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Зміст

Андреїшин Марія
Reconstruction of History in A. S. Byatt’s Novel «The Children’s Book» (Реконструювання
історії в романі А. С. Байетт «Дитяча книга»)
Андрусишин Анастасія
Las características gramaticales y léxicas del valenciano
Антонійчук Соломія
The concept of education in Modern English
Артиш Анастасія
Лінгвістична репрезентація влади та контролю (на основі американських серіалів) Linguistic
representation of relations of power and control (based on American TV series)
Баль Анастасія
Мовленнєві стратегії і тактики у приватній розмові
Баран Світлана
Концепція трагедії у творах Стівена Кінга
Басюга Ірина
Мотив кордону у творчості Йозефа Рота
Бикова Наталія
Концепт «Стосунки» у сучасній науково-популярній літературі з психології
Блискун Соломія
Мовні особливості медійних текстів у час пандемії коронавірусу
Блохіна Анастасія
Тема моря в творах Горація
Боднар Наталія
Відтворенння етномовного компоненту роману Василя Шкляра «Залишенець. Чорний
ворон» в англомовному перекладі С'юзі Спейт і Стівена Комарницького
Бондарь Яна
Корпусне вивчення кольорем
Василевська Віта
The dangers of English as a Global Language
Волокітіна Ірина
«Американська мрія» і американська дійсність у романі «Великий Гетсбі» Френсіса Скотта
Фіцджеральда
Волокітіна Ірина
«1984» Джорджа Орвелла як роман-дистопія
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Волянська Марта
Структурні особливості похвальної промови
Галамушко Лідія-Софія
Стилістично маркована лексика в детективній прозі (на матеріалі трилогії Стівена Кінґа про
Білла Ходжеса)
Галицька Тетяна
Ососбливості вживання потамонімів у IV книзі «Історій» Геродота
Галярник Анастасія
Проблема характеру та темпераменту в натуралізмі: Е. Золя «Тереза Ракен»
Галярник Анастасія
Вікторіанська Англія в романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта»
Гернович Оксана
Вживання простого дієслівного присудка в «Історіях» Геродота (на матеріалі IV книги)
Голинська Ірина
Образ собаки у романі Марка Геддона «Дивний випадок із собакою вночі»
Голуб Юлія
Лексикометрія у романі «Ярмарок марнославства» В. М. Теккерея
Голяс Христина
The Concept of Pandemia in Modern English
Гончаренко Антон
Особливості відтворення військових термінів та абревіацій в українському перекладі
довідника «NATO Handbook»
Гриценко Валерія
Мовні девіації як проблема українського перекладу роману Даніеля Кіза «Квіти для
Елджернона»
Грубеляс Христина
Еволюція дискурсу епідемій в медіа(на основі висвітлення в ЗМІ спалахів інфекційних
захворювань в період з 2003 до 2020 років)
Гула Марія
Pragmatics and Stylistics of colors in Toni Morrison’s works
Джоракулиєва Розай
Turkish food, culture and cuisine
Джура Мар’яна
The Peculiarities of Ecological Terminology in the Ukrainian Translations (as Based on the TED
Talks)
Дзьордзь Марія
Комунікативні невдачі у приватних розмовах лінгвопрагматичний аспект
4

Дмитерко Марта
Проблема характеротворення в романі Джейн Остен «Гордість та упередження»
Дмитерко Марта
Градація людських цінностей у казках Оскара Вайльда
Дмитриченко Катерина
Ідеологія перекладу в контексті російсько — українського збройного конфлікту
Должикова Софія
Мова персонажів в романі Фаїзи Ген « Kiffe Kiffe Demain»
Дорош Марко
Rendering of the Lexeme καρδία in the Septuagint Text of Kingdoms and Paralipomenon
Дубан Орест
Типи інверсії в англійській мові
Дубневич Вікторія
Proper Names in English Phraseology
Єременко Владислава
Образ диявола-гуманіста у романі Ендрю Нейдермана «Адвокат диявола»
Єременко Владислава
Проблема свободи у романі Джона Роберта Фаулза «Колекціонер»
Жеребецька (Федичканич) Олена
Стратегія драматизації у презентаціях (на матеріалі інтернет-платформи TED)
Заводовська Катерина (Маріупольський державний університет)
Символіка чисел у грецьких фразеологічних одиницях
Зінюха Поліна
Моделі складних слів у романі Е. М. Ремарка «Тріумфальна арка»
Іванчук Соломія
Структурні типи суспільно-політичної термінології в історичному творі Саллюстія «Bellum
Catilinae»
Ільїна Анна
Development of communicative skills at different levels of linguistic competence
Карпишин Віталія
Лексико-семантичне поле дієслів у тексті поеми Гомера «Одіссея»
Карпюк Вікторія
The Phenomenon of Constituent Negation in English
Качак Христина
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Суб’єктивність та об’єктивність як способи художньої трансляції суспільних реалій у
репортажах Карла-Маркуса Гауса
Клим Ігор
Мотив долі у трагедії Вільяма Шекспіра «Макбет»
Коваль Юстина
Екранізація роману Марлене Гаусгофер «Стіна»
Ковальчук Марія
Контрастивний аналіз англійських та українських займенників
Козодій Олена
Deictic markers of ideological viewpoint in the novel by Z. Smith «White Teeth»
Комарницька Христина
Особливості англійської мови в країнах, колишніх колоніях Британської імперії
Комісар Анастасія
Скорочення як спосіб утворення неологізмів у медіадискурсі
Коновал Юлія
Використання корпусу у процесі вивчення англійської мови
Конончук Надія
Лінгвоестетика та рецепція англомовних перекладів поезії Сергія Жадана
Кривіцька Алла
Символізм «Пісні Соломона» Тоні Морріс
Кривко Анна
Образ хаосу в античній літературі
Кубрак Діана-Ольга (Національний університет «Львівська політехніка»)
Concept of Personality in D. Mitchell’s «Number 9 Dream»
Крупа Наталія Іванівна
Вираження заперечення у сучасній англійській мові
Крупа Наталія Степанівна
Iris Murdoch: Idiostyle in terms of tropes based on the novel «The Black Prince»
Кужик Соломія
Типи мовленнєвого впливу у сучасних англійських романтичних новелах.
