρη»).
К.Харалампідіс у своїх творах описує також конкретні історичні
події. У вірші «Το τελευταίο λεωφορείο» мова йде про факт перевезення
частини звільнених турками в’язнів - греків до табору прийому біженців.
Поезія «Еν γάσρι» присвячена трагедії села Ассія, 84 мешканці якого
зникли безвісти під час турецької навали. Бог перед вагітною жінкою –
біженкою зі села Бог ставить дилему: якщо вона хоче звільнення Кіпру, то
чи згодна вона для цього пожертвувати зниклими односельчанами і
врятувати одного зниклого турка.
У своїй збірці «Θόλος» поет, відштовхуючись від конкретних
епізодів війни та реальних осіб, їх міфологізує і робить символами
людської трагедії та болю. Основні теми віршів - смерть, оживання
мертвих, любові до батьківщини є елементами романтизму. Паралельно
знаходимо ознаки сюрреалізму, які проявляються в абстрагуванні від
реальності.
Основними характеристиками поетичного стилю книги є багата
«іконографія», глибока іронія, театральність, кінематографічність, що
дозволяє авторові легко міняти сцени з однієї на іншу, переноситися з
реального світу в ірреальний або проникати в думки персонажів. Збірка
«Θόλος» має схему оксюморону, оскільки, з одного боку, зображається
смерть і біль втрати, з іншого – створюється жива поезія з надією на
майбутнє, що декларується на початку книги у вірші без назви.
Мольдерф Оксана
ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ В ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІЙ КОНЦЕПЦІЇ
ІВАНА ФРАНКА
В перекладознавстві існують дві традиції трактування теорії
перекладу: з одного боку, її розглядають як галузь перекладознавства, а, з
іншого боку, трапляються спроби її ототожнення з самим терміном
«перекладознавство» на позначення науки про переклад. Втім варто
відзначити, що перша традиція превалює, і її відображено, зокрема, у
відомій класифікації перекладознавчих галузей, що її розробив Дж Холмс,
а згодом доопрацював Ґ. Турі.
В українському перекладознавстві традиційно виділяють загальну, а
також часткові та стильові теорії перекладу. Загальна теорія перекладу, за
В. Коптіловим, абстрагуючись від конкретних мовних пар, досліджує
«універсальні закономірності збереження інформації», вираженої
вихідною мовою, при її передачі цільовою. В полі її зору знаходяться
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«типи реалізації процесу перекладу» та «різноманіття перетворення
текстів». Часткова теорія перекладу, використовуючи напрацювання
загальної, зосереджується на взаємодії двох або більше мов, розглядаючи
їхні схожості та розбіжності на різних мовних рівнях та пропонуючи
«найбільш ефективні способи перекладу». Стилістичні теорії перекладу
ґрунтуються на «узагальненні практики перекладу текстів, що належать до
певного функціонального стилю».
У працях основоположника українського перекладознавства Івана
Франка знайшли своє відображення – більшою чи меншою мірою – усі три
галузі теорії перекладу. Іван Франко неодноразово писав та дискутував про
стратегії та методи перекладу, про рівень знань мов, які залучено в процес
перекладу, про типологію перекладів, тобто порушував ті питання, що є
об’єктом загальної теорії перекладу.
Студіюючи, як і власні переклади, так і переклади інших авторів (як
критик і редактор), Іван Франко також зосереджувався на закономірностях
та особливостях перекладу в межах конкретних мовних пар, збагативши
тим самим розвиток часткових теорій перекладу.
Серед стильових теорій перекладу чільне місце в перекладознавчому
доробку Івана Франка займає теорія художнього перекладу. Франкоперекладознавець чимало пише про функції художнього перекладу,
критерії відбору художніх текстів для перекладу, вибір перекладацької
стратегії, традиційну дилемі між змістом і формою, передачу
версифікаційних особливостей в перекладі поезій тощо. Він послідовно
розвиває ідею про важливість збереження у перекладі (насамперед поезії)
такого співвідношення голосних та приголосних звуків, яким воно є в
оригіналі. Крім того, розділяючи частини мови на дві групи, він наголошує
на необхідності зберегти або принаймні наблизитися до оригінального
відсоткового співвідношення слів обох груп в перекладі, аби уникнути
«затемнення [оригінальної] картини» та «фальшування контурів»
Слід зазначити, що спеціальних праць саме із теорії перекладу Іван
Франко не писав. Найвідоміша його перекладознавча студія «Каменярі.
Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання»,
пропонуючи зразок ґрунтовного перекладознавчого аналізу, слугує добрим
прикладом критики перекладу і має, за визначенням самого автора,
дидактичний характер. Проте Франкову теорію перекладу, за відсутності
спеціальних праць, можна вивести аналітико-синтетичним шляхом, звівши
в єдине ціле окремі його висловлювання, думки та погляди на переклад.
Джерельною базою в таких дослідженнях мають слугувати Франкові
вступи та передмови до перекладів, його рецензії, літературознавчі статті,
рукописи його редакторських правок, а також величезне за обсягом
листування. Вагомими напрацюваннями у дослідженні Франкової
концепції теорії перекладу вже стали праці Ф. Арвата, О. Домбровського,
Р. Зорівчак, М. Москаленка, А. Паславської, М. Стріхи, Т. Шмігера та ін.,
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проте комплексного дослідження з опрацюванням усієї джерельної бази
поки немає.
Мурашка Мар’яна
Вступ. У сучасній когнітивній лінгвістиці термін «концепт» є досить
містким поняттям, яке відображає досить складну структуру та включає
різні компоненти, шари та групи. З латинської мови концепт (conceptio)
визначається як «поняття, сукупність, сполучення, система, набір, збір,
словесне вираження». “Longman Dictionary of Contemporary English”
визначає «концепт» як «погляд на те чи інше явище як воно є або має
бути» (someone’s idea of how something is or should be one). Словник
когнітивних термінів найповніше розкриває сутність даного поняття,
окреслюючи концепт як термін, який слугує поясненню ментальних і
психічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформаційної структури, яка
відображає знання і досвід людини.
Методи дослідження. Обробка матеріалу, отриманого шляхом
суцільної
вибірки
здійснювалася
методами
концептуального,
компонентного, етимологічного аналізів; описовим методом, що включає
прийоми спостереження, інтерпретації, зіставлення і узагальнення і
елементами статистичного методу.
Результати. Аналізуючи фразеологічні одиниці які містять концепт
«Бог» виділяємо наступні групи: ФО, пов’язані з темою “трудової
діяльності або її відсутності (ліні, байдикування); ФО, на позначення
щастя; ФО, пов’язані з рисами людини (байдужість, егоїзм,
користолюбство,
лукавість,
гординя);
ФО,
пов’язані
з
благословенням/прокляттям; вигуки здивування, розчарування; ФО,
пов’язані з поведінкою людини.
Окреслено семантичне поле, де розрізняються два виміри концепту
«Бог»: ядро та периферія. На рівні фразеологічних одиниць концепту
«Бог» Базарова Л.В. виділяє чотири фразеосемантичні групи:
«характеристика», «діяльність», «ставлення», «становище». Кожній групі
також приналежне певне мікрополе.
Висновки. Досліджуючи функціонування концепту «Бог» у
фразеологічних одиницях англійської мови, слід зазначити, що цей
концепт є центральним компонентом у релігійній свідомості людини, який
виявляє її неопосередковане ставлення до того, що слід пізнати вірою, а
також і до навколишнього середовища, а саме тим моральним принципам,
які відображаються у дійсності.
Фразеологічні одиниці, які містять концепт «Бог» мають як
позитивні, так і негативні ознаки, залежно від того, в якому саме контексті
і ситуації вони відтворюються. Виходячи з цього, окреслюємо чотири
фразеосемантичних поля, які містять свої мікрополя. Фразеосемантична
група «становище» складає найбільшу кількість мікрополів, оскільки тут
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завжди відбувається перебудова відносин і елементів, а також
розкриваються діалектичні зв’язки між мовними явищами та позамовною
дійсністю, та розкриття особливостей мовної свідомості.
Нера Н. Я.
ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ЖІНОЧОГО МОВЛЕННЯ
Прагматика вивчає особистісний фактор жінки-письменниці через її
вербальну поведінку та індивідуальні дискурсивні стратегії й тактики. За
одиницю аналізу в прагматиці беремо НПМ та виходячи з теорії мовної
особистості Ю.Н. Караулова, вважаємо героя "реальною особою" і
відповідно розрізняємо чоловіче та жіноче НПМ. Застосовуючи
класифікацію мовленнєвих актів Дж.Р. Серля (експресиви, директиви,
репрезентативи, комісиви, і декларативи), найбільш численними у чНПМ
vs жНПМ виявили наявність експресивів та директивів.
Оскільки чНПМ vs жНПМ характеризується спонтанністю,
невимушеністю, то велику роль в досягненні експресивного ефекту на
лексичному рівні відіграють МА експресивів: емоційно-забарвлені
прикметники і прислівники, емфатичні слова та словосполучення (вигуки).
Іншими проявами МА експресивів у чНПМ vs жНПМ на синтаксичному
рівні слугують: численний повтор підмета (анафора/епіфора), номінативні
речення, питальні конструкції, еліпсис та інверсія.
Схильність жіночих персонажів до МА директиву = МА поради можна
пояснити тим, що комунікативні ситуації здебільшого розгортаються
навколо побутових проблем. Серед досліджуваних комунікативнопрагматичних типів директивних висловлювань поради у чНПМ vs жНПМ
трапляються: власне директиви - питальні речення (9,9% vs 10,9%),
репрезентативи (10,7% vs 38,5%), комісиви (-% vs 4,4%) та експресиви (
9,9% vs 7,8%) .
Отож, велика частотність вживання МА експресивів пояснюється
емоційністю представниць жіночої статі, котрі здебільшого схильні
імпульсивно виражати емоції. Оскільки жінці доводиться надавати поради
щодо виконання/невиконання певної дії, то у чНПМ vs жНПМ
трапляються фрагменти МА директиву. Фемінна гендерна роль приписує
жінкам бути турботливими, емоційними, чуйними адже жінка – це
берегиня домашнього вогнища.
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Нестер. М.
ЗНАКОВА МОВА ОДЯГУ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ПАМ’ЯТЦІ
НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ „ПІСНІ ПРО НІБЕЛУНГІВ”
Поширеною сьогодні є думка про те, що вже в Древньому Римі мода
мала велике соціальне, культурне та економічне значення, впливала на всі
сфери життя людей, була показником статусу і влади. Проте в античності
вплив моди визначався швидше як природний і неусвідомлений. І лише в
Середньовіччі вона стає важливою частиною формування нової світської
людини. Основним принципом тогочасного костюма був принцип
відповідності, тобто, „хто я є, так я і виглядаю“. За одягом можна було
точно визначити не тільки соціальне становище і сімейний стан, але й
професію та місце проживання людини. Крім того, сувора ієрархія тканин,
хутра, кольору одягу, що утвердилась в середньовічну епоху, служила для
підтримки почуття власної гідності відповідно до становища або сану
особистості. Відтак можемо стверджувати, що хоч мода до дев'ятнадцятого
століття поширювалася тільки на невелику кількість людей – правителів,
аристократів, придворних, а костюм решти людей носив традиційний
характер і століттями змінювався мало, проте, як соціально-психологічне
явище, як, свого роду, метроном ровитку культури й ознака динамічної
структури соціуму, вона з'являється вже в період Середньовіччя.
Свідоцтвом величезного зростання значення одягу в житті середньовічних
європейців слугує німецька літературна пам’ятка XIII століття – „Пісня
про Нібелунгів“ ( „Das Lied der Nibelungen“) – головні герої якої буквально
„не можуть увійти в строфу“ без повідомлення читача про те, що одягнені
вони були чудово, і ніхто не бачив вбрання багатшого і красивішого.
Дослідники героїчного епосу навіть заявляють про те, що така насиченість
пісні детальними описами одягу перериває хід подій i краще було б взагалі
їх опустити. Проте, для поета як і для придворної публіки, вбрання,
здається, викликає не менше зацікавлення, ніж описи героїчних подій.
Проаналізувавши текст, складається розуміння того, що cоціально-вказівна
функція одягу проявляється у середньовіччі набагато чіткіше і частіше, ніж
у інші епохи. Читач стикається з особливим видом опису, який презентує
головного героя у невимовно дорогому та неймовірно красивому вбранні.
Але надмірна любов автора до детальних описів розкішного одягу має своє
пояснення і стає зрозумілою, якщо розглянути її як автопортрет і
віддзеркалення поезії всього тогочасного суспільства. Адже центром
виникнення світської література XII-XIII ст. були в основному князівські
палаци. Вона появлялась за дорученням і посередництвом благородних
меценатів і читалась теж в основному придворною публікою. Відтак для
цього кола придворна поезія містить ще й набір певних ідентифікаційних
ознак, оскільки через виокремлення повсякденного і постійну стилізацію
малює ідеальну картину феодального суспільства як певний зразок, у
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якому елітне становище вузького придворного вищого кола
протиставляється дискримінації нижчих соціальних груп. У цьому
контексті детальне зображення коштовного модного одягу набуває сенсу.
Адже певна привілегія, якою володіє одяг, а саме матеріал, колір, крій
належала знаті, яка саме через одяг, до якого слід відносити ще певне
положення тіла і жести, могла виокремитись і різко відмежуватись від
представників нижчого стану. У таких описах, які мають на меті
підкреслити особливе становище придворного кола, відображувалася
претензія на панування та верховенство феодальної знаті. Відтак кожна
згадка розкішних шат становила особливу принадність і майже чуттєве
задоволення для тогочасних читачів.
Можемо також стверджувати, що одяг – це комплексна і самостійна
система значень, і письменник, користуючись цією системою, передає у
своєму творі зашифроване послання. Завдання читача полягає в тому, щоб,
з допомогою певного модного коду даної епохи, розшифрувати
повідомлення. Піа Райнахер називає цей комунікаційний процес „німою,
але виразною тяганиною, що виникає між читачем і текстом (автором)“. Не
виключенням є також „Пісня про Нібелунгів“, невідомий творець якої,
скористався під час створення поеми сюжетами деяких древніх казок та
міфів. Проте, знаючи модний код даної епохи, можна зробити висновок
про те, що автор і його публіка в жодному випадку не цікавляться лише
міфами і казками чи пишнотою і блиском королівського двору. Тогочасна
мода, яка відображає статус героїв і їхніх дам одночасно ще й визначає час
і простір поеми. Адже, з приєднанням Сицилії імперія Гогенштауфенів
була найбільшою в Європі і під час правління Генріха VI досягла піку
своєї могутності, після чого наступила епоха занепаду. Також і пояс
Брюнгільди, що робив її майже непереможною, під час сварки перед
собором у Вормсі стає символом фіналу та занепаду: „Пояс був пошитий з
шовку із Ніневії, оздоблений камінням і розшитий перлами“. Як бачимо з
наведеного прикладу, міфічний пояс, розшитий за тогочасною модою
дорогоцінним камінням, походив із легендарного міста на річці Тигр,
якому, за пророцтвом Старого Заповіту, разом з жителями і правителями
судилося бути знищеним.
Отже можна зробити висновок, що письменник, опираючись на
сучасні йому модні приписи, а також, обираючи та використовуючи
потрібні йому, наповнені символічним змістом, вестиментарні знаки,
реалізує індивідуальне послання і доносить читачеві інформацію,
наголошуючи таким способом на важливості вибору одягу для створення
образів головних героїв. Можна також впевнено стверджувати, що людина
отримала від предків прекрасно розроблену „знакову“ систему одягу, за
якою відчитується і соціальне становище, і майнове, і сімейне, і
національність. І незважаючи на те, що сьогодні мода втрачає свій
знаковий характер, непостійність модного одягу, макіяжу і зачіски –
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ознаки сучасності можуть і потребують бути відчитані та проаналізовані у
символіці одягу німецької літератури.
Одрехівська І. М.
РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ
ЯК ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретико-критичне та методологічне осмислення проблем
редагування перекладу досі залишається на марґінесах наукового пошуку в
галузі перекладознавства. Хоча ще І. Франко у фундаментальній студії
"Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку
перекладання" зазначив: "Коли тільки переклад написаний доволі
граматично і не грішить надто видними абсурдами, знаходяться редактори
й накладці, що надрукують його. Так зростає маса перекладів сумнівної
вартості". У цьому ракурсі, Дж. Гауз веде мову про "нефункціональні
переклади", які не відповідають рівню та запитам цільової аудиторії, що
зумовлено або непослідовністю редакторської політики, або загальним
нехтуванням редакторської складової перекладацького процесу.
Безумовно, на норми, функції та етику редагування тексту впливає увесь
комплекс соціокультурних, ідеологічних та мовотворчих чинників, які
часто залишаються завуальованими.
У рамках нашого дослідження ми пропонуємо виокремлювати едитологію перекладу як галузь перекладознавчих досліджень, яка
випрацьовує методологічні основи та формулює теоретичні принципи
редагування та видання перекладних творів. Аксіоматичні твердження
щодо принципів редагування перекладу було розроблено В. Коптіловим
ще на початку 1980-х рр.: (1) Редагувати є сенс лише добротні у своїй
основі переклади. Недосконалий переклад треба не редагувати,
"дотягуючи" його до так званого "середнього" рівня, а замінити новим,
більш довершеним. (2) Цілеспрямоване редагування слід поєднувати із
дбайливим ставленням до першооснови перекладу. Так, на думку
науковця, захищаючи інтереси іншомовного автора та читача від
недоладностей та погрішностей перекладу, редактор має виявляти
виняткову чутливість до творчого почерку перекладача. Безумовно,
світоглядна позиція редактора – формотворча складова перекладу як
культурного продукту. За А. Поповічем, редактор має вибір і (1) діє
незалежно від літературних чи часових норм, намагається їх
"випереджати"; (2) узгоджує свою діяльність з панівними, домінуючими
літературними та мовними нормами та втілює їх; або ж (3) балансує між
текстом перекладача та нормативними "критеріями" культури перекладу
певної епохи.
Загалом, процес редагування може відбуватись на кількох етапах, які
й окреслюють статус редактора: авторське саморедагування; вторинне
редагування, що охоплює редакційний етап у видавничому процесі та
редакцію "старого" перекладу для оновленого видання; поствидавниче
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редагування (саморедагування), коли відбувається повторна (авторська)
редакція перекладу.
Щоб охопити сутність та механізм редагування певного
перекладного твору, на нашу гадку, слід виокремити такі методологічні
виміри аналізу: (1) макрорівень: комунікативно-дискурсивний; (2)
мезорівень:
феноменологічно-герменевтичний;
(3)
макрорівень:
функціонально-структурний. Критику редакторської версії перекладу
варто теж приділяти увагу перцептивній єдності тексту, що досягається
коментарями всередині або поза текстом перекладу.
Остапчук І. І.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРОПІВ В АНГЛОМОВНОМУ МЕДІЙНОМУ
ДИСКУРСІ
Медіа дискурс - перше джерело інформації в сучасному світі, один із
видів комунікації, обміну думками та впливу. Медіа тексти, що лежать в
основі, повинні бути доступними, влучними та переконливими, що, у
великій мірі, досягається за допомогою образності, тобто застосування
тропів - мовних фігур, що базуються на перенесенні смислу одного
предмета на інший за схожістю, суміжністю та іншими імплікованими
асоціаціями
(С.В.Агеєв,
Н.Д.Арутюнова,
Д.Бессарабова,
Т.Г.Добросклонська, .В.Зірка, Н.В.Кабанцева, Т.Кренмаєр, Дж.Стін,
А.Сієнкі). Актуальність даного дослідження визначається широким
використанням тропів в сучасному англомовному масмедійному дискурсі
та їх впливом на мовленнєві процеси, що потребує комплексного аналізу.
Таким чином, формуванню та широкому залученню тропів у медіа
служить низка позамовних та мовних чинників. Позамовні фактори
стосуються резонансності суспільно-політичних подій, прискорення темпу
економічного та наукового життя, урбанізації, глобалізаційних процесів,
зростання впливу маркетингових та медійних технологій, що викликають
ряд дискусій у медіа [2, с.86]. Для того, щоб виклад матеріалу щодо однієї
теми був щоразу цікавим, тропи дозволяють описати подію чи явище
«відсторонено» і, водночас, дати йому різноаспектну оцінку
Ьго\т
/іеШЕиго§есІсІоп, гаіп^агсіеп, /асеЬоок /асеїі/і, ріпкі/ісаііоп, курегтіїегз).
Мовними факторами, що сприяють тропеїзації медійного дискурсу є
мовна економія, тенденція до регулярності, диференціації синонімів,
абстрагування, імпліцитність/завуальованість пейоративних конотацій,
семантизація значень, розвиток полісемії, переплітання словника
функціональних стилів. На основі асоціативних імплікацій, зрозумілих
більшості учасників комунікації, пояснюється складний концепт, що на
семантичному рівні породжує низку процесів та трансформацій у
вокабулярі [1] (сІі-/І, сііскргіпі, §еекегаіі, ]ікасІ /оЬ, іепрегсепіегу, еЖаїїеі,
сііскхугар, Ьгом’зем'гар).
Крім вербального коду тропи можуть виражати образність за
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допомогою візуального способу. Зображення короткого рекламного
жанру є найяскравішим підтвердженням цьому, що демонструють
переконливість,
позитивну
оцінність,
влучність,
конкретність,
імперативність та креативність завдяки тропам.
У підсумку, тропи є незамінним джерелом переконання та впливу на
цільову аудиторію сучасного медіа простору. їх широке застосування є
результатом висвітлення резонансних подій у медіа та потреби у влучних
яскравих емоційно-оцінних поняттях.
Островська О. М
РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ МОДУЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Категоризація модальності у значенні англійського дієслова є

вираженням діалектики вияву категоріальної ознаки. З одного боку,
існують модальні дієслова, особливий клас дієслів, які виражають
можливість, бажаність, примус, з іншого боку є багато дієслів, у
словниковому значенні яких модальна ознака відсутня і може бути
встановлена лише у певному дискурсі. Класифікація дієслів з модальним
компонентом у значенні базується на основі трьох ознак: 1) значення
модального
компонента
(можливість,
волевиявлення,
зовнішня
зумовленість і припущення); 2) узуальний або оказіональний характер
цього компонента (текстуально наведений компонент); 3) зумовленість
модального компонента в семантиці слова. Третя класифікаційна ознака
пояснює специфіку категоріальної градації модальності в дієслові.
За нашими спостереження модусну функцію виражають дієслова
мовлення, думки, почуття, такі як: to order, to believe, to consider, to
suppose, to ask, to feel, to love, to hate, to seem. Ці дієслова різні за своїм
змістом у первинному значенні, але виступають як еквіваленти у
відтворюваному значенні коментування і різняться головно ступенем
упевненості.
Синтаксичною характеристикою дієслів коментування є їх уживання
в конструкції “дієслово + підрядне речення”, а також у суб’єктній
інфінітивній конструкції.
Підгрупа
модалізованих дієслів можливості включає чотири
лексико-семантичних ряди: дієслова психічної характеристики, механічної
характеристики, виконання можливості і невиконання.
Ознака
можливості, яка випливає з початкового значення дієслів психічної
характеристики, полягає у кваліфікації суб’єкта або в характеристиці
пасивних якостей суб’єкта. Дії, які вважаються самі собою зрозумілі,
властиві кожній людині і не характеризуються ознакою можливості. У
складі дієслів психічної характеристики простежуємо два мікроряди:
дієслова вміння і дієслова фізичного та розумового сприйняття. Як
модально-мотивуючі компоненти у значенні дієслів можливості
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вживаються компоненти, котрі виражають відмінну ознаку людини,
успішний результат або його заперечення. У значенні дієслів
волевиявлення простежуються ознаки інтенсивності, уточнення,
активності суб’єкта, емоційного відношення і оцінки. За даними наших
досліджень,
поширеним
модальним
компонентом
у
значенні
модалізованих дієслів є компонент можливості, а також поєднання цього
компонента зі значенням припущення.
У складі англійських модалізованих дієслів особливо продуктивні
багатозначні дієслова, такі як: to do, to be, to get, to go, to have, to hold, to
keep, to make, to put, to set, to take.
Palamar Natalja
LOBEN UND ANDERE BEWERTENDE SPRECHAKTE
Für die Untersuchung des Lobens eine besondere Rolle spielen die mit
dem Sprechakt (weiter SA) des Lobens “verwandten” bewertende Sprechakte
wie z.B. Kompliment, Schmeichelei, Ironie, Selbstlob. Den angeführten
Sprechakten ist die positivbewertende Semantik eigen, deshalb gehören sie zu
einer Gruppe – bewertende Sprechakte. Die Schwierigkeiten bei der
Identifizierung verursacht ein breiter Spektrum von den Bedeutungen einer
Bewertung und Fehlen von einer klaren Grenze unter den bewertenden
Sprechakten. Die bewertenden Sprechakte haben ähnliche Lokution, aber
verschiedene illokutive Kräfte und perlokutiver Effekt. Um das Loben von den
„verwandten“ abzugrenzen, wurden ihre typologischen Eigenschaften
abgesondert.
Kompliment wird als eine lingvo- und kulturspezifische Äußerung mit
dem Ziel jemandem etwas Angenehmes zu tun dargestellt. Vom Loben
unterscheidet er sich durch Aufrichtigkeitsniveau, bestimmten Grad der
Übertreibung, Realisierungszeit, Anwesenheit des Adressaten im Moment des
Sprechens.
Sprechakte des Lobens und der Ironie haben ähnliche Realisierungsform
aber verschiedene illokutive Ziele. Ironie stellt eine zielgerichtete
Unaufrichtigkeit dar, kann sich in Form einer fröhlichen, sarkastischen
Äußerung realisieren oder auch eine negative Stellung zum Adressaten
ausrücken.
Schmeichelei und Loben unterscheiden sich von einander durch eine
Reihe von Eigenschaften. Das Ziel der Schmeichelei ist den Adressaten zu
beeinflussen, um seinen eigenen Nutz zu bekommen. Dem SA der Schmeichelei
ist immer die Übertreibung und Nichtperformativität eigen.
Selbstlob wird realisiert, um die Handlungen oder Eigenschaften des
Sprechers positiv von den Kommunikationspartnern bewertet werden. Die
Unterschiede zwischen Loben und Selbstlob sind folgende: ist auf den Sprecher
gerichtet, wird in einer Konfliktsituation gebraucht und realisiert bestimmte
Übertreibung in der Kommunikation.
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Die wichtigsten Merkmale, die das Loben von den anführten Sprechakten
unterscheiden, sind Aufrichtigkeit der Äußerung, pragmatisches Ziel, Überfluss
in der Äußerung, zeitliche Eigenschaft und Anwesenheit des Adressaten im
Moment des Sprechens.
Панчишин Н.З.
ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ ТЕМПОРАЛЬНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У
ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ
Час – форма буття матерії, яка характеризує послідовність подій, їх
змінюваність.
У латинській мові існує велика кількість різноманітних засобів, які
служать для відображення часових значень, одним із яких є темпоральні
прикметники.
У лінгвістичній літературі даються різні визначення прикметника.
Майже в усіх визначеннях вказується на те, що це частина мови, яка
змінюється за родами, числами і відмінками, в реченні виступає в ролі
означення або іменної частини складеного присудка, а також відповідає на
питання який?яка? яке? чий?чия?чиє?. Однак вони різняться вказівкою
щодо ознаки прикметника: одні лінгвісти зазначають, що ця частина мови
лише називає ознаку предмета(Ющук,Мацько), інші − що виражає
постійну(статичну) чи непроцесуальну ознаку(Грищенко, Білодід, Плющ
та ін.).К.Г. Городенська зазначає, що ознака – це особливість предмета, яка
не підлягає часовим змінам.Ознака є показником існування самого
предмета, його кваліфікатором, а здатність передавати безпосередню
ознаку властива лише прикметнику .І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська та
О.К.Безпояско за характером ознаки поділяють прикметники на якісні і
відносні, також виділяючи займенникові та порядкові прикметники.
М.В.Леонова та І.К.Білодід, залежно від типу ознаки, класифікують
прикметники на чотири групи: якісні, відносні, присвійні та порядкові.
Порядкові прикметники вони розглядають як слова, які утворилися від
числівників.На думку В. Виноградова, так звані порядкові числівники є
відносними прикметниками, бо означають ознаку предмета за
числом.В.О.Горпинич класифікує прикметники за характером самої
ознаки(якісні і відносні, виділяючи серед відносних присвійні і порядкові
прикметники) та за способом її позначення(номінативні та займенникові).
Говорячи про функцію прикметника, слід зазначити,що семантичні й
морфологічні показники прикметника тісно пов’язані з його
синтаксичними характеристиками. І.Р.Вихованець відзначає, що основна
синтаксична роль прикметника в реченні – бути морфологізованим
(узгодженим) означенням. З іншого боку, зазначають, що прикметник у
реченні може бути іменною частиною складеного присудка.
Класифікуючи темпоральні прикметники латинської мови(на
матеріалі комедій Плавта, творів Цезаря та Петронія) ми виділяємо ряд
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ЛСГ, спираючись на вищерозглянуті ознаки ад'єктива та беручи до уваги їх
парадигматичні та синтагматичні зв’язки:ЛСГ прикметників зі вказівкою
на постійну тривалість дії;на минулість дії; на майбутність, наступність дії;
на момент описуваної дії;зі вказівкою на пори року;на вік; на частину
доби;на точну тривалість дії. Також було виявлено ряд прикметників з
набутим часовим значенням:ЛСГ прикметників
зі вказівкою на
розташування в часі; на певну визначеність часового відрізка; з нечітко
визначеною тривалістю . До окремої ЛСГ було віднесено порядкові
числівникита займенникові прикметники з семантикою числа.
Петрик О. Б.