Кульчицька-Гут Романа
Вербалізація концептів «ЖАХ» і «СТРАХ» в романах Стівена Кінга «Воно» і «Кладовище
домашніх тварин» та в їхніх українських перекладах.
Курило Соломія
Вияв фемінізму в романі Джона Фаулза «Колекціонер»
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Лабяк Ельвіна
Kulturologische und translatologische Analyse von Jelineks Dramen am Beispiel der Sammlung
«Der Tod und das Mädchen»
Легуняк Юлія
Жанрові і стилістичні особливості романа Чарльза Діккенса «Великі сподівання»
Лесьо Ольга-Юлія
Лексичні та семантичні особливості дискурсу пандемії
Ліба Софія
Лінгвостилістичні особливості німецькомовної реклами для підлітків
Ліба Софія
Інтертекстуальність у драмі Ф. Шиллера «Розбійники»
Лукашук Мирослава
Агресивна комунікація: прагматичні та соціолінгвістичні аспекти (на основі телевізійних
серіалів)
Луцко Марія
Літературна репрезентація трагедії 11 вересня в романі Дона Делілло «Людина, що падає»
Майданюк Дмитро
Sprach- und Übersetzungsanalyse des Romans «Mehr Meer» von Ilma Rakusa in der Übersetzung
von Chrystyna Nasarkewytsch
Макогін Христина
Засоби вираження емотивності в романі Артура Голдена «Мемуари гейші»
Малендевич Василь
Strategy of persuasion in didactic discourse (based on video lectures)
Маркевич Олена
Роман В. Теккерея «Ярмарок марнославства» і його кіноінтерпретації
Маркович Богдан
Готичні елементи та їхнє вербальне вираження у «Сяйво» Стівена Кінга
Мартиненко Віолетта
Укладання навчального корпусу англійської мови
Мартишин Лілія
Композиція і структура латинських tabellae defixionum
Марчук Анна
Термінологія кулінарії: структурний, семантичний і прагматичний виміри (на матеріалі
кулінарних ток-шоу)
Матвійчук Анастасія (Національний університет «Львівська політехніка»)
Особливості перекладу драматичного твору канадського драматурга Моріса Панича «7
історій»
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Медянцева Лілія
Sociolinguistic aspects of Estuary English (based on the speech analysis of TV personalities)
Мельниченко Оксана
Готичний роман XXI століття на прикладах творчості Діани Сеттерфілд та Джона Гарвуда
Мельниченко Оксана
Джазові традиції в романі Річарда Олдінгтона «Смерть героя»
Митулинська Марта
Дегуманізація політичних опонентів: дискурсивні та
когнітивні аспекти
Мохун Олена
Психологічні засади дослідження творчості Томаса Манна
Мурдза Юліанна
Образ блазня в трагедії Вільяма Шекспіра «Король Лір»
Наконечна Тетяна
Типи складносурядних речень у художній літературі
Наконечна Тетяна
Сучасні кінематографічні інтерпретації казок братів Грімм на прикладі сюжету казки про
Гензель та Гретель
Обуховська Софія
Образ старшого брата в романі Джорджа Орвелла «1984»
Олесюк (Петренко) Соломія
Відтворення емотивного простору в англійському перекладі Й.Візнюка та К. Г.
Андрусишина новел Василя Стефаника
Олійник Наталія
Засоби вираження припущення в британському детективному серіалі «Молодий Морс»
Орлік Андрій
Особливості перекладу детективного серіалу "Шерлок" українською мовою
Парфан Вікторія
Синтаксис ідіом та їх роль в англійській мові
Пелех Наталія
Cognitive and Pragmatic Aspects of Realization of Attributive and Predicative adjectives in context
Петринка Надія
Модерністський досвід Сходу: колонізатори та колонізовані у романі «Селище в джунглях»
Леонарда Вульфа
Петрішак Юлія
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Засоби вираження комунікативної агресії в популярних американських кримінальних
серіалах

Пивовар Христина
Формування і трансформація ідентичності головного персонажа Піпа у романах Чарльза
Діккенса та Лллойда Джонса
Плотиця Соломія
Дискурс глобального потепління та змін клімату в американських медіа: текстуальні та
соціопрагматичні аспекти
Присяжнюк Дарія
Святе Письмо в німецьких перекладах
Протас Юлія
Зменшення впливу «мовного неспокою» під час вивчення англійської мови в навчальних
закладах України
Процків Ольга
Die Mittel von Humor und Satire im Text von Heinrich Heines «Ideen- Das Buch le Grand»
Ріжок Ірина
Сorpus-linguistic and Conceptual Study of Modern English Binomials
Ровенчак Богдана
Роль адаптації в англомовному перекладі роману Оксани Забужко «Музей покинутих
секретів»
Романюк Олександр
Аудіовізуальний переклад: історія, типи та стратегії.
Рошкович Ірина
Die Wiedergabe von Kulturelementen in der ukrainischen Übersetzung des Romans
«Atemschaukel» von Herta Müller
Садова Оксана
Проблематика роману Доріс Лессінг «П’ята дитина»
Свередюк Анна
Дослідження феномену перекладацької множинності на основі українських перекладів
«Гамлета» В. Шекспіра
Смук Марта
Фразеологічні одиниці з нумеральним компонентом «один» в латинській мові.
Співак Марія
Literary, lexical and stylistic analysis of the novel «Beloved» by T. Morrison
Столярець Лада
Образи українок у Захера-Мазоха
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Стрелецький Максим (Національний університет «Львівська політехніка»)
Емоційна дислокація у художній літературі: чоловічі та жіночі засоби ословеснення (на
основі романів Алана Сілітоу «The long-distance runner» та Сильвії Плат «The Bell Jar»
Суботіна Тетяна (Маріупольський державний університет)
Використання іншомовних слів у мові сучасної грецької періодики
Токарська Наталія
Терміни Англіканської церкви як проблема перекладу (на основі «Book of Common Prayer»
1918 р. та його українськомовного перекладу 1926 р.)
Триліх Дарина
Мовні засоби вираження специфіки мови чоловіків і жінок
Федевич Анастасія
Die Wiedergabe von Kulturelementen in den deutschen Übersetzungen der Romane von Jurij
Andruchowytsch
Федорова Яна
Прикметники на позначення оцінки у поемі Вергілія «Енеїда»
Фечан Анна
Комунікативно-прагматичний аналіз спілкування лікарів з пацієнтами у популярних
серіалах про медиків («Хороший лікар», «Резидент», «Анатомія Грей»)
Філоненко Лариса
Наративні фрейми у літературному тексті (на прикладі роману Андре Жіда «Вузька брама»)
Фот Марта
Німецькомовний рекламний текст парфумів
Хома Уляна
«Голодні ігри»: стилістика декодування
Христин Ірина
Les moyens linguistiques de l’expression du conflit dans la langue française moderne
Худзік Вікторія
Наративні стратегії в пост-9/11 романі «Неохочий фундаменталіст» Мохсіна Хаміда
Цицик Зоряна
Developing Listening Skills through Cooperative Listening
Цоба Наталія
Особливості відтворення мовленнєвої характеристики персонажів із порушенням психіки
(на матеріалі книг Даніеля Кіза та їх перекладів українською мовою)
Чабан Марія
Анімалістичний образ собаки у романі Каролін Ламарш «День пса»
Чапля Олена
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Відтворення фразеологізмів поеми Джона Мілтона «Втрачений рай» в українському
перекладі Олександра Жомніра
Чернікова Дар’я
Особливості відтворення емотивності в романах Ф.С. Фіцджеральда «Ніч ніжна» та
«Великий Гетсбі»
Чир Христина
Поезія прерафаелітів у когнітивно-стилістичному ракурсі (на основі матеріалів вибраних
віршів Крістіни та Данте Габріеля Розетті)
Чубич Артур
Scwierigkeiten bei der Übersetzung des philosophischen Erbes von Martin Heidegger (am Beispiel
des Werkes «Das Wesen der Sprache»)
Шаварин Анастасія
Die Wiedergabe von Kulturelementen in den deutschen Übersetzungen der ukrainischen
Frauenliteratur
Шаламова-Ковтун Дар’я (Маріупольський державний університет)
Соматичні фразеологічні одиниці на позначення негативних рис характеру людини і
українській, новогрецькій та англійській мовах
Шаловило Анастасія
English Non-Finite Forms of the Verb and Ways pf their Translation into Ukrainian
Шиманська Віра
Criteria for Defining Sentence Negation in English
Шостачук Ангелина
Підрядні умовні речення у сучасній німецькій мові (на матеріалі художньої літератури)
Шпак Олена
Лінгвістичні засоби зображення Франції у романі Дж. Барнса «Папуга Флобера»
Юрчишин Ілона
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Андреїшин Марія
RECONSTRUCTION OF HISTORY IN A. S. BYATT’S NOVEL “THE CHILDREN’S
BOOK”
For contemporary writers, the study of history is not only the scientific and cognitive activity
of historians, but the personal, existential experience of each individual, accompanied by objective
and subjective factors. This position determines the work of contemporary British writer A. S. Byatt,
who actualizes the postmodern concept of history in her novel “The Children’s Book”, which traces
the story of several families from the late nineteenth century (1895) and until the end of the First
World War.