REPRODUCTION OF LEXICAL SEMANTIC MEANS OF
EXPRESSING THE MAIN CHARACTER'S INTERNAL CONFLICT OF
L. YANOVSKA'S SHORT STORY OKSANA THE THIEF IN ITS
ENGLISH TRANSLATION BY R. FRANKO.
The research studies one of the remarkable works of a woman-author,
playwright and social activist of the turn of the 19th-20th centuries, Liubov
Oleksandrivna Yanovska. Злодійка Оксана (Oksana the Thief in the translation
by Roma Franko) is one of the author’s first literary attempts. The short story
depicts the lives of Ukrainian peasantry, women and children in particular,
whom Yanovska sincerely sympathises.
The plot is based entirely on contrasts and conflicts, the latter ones being
the object of the research. They are indispensable components of the short story
in question and constitute a driving force of the development of the character
and dynamics of the plot in general. Internal conflicts of the main heroine
Oksana are symbolically connected with the changes in outer environment,
seasons, nature and undergo modifications due to these changes.
Conflict situations are represented in the speech of the very character as
well as in the words of the narrator. To actualize them in the language L.
Yanovska resorts to diminutive suffixes, which are usually lexicalized in the
translation. She employs a variety of parallel constructions, homogeneous parts
of sentences, “the rule of three” patterns to emphasise the contrast and struggles
in the character’s mind. These structures were mostly rendered adequately,
preserving the semantic load and communicative aim of the original.
Conflicts are expressed by means of semantically opposite epithets, e.g ,
блакитне високе ясне небо/ натомлена замучена хвора людина; нікчемна,
ледача дівка / чорнобровий, червновидний, високий красунь; нещасне
життя, безталанна доля/ тепла, безкрая ласка, щире кохання. In the
translation, Roma Franko also used bright and vivid images to depict conflicting
concepts and controversial notions: azure-blue, bright, valuated sky/ exhausted,
stupefied, deadened man; good-for-nothing, loafer, lazybones girl/ handsome,
black-browed, swarthy tall youth; hapless life, ill-starred life/ warm boundless
tenderness, unconditional love.
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In the original inversions and transpositions are used to put an additional
stress on conflicting ideas. In the translation, such transformations sometimes
become impossible because grammatical properties of the English language. The
conflicts in the original and its translations are quite vivid and well-elaborated,
and demonstrate the author’s skilfulness and translator’s competence in
operating the language, images, lexical semantic means.
Пилипів Ольга
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ «COR» (СЕРЦЕ)
У ФРАЗЕОЛОГІЇ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
Актуальність. На сучасному етапі дослідження у галузі фразеології
відзначаються лінгвокогнітивним підходом. Такий аспект досліджень є
перспективним, оскільки дозволяє вирішити ряд питань, пов’язаних з
проблемою «мова і культура», адже у мові яскраво виявляється
ментальність народу, зумовлена специфікою світовідчуття та
світосприйняття. Вивчення латинської фразеології має особливе значення,
адже європейська культура стала спадкоємицею культурних надбань
Стародавнього Риму.
Семантика фразеологічних одиниць латинської мови протягом
багатьох століть сконденсувала результати психічно-інтелектуальної
діяльності античних народів. Серед фразеологічних одиниць особливу
групу становлять соматичні фразеологізми, ключовим ономасіологічним
компонентом яких є соматизм (назва органу або частини тіла).
Наукова новизна. У вітчизняній лінгвістиці концепт «серце» був
об’єктом дослідження у багатьох мовах (Т.Пруднікова, О. Мазепова, Η.
Брагінець, Т. Бондаренко, З. Црімова, Д.Зібров, А. Султагубієа та ін.).
Наше дослідження зумовлене відсутністю
подібних досліджень у
фразеології латинської мови.
Мета нашого дослідження – встановити об’єм та особливості
лінгвокультурного концепту „COR” (серце) у фразеології латинської мови.
Матеріалом послужили фразеологізми, які кодифікуються доступними
лексикографічними джерелами.
За даними нашого дослідження концепт «СОR» (серце) у фразеології
може відображати широкий спектр значень, а саме :
1) фізіологічну функцію серця як органа людського тіла в
алегоричному осмисленні (quod non videt oculus, cor non dolet - чого не
бачить око, того серцю не жаль);
2) внутрішній (емоційно-психічний) стан людини: настрій, риси
характеру: in melle sunt linguae sitae vestrae, corda felle sunt sita – На язику
медок, а на серці – жовч (льодок);
3) позитивні чи негативні емоції, почуття людини («душа, дух,
почуття): corde - сердечно, від усього серця, сorde amare – любити всім
серцем, сordi est mihi – мені дороге (приємне), Іноді у фразеологізмах
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синонімом слова cor є pectus (груди, душа): Amor ut lacrima; oculis oritur, in
pectus cadit - Кохання як сльоза: виникає в очах, а попадає в серце. І
навпаки: Quod in corde sobrii, id in lingua ebrii - Що в тверезого на серці, те
в п’яного на язику, Vincuntur molli pectora dura prece - Навіть тверде серце
стає м’якшим від ласкавих слів, Vivit in pectore vulnus – Живе на серці
рана. Така сфера вживання соматичного компонента cor пояснюється тим,
що серце в уявленнях
стародавніх народів було органом, де
зосереджуються почуття, пристрасті,
де міститься душа людини,
формується;
4) розумові здібності, розсудливість, розуміння: corde conspicere
aliquid перекладаємо як «розуміти кого-небудь», а cor habere - бути
розсудливим. Це відповідає традиційному уявленню про те, що місцем
перебування розуму є серце.
Світ латинської фразеології демонструє багатогранність значень
концепту “COR” (серце) як символу життя, розуму, радості і смутку,
любові та подібність реалій чи асоціацій у сучасних народів.
Пилипчук Олена
ВИМІРИ КУЛЬТУРИ ТА ЇХНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ
У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ГАЛИЧИНИ
Питання взаємозв’язку мови та культури є одним з найактуальніших
питань мовознавства, які привертають увагу лінгвістів багатоплановістю
дослідження. В сучасній науці домінує культуроцентристська парадигма, в
якій пріоритетними є дослідження впливу культури на всі сфери
життєдіяльності людини, дослідження культурно-ментальних чинників, які
впливають зокрема на формування мов та літератур народів.
Для порівняння культур у 70-х – 90-х роках науковці запропонували
кілька схем з описом вимірів культур. Серед цих дослідників
найвідомішими є нідерландський експерт з культурології Ґеерт Гофштеде,
американський антрополог та етнолог Едвард Холл та нідерландський
науковець у галузі міжкультурної комунікації Фонс Тромпенаарс.
Гофштеде пояснює культуру як феномен, який зумовлює поведінку
на рівні групи, а не кожного індивіда окремо, і є колективним
програмуванням людської думки, що відрізняє членів однієї групи від
іншої.
За аналізом, проведеним за схемою культурних вимірів Гофштеде
можна зробити висновок, що культури трьох найчисельніших народів
підавстрійської Галичини не були кардинально протилежні одна одній, але
відмінності проявлялися, наприклад, якщо взяти до уваги критерій
«дистанція влади», то єврейська культура має високий рівень дистанції
влади, українська середній, а польська низький; єврейська й русинська
культури є колективістськими; русинська культура має риси як
маскулінності суспільства, так і фемінінності; єврейська культура має
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високий рівень уникнення невизначеності, а спільним для усіх цих трьох
культур є те, що вони орієнтуються на традиції і поважають свої звичаї.
Цей аналіз проведений на основі 10 текстів 4 німецькомовних галицьких
авторів: Леопольда фон Захера-Мазоха, Карла Еміля Францоза,
Александра фон Гуттри, Зальці Ляндманн.
Пиц Т.Б.
З ІСТОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ РЕМІСНИЧИХ НАЗВ
ДРУКАРСЬКОГО РЕМЕСЛА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
З винаходом техніки друкування книг Й. Гутенберга у слов’янських
мовах швидко поширюється німецька фахова лексика і назви ремісників
друкарського ремесла зокрема. В українській мові зафіксовані
друкар(ъ)/друкарь, гисаръ/гисеръ, зицер/зицєр. На основі зібраного і
проаналізованого лексикографічного матеріалу, доходимо висновку, що є
два можливі джерела слов’янської (не лише української) назви друкаря: 1)
алеманське, що передбачає запозичення з короткої форми Drucker/Trucker;
2) рейнфранкське, що передбачає запозичення з повної форми Buchdrucker.
Свідчення на користь першого варіанту знаходимо у П. Беринди,
який вказує на те, що слов’яни могли запозичити дієслово друкувати від
алеманців: „друкую: з Алманска, выбиваю албо вытискаю» (Беринда 1961,
33-34). Підтвердженням цієї версії може бути також те, що слов’янські
пам’ятки засвідчують лише коротку назву друкаря (п. druckarz/drukier, укр.
друкар(ъ)/друкарь, біл. друкар(ъ), рос. друкарь). В українських пам’ятках
назва друкаря фіксується з другої половини XVI ст. у м. Луцьк, Львів,
Берестя. Коротке найменування книгодрукаря (Drucker/Trucker) вперше
документується в алеманському наріччі у середньовічних актах міста
Базель, де у 1460-х рр. були засновані перші друкарні. Однак короткий
варіант назви книгодрукаря не є єдиним і не першим позначенням майстра
друкарської справи у німецькомовному ареалі. Його можна розглядати
лише як своєрідну перехідну ланку процесу поширення запозичення тому,
що м. Майнц, у якому зароджувалося сучасне книгодрукування, а разом з
цим і відповідна фахова лексика, розташоване на території пфальцького
говору. Тут народився і зростав Й. Гутенберг, а також його співпрацівники
Г. Кефер, П. Шеффер (м. Ґернсгайм). Правда, його інший близький
помічник Б. Руппель походить з м. Ганау, що вже підпадає гессенському
говору. Отже, можна узагальнити, що повна форма за місцем утворення є
рейнфранкською. Однак польські перекладні словники XVI ст.,
пояснюючи значення п. drukarz, подають коротку і повну німецьку форму
(drucker i Buchdruecker). Очевидно, що у польській мові змішалися обидва
варіанти. Ймовірно першим поширився короткий варіант, про що свідчить
датування пам’яток, і став звичним у польській мові. А одним із можливих
способів поширення фахової лексики з Речі Посполитої на схід є
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поширення її східнослов’янськими першодрукарями Ф. Скориною та І.
Федоровим, що здобували освіту у Ягеллонському університеті в Кракові.
Перші згадки про назви інших ремісників, пов’язаних з
книгодрукуванням, відносяться вже до міста Франкфурт. Сюди
відноситься німецька назва складача тексту Buchsetzer (рнвн. setzen
«набирати текст»), де повна форма датується серединою XVI ст., а коротка
– вже другою половиною цього ж століття. В українській мові зицєр
вперше задокументований в Острозі на початку XVII ст. Цікаво, що
пам’ятки польської мови фіксують назву цього ремісника (zycer/zecer)
лише наприкінці XVIII ст. Тобто коротке найменування складача тексту
могло поширитися в українську мову безпосередньо з німецької.
Виготовленням з металу друкарських знаків і літер способом лиття
(свн. giezen «лити, виливати») займався Buchstabengießer (інша назва
Schriftgießer). У франкфуртських джерелах він засвідчений другою
половиною XVI ст., а в українських – у Львові на початку XVIІ ст.
Зазначимо, що коротка німецька форма (giesser) у значенні «словолитник»
не нотується.
Простежуючи варіантність назв ремісників друкарської справи, їхні
діалектні витоки, процес запозичення, помічаємо тенденцію до засвоєння
слов’янськими мовами коротких ремісничих назв. Вважаємо, що і повні і
короткі варіантні назви ремісників вступали у взаємодію з слов’янськими
мовами, але складні іменники тут не є такими поширеними як у німецькій
і, відповідно, перевага у процесі запозичення надавалася коротким формам
або відбувалося укорочення складних іменників вже у слов’янських мовах
шляхом відкидання першої твірної основи (Buchstaben-/Schrift-).
Поронюк Ольга
ЛОНДОНСЬКИЙ UNDERGROUND У БРИТАНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ СТОЛІТТЯ
Поряд із соціальною проблематикою і відкриттям взаємозалежності
сучасної свідомості та великого міста письменники ХХ століття
переосмислюють ще одну проекцію Лондона – це підземний світ
мегаполіса. Як пише П. Акройд у книзі «Лондон зісподу», «there has always
been a London world beneath London. <…> There is more below than there is
above». Лондонський підземний світ бере початок з часів заснування міста
римлянами. Тривалий час вважалось, що цей містичний світ населений
усілякими надприродними істотами, а його катакомби приховують страшні
таємниці. В добу Модерн, а ще більшою мірою в другій пол. ХІХ – в перші
десятиліття ХХ ст., Лондон та його підземелля стають об’єктом багатьох
дослідницьких праць та художньої літератури.
Потрібно брати до уваги, що починаючи з ХІХ століття підземний
Лондон став об’єктом забудівлі. Найважливіша подія – це побудова метро.
В січні 1863 року невеликий паровий потяг вирушив у першу підземну
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подорож від лондонської станції Паддінгтон (Paddington) і через 2,5 години
та 5,5 кілометри прибув до станції Фаррінгтон (Farringdon), що стало
початком історії світового метрополітену.
В художній літературі та критиці перших десятиліть ХХ століття
навіть побутує поняття «romance of Underground». Воно стало вживаним
після появи публіцистичної книги «Romance of London’s Underground»
Вільяма Дж. Пассінгема (1932), який розглянув далекі від романтики
питання, пов’язані з історією лондонського метрополітену, починаючи від
перших транспортних проблем у Лондоні.
До художньої літератури про лондонський «андерграунд» можна
віднести твори, які різняться ідейним змістом і широтою охоплення життя.
Наприклад, в романі Роуз Макалей «Розповідь недоумкуватого» («Told by
an Idiot», 1923) персонажі твору зустрічаються на романтичне побачення в
лондонському метрополітені. Так само про романтичні стосунки молодих
людей оповідується в романі Г. Велса «Тоно-Банге» (1909), тут метро стає
місцем, де можна реалізувати потаємні бажання, наприклад, поцілувати
дівчину, що не дозволено на поверхні.
Одночасно з романтизацією підземного світу метрополітену, його
продуктивність як місця дії зреалізували представники англійської
детективної літератури, оскільки метро могло стати ідеальним місцем
злочину (наприклад, Емма Орці). Метро, як зауважує П. Акройд, «стає
емблемою абсолютної анонімності», а також новим можливим місцем для
злочинів Джека Потрошителя. На цю ж тему розмірковує письменник та
публіцист початку ХХ століття Дж. Сімс у книзі «Загадки сучасного
Лондона» (1906), наголошуючи на анонімній ідентичності людини в метро.