Key words: history, historiographic novel, postmodernism, A. S. Byatt.
Реконструювання історії в романі А. С. Байетт «Дитяча книга»
Вихідною тезою для сучасних письменників є те, що вивчення історії – це не лише
науково-пізнавальна діяльність істориків, а й особистий, екзистенційний досвід кожної
людини, який супроводжується об’єктивними і суб’єктивними факторами. Така позиція
визначає і творчість сучасної британської письменниці А. С. Байетт, яка актуалізує
постмодерну концепцію історії в романі «Дитяча книга», що простежує історію кількох
сімей з кінця ХІХ ст. (1895) і до кінця Першої світової війни.
Ключові слова: історія, історіографічний роман, постмодернізм, А. С. Байетт.
A huge number of contemporary writers tend to historiography which is the study of how
history itself is written or handed down throughout the ages: “it takes into consideration the various
means by which a historical source is formed, such as the credibility of the sources used, the motives
of the author composing the history, and its authenticity. Historiography can be regarded as a form
of meta-history” [6, p. 5]. Creative potential of literature and historiography often interact in the
collaborative effort in order to recreate the historical past. The results of such creative process often
feature reconsideration of historical periods as well as cultural and philosophical paradigms, since
there is the gap between the real past and any representation of it. For Linda Hutcheon, “the meeting
of metafiction and historiography produces a new kind of experimental writing uniquely capable of
fulfilling the poetics of postmodernism” [2, p. 71]. In “Poetics of Postmodernism”, Hutcheon labels
postmodern historical novels as “historiographic metafictions”, meaning by this “those well-known
and popular novels which are both intensely self-reflexive and yet paradoxically also lay claim to
historical events and personages” [3, p. 5].
The second half of the 20th century in the British literature is marked, according to A. S. Byatt,
by “the sudden flowering of the historical novel”. In her collection of critical studies “On Histories
and Stories”, Byatt gives different explanations as for the reasons the postmodern writers turn to
history: “a new self-consciousness about the writing of history, the finding of historical paradigms
for contemporary situations, the enjoyment of reading discourses from the past, even if they are
recreations, and a turning away from the Modernist emphasis on the self towards an exploration of
more mysterious complex personae, difficult to access through being shrouded in the past” [7,
p. 12]. Among the many novelists focusing on the literary exploration of England’s past, its cultural
memory, and its national identity, one can distinguish such well-known writers as John Fowles,
Andrew Sinclair, Julian Barnes, Peter Ackroyd, Graham Swift, Pat Barker, Anne Enright, and, of
course, A. S. Byatt, an award-winning author who has accrued international fame for her
metafiction novels and huge contribution to the historical literature. Byatt is noted as a
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historiographer due to her novels “Possession: A Romance” (1990), “Angels and Insects” (1992),
and “The Children’s Book” (2009).
A. S. Byatt is tied to historiography directly and has proved to be an excellent writer at
portraying past genres in a new form. Fariba NoorBakhsh and Fazel Asadi Amjad state that,
“Byatt’s knowledge of contemporary literary theories and Victorian literature enables her to portray
past genres in a new form. She revitalizes the traditions of fairy-tale, romance, gothic and detective
stories both to expose their hollowness and to challenge the dryness and superficial sophistication
of postmodern literature” [5, p. 17]. Byatt’s 2009 novel “The Children’s Book” is a good example
here, since it combines the elements of a variety of genres, but primarily it is the historiographic
novel, covering real political events (World War I) and researching cultural and literary movements
of the late 19th and early 20th centuries, that is, of the late-Victorian era, Edwardian age and the
years of the Great War.
A historical source can be comprehensible as conceived from within a certain perspective and
with a precise objective tied to its very production. What concerns Byatt’s novel “The Children’s
Book”, here to create a particular historical atmosphere, the author incorporates factual material and
introduces some historical figures (William Morris, Oscar Wilde, James Barrie, Edward Carpenter,
Emmeline Pankhurst, Emma Goldman, Rupert Brooke, etc.). Byatt tries to perform different
historical events, however, the emphasis is on the significance of these events in the life of her
fictional characters. She shows how some socio-political events can affect people and make their
life conditions unbearable, representing “history” through different individual stories, individual
experiences.
So, “The Children’s Book” is a detailed re-creation of the years between 1895 and 1919, but
the focus of the narration is the family of Olive and Humphry Wellwood, prosperous, well-meaning
Fabians, with the usual interest in socialism and early feminism, the arts and crafts, improving
lectures for working people, musical and theatrical performance, and the lives of their children,
relatives, friends, and acquaintances. The two large themes of the novel include the gender relations
and the relations of parents and children. Referring to women’s question and women’s political
struggles through individual stories of her heroines, Byatt moves from the general to the seemingly
particular which suddenly seems only generally particular: “They were troubled”, she writes of
Griselda and Dorothy Wellwood, “as intelligent girls at the time were troubled, by the question of
whether their need for knowledge and work in the world would in some sense denature them” [1,
p. 325]. Byatt focuses on the importance of her, mostly historical, stories as a means to tie the
individual into a sense of her/his own relevance in the overarching narrative of existence. According
to Julia L. Worthington, Byatt’s “novels note the influence of twentieth-century philosophical
discourse, usually to reject it, yet she frequently takes a ‘New Historicist’ approach towards the
importance of historical documents of all kinds in making the past meaningful in the present” [9, p.
7]. Thus, Byatt tries not to erase the historical truth with its emphasis on poetic and historical
imagery but to connect the past and present.
The structure of “The Children’s Book” and the historical data Byatt provides allow to
represent a convincing picture of the world that faces the political irresponsibility and drastic
changes with the outbreak of World War I. The novel presents a wide panorama of history (the
horrors and loss of the Great War) and cultural movements of the period (the Suffragette
movement), alongside a large canvas of art in its different forms. This novel itself is intensely
imaginative, and many of the characters in turn are creative and imaginative. There are stories
within stories, layers within layers, plots and subplots. A.S. Byatt is a puppeteer, expertly
manipulating her creations in this magical tour de force and conveys the historical events of that
period, showing the reader the historical problems, war horrors and its consequences. In fact, “The
Children’s Book” is stuffed with information: about pottery, puppetry, Victorian child-rearing
theories, trench warfare, the Paris Exposition Universelle of 1900, the rise of Fabianism and
women’s suffrage. It is full of references to literature, fine and decorative arts, and history.
Besides, in “The Children’s Book” Byatt illuminates the practice of metafiction and shows
the sensitivity of her response to cultural change. There are, however, aspects of a broader shift in
thought and practice whereby reality has increasingly come to be seen as a construct. However,
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actually, it is suggested that history is contemplated as a work of art, for in retrospect it ‘reads’ like
a novel: its end is known. Patricia Waugh claims, “Metafiction suggests not only that writing history
is a fictional act, ranging events conceptually through language to form a world-model, but that
history itself is invested, like fiction, with interrelating plots which appear to interact independently
of human design” [8, p. 49]. That makes Byatt’s work “The Children’s Book” connected with
metafiction directly.
In sum, A. S. Byatt is notably all-encompassing as regards literary theory, and by extension,
is flexible in her attitudes towards the use of history in fiction. Her novel “The Children’s Book”
would qualify as a split-time novel and as a historical novel rather than the contemporary story-line.
Brian McHale points out that, “The relations between so-called “fact” and fiction and how they are
conjoined through narrative strategies are discussed both explicitly and implicitly by her in her
writings” [4, p. 7]. Taking the readers from England to Paris, Munich, and the warfare trenches,
“The Children’s Book” narrates the story of a singular family and their friends against the political,
social and cultural background of the period.
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Андрусишин Анастасія
Las características gramaticales y léxicas del valenciano
Валенсійська мова – це мова, якою розмовляють понад 2 мільйони людей в автономній
області Валенсія. У даній роботі розглядаються граматичні та лексичні характеристики
валенсійської мови та проводиться її порівняння з іспанською та каталонською мовами, що
дозволяє зрозуміти якими є основні відмінності, чий вплив найбільш помітний, та з якою
мовою існує найбільше спільних рис. Оскільки в роботі подано практичну частину, яка
стосується фонетики та граматики, це допомагає застосовувати отриману інформацію
на практиці та користуватись для відтворення вимови та написання слів, зрозуміти
найважчі морфологічні аспекти для подальшого правильного їх використання. Крім того, є
зазначені всі основні діалектичні варіанти валенсійської мови, для вмілого їх розрізнення.
Також, на даний момент відбуваються різні лінгвістичні, політичні і соціальні суперечки
щодо походження валенсійської мови, тому метою роботи було дослідити цей аспект.
Наприклад, частина націоналістичних організацій Автономної області Валенсі, також
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організації, які виступають за збереження Валенсії у складі Іспанії і такі мовознавці як
Мануель Мурель де Лема, стверджують, що валенсійська мова є окремою мовою, яка не
походить від каталанської, а існує паралельно з нею. Проте, такі мовознавці як Мануель
Санчіс Гуарнер та Ельвіра Гонсалес, а також Королівська академія іспанської мови
вважають, що мови, поширені на території Валенсії, є частиною каталанської мови.
Ключові слова: valenciano, características, origen, dialectos, teoría, morfología, léxico

The grammatical and lexical characteristics of Valencian
Valencian is the language spoken by more than 2 million people in the Autonomous Community
of Valencia. This article examines the grammatical and lexical characteristics of the Valencian
language and compares it with Spanish and Catalan, which allows us to understand the main
differences, whose influence is most noticeable, and with which language there are the most
common features. This work presents a practical part related to phonetics and grammar, it helps to
apply the information in practice and use it to reproduce the pronunciation and spelling of words,
to understand the most difficult morphological aspects for their further correct use. Also, there are
all the main dialectical variants of the Valencian language.
Furthermore, there are currently various linguistic, political and social disputes about the origin
of the Valencian language, so the aim of the work was to explore this aspect. For example, some
nationalist organizations in the Autonomous Community of Valencia, as well as organizations
advocating the preservation of Valencia as part of Spain and linguists such as Manuel Murel de
Lema, argue that Valencian is a separate language that does not originate from Catalan but coexists
with it. However, linguists such as Manuel Sanchis Guarner and Elvira Gonzalez, as well as the
Royal Spanish Academy, believe that the languages spoken in Valencia are part of the Catalan
language.