Ідея втрати індивідуальності саме в приміщеннях метро лунає також
в романі «Власник» Дж. Голсворсі. Письменник вважає серйозною
проблему співвідношення індивіда та натовпу в процесі урбанізації. Він
художньо осмислює те, про що пишуть соціологи: у великих містах на
початку ХХ століття простежувався масовий приплив людей в міста, і
велика щільність населення знаходила вияв у перевантаженні
громадського транспорту, вуличних пробках тощо. Але найважливіше
було те, що концентрація людей була безпосередньо пов’язана з низьким
рівнем доходів, безробіттям, безграмотністю. Лондон як найбільше місто
того часу як раз демонстрував саме такі особливості перенаселеного
модерного міста.
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Раду Алла
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Комунікативний простір сучасного суспільства зазнав значних
трансформацій, відповідно зазнало змін і комунікативне середовище
окремих фахових сфер.
Фахова комунікація розглядається нами як мовленнєва діяльність
(письмова, усна, візуальна) у комунікативному просторі певної
предметної/фахової сфери. Фахова комунікація є процесом фаховодетермінованого інформаційного обміну під час здійснення професійної
діяльності фахівцями конкретної професійної сфери. Фахова комунікація,
охоплює усі ланки теоретичної і практичної діяльності у певній фаховій
сфері, акумулює теоретичний і практичний досвід налагодження і розвитку
певного виробництва товарів, ідей і послуг, створює системи передачі
накопичених знань наступним поколінням через фахово-орієнтовану
систему освіти та наукових досліджень, є вагомим фактором формування
професійної культури (культура виробництва, академічна культура, бізнес
культура, корпоративна культура тощо) – тобто є фактором формування
матеріальної культури не тільки свого фахового/інституціонального
середовища, а й матеріальної культури людства (у випадку з мистецьким
фаховими середовищами – це духовна культура), також вона сприяє
самовизначеності окремої особи як фахівця – творця духовної або
матеріальної культури.
Однією з основних функцій комунікації є формування загальної
картини світу учасників цієї комунікативної спільноти. У фаховому
середовищі концептуальна картина світу представлена в межах,
необхідних для успішного функціонування цього фахового середовища, на
додаток вона збагачується спеціальними/фаховими характеристиками, що
відображають специфіку цього фахового середовища.
Важливою
складовою
комунікативного
простору
фахової
комунікації є її інституціональний контекст, у випадку дослідження
мовленнєвої діяльності в фаховому середовищі невеликих об’єктів
професійної діяльності доцільніше вживати термін «фаховий контекст».
Інституціональний контекст відіграє вирішальне значення у підвищенні
ефективності комунікації у фаховій галузі.
Р.Є. Пилипенко на прикладі фахової мови економіки проаналізував
інституціональний комунікативний простір Німеччини у сфері економічної
діяльності. За його визначенням інституційний комунікативний простір є
ієрархічно зорганізованим середовищем комунікативних та інформаційнокомунікаційних взаємодій мовців, об’єднаних спільною інституційною
територією, статусно-рольовими правилами поведінки, спорідненими
моделями суспільних та фахових знань, а також особливим добором
комунікативних стратегій і тактик.
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Суспільні трансформації знаходять своє віддзеркалення у фахових
мовах, а в контексті процесу глобалізації такі перетворення носять
універсальний характер, що дає підстави очікувати в майбутньому
докорінно видозміненого інституційного комунікативного простору не
тільки окремої країни, а й глобального інституціонального
комунікативного простору.
Ратич М.Т.
Тимчишин Л.С.
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЧИТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ
ЗА ФАХОМ
Починаючи з перших занять, робота над фаховим текстом має бути
спланована таким чином, щоб забезпечити досягнення поставленої мети,
не порушуючи взаємодії чотирьох видів мовленнєвої діяльності та
принципу комунікативності.
Щоб прищепити студентам навики читання і розуміння літератури за
фахом, доцільно весь процес роботи над текстом поділити на три етапи:
1. Підготовчий етап.
2. Власне робота з текстом.
3. Післятекстовий етап.
Кожний етап повинен мати спеціально розроблену систему вправ,
яка займає важливе місце у підготовці студентів до роботи з спеціальною
іноземною літературою. Вона дозволяє студентам оволодіти навичками та
вміннями самостійної роботи з текстом та підготовки мовленнєвих
висловлювань різного типу, а також ефективно опрацювати та сприйняти
текст як єдине ціле.
Створенню позитивної мотивації у процесі навчання та розумінню як
окремих слів, так і загального змісту в цілому, сприяє виконання
передтекстових вправ. Система вправ передтекстового етапу має на меті
диференціювати мовні одиниці і мовленнєві зразки, полегшити їх
впізнання та переклад в тексті. Дотекстові вправи включають завдання на
словосполучення, багатозначні слова, синоніми, антоніми, подолання
інтерференційного бар’єра рідної мови, вироблення швидкої орієнтації в
тексті. Ці вправи спрямовані на семантизацію нової лексики, тренування
різних граматичних форм, конструкцій, на формування мовної здогадки
при перекладі тексту. Вони повинні полегшити студентам розуміння та
сприйняття прочитаного. Виконуючи такі вправи, студенти вчаться
поступово долати труднощі перекладу як другорядної мовної діяльності.
Власне текстовий етап передбачає використання різних прийомів
одержання інформації та трансформації структури і мовного матеріалу
тексту. На текстовому етапі виконують вправи на спрощення тексту, його
реконструкцію, перефразування.
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Система вправ післятекстового етапу дуже різноманітна і залежить
від навчальної мети. Всі вправи післятекстового етапу спрямовані на
виявлення та опрацювання основних елементів тексту. Сюди належать
вправи, які дозволяють засвоїти зміст тексту, автоматизувати вживання
лексичних одиниць та граматичних форм і конструкцій, трансформаційні
вправи, а також вправи, що формують вміння знаходити і формулювати
основну думку тексту, коротко передавати його зміст, висловлювати свої
власні погляди на вміщену у тексті інформацію. Післятекстові вправи
формують у студентів відчуття того, що вони можуть самі подолати
труднощі у роботі з літературою за фахом.
Ефективність використання цієї системи вправ підвищується
завдяки різноманітним методичним прийомам з широким використанням
карток
індивідуальних завдань
з
елементами
програмування,
магнітофонних записів та інших прийомів навчання.
Ревак Н.Г.
ПИТАННЯ МОВНОЇ НОРМИ У РИМСЬКІЙ ГРАМАТИЦІ
(ПРАВИЛЬНІСТЬ І НЕПРАВИЛЬНІСТЬ МОВИ)
Вчення про культуру мови зародилося в Стародавній Греції та
Стародавньому Римі. Предметом культури мови як вчення вважається
мовна структура в її комунікативній дії. Ця дисципліна тісно пов’язана з
лінгвістичними науками, психологією, логікою, естетикою, соціологією,
педагогікою. Культура мови полягає у вмінні правильно, точно і виразно
передавати свої думки засобами мови. Правильною вважається та мова, яка
дотримується норм літературної мови. У вітчизняній лінгвістиці під
нормою розуміють зразкове правило, яке закріпилося у літературних
творах, воно регулює вимову, наголос, словотвір, синтаксис. Термін
«норма» вживається у двох різних значеннях. Перше значення є
загальноприйнятим мовним вживанням, друге значення – рекомендоване
граматикою, словником, довідником, письменником.
Поняття літературної мови нерозривно пов’язане з поняттям мовної
норми. Норма – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, які
вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі. В
якому б аспекті ми не розглядали норму, вона має двоякий характер: з
одного боку мовна норма є природним явищем, а з іншого – суспільним
явищем.
Правильність мови – це той комунікативний засіб, який веде до
взаєморозуміння і єдності мови та дотримання норм літературної норми, а
неправильність – до їх порушення.
У ІІІ ст. до н.е. у Стародавній Греції виникла спільна літературна
мова, так звана койне. Через койне, мову грецької цивілізації, пролягав
східноєвропейський шлях освоєння античної культурної спадщини. Велика
кількість слів старогрецької мови ввійшла у європейські мови.
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На поч. І ст. н.е. відбуваються великі зрушення всередині латинської
мови. Її фонетика і морфологічна будова мало змінилися у порівнянні з IV
ст. до н.е. Проте словниковий склад, словотвір і синтаксис під впливом
старогрецької мови значно збагатились.
В епоху становлення літературної латинської мови теоретики і
практики латинської мови давали певні настанови. Так, Ціцерон у трактаті
«Про оратора» зазначає, що латинська мова повинна стати до такої міри
витонченою, чистою, щоб не змогла осквернити слух, викликати почуття
незадоволення чи докору. Римські граматики вважали правильністю мови
urbanitas (витонченість), тобто мову, якою розмовляли у Римі, а
неправильністю мови rusticitas – мову сільських діалектів.
Квінтіліан у «Вихованні оратора» VI, 3, 17 вважав urbanitas
зразковою мовою у лексиці і фонетиці, мовою освічених людей.
Відповідно до правильності мові у Стародавньому Римі виникло вчення
про три стилі – простий, середній і високий, зразки яких знаходимо у
творах Вергілія.
Романюк І.
ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПРИ ПРЕФІКСАЛЬНИХ
ДІЄСЛОВАХ У ПІЗНІЙ ЛАТИНІ
У період пізньої латини первісна семантика дієслівних префіксів
втрачається. З розвитком цього обмеження у префіксів зростає роль
прийменників, оскільки саме вони починають нести значення
просторового уточнення дії. В системі прийменникового керування
префіксованих дієслів у пізній латині відбувається співвідношення між
префіксом керуючого дієслова і прийменником, що керує певним
відмінком. Префіксально - прийменникова кореляція найповніше
виявляється в конструкціях, у яких префікс дієслова та прийменник
зберігають просторове значення.
Так, префікс ab- виявляє тенденцію до втрати чи затемнення
конкретних значень, дієслова - композити підкріплюються додатками з
прийменником ab. Проте при додатках дієслів віддалення часто виступає
прийменник de. У творах пізньої латини при дієсловах із префіксом deвживаються три прийменники зі значенням віддалення: de, ab, ex.
Предикати в таких реченнях представлені лише дієсловами динамічної дії.
При дієсловах з префіксом de- досить вживаними у пізній латині є
додатки з прийменниками ab і ex, що часто вносять те уточнююче
значення, яке, очевидно, не може дати de.
Дієслова з префіксом ex- найчастіше супроводжуються додатками з
прийменником ab. Прийменник ex при композитах з ex- зустрічається дуже
рідко і лише дублює значення префікса, а найбільш вживаним при
композитах з ex- є прийменник de. Додатки з прийменниками ab, de, ex
іноді зустрічаємо при дієсловах- композитах з префіксом re-.
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При композитах з префіксом in- вживається прийменниковий
додаток в аккузативі: per portam, intro speluncam, intra cancellos, in
ecclesiam, in Anastase, super cobicularium.
Семантика дієслів з префіксом pro- також послаблювалась та іноді
ставала настільки нейтральною (наприклад, proficiscor), що композити
вживались з прийменниками de, ex та прислівником inde, які позначають
рух від чогось, зсередини. Про послаблення значення префікса свідчать
додатки з прийменниками ad, in, inter, per, які найчастіше зустрічаються
при композитах з префіксом trans-; прийменники ad, de нерідко
вживаються з композитами з префіксом per-. Тенденція до втрати
дієслівним префіксом cum- конкретного характеру виявляється також у
підкріпленні дієслова прийменниками in та ad.
Отже, у пізній латині відбувається послаблення спільної для всіх
префіксів функції – функції обмеження дії, вираженої дієсловом. Якщо
значення префікса не підкріплюється ні зв’язком із відповідним
прийменником, ані конкретністю його локального характеру, воно
затемнюється і для зазначення вихідної точки віддалення прийменник є
необхідним, адже саме він починає нести значення просторового
уточнення дії.
Рудий В. Г.
ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ТВОРЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ПРІЗВИЩ
Прізвища в сучасному розумінні цього терміна виникли не відразу.
До ХІ ст. німці не мали прізвищ, а лише ім’я, яке давалось при хрещенні.
Це були давньогерманські та церковно-християнські імена. Їх налічувалося
тоді, як твердить, Ф. Сольмсен, приблизно 7000. Для того, щоб відрізнити
людей з однаковим ім’ям, до нього додавались імена батька, рідше –
матері, діда чи іншого предка. Наприклад, Sigfrid Sigmund(es), Gerhard
Friedrich(s).
Другим основним джерелом виникнення родових прізвищ була назва
місцевості, де проживав або звідки походив основоположник роду. За
семантикою твірних основ ці прізвищеві назви можна поділити на дві
підгрупи: 1) прізвища, які загально вказують на походження (Nordmann,
Bayer, Schweizer), 2) місцевості чи об’єктом на ній (Bachmann, Brunner,
Fichtner, Lindner).
Значна частина німецьких прізвищ пов’язана з постійним заняттям
(професією) свого першого носія або з соціальною належністю. Прізвища,
утворені від назви професії, легко передавалися нащадкам і ставали
спадковими, бо ж сама професія дуже часто передавалася з покоління в
покоління (Weber, Schmidt, Bauer, Fischer, Müller, Krämer).
Спочатку появились прізвища у знатних дворян, князів та купців.
Серед нижчих верств населення спадкові прізвища появилися дещо
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пізніше. Велику роль при цьому відіграло, безперечно, знімання податків з
населення.
Четверту групу німецьких прізвищ складають прізвища, утворені за
індивідуальними ознаками перших носіїв. Більшість з них походить від
колишніх прізвиськ. Основою для творення прізвиська могла бути як
позитивна, так і негативна ознака.
За зовнішніми ознаками прізвиська могли вказувати на зріст, будову
тіла (Gross, Dickmann, Dünnhaupt), каліцтво або фізичні вади (Hinkbein,
Taub, Schieler), на колір волосся (Weisshaar, Schwarz(e), Braun(e), на колір і
форму бороди (Rotbart, Krausbart). Сюди належать також прізвища, які
вказують на особливості одягу (Blaurock, Weissmantel, Langhut). Основою
для творення прізвищ могли бути й психічні властивості людини як з
позитивними ознаками вдачі (Gutherz, Ehrlich, Fromm), так і з негативними
(Grimm, Frech, Schad(e). Любителі випити і поїсти одержували такі
прізвиська, як (Trinkaus, Sauffaus, Gisswein) і багато інших.
Такі прізвища були дуже поширеними у ХV-XVI ст. Більшість з них
виникла як насмішливі прізвиська, однак, ставши родовими прізвищами,
вони втратили цей відтінок. Слід зазначити, що процес становлення
німецьких прізвищ розтягнувся на декілька століть і тривав до кінця XVIII
ст.. Спочатку виникли прізвища у південно-західній і західній Німеччині.
Це пояснюється, насамперед, швидким ростом великих міст на півдні та на
заході, де концентрувалася все більша кількість населення. Крім того, це
пов’язано з розвитком торгівлі з Італією та Францією, де спадкові
прізвища появилися значно раніше.
Найпізніше розвинулися прізвища у Фризландії. Подекуди потрібні
були спеціальні урядові накази (порівняй накази Ганноверського уряду від
1826 та 1835 рр.), щоб закріпити за жителями цих околиць постійні
прізвища.
Рущак О. В.