Keywords: Valencian, characteristics, origin, dialects, theory, morphology, lexicon
Las características gramaticales y léxicas del valenciano
El valenciano es una lengua romance hablada por 2.000.000 de personas en la Comunidad
Valenciana. La extensión de la lengua, abarca el 75% del territorio de la Comunidad Valenciana y
El Carché murciano. Asimismo, el valenciano es considerado como lengua propia de la Comunidad
Valenciana, y tiene carácter oficial en ella junto con el castellano.
En este trabajo nos hemos puesto a investigar el origen, la historia y características gramaticales
y léxicas del valenciano.
La historia del valenciano ha sido, y es, un tema controvertido donde, por una parte, se considera
el valenciano como fruto de la expansión del catalán, y por otra parte, como una lengua románica
del grupo iberorrománico y, por lo tanto, una lengua propia y autóctona. Es un tema no únicamente
debatido por lingüistas sino que el debate se extiende a temas políticos y sociales.
1. El valenciano como lengua propia
El valenciano es según el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, la lengua propia
de la Comunitat Valenciana, siendo así el idioma oficial igual que lo es el castellano de la Comunitat
Valenciana. La Constitución Española de 1978 reconoce como lenguas oficiales aquellas que se han
establecido en los Estatutos de Autonomía: Las demás lenguas españolas serán también oficiales en
las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La cuestión y la
denominación del valenciano como lengua propia es y ha sido un asunto cuestionado por los
lingüistas catalanistas, quienes consideran el valenciano como una variante regional. Mourelle de
Lema sostiene, a través de la evolución de las lenguas en España, que el valenciano es una lengua
románica y no una variedad ni una variante regional del catalán sino que se trata de dos lenguas
paralelas que proceden del mismo tronco. El valenciano se originó remotamente en substratos
prerrománicos de índole peculiar y próximamente en un estilo de hablar el latín diferenciado, se
configuró como tal paralelamente al catalán y siguiendo una diacrónica propia. El valenciano
constituye una lengua puente entre el castellano y el catalán. Del mismo modo que es lengua puente
entre el galo-románico meridional y el ibero-románico el catalán. El valenciano pertenece
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absolutamente al grupo ibero-románico, bien que con influencias del galo-románico en su origen y,
en su ulterior desarrollo del catalán; como este las recibió del valenciano [9, p.267].
2. El valenciano como expansión del catalán
Existen muchas investigaciones acerca de teorías de la historia de la lengua valenciana que
sostienen que el valenciano es fruto de la expansión del catalán y como tal una variedad de ésta.
Sanchís Guarner declaró, ya en 1948, que “el valenciano y el catalán son lenguas comunes que
se hablan en la Comunidad Valenciana, Cataluña y en las Islas Baleares, que en estos lugares tiene
distintas variedades, no siendo una variedad inferior a la otra. Además la formación del valenciano
viene de la conquista y repoblación del país por las huestes de Jaime I, y que no es otro que el
catalán importado por los reconquistadores, modificado [...], que da[n] al valenciano una particular
fisonomía” [12, p. 146]. Se considera que antes de la conquista del reino valenciano por parte de
Jaime I en el año 1238 y durante el dominio musulmán (siglos VIII-XII), la población valenciana
sufrió un radical retroceso de su cultura y su lengua. Esto llevó a que pobladores de origen catalán,
aragonés y castellano llenaron el vacío lingüístico y cultural.
En la actualidad, la Real Academia Española considera el valenciano como una variedad del
catalán, que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como
lengua propia" (Diccionario de la Real Academia, rae.es). La RAE rebate, por lo tanto, la teoría de
Mourelle Lema, sosteniendo que el valenciano no es una lengua propia sino una variedad del catalán
pero aunque en la propia Comunidad Valenciana consideren a esta variedad como lengua.
3. La génesis del valenciano
Hay teorías que tratan de la génesis del valenciano : La teoría mozarabista, la teoría de la
repoblación y la teoría occitanista. Son las teorías que no dicen nada sobre dos modalidades del
catalán, sino que sólo utilizan el término valenciano.
4. Nombre de la lengua
A partir de la segunda mitad del siglo XV, y a consecuencia de la irrupción del siglo de oro
valenciano, se generalizó la denominación mayoritaria de “valenciano” o “lengua valenciana” para
referirse a la lengua hablada en el Reino de Valencia [9, p.195]. Previamente, la lengua había
recibido diversas denominaciones como romanç, vulgar o pla. También, durante un amplio período
de tiempo (del siglo XVI al XIX) cobró fuerza la acuñación del término lemosín para referirse al
valenciano, en forma de lengua común desprovista de compromisos territoriales.
Durante la Edad Media, la lengua era denominada habitualmente como romanç, pla, vulgar, o
también como cristianesc para reflejar el contraste entre el habla romance de los cristianos y
el árabe de los musulmanes. Tras la conquista de Valencia una de las primeras muestras del uso de
la lengua románica se encuentra en los mismos fueros y leyes del Reino de Valencia, siendo Jaime
I quien insta a su uso mediante un privilegio otorgado el 4 de junio de 1264 en Calatayud. A partir
del siglo XV el término de "valenciano" se convertirá en la denominación usual de la lengua, ante
el retroceso de otras denominaciones vigentes.