REPRODUCTION OF EMOTIVE AND EVALUATIVE
CONNOTATIONS OF ADDRESS FORMS FROM IVAN FRANKO’S
SHORT STORIES IN THEIR ENGLISH TRANSLATIONS
Pragmatic approach towards the choice of certain semantic forms of
address as well as the development of secondary function of characterization
stipulate the growth of a significant layer of emotive and evaluative address
forms. These lexico-syntactic units connected with the expression of speaker’s
emotions and evaluative attitude are usually accompanied by a motivating
situation which points to the reasons for using a specific characterizing address
with a positive or negative evaluation.
Ahead of the 160th anniversary of Ivan Franko’s birth, his creative works
remain as relevant as ever. In Franko’s short stories with their limited number of
characters, limited time span and limited number of plot lines address forms
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serve as direct expression of the pragmatics of text. Emotive and evaluative
address forms enhance the general expressiveness and reveal the characters’
attitude towards each other in various kinds of situations.
The stories included into the collection Poems and Stories and translated
into the English language by John Weir can all be divided into those
representing family relations, social relations and the relations between people
and government.
In the address forms found in short stories of the first two groups,
negative connotations prevail. This may be explained by the fact that life
depicted in these works by Ivan Franko is usually that of simple people
overcoming the problems of poverty, unhappy marriages, unjust teachers etc. In
the short stories representing power relations the use of positive address forms is
surprisingly frequent. In his satirical pieces, Ivan Franko mocks the seemingly
kind and loving monarchs and their satisfied subjects afraid to complain. Forms
of address created by the author are inspired by the pictures of everyday life of
Halychyna village. Their originality and uniqueness are achieved through the
use of diminutive and pejorative suffixes, introduction of dialectal words and
colloquialisms.
The translations by John Weir try to remain faithful to the semantics of
original nominations of addressee. Extensively used suffixes which are
impossible to reproduce by means of the English language are compensated for
with the words having the same semes of meaning. Dialectal words used in the
original are reproduced by more neutral words of general vocabulary stratum.
On certain occasions interpretation of emotive and evaluative address forms
becomes too literal which may have a negative impact on target readers’
understanding, thus depriving the SL units of their pragmatic intention.
Савула Андрій
ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ ТА ОБ’ЄКТИВНОЇ
ІНТЕНСИВНОСТІ У ТВОРАХ ГОРАЦІЯ, ВЕРҐІЛІЯ, ОВІДІЯ
Мова служить не лише для вираження думки, але й для висловлення
почуттів та емоцій. Дійсність завжди сприймається суб’єктивно, пізнання
її може супроводжувати емоційна оцінка того, що пізнається. Людська
думка постійно і невимушено додає до найменшого сприйняття світу
елементи оцінки. У більшості випадків суб’єктивне, емотивне та
предметно-логічне значення співіснують у семантичній структурі мовної
одиниці, що визначає певне співвідношення, суб’єктивної, емотивної та
раціональної оцінки. Суб’єктивна, емотивна і раціональна оцінки мають
той самий об’єкт і суб’єкт оцінки, різними є лише характер і основа
оцінювання. При інтенсифікації ознаки насамперед актуалізується
кількісна характеристика явища: ознака вище, нижче, відхилена в бік від
звичайного — і це важливо, не нейтральна, на це потрібно звернути увагу.
Очевидно, таке кількісне підсилення може і не супроводжуватися
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оцінкою (оцінним судженням) чи емоціями. Така інтенсивність
називається об’єктивною — тобто та, яка не виражає суб’єктивного,
суб’єктивно-емотивного ставлення автора чи мовця
в контексті. Але
може відбуватися такий розвиток суб’єктивного посилання: це незвично
(для автора чи для мовця) і тому викликає оцінку і емоції: quae mens tam
dira. (V. Aen. II, 519) Яка дуже жахлива думка. // Dixit, et ut leges captis
iustissimus auctor hostibus inposuit. (Ovid. Met. VIII, 101—102) Сказав і
видав дуже справедливий автор закони переможеним ворогам. До того ж
на рефлекторному рівні приємне зазвичай сприймається як «добре», а
неприємне — як «погане» і навпаки — «це добре і тому приємно» і «це
погано і тому неприємно». Суб’єктивно-емотивна оцінка може
передбачати такі варіанти: добрий / поганий; сумнівний / вірогідний,
достовірний; бажаний / небажаний. Таким чином друге призначення
категорії інтенсивності полягає у висвітленні суб’єктивного або
суб’єктивно-емотивного ставлення мовця до явищ і подій.
Категорія інтенсивності слугує засобом мовної оцінки тих або інших
характерних ознак. Суб’єктивна інтенсифікація — це прагматична
інтенсифікація, яка включає поняття оцінки, доказів, важливості точки
зору, ситуаційного необхідного ставлення. Наявність суб’єктивного й
об’єктивного в семантиці інтенсивності пояснюється тим, що «кількість,
якість предметів, їх розміри і об’єм — це об’єктивна даність; сприйняття
цієї об’єктивної реальності, її оцінка — завжди суб’єктивні, але вони
відображають об’єктивно існуючі характеристики предмета». Таким чином
категорія інтенсивності функціонально тісно пересікається з категоріями
емоційності (емотивності) та оцінки. При суб’єктивній інтенсивності
інтенсема пересікається з емосемою (емотивним компонентом значення).
Під терміном емотивність розуміємо — лінгвістичне вираження емоцій.
Якщо яка-небудь ознака предмета викликає емоційне ставлення, то в
семантичній структурі слова, яке називає предмет, з’являється емосема,
яка позначає це емоційне ставлення. Емотивний (емоційний) компонент
завжди має оцінювальний знак, тому що емоція буває або приємною, або
неприємною, третього не дано. Одночасно емотивне позначення денотата,
в порівнянні з нейтральним, є і підсиленим, тому що емосема облігаторно
супроводжується інтенсемою, тобто емотивність слова може бути більше
або менше вираженою. Суб’єктивна інтенсифікація будь-якої ознаки
завжди супроводжується оцінною кваліфікацією. Коли в значення слова
вносяться
одночасно
семи
інтенсивності й емотивності, вони
притягують за собою появу оцінного компонента.
Будь-який атрибутивний інтенсив у поезії Горація, Верґілія та Овідія
може виражати три види інтенсивності: об’єктивну (об’єктивно-оціночну),
суб’єктивно-оціночну
(модально-оціночну),
суб’єктивно-емотивнооціночну (модально-емотивно-оціночну) інтенсивність. Вибір того чи
іншого типу інтенсивності залежить від виду сполучуваного атрибута з
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керуючим словом. Атрибути, які містять інтенсему величини (об’єму,
розміру, росту), кількості (чисельності), ваги, кольору виражають ООІ.
Оцінкові та частково-оцінкові атрибути, як правило, виражають СОІ та
СЕІ.
Саноцька Л. Г.
TRAITS OF A PERSONALITY IN THE LESSON OF ACADEMIC
WRITING
Traditional methods of instruction in higher education in Ukraine
originating from the model of standardization used to prepare students for
artificial environments. In order to minimize the teacher’s domination in the
classroom or lecturing auditorium it is necessary to learn students’ needs, focus
on students’ learning students’ and strategies. In terms of analysing mental
processes which learners employ to use and learn, or procedural knowledge
possible correlation have been hypothesized between learning preferences and
biographical variables, such as: ethnic group, age group etc. But further research
dismantled the hypothesis because ‘within any biographical group the same
spectrum of opinion on each learning issue was represented’. This leads to
conclusion that personality factors are more significant for learning strategy
preferences than socio-cultural variables or educational background. As far as
teacher’s role is concerned, according to Tudor, the teacher should be flexible in
the choice of methodology in order to respond to the needs of the students and
foster learner involvement. Moreover, according to Wenden, students are meant
to be self-sufficient problem-solvers, and learner training should be incorporated
in the classroom and must be approached systematically. Another important
aspect in learner-centred teaching is personalizing the teaching-learning process.
Personalization, which, according to Taylor means encouraging students to
bring their own information into lesson activity, is important in terms of
involving students in planning and building their own learning. Taylor asserts
that the information which students deliver by themselves is more meaningful to
them as it relates to the immediate environment.
In order to investigate the students’ needs and learning style preferences I
have conducted a case study involving quantitative and qualitative research
methods in two parts. The main goal of the first part was to know about the
‘learning’ factors the students find most valuable. With this purpose the survey
in the group of university undergraduates was administered. The questionnaire
included questions about the most and least helpful things in learning English.
Among the least helpful things the students identified ‘poor teaching’ (80%),
60% of the students mentioned ‘fear of making mistakes’ and ‘being
criticized/penalised’, which is symptomatic for authoritarian teaching styles and
may lead to overall language anxiety. The survey also provided data about the
preferable students’ ways of acquiring skills and learning to use systems of the
TL. Analysis of the data allowed us to identify two sub-groups of learners: ‘the
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teacher-oriented’ and ‘the independent’. Teacher-oriented students expect the
teacher to ‘check on’ their vocabulary acquisition or correct mispronounced
patterns; to provide the model of perfect pronunciation, etc. The independent
prefer to listen and practice, talk to native speakers and repeat pronunciation
patterns after them, look up for transcription.
The aim of the second part of my research was to learn if interactive
lecturing style is appropriate in teaching academic writing to English Philology
undergraduates. I have been observing the students participating in my
experimental interactive lectures for about a month. The students were
suggested to identify the best strategy to learn various disciplines. The vast
majority of the respondents (80%) prefer to study ‘in the classroom with a
teacher, listening and participating in the interactive lecture.
About 60% of the respondents assert that interactive learning is helpful in
their exam preparation because immediate explanation for vague issues is
provided on the spot, and ‘additional motivation, energy and optimist from
communication with the teacher’ helps learning. Another benefit, according to
the students, is developing their self-esteem, which was acknowledged by a vast
majority of the respondents (over 80%). However, about 15% of the students do
not feel completely comfortable in the interactive learning. Among the
drawbacks of interactive learning, according to the students, the following were
mentioned most often: not all students can participate; weaker students can’t
keep up with the pace; etc.
To conclude, the learning styles preferred by the learners demonstrate the
need for more active participation of the students in teaching-learning process,
which implies shifting of the focus of the classroom from teacher to learner.
Сенчук Ірина
НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ РОМАНУ КАДЗУО ІШІҐУРО «A
PALE VIEW OF HILLS»
Романам сучасного британського письменника японського
походження Кадзуо Ішіґуро (народ. 1954) властива своєрідна манера
оповіді, що є синтезом прийомів із різних культурних і літературних кодів,
а її характерною рисою слугує постать так зв. «ненадійного оповідача»
(unreliable narrator).
Оповідь в дебютному романі Ішіґуро «A Pale View of Hills» (1982)
ведеться від першої особи, жінки на ім’я Ецуко: ми сприймаємо та
оцінюємо світ таким, як бачить та пам’ятає його вона. Важливо, що автор
не подає жодної інформації про те, ким є головна героїня, звідки походить
і чим займається – всю інформцію про особистість Ецуко та її минуле ми
дізнаємося з її спогадів, які складають більшу частину твору. Історія, яку
дуже стримано розповідає Ецуко, стосується її життя вдови у тривожній та
чужій Англії і постійно переносить читача у її спогади про літо в Нагасакі,
коли місто відбудовувалося після Другої світової війни. Переходи між
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епізодами роману повністю залежать від пам’яті Ецуко, зміст або контекст
якої переосмислюється з часової перспективи, тим самим часто
провокуючи зміну ходу думок. Ненадійність її пам’яті та самообман є
очевидними в творі.
Відкривається роман розмовою між Ецуко та її молодшою донькою
Нікі про нещодавне самогубство її старшої дочки Кейко. Під час
перебування Нікі Ецуко згадує своє життя в Японії, де і народилася Кейко,
проте Ецуко зустріла британця, залишила чоловіка-японця, а дочку забрала
зі собою. Британія не зробила Кейко щасливою, як сподівалася Ецуко. І,
зрештою, все завершилося: вона повісилась у своїй кімнаті. Отже,
зав’язкою роману стає подія не зображена у творі – це смерть Кейко, тому
прихованим мотивом роману є намагання головної героїні-оповідача
віднайти відповіді на питання, що її хвилюють найбільше, аналізуючи та
повертаючись знову і знову до подій, які відбувались ще коли Ецуко була
вагітною. Проте героїня відкриває читачам лише деякі епізоди з її
минулого, інші ж залишаються таємницею – як, наприклад, рішення
залишити чоловіка-японця і Японію, знайомство з англійцем і сам переїзд
в Англію, як і нове життя в Англії (вже більше 20 років). Тоді як спогади
про Японію, її першого чоловіка Джіро, колишнього свекра Огата-сана,
подругу Сачіко та її дочку Маріко складають більшу частину роману. В
цих спогадах проступає деяка туга, адже тоді, ще вагітна Кейко, вона була
щаслива і спокійна. Ймовірна провина Ецуко за те, що її доньці Кейко так і
не вдалось знайти своє місце у новому середовищі переслідує головну
героїню, і вона прагне ніби сховатися у тіні щасливих спогадів з минулого,
під маскою дещо забудькуватого оповідача. Автор відкрив новий,
експериментальний тип оповіді, сформувавши окремий підвид ненадійного
наратора – ‘винний наратор’ (guilty narrator): свідомо не згадуючи
важливих, навіть ключових моментів сюжету, Ецуко уникає почуття вини,
яке відчуває зі свого боку, аби ще глибше поховати у минулому свій біль
та можливу провину за смерть доньки.
Небажання Ецуко говорити про найголовніше стирають чіткі межі
між минулим та теперішнім, між давно покинутою Японією та Англією,
створюючи новий проміжний пласт спогадів, який є частою реалією життя
емігрантів.
Суpмaк О.М.
ТЕКСТ ЕМАНЮЕЛЬ БЕРНЕЙМ ЯК ЧАСТИНА
ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Ключові слова: візуальне мистецтво, візуальна культура , типографія,
текст.
Розглядається одне із видів візуального, буквально, яке бачимо —
текст як продукт типографії. Текст є складовою художнього світу
художнього твору.
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Німецький дизайнер Пауль Реннер у 30-ті роки XX століття зазначає,
що досконалий друкарський продукт має відповідати трьом критеріям
естетичної виразності шрифтів: бути продуктом графічної техніки,
майстерності виконання і матеріалів; виконувати завдання, поставлене
видавцем; бути відкритим вираженням власного смаку. Типографія, як
вважає Е. Рудер, відкриває можливості для роботи з елементами ритму,
створює його завдяки чергуванню прямих, кривих, поперечних,
подовжених і косих форм шрифту.
Книги французької письменниці Еммануель Бернейм (Emmanuèle
Bernheim) невеликого («кишенькового», як його називають у Франції)
формату 17см5 см Х 10см5. Текст романів простий (застосовується одна
гарнітура і рядки мають однакову довжину за винятком діалогів) з одним
форматуванням.