5. Variedades subdialectales
Al igual que las demás lenguas románicas de la península, el valenciano es notable por su
uniformidad y las variantes dialectales no son demasiado divergentes ni comprometen
la comprensión mutua. La división dialectal usada actualmente, para el conjunto de la lengua, es la
que Manuel Milá y Fontanals propuso ya en el año 1861: el bloque dialectal oriental y el bloque
dialectal occidental [7, p.124]. Aunque en el caso del valenciano, la mayoría de subdialectos
pertenecen al bloque dialectal occidental, con la excepción de la variante del catalán salat, hablado
en Tárbena y en la Vall de Gallinera, lo cual hace que las mayores discrepancias afecten sobre todo
a la fonética y a pequeñas variantes morfológicas y léxicas.
6. Sistema de escritura
El alfabeto usado para escribir la lengua valenciana, como variante del alfabeto latino, consta de
las 26 letras de este alfabeto, algunas de las cuales se han modificado para los diacríticos, etc. El
sistema de escritura del valenciano presenta ciertas características particulares, como la escritura de
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la -l- geminada: -l·l- (como en intel·ligent –inteligente–). La otra característica es la ny [ɲ] (en
español es equivalente a la "ñ") etc.
7. Fonética
El sistema vocálico tónico del valenciano está compuesto por 7 vocales: a, e abierta, e cerrada,
i, o abierta, o cerrada, y u. A diferencia del castellano, la oposición entre e abierta y cerrada por una
parte, y entre o abierta y cerrada por otra, tiene carácter fonológico, es decir, sirve para diferenciar
significados.
8. Vocalismo átono:
El sistema vocálico átono del valenciano consta de 5 vocales: a, e, i, o, u. (mientras que el catalán
sólo tiene 3 fonemas átonos.)
Debido al hecho de que en castellano o español no existen estas vocales abiertas, y que su
pronunciación para castellanohablantes resulta complicada, se acepta pronunciarlas sin esta obertura.
9. Consonantismo
• Destaca el mantenimiento de la distinción b-v en parte del dominio lingüístico (distinción
normativa recogida ortográficamente: cavall-cabas) y la gran riqueza de sibilantes sordas y sonoras.
No existe la yodización etimológica de las Islas Baleares (agúia y abeia por agulla y abella),
pero en cambio sí que es frecuente entre los jóvenes el yeísmo castellanizante que transforma la Ll
en un sonido Y, justo como en castellano actual: vall -> vai, ella -> eia.

En la mayoría de zonas de su dominio lingüístico, exceptuando los extremos norte y sur se
mantiene la r final, a diferencia del catalán o el francés que la enmudecen. Al igual que en español,
el hecho de enmudecer la -r final en valenciano es dialectal y no normativo, si bien en otras lenguas
como el catalán o el francés este hecho es la norma culta a seguir.
Ejemplos son los infinitivos de los verbos: coneixer (conocer), parlar (hablar), valer (valer) y en
varias palabras sueltas que terminan en –r: clar (claro), plaer (placer), flor (flor).

La palatalización de l- inicial: (llop, cast., lobo)

La t y p de los grupos finales -nt, -lt y -mp no se enmudece en la mayor parte del territorio,
como en el balear, pero la simplificación (pont > pon, molt > mol, camp > cam) es normal en la
zona norte y en zonas del interior sur.
 La conservación, como el portugués, y frente al castellano, de la f- inicial (figa, cast., higo)
 La conservación de los grupos consonánticos iniciales pl-, cl-, fl- (ploure, clau, flama, cast.,
llover, llave, llama)
10. Morfología
 Los artículos son el, la, els, les; excepto en la zona septentrional donde perduran lo y los. En el
dialecto apitxat quedan restos de "lo" en frases como "tot lo dia".
 No se usa el artículo delante de los nombres propios de persona: Ha vingut Joan.
 En valenciano las formas tónicas de los posesivos van precedidas por un artículo: El meu amic
 El indefinido atre suele ir acompañado por artículo, aunque aparezca junto a un sustantivo
indeterminado: l’atre dia-un atre dia (cast., el otro día-otro día)
Conservación de los tres grados en los demostrativos, mientras que en catalán solo hay dos grados,
y adverbios locativos (pero con forma elidida, sin "aqu-" en los dos primeros grados) (como en
castellano, aunque no es un castellanismo): este, eixe, aquell; açò, això, allò; ací, aquí, allí o allà.
 En líneas generales, el valenciano forma el plural de los sustantivos y adjetivos masculinos,
añadiendo -os cuando acaban en los sonidos representados por las grafías -s, -ç, -ix, -ig, i añadiendo
-s en los otros casos (music-musics, cast., músicos). Esto puede originar grupos consonánticos
complicados, que los valencianos pronuncian sin problemas: texts, boscs, celests.