Текст
стриманого,
спокійного
вигляду
на
білому/кремовому фоні. Проміжки між абзацами, рядками надають
своєрідної «повітряності» тексту, легкості читання. Крім цього вони мають
функцію своєрідних пауз, а великі проміжки між змістовими блоками
можуть дорівнювати як новому розвитку події, зміни позиції героїні,
початку нового дня («У п’ятницю ввечері») чи періоду життя («Сталоне»),
перенесенню у іншу просторово-часову ситуацію (монтаж, присутній у
обох романах). Це допомагає читачеві краще слідкувати за головною
темою романів, паралельно сприймати події у романі, зупинитися для
переосмислення прочитаного, перерватися і знову повернутися до тексту.
Єдина ілюстрація романів — обкладинка книги (у варіанті
видавництва «Фоліо»). Для Роману «Сталоне» — це піднята рефері рука
переможця у червоні боксерській рукавиці, для роману «У п’ятницю
ввечері» — це зображення вечірнього часу, блакитне небо з зірками та
повним місяцем та темним силуетом багатоповерхового будинку із
написом «готель» та єдиним вікном, у якому є світло.
Текст подається «інформативними блоками», поділ на розділи
відсутній, що можна пояснити (невеликим) об’ємом роману. Функцію
внутрішнього поділу на (під-)розділи беруть великі візуальні відступи між
абзацами. Наприклад, блок тексту може закінчитись на першій третині
сторінки, а новий починається уже на другій третині (у романі «Його
жінка»).
Для візуального виділення тексту у романі служить модифікація
гарнітури основного тексту – курсив. Наприклад, у «Сталоне», присутній
музичний лейтмотив — текст пісні «Око тигра», «бойового гімну» і
джерела сили і натхнення головного героя фільму «Роккі 3» та героїні
роману «Сталлоне» , яка власне, наслідує героя фільму Роккі Бальбоа, роль
якого виконує С.Сталлоне (більш детальний розгляд лейтмотиву у романі
запропонований у статті «Лейтмотив у романі Е.Бернейм „Сталлоне” як
один із принципів кінематографічного письма») . Курсив надає м'якого і
достатнього для читача виділення. Оскільки такі виділення застосовані не

107

надто часто, вони не погіршують зручності читання, не знижують ані його
швидкість, ані задоволення від читання, а навпаки, додають ритму та
музичності , особливо, якщо читачу відомий саунд трек фільму «Роккі 3» .
Третевич М.О.
КОНЦЕПТ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В СУЧАСНОМУ
НІМЕЦЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ ЯК ТЕОРЕТИЧНА
ПРОБЛЕМА
Проблеми та виклики сучасності, які виникли в умовах економічної,
культурної та політичної глобалізації світу, вимагають грунтовного
осмислення історичних подій та постатей як недавнього минулого, так і
сучасності, оскільки вони мають безпосередній вплив на формування
свідомості сучасної людини в умовах глобалізованого світу. Оскільки
поняття “пам’ять” є багатовимірним й включає в себе як фізіологічні
процеси запам’ятовування, збереження, відтворення (пригадування),
впізнавання і забування, які досліджують такі галузі як медицина, біологія,
психологія, так і можливість накопичувати досвід, доповнювати і
застосовувати його, то й підходи до вивчення пам’яті є різними.
Розмаїтість методів та стратегій досліджень забезпечує системний підхід
до аналізу сучасного дискурсу, в якому розвиваються memory studies.
Відтак, пам’ять стала предметом досліджень істориків, навідоміші серед
яких — французькі історики П’єр Нора і Філіпп Ар’єс, німецькі науковці
Ян Яссман та Райнгарт Козеллек; соціологів, як, наприклад, французького
соціолога Моріса Альбвакса; культурологів, до яких належить відома
німецька дослідниця Аляйда Ассман; філософів, зокрема варто згадати
французьких мислителів Мішеля Фуко та Поля Рікера, німецького
філософа Теодора Адорно. Не залишили поза увагою проблеми пам’яті й
сучасні письменники, котрі у своїх творах актуалізують минуле та
звертаються до тем світових війн та іншого травматичного досвіду ХХ
століття. Актуальність проблематизації пам’яті П’єр Нора вбачає в тому,
що минуле в його історичному значенні перестало бути гарантією
майбутнього, а пам’ять стала “обіцянкою спадкоємності”. Ще однією
причиною “меморіального буму” є, як вважає французький дослідник,
“демократизація” історії.
Індивідуальна пам’ять людини неодмінно складається з двох тісно
поєднаних між собою компонентів — внутрішньої (автобіографічної) та
зовнішньої (історичної) пам’яті. Зовнішня пам’ять доповнює особисту,
забезпесуючи цілісне уявлення про те, що таке світ, хто ми є і яке наше
місце у цьому світі. Історична пам’ять є не звичайним нагромадженням
певних історичних фактів, про які слід було б знати представнику тієї чи
іншої групи, а виконує функцію запам’ятовування, збереження та
відтворення тієї історичної інформації, яка є важливою в контексті
сучасного розвитку суспільства, етнічної чи соціальної групи тощо.
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Отож, серед ознак історичної пам’яті можемо виокремити такі
характерні риси, як вибірковість (групи самі вибирають найбільш значущі
для себе події, героїзують або осуджують певних осіб, які мали
визначальний вплив на їхній історичний розвиток), неповнота (здатність
забувати, виривати окремі факти з історичного контексту), осучаснення
(оцінювання подій минулого з перспективи сьогодення, “пристосування”
спогадів до сучасних умов та реалій існування груп), недовговічність (з
природним відходом певних груп переривається і “живий зв’язок” зі
свідками минувщини, який необхідний для підтримання історичної
пам’яті), міфологізованість (спогад, передаючись з покоління в покоління,
набуває нових відтінків, стає менш достовірним).
Зміна світоглядної парадигми та сприймання історичних подій ХХ
століття, які нерозривно пов’язані з травматичним досвідом німецького
народу, зумовлюють специфіку зображення історичних подій в сучасні
німецькій літературі та вимагають якісно нового підходу до дослідження
зображення історичної пам’яті в художній літературі, позаяк вона здатна
впливати на розвиток сучасного німецького суспільства через формування
певного образу минулого. Художні твори, в яких актуалізується тема
Другої світової війни, написані сучасними німецькими письменниками, які
не були свідками тих подій, є, разом з тим, свідченнями сучасного
соціального та культурного життя німецького народу, оскільки минуле в
них осмислюється з позиції сьогодення, а спогади про війну пройшли
довготривалий процес трансформації.
Таким чином, історична пам’ять як поняття полівимірне, включає в
себе фізіологічні, соціальні, ментальні, світоглядні аспекти. Тому,
досліджуючи художні твори німецької літератури, в яких актуалізується
проблема історичної пам’яті варто враховувати широкий контекст
виникнення цих творів, який включатиме в себе історичний,
соціокультурний та філософський зрізи.
Федина Марія
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ (НЕ) ВВІЧЛИВОСТІ В
ІНСТИТУЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ
В даній розвідці ми рухаємось в напрямку альтернативних
досліджень категорії ввічливості, а саме – категорії лінгвістичної
неввічливості в інтерпретації Дж. Калпепера та Д. Баусфілда.
Згідно з Дж. Калпепером, під лінгвістичною неввічливістю
розуміємо мовленнєві акти образи, що несуть загрозу обличчю
комунікантів та мають за мету спровокувати комунікативний конфлікт та
дисгармонію. В своїй моделі неввічливості Дж. Калпепер виділяє наступні
типи неввічливості: пряма неввічливість, позитивна неввічливість,
негативна неввічливість, непряма неввічливість та ухиляння від
ввічливості. Тоді як, Д. Баусфілдпритримується думки, що незалежно від
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типу неввічливості, мовленнєві акти неввічливості можна здійснювати
прямо або ж непрямо, відповідно виділяючи в своїй моделі неввічливості
дві«тактики»: пряма неввічливістьта непряма неввічливість.
Для аналізу ми обрали американський серіал «Помаранчевий – хіт
сезону» (Orangeisthenewblack) з огляду на те, що події серіалу
відбуваються у в’язниці, де можливо простежити значну кількість
прикладів лінгвістичної неввічливості.В даній розвідці ми розглянемо
приклад мовленнєвої взаємодії між співробітником в’язниці Мендесом та
ув’язненою Лорною, розмова відбувається в машині.
Lorna and Mendez
(1) Lorna: Where was it we're going?
Mendez: Wherever I tell you to go.
(2) Lorna: Okay. It's just, I'm not supposed to be this far from camp.
Mendez: You're not supposed to wear that pretty whore lipstick either, but
you do, don't ya? Yeah, stop here. Shut the car off. The old Moscow mule.
(3) `Lorna: Red?
Mendez: She's got a way of bringing stuff in. It's not really up to code. Do
you know what I mean?
(4) Lorna: No.
Mendez: I need to know how.
(5) Lorna: I don't know what you're talking about. I drive, I don't work
kitchen.
Mendez: I know. You're afraid of her.(LAUGHING) Shit, I don't
blame you. But you know what? There are things out here much worse than
some scary Russian bitch. I'mgonna ask you again. Nicely. And then the third
time, it's not gonna be very nice. For you. (CHUCKLES).
(6) Lorna: I told you. I don't know what she does. I drive, and I do
what I need to do. And I can't help you 'cause I really don't know. So you do
whatever.Ican't tell you what I don't know.
Mendez: (LAUGHS) Start the car, inmate.
(SIGHS) You're too far from camp.(CHUCKLING)
У репліці (2) Мендес використовує стратегію негативної
неввічливості – «відкрите асоціювання співрозмовника з негативним
аспектом», проте співрозмовник робить це непрямо, маючи на увазі, що
співрозмовниця – жінка легкої поведінки. У репліці (5) спостерігаємо
стратегію негативної неввічливості – «залякування співрозмовника»
(I'mgonnaaskyouagain. Nicely. And then the third time, it's not gonna be very
nice. For you). Однак, коли Мендес чує несхвальну відповідь він вдається
до мовленнєвого акту наказу, що загрожує обличчю співрозмовника (FTA)
– (Startthecar), а також використовує стратегію позитивної неввічливості –
«використання недоречних особистісних маркерів», (inmate), закінчуючи
сарказмом (You'retoofarfromcamp).
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На цьому прикладі ми простежуємо, що пряма (on-record (direct)) та
непряма (off-record (indirect)) негативна неввічливість використовується
для того, щоб показати вплив більш могутнього мовця в контексті
інституційного дискурсу та маніпулювати слухачем шляхом залякування,
погроз та інших стратегій негативної неввічливості в процесі комунікації.
Fedorenko O. I.
CONTEMPORARY APPROACHES TO THE STUDY OF GRAMMAR
Scientific grammatical analysis of language began in the 19th century with
the realization that languages have a history. This led to attempts at the
genealogical classification of languages through comparative linguistics.
Grammatical analysis was further developed in the 20th century, and was greatly
advanced by the theories of structural linguistics and transformationalgenerative grammar.
Approaches to the study of grammar are many and various. Pretwentieth-century approaches represent traditional grammar, while most
twentieth-century approaches are varieties of structuralism. The more formal
approaches developed since the 1950s are known as theories of grammar (Trask,
2007: 105-106).
There are hundreds if not thousands of theories of grammar. James
McCawley (1982) titled a collection of his articles Thirty Million Theories of
Grammar. Grammar has been described in many different ways by many
different theories. The Concise Encyclopedia of Syntactic Theories (1996)
presents about 30 frameworks, including Applicational Grammar, Case
Grammar, Categorial Grammar, Cognitive Grammar, Construction Grammar,
Dependency Grammar, Functional Grammar, Generalized Phrase Structure
Grammar, Generative Grammar, Head-Driven Phrase Structure Grammar,
Lexical-Functional Grammar, Lexicase, Prague School Syntax, Relational
Grammar, Role and Reference Grammar, Stratificational Grammar, Systemic
Grammar, Tagmemics, Valency Grammar, Word Grammar. This number
accounts for only a small subset of the possible theories of grammar. Each of
these theories is intended to be a complete framework of analysis for human
language. However, most of the work has been done in syntax, in both
comprehensive studies of whole languages and in more narrowly focused studies
of particular constructions in one or more languages.
Grammatical theories can be grouped into two broad types, formal and
functional (or usage-based). However, ‘formalism’ and ‘functionalism’ are not
mutually exclusive. There is variation in the extent to which grammatical
theories are formal or functional.
Formal theories focus on linguistic form, not meaning. In formal
theories, language is seen as a set of rules for specifying structures; so grammar
is a set of rules for specifying grammatical structures, such as the construction of
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a sentence with noun phrase and verb phrase (S → NP VP). Since the sentence
is considered the basic unit of language, it is studied in isolation.
In extreme versions of formal grammar, grammar is an abstract algebraic
system specifying the acceptable strings of symbols in a language. Meaning is
considered irrelevant, and syntax is seen as an autonomous system. A widespread class of linguistic formalisms is known as ‘constraint-based (unification)
grammars’: Generalized Phrase Structure Grammar, Head-Driven Phrase
Structure Grammar, Categorial Grammar, Tree-Adjoining Grammar.
Functional theories focus on language as a functional system which
people use for particular purposes or goals. The focus is on the functions that
language serves, and the ways that grammar is organized to serve these
functions, meaning playing a central role. Grammar is seen as a resource for
creating meaning by means of wording. The text (discourse) is the basic unit of
language and grammatical constructions are studied in discourse environment.
Extreme functional theories recognize only meanings or functions, and
deny the existence of structure in grammar: grammar is all about making
meaning. This perspective on grammar is shared by Emergent Grammar,
Systemic Functional Grammar, Semiotic Grammar, Cognitive Grammar, and
Construction Grammar.
Some intermediate theories are: Relational Grammar, Role and Reference
Grammar, Lexical-Functional Grammar.
Фещук Наталія
ХУДОЖНІ ПОРІВНЯННЯ В СТРУКТУРІ РОМАНТИЧНОГО ТВОРУ
Вживання художньо-зображальних засобів у художньому творі
залежить не лише від теми та індивідуального стилю автора, але також від
того літературного напрямку, до якого належить письменник і ідеї та
естетичні засади якого відображені в його творчості.
Про це яскраво свідчать твори романтиків, в яких різноманітні
образні засоби відображають зміст та стиль цього напрямку.
Художні порівняння, що обрані для аналізу у творі Йозефа
Айхендорфа «З життя нероби» («Aus dem Leben eines Taugenichts»),
підтверджують цю думку, оскільки всі вони скеровані на зображення
романтичного мандрування серед гір та лісів героя, веселого нероби, що
захоплюється красою країни, співає та грає на гітарі, закохується у
прекрасну даму, яка, звичайно, відповідає йому взаємністю.
Створивши таку казково-романтичну мандрівничу ідилію, Й.
Айхендорф вживає художньо-образні засоби, що сприяють відображенню
двох напрямків його романтизму: казково-ідилічний світ на фоні
романтичних пейзажів, а поряд народне життя з буденними,
невибагливими потребами, але зі справжніми почуттями, що виражені в
танцях і піснях.
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Тому і порівняння, що широко вживаються у цьому творі і в
основному відносяться до двох об’єктів: людини і природи, скеровані у
цих двох напрямках, напр.: даму свого серця герой порівнює постійно з
ангелом, ясним місяцем та квітками: „Die schöne Frau… saß wie ein Engel“,
„Die Rosen waren wie ihr Mund, die himmelblauen Winden wie ihre Augen, die
scheeweiße Lilie… sah ganz aus wie sie“. „…die schöne junge gnädige Frau, in
ganz weißem Kleide, wie eine Lilie in der Nacht oder wie wenn der Mond über
das klare Firmament zöge “.
Зовсім інші, часто іронічні порівняння для простих людей: „breit und
prächtig, wie ein aufgeblasener Puter“, „die Kammerjungfer… war
verschwunden wie eine Eidechse“. „Dann sang er dazu so schnell wie ein
Waldvögel“, „du springst ja wie ein Ziegenbock“.
У пейзажних описах автор звичайно вживає романтично забарвлені
порівняння, що підкреслюють красу природи: „die Rosenbüsche und der
ganze Garten funkelten von der Morgensonne wie lauter Gold und Edelstein“. А
головний герой, який мандрує серед цієї краси, називає себе вільним
птахом цієї природи: „Ich hatte… ein prächtiges Leben wie der Vogel in der
Luft“.
Художні порівняння підтримують романтичність викладу теми,
сприяють зображувальному ефекті мови, а також слугують художньому
виразу настрою автора-романтика, який створив твір, що об’єднує казку і
дійсність, що до цього часу захоплює читача.
Хомицька І. І.
ТАКСОНОМІЧНІ ГРУПИ НЕОЛОГІЗМІВ В ІСПАНСЬКІЙ
ПЕРІОДИЦІ
Мова має постійно змінюватися для того, щоб продовжувати
функціонувати як засіб спілкування. Зміни не порушують мову, а змушують її
відбивати сучасний стан суспільства, в якому вона існує. В.фон Гумбольдт
«мова тісно переплетена з духовним розвитком людства та супроводжує його
на кожному ступені локального прогресу чи регресу, відображаючи в собі
кожну стадію культури». Мова ЗМІ, й преси зокрема, є своєрідним дзеркалом
сучасної літературної мови, в якому відображається багатофункціональність
мови, ступінь її інтелектуалізації (поширення термінів) та демократизації
(входження розмовно-побутових слів). Преса відіграє роль головного чинника
сприймання неологізмів, поширення й узвичаєння їх у масовій свідомості
адресатів.
В іспанському мовознавстві неологізми розподіляють за походженням,
за своїми функціями та за способом творення, які у свою чергу поділяються
на підгрупи.
Неологізми за походженням діляться на спонтанні та
вмотивовані. Спонтанні з’являються на позначення нової реалії, для пошуку
експресивності й оригінальності , а вмотивовані завжди є заготовленим
актом, який нав’язує певні засоби вираження.
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Проте, навіть якщо прийнято вважати, що спонтанні та вмотивовані
неологізми у способах творення майже ідентичні, по суті вони майже
протилежні, оскільки спонтанна неологія творить нові слова за допомогою
найбільш зручних, гнучких і природних для мовленнєвої комунікації
структурних елементів, вмотивована ж активно взаємодіє з системою,
унаслідок чого такі її властивості як структурованість, однорідність,
системність, можуть бути гальмом у живому спілкуванні, не сприяють їх
поширенню.
Неологізми за своїми функціями діляться на чотири підгрупи:
стилістичні неологізми (метою є зробити текст колоритним і вплинути на
адресата), деномінативні (позначити нові об’єкти), соціальні (реакція на зміни
звичаїв та усталених норм), прагматичні (функціональні) (використання
аналогій запозичення іншомовного та внутрішнього характеру). Наприклад,
сфера бізнесу запозичує медичне слово diagnosticar).У вітчизняному
мовознавстві розподіляють неологізми на власне неологізми, оказіональні й
потенційні слова. Оказіоналізми це авторські утворення, які існують лише в
тому контексті, у якому вони з’явилися, насичені своїм змістом та емоційним
забарвленням, з урахуванням конотативної інформації. Потенційні це ті, які
легко створюються на основі від похідних слів. Потенційні і оказіональні
слова протиставляються одне одному. У потенційних лексемах значення
виводяться із існуючих морфем, які утворюють слово, а в оказіоналізмах все
семантично ускладенено і підтримується контекстом.
М.Т.Кабре та Д.М.Шмельов у свій час запропонували 4 групи
неологізмів за способом творення: формальні неологізми (деривація,
парасинтез, словоскладання, скорочення), функціональні (конверсія),
семантичні, неологізми-запозичення. Ця кваліфікація вважається важливою,
особливо, що стосується формальних неологізмів. Бо словник поповнюється
новими словами, створеними на основі власної лінгвальної системи, більше
вживаних, ніж запозичення. Префіксальні утворення розподіляємо на власне
префіксальні (від префіксів) та префіксоїдні (від префіксоїдів auto-:
autofinanciarse, autocorregirse, tele-: telemedicina, telepizza, radio-, euro- etc. ). В
залежності від значення префікси поділяють на: заперечні (antidepresivo,
anticonvencional, antipinchazos, descatalogado, contracultural, indintificable,
ilocalizable), локативні (subantárctico, subcontratar, subfusil, interdisciplinar,
retroprogresia), часові (reprivatizar, readaptar-readaptación, retransmisor,
posolímpico, preselección), кількості та розміру (microcoche, micronizador,
multiestándar, multiservicio, macrobasurero, macroconcierto), підсилювальні
(sobretasa, supermujer, hipernutrición, hipervínculo, ultracatalanista, archifamoso,
archoconocido), колективні (cogobernar, codirigir, proeuropeista. Суфіксальний
спосіб творення поділяється на іменникові (-ción, -sión, -isimo, -ista, -dad, ero/a,-ería/o), прикметникові (-ado, -ido, -ico, -able,
-ible), дієслівні (-izar, ear), суфіксоїдні (-teca, -dromo, -terapia, -logía), оцінні
( -on).
Словоскладання (composición) в іспанській мові менш продуктивне, ніж
префіксація та суфіксація. Погоджуючись з класифікацією іспанських
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мовознавців, розподіляємо складні слова на лексичні або орфографічні
складні слова, що поєднуються між собою графічно або через дефіс,
синтагматичні складні слова, слова не об’єднані графічно, що позначають
одну реалію, утворюють семантичну єдність усіх сполучень. Синтагматичні
складні слова є еволюційним етапом утворення складного орфографічного
слова, а з часом і простого, яке за умов частого вжитку може перетворитися
на афікс.
Чернюх Б.В.
ФРЕКВЕНТАТИВНО-ІНТЕНСИВНІ ДІЄСЛОВА У
«РИМСЬКІЙ ІСТОРІЇ» АММІАНА МАРЦЕЛІНА
У «Римській історії» Амміана Марцеліна засвідчено 91 фреквентативне
дієслово представлене 972 випадками вживання. Переважно (97 %) це
вторинні утворення із засвідченою у мові вихідною формою, напр., volitare,
quaeritare, agitare, actitare та ін. Незначну частку становлять дієслова вихідна
форма яких була втрачена або швидко витіснена: oscitare, flagitare, imitari
dubitare.
Представлені у Амміана Марцеліна фреквентативи засвідчені,
починаючи від раннього періоду.
Новотвори представлені лише
префіксальним дієсловом perpensare,
simplex якого фіксується вже у
класичній латині.
Характерною ознакою є вживання Амміаном Марцелліном
фреквентативних дієслів у контекстах, які характеризуються певною
напруженістю, драматизмом або динамічністю ситуації, як у наступному
прикладі, де versari виражає інтенсивну дію: Si… dux quidam egisset fortiter
contra Persas, nulla eius mentione per textum longissimum … se inter primores
versatum … significans. (16, 12,69).
Переважно інтенсивність підкреслюється лексичними маркерами з
відповідною семантикою, що може свідчити про ослаблення значення
притаманного даній групі дієслів. Напр.: Nohodares quidam nomine e numero
optimatum, incursare Mesopotamiam quotiens copia dederit ordinatus, explorabat
nostra sollicite, si repperisset usquam locum vi subita perrupturus (14, 3,1).
Вжиті Амміаном Марцеліном фреквентативні дієслова переважно
виражають
імперфективну ситуацію представлену як процесуальну,
ітеративну або габітуальну.
За своїми аспектуальними характеристиками ці дієслова є
імперфективами, які переважно представлені формами системи інфекта.
Перфектні форми домінують лише у префіксальних композитах. Такий
розподіл підтверджує усталену у мовознавстві думку про зв’язок між
акціональністю та граматичним аспектом.
Основна функція даного класу дієслів полягає у вираженні дієслівної
множинності, яка реалізується у різних напрямах. Найтиповішою серед них є
вираження багатократної ситуації, яка повʼязується із множинністю суб’єктів
та/або об’єктів (Quorum pars necati, alii puniti bonorum multatione actique
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laribus suis extorres nullo sibi relicto praeter querelas et lacrimas, stipe conlaticia
victitabant... (14, 1, 4)), місця (Saraceni … ultro citroque discursantes quicquid
inveniri poterat momento temporis parvi vastabant ... (ibid.)) тощо.
Притаманне згаданим дієсловам значення повторюваності часто
поєднується зі значенням інтенсивності, так що іноді важко встановити,
котре з них переважає. Неможливість у ряді випадків чітко диференціювати
обидва значення дає підставу розглядати дієслова на -(i)tare, -(i)sare як єдиний
клас інтенсивно-фреквентативних дієслів, розрізняючи у кожному
конкретному випадку інтенсивне і фреквентативне значення, поява якого
залежить від дієслівної основи (презентні основи асоціюються з
інтенсивністю, основи part. perf — з фреквентативністю) та, передовсім,
контексту.
Аналіз семантики і функцій інтенсивно-фреквентативних дієслів
здійснений на матеріалі «Історії» Амміана Марцелліна дає підстави
стверджувати надзвичайну стійкість цього класу дієслів, що зберегли
стабільною свою семантику, виражаючи різні відтінки дієслівної
множинності, яку можна характеризувати як скалярну величину, яка
локалізує дію або стан вище норми.

Шабайкович Ірина
ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ КОГЕРЕНТНОСТІ В
ТЕАТРАЛЬНОМУ ТЕКСТІ Р. ШІМЕЛЬПФЕНІГА «ЗОЛОТИЙ
ДРАКОН»
Метою дослідження є аналіз того, як мовні засоби, за допомогою
яких досягається семантична зв'язність, впливають на досягнення змістової
та
комунікативно-прагматичної
цілісності
текстів
новітньої
німецькомовної драматургії. Для аналізу обрано текст «Золотий дракон»
(«Der Goldene Drache») авторства Роланда Шімельпфеніга (Roland
Schimmelpfennig) – німецького письменника, автора численних
театральних текстів та радіоп’єс.
Під когерентністю розуміємо тематичну, композиційну та
комунікативно-прагматичну цілісність тексту. Оскільки театральним
текстам притаманна інша структурна і комунікативна організація в
порівнянні з іншими видами текстів, дослідження характеристик
когерентності, що діятимуть в їхніх діалогах потребує інших підходів ніж
ті, що розроблені для дослідження монологічних текстів (Брінкер, Дреслер,
Де Боґранд, Ґанзель, Козеріу та ін.) або ж для реальної діалогічної
комунікації (Брінкер, Заґер, Швітала, Деперман, Кобрін та ін.).
Особливу роль у досягненні зв’язності приписують засобу
семантичного повтору. В досліджуваному тексті велика кількість
дослівних повторів, часто цілих фраз і речень. Їх зустрічаємо як в сусідніх
реченнях однієї репліки, так і в різних репліках однієї діалогічної фази, а
також з різницею в декілька сцен. Проте в «Золотому драконі» повтор
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вживається не для досягнення зв’язності, а в якості авторської стратегії, а
саме: для надання ритму, для поетизації мови, для актуалізації характерів і
поведінкових особливостей персонажів (напр., вираження невпевненості),
для створення стилістичного контрасту між сценами тощо. Таким чином
когерентність у «Золотому драконі» досягається структурною-тематичною
організацією тексту, а саме, чергуванням та тісним переплетенням між
собою сцен з різним стилістичним, атмосферним та тематичним
контентом.
Аналіз твору Роланда Шімельпфеніга дозволяє також зробити
висновок про те, що основним в дослідженні театральних текстів є
комплексний підхід – важливо враховувати взаємозв’язок когерентності
(як цілісності) з граматичною зв’язністю цілого тексту (скажімо, в
синтаксично та семантично незв’язному тексті може зберігатись
когерентність на тематичному та комунікативному рівнях).
Шевчик О. Й.
КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЗЕТНОЇ КНИЖКОВОЇ
РЕЦЕНЗІЇ
Композицією тексту називають логічне поєднання змістових
одиниць, сукупність яких здатна досягти певної комунікативної цілі, в
даному випадку – пробудити цікавість до рецензованої книжки, спонукати
читача придбати цю книжку. Основні композиційні елементи газетної
рецензії творять її горизонтальну структуру. Горизонтальна структура
жанру будується на основі аналізу композиційних будов конкретних
текстів.
Горизонтальна структура інваріанту газетної рецензії містить
наступні елементи: заголовок, або заголовковий комплекс, зачин, головну
частину та кінцівку. Часто присутній також інформативний додаток, проте
це швидше факультативний елемент. Розташування інформативних
додатків в тексті газетної рецензії змінне, зважаючи на їх смислове
наповнення.
Заголовковий комплекс складається зазвичай з назв та передтекстів.
Вони дають уявлення читачу про зміст подальшого тексту, інтригують
його. Функції заголовкового комплексу газетної рецензії найчастіше
зводяться до інформативної та оцінної: називаються автор книжки і
головна ідея твору, чи його кульмінаційний момент. Наприклад:
Nis-Momme Stockmann
Endlich Teil von etwas Großem sein
Eine Reise mit dem Schriftsteller Nis-Momme Stockmann auf die Insel
Föhr, auf der er aufgewachsen ist. Sein Roman "Der Fuchs" möchte die
Postmoderne ins Stolpern bringen.
Von Ijoma Mangold
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Тут автор рецензії (Ijoma Mangold) вказує автора (Nis-Momme
Stockmann) та назву роману («Der Fuchs»), а також основну думку твору
(„Endlich Teil von etwas Großem sein“).
Зачин допомагає розкрити суть назви рецензії, налаштуватися на
сприйняття подальшої інформації. За Т. І. Сіндєєвою розрізняють
інформаційний, оцінно-інформаційний та оцінний зачин. Він може містити
кілька комунікативних складових, а саме: «повідомлення», «оцінка».
Остання варіюється від нейтральної до емоційної, від часткової до
загальної.
Основна частина, як правило, розкриває зміст твору, містить його
аналіз та елементи оцінювання. Окрім цього, в деяких випадках в основній
частині розкривається творче надбання автора книжки, манера його
письма, роль у літературі взагалі.
У кінцівці автор підбиває підсумки сказаного, дає чітку остаточну
оцінку твору, намагається «спровокувати» читача купити та прочитати
рецензовану книжку.
Інформаційний додаток може містити біографічну а інколи і
бібліографічну довідку про автора книжки, або самого рецензента,
інформацію щодо місця продажу чи можливості замовити твір через
Інтернет, а також його вартість. В книжкових рецензіях, опублікованих в
Інтернет-ресурсах, роль інформативного додатка виконує гіперпосилання
Зважаючи на відносну сталість розміщення композиційних
елементів, можна стверджувати, що композиційна побудова газетної
книжкової рецензії має замкнутий, цілісний характер.
Шмігер Т. В.
КОГНІТИВНА СЕМАНТИКА РОНАЛДА ЛЕНЕКЕРА ЯК МОДЕЛЬ
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ
Теорія когнітивної семантики Р. Ленекера орієнтується здебільшого
на граматичні проблеми й опис мови через параметри простору. Критерії
компарабельности мов ще потрібно знайти, якщо їх можна однозначно
встановити. З иншого боку, пошук балансу між критерія опису двох мов
сприяє глибшому пізнанні об’єктивної відмінности двох мов, а отже
умотивовує природу відхилення перекладу від оригіналу. Складні
когнітивні процеси актуалізують різні семантичні структури, якщо
заглиблюватися в історію динаміки лексико-семантичних змін. Перед
аналітиком постає два світи, які абсолютно непоєднувані, а отже звідси
формулюємо й погляд, що при об’єктивній неперекладності пошуки
еквівалентности це дуже суб’єктивний і конвенційний процес. Навіть
найвлучніші відповідники не гарантуватимуть глибинне прочитання
авторського задуму-тексту.
Існування двох термінних пар «фігура–тло» й «профіль–база» не
доцільне в рамках одного типу аналізу, але їх можна розрізнити за рівнем й
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об’єктом аналізу: якщо йдеться про весь макроконтекст твору й загальну
авторську настанову, то тут є місце для вживання термінів «фігура–тло»;
натомість коли досліджуємо рівень лексеми або мікрообразу, то варто
вживати терміни «профіль–база».
Параметрам опису образности, які пропонує когнітивна семантика,
бракує чіткости, які мають аналітичні методи структуралізму. Однак, вони
виконують головну аналітичну функцію: вони дозволяють усвідомити
наявні в перекладі порушення й відхилення від першотвору та намагатися
усвідомити їхню природу й межі.
Матеріялом для розгляду обрано твір «Слово певного калугера про
читання книг» із «Ізборника Святослава» 1076 р. та його три переклади:
два переклади сучасною українською мовою (повний – В. Яременка,
частковий – Є. Карпіловської й Л. Тарновецької) та один переклад
англійською мовою (В. Федера).
Переклад В. Яременка – дуже логічний, по-сучасному простий.
Переклад Є. Карпіловської й Л. Тарновецької намагався витиснути
максимум із давньої мовної матриці, у лексичному плані ці перекладачки
немовби прагнули утворили «церковнослов’янську сучасної української
редакції». Звісно, історична семантична спадщина повністю не могла
відійти у минуле, але її активація у сучасному прочитанні не може бути
швидкою й легкою.
Англомовний перекладач В. Федер намагався розкодувати прототекст,
а тому його текстові відмінності виправдані з погляду біблійного
контексту, але є девіянтними з погляду можливих інтерпретацій, які
існували у київській книжній школі ХІ сторіччя.
Шумʼяцька Олександра
ПРАГМАТИЧНА СТРУКТУРА МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ
ВИБАЧЕННЯ
У сучасній комунікативній лінгвістиці більшість мовознавців
вважають співвідношення між мовленнєвими жанрами (далі МЖ) та
мовленнєвими актами (далі МА) ієрархічними [Ф. Бацевич, В. Дементьєв,
Е. Земская, М. Федосюк]. Мовленнєві жанри розглядають як складну
сукупність мовленнєвих актів; вони характеризуються складнішою
будовою і можуть включати декілька ілокутивних сил [Ф. Бацевич].
Для побудови прагматичної моделі МЖ вибачення важливу роль
відіграє співвідношення комунікативної мети, стратегій і тактик реалізації
досліджуваного МЖ.
Під комунікативною метою розуміємо запланований мовцем
результат, на який скерована комунікативна діяльність [О. Яшенкова].
Адресант МЖ вибачення переслідує наступні цілі: 1) уникнути конфлікту з
адресатом; 2) позбутися почуття провини; 3) показати себе ввічливою
людиною.
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Для досягнення конкретної комунікативної мети мовець будує план
своєї поведінки, тобто обирає для розмови з адресатом відповідну
комунікативну стратегію. Для МЖ вибачення характерні чотири
комунікативні стратегії: а) аргументативна; б) зобов'язальна; в)
спонукальна; г) етикетна, які адресант реалізує за допомогою
комунікативних тактик – зумовлені стратегією комунікативні кроки, що в
сукупності дають змогу досягти головної комунікативної мети [О.
Яшенкова].
МЖ вибачення у сучасній німецькій мові може формуватися за
допомогою експресивів, репрезентативів, директивів і комісивів. До складу
МЖ вибачення належать такі МА: вибачення, виправдання, повідомлення,
пояснення, прохання, запитання, обіцянка, пропозиція, які вважаємо
комунікативними
тактиками
реалізації
мовленнєвої
стратегії
досліджуваного МЖ. Окремі мовленнєві тактики можуть слугувати для
реалізації декількох стратегій. Для висловлення вибачення за нанесення
серйозної шкоди мовець може поєднувати аргументативну, спонукальну та
зобов’язальну тактики.
Аналізуючи адресатну сторону МЖ вибачення, з’ясовано, що крім
загально комунікативної інтенції адресата дати відповідь, відреагувати на
вибачення, він може реалізувати ще й інші інтенції. Оскільки для МЖ
вибачення важливий оцінний компонент, то розрізняємо три типи реакції
на досліджуваний МЖ: позитивну, негативну, нейтральну.
До позитивної реакції на вибачення належить прийняття адресатом
вибачення, применшення провини адресанта і трансформація провини.
Через різні прагматичні умови та причини, вибачення може отримати
також негативну реакцію з боку адресата. Словесно адресат вибачення
може відмовити у наданні пробачення, висловити недовіру у щирості
мовця, продовжувати звинувачувати його у здійсненні малефактивного
вчинку, покарати. Третій тип реакції на вибачення – нейтральна реакція,
під якою розуміємо відсутність прямої відповіді на висловлене вибачення.
Адресат може нейтрально відреагувати на висловлене вибачення,
змінивши тему розмови.
Успішність МЖ вибачення залежить від правильного вибору мовцем
стратегій і тактик спілкування.
Яремко М. В.
МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЛАКАНИНИ
В РОМАНІ „РОДИНА ТАННЕР“ РОБЕРТА ВАЛЬЗЕРА
Для індивідуальної манери швейцарського письменника Роберта
Вальзера (Robert Walser, 1878–1956) характерний розповідний принцип
„поетичної балаканини“ („die poetische Geschwätzigkeit“ – W. Benjamin),
який виникає внаслідок нагнітання різнорівневих мовних одиниць в тексті
[2, S. 219]. У першому романі „Родина Таннер“ („Geschwister Tanner“,
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1907) розповідається про мандри та постійний пошук заробітку герояаутсайдера Сімона. Характерною „мовностилістичною якістю“ тексту [4, с.
397] є багатослівʼя, зумовлене: 1) переважанням у романі монологічної
форми над діалогічною; 2) побудовою мовленнєвого портрета головного
героя Сімона на основі його балакучості; 3) використанням невласнепрямого мовлення, в якому голос протагоніста домінує над перспективою
наратора.
Аналіз мовленнєвої структури роману дає змогу визначити, що
розповідний принцип „поетичної балаканини“ реалізується на основі: 1)
використання синонімічної лексики чи слів зі спорідненими семантичними
зв’язками за допомогою лексико-граматичних фігур повтору та
перелічення; 2) зіставлення антонімічних пар; 3) ланцюгового
нагромадження прикметників і дієприкметників перед означуваним
словом; 4) оказіональних слів; 5) фоностилістичного прийому алітерації та
анафоричного повтору; 6) негації чи спростування заперечуваного; 7) гри
слів. Лінійне збільшення кількості одиниць зумовлює розширення
синтаксичної конструкції. На синтаксичному рівні тексту переважають: 1)
прості ускладнені речення; 2) складні речення змішаної будови; 3) періоди.
Розповідний принцип „поетичної балаканини” призводить до
нівелювання семантичної сторони висловлювання та актуалізує семантику
мовчання в текстовому фрагменті.
Яремко Т.І.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИСЛІВ'ЇВ ТА ПРИКАЗОК ПРИ ВИКЛАДАННІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Прислів'я та приказки охоплюють більшу частину людської
мудрості, що передається з покоління до покоління. Їх використання у
викладанні англійської мови сприяє кращому оволодінню цим предметом,
розширює знання про мову, збагачує лексичний запас і є додатковим
джерелом країнознавчих знань.
Прислів'я і приказки можуть використовуватися у фонетиці. Щоб
правильно засвоїти той чи інший звук потрібно підібрати прислів'я або
приказку де він найчастіше використовується. Наприклад, для засвоєння
звуку [w] можна запропонувати такі прислів'я та приказки: Where there is a
will there is a way. Watch which way the cat jumps. Which way the wind blows.
Прислів'я і приказки використовуються також при вивченні
граматики. При цьому граматичні явища вивчаються не як “форми” та
“структури”, а як засоби вираження певних думок, відносин,
комунікативних намірів. Прислів'я і приказки сприяють автоматизації та
активізації даних граматичних форм і конструкцій. Так, наказовий спосіб
виконує в спілкуванні спонукальну функцію. З його допомогою можна
висловити прохання, пораду, пропозицію, побажання, дозвіл чи заборону.
Наприклад: Don't burn your bridges behind you. Don't throw out your dirty
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water before you get in fresh. Never say never again. Don't cry over spilled
milk.
Можна також використовувати прислів'я та приказки при вивченні
неправильних дієслів: What is done can't be undone. One link broken, the whole
chain is broken. If one claw is caught, the bird is lost.
Вони допомагають засвоїти ступені порівняння прикметників: Better
late than never but better never be late. East or West home is best. More haste
less speed. Two heads are better than one.
Модальні дієслова краще засвоюються за допомогою прислів'їв та
приказок: Never put off till tomorrow what you can do today. When pigs can fly.
You can't eat your cake and have it. A man can die but once.
В українській мові немає артиклів, тому їх легше вивчати,
використовуючи прислів'я та приказки: An apple a day keeps a doctor away.
A friend in need is a friend indeed. The devil is not so black as he is painted. A
wise man changes his mind, a fool never will.
Лексико-граматична насиченість прислів'їв і приказок дозволяє
використовувати їх не тільки при поясненні і активізації багатьох
граматичних явищ, але й для збагачення лексичного запасу. Одне й те ж
прислів'я можна інтерпретувати по-різному. Інтерпретуючи його можна
навчитися висловлювати свої власні думки, почуття, переживання.
Прислів'я та приказки розвивають творчу ініціативу, збагачують
словниковий запас, розвивають пам'ять і емоційну виразність мови,
долучають до народної мудрості. За допомогою образних речень, які
містять закінчену думку, легше запам'ятовуються нові слова. При вивченні
англійських прислів’їв доцільно знаходити їхні еквіваленти в українській
мові. Їх порівняння сприяє легкому запам’ятовуванню та розвиває
перекладацькі навички та вміння.
Яремчук Вікторія
ВПЛИВ КАЗКИ ДОБИ ЕСТЕТИЗМУ (ВІЛЬЯМА МОРІСА,
ОСКАРА ВАЙЛДА) НА НОВЕЛУ-ПРИТЧУ ОВЕНА БАРФІЛДА
“ТРОЯНДА НА КУПІ ПОПЕЛУ”
Новела-притча Овена Барфілда «Троянда на купі попелу» (1929 р.)
створювалась як вставний епізод незавершеного роману «Англійці» для
ілюстрації філософських поглядів автора про світогляд сучасного йому
людства та еволюцію свідомості людини Заходу. Натомість митець
створив власне міфопоетичне бачення сучасного йому світу між двома
Світовими війнами, авторську міфопоетичну модель апокаліптичного
універсуму, який все ж рухається до евкатастрофи, тобто катастрофи з
позитивним завершенням.
Не зважаючи на наявність великої кількості алюзій на квестові твори
пізнього Середньовіччя і Ренесансу, наприклад, «Роман про Троянду»,
«Божественну комедію» Данте тощо, можна говорити про пізніші джерела
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сюжету, форми, структурування і стилю твору. Сам Барфілд зазначає
жанрове визначення твору – «Märchen», поєднуючи його з романтичною
традицією західноєвропейської літератури – алегоричною казкою
німецьких романтиків, поетичним фрагментом англійських романтиків, а
також казкою і протофентезійними творами доби Естетизму.
Система бінарних опозицій твору (Троянда-Ярмарок, Схід-Захід,
Султан – Лорд Албіону, Албіон – Абдолбіон, шлях Розуму – шлях Емоцій,
природи – цивілізації), кельтсько-скандинавська символіка, квестова
структура новели відсилають до певних конкретних творів найяскравіших
попередників Овена Барфілда в даній літературній царині – Вільяма
Моріса й Оскара Вайлда.
Зокрема, письменник, очевидно, інтертекстуально перегукується з
фентезійними творами Моріса – «Історія Блискучої Долини» [The Story of
the Glittering Plain] (1891 р.), «Чайлд Кристофер і Ґолділінд Красива» [Child
Christopher and Goldilind the Fair] (1895 р.), «Криниця на кінці світу» [The
Well at the World's End] (1896 р.), а також філософськими казками Вайлда –
«Соловей і Троянда» (1888 р.), «Рибалка і його душа» (1891 р.).
Фентезійні твори Вільяма Моріса наповнили твір Барфілда
різнорівневою міфологічною основою, опосередковано образами та ідеями
Романтизму, ключовими з яких, безперечно є ідея лицарського квесту,
істотної важливості Митця і Мистецтва для осягнення Істини, Уяви і
Вічного Жіночого начала, як необхідних елементів Шляху.
Філософські казки-притчі Оскара Вайлда надихають митця
звернутися до світоглядного підґрунтя доби класичного Романтизму.
Також важливо відзначити зв’язок між образами Троянд у творах
письменників, тлумачення цього образу як абсолютного кохання-жертви,
заради якого не/варто віддати життя, яке творить/руйнує життя тощо.
Суттєвим є також вплив світоглядних роздумів Вайлда, викладених у казці
«Рибалка і його душа», на особливості квесту протагоніста новели
Барфілда. Ще одним важливим фактором є мотив Танку, який
використовується Барфілдом, як і Вайлдом у творі, як атрибут виявлення
справжнього/несправжнього кохання.
Вплив провідних ідей фентезійних творів і філоофських казок
Естетизму на творчість Овена Барфілда свідчить про тривалість і
неперервність романтичної традиції англійської літератури в другій
половині XIX – першій половині XX століть.