 El valenciano es una lengua bastante rica en pronombres. Aparte de los pronombres personales
débiles, dispone también de un pronombre adverbial (ne) de plena vitalidad, de otro pronombre
adverbial (hi) fosilizado en algunas expresiones, y de un pronombre neutro (ho).
 Uno de los aspectos más complicados de la gramática valenciana es la conjugación verbal, pues
hay muchos alomorfos desidenciales para una misma persona, con distribución complementaria. La
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primera persona del presente de indicativo de los verbos de la 1ª toma el morfema -e: jo cante. En
las conjugaciones 2ª y 3ª toma el morfema cero: jo tem, jo dorm . En casi todo el valenciano es
normal que estas formas tomen un refuerzo velar (-c, /k/): jo sent > senc, jo dorm > dorc, jo perd
> perc. De esta manera, el valenciano popular distingue la primera de la tercera persona: jo dorc /
ell dorm.
11. Léxico
La mayoría de palabras del valenciano proceden del latín, aunque existe también una fracción
apreciable de préstamos históricos de otras lenguas como: las lenguas germánicas como
el gótico (Ramon (Ramón), espia (espía), ganivet (cuchillo)... y los topónimos acabados en -reny,
como Gisclareny).
La diferencia más llamativa en cuanto al léxico del castellano y el valenciano es la presencia
abundante de arabismos en valenciano (Dasca (maíz), sitara (tabique), alcavor (alcantarilla),
rabera (rebaño), tramús (altramuz)y topónimos como Benicàssim, Albocàsser...)
En valenciano también hay muchos castellanismos y aragonesismos como barat (barato), regal
(regalo), retroteo (retortero), falsa (desván), farda (ardilla), cullerot (renacuajo), etc. Y más
recientementes son de inglés (bar, web, revòlver...); otras lenguas románicas como
el francés (Brioix,
garatge,
fitxa...),
el italiano (piano,
macarró,
pantà,
pilot...),
el occitano (espasa (espada), beutat, daurar, aimia,
el
sufijo -aire...)
también
el euskera (esquerre (izquierdo), isard(gamuza, rebeco, sarrio), estalviar... (ahorrar), y topónimos
como Aran y Benavarri...)
El léxico del valenciano es en buena parte coincidente con el catalán de Lérida y Tarragona. Pero
el valenciano tiene muchas palabras distintas al catalán. Puede ser una indicación de que sea una
lengua distinta, pero un léxico diferente no
necesariamente indica que sea una lengua distinta. En el caso del valenciano las razones para el
léxico distinto son la presencia de los musulmanes más intensa, su situación lateral y más aislada,
y la llegada de los aragoneses cuando Jaime I conquistó Valencia.
El apartado léxico representa uno de los ámbitos donde más ejemplos podemos encontrar del
contacto lingüístico. Esta interferencia la observaremos, principalmente, en hablantes bilingües. Así
mismo, los ámbitos más prolíficos en este sentido lo conforman la gastronomía, la festividad y el
hogar.
Conclusiones
El estudio ha tenido como objetivo analizar el uso de la lengua valenciana y características
gramaticales y léxicas del valenciano.
Hay tantas teorías sobre el valenciano, pero no hay ninguna teoría que pueda argumentarse con
prueba suficiente. Todas las teorías tienen algunas partes razonables, pero parecen ser una lucha
interminable por falta de pruebas. Seguro que los árabes han tenido su influencia en la lengua que
se hablaba en la época del dominio musulmán, igual que es lógico que los catalanes y los aragoneses
introdujeran rasgos de su habla durante la Reconquista. Desde luego, no es una "variedad" o "variant
regional" del catalán, a tenor de lo antedicho. Es, por el contrario, una lengua románica, del grupo
ibero-románico, que, originada remotamente en substratos prerrománicos de índole peculiar y
próximamente en un estilo de hablar el latín diferenciado, se configuró como tal paralelamente al
catalán y siguiendo una diacronía propia.
En cuanto al estudio empírico, este demuestra que no es aceptable pronunciar formas valencianas
según la fonética castellana y tampoco hacerlo según la fonética catalana, como últimamente
algunos periodistas vienen haciendo. El valenciano, con independencia de cual sea su catalogación
lingüística, difiere fonéticamente en algunos rasgos del castellano y en otros del catalán.
La mayoría de palabras del valenciano proceden del latín, aunque existe también una fracción
apreciable de préstamos históricos de otras lenguas. En el trabajo se muestra el grado de
convergencia semántica entre el léxico disponible del español y del valenciano. Esto se debe a que
el léxico usado en situaciones comunicativas concretas es similar en diferentes lenguas.
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Антонійчук Соломія
Концепт освіта в сучасній англійській мові.
The concept of education in Modern English
“Education is the manifestation of divine perfection which already exists in man”. – Swami
Vivekananda (1863 – 1902). Such manifestation is the outcome of the development of the individual
in all aspects namely physical, intellectual, emotional and spiritual. The education, one received, is
the greatest input for advancing towards this objective since education helps the total development
of human personality. Education holds the key to human progress, and plays an important role in
bringing change. The Education Commission (1964-66) has emphasized. ‘Education is the one and
only instrument that can be used to bring about a change towards the social and economic
betterment of India. ‘ So, education must be used as a powerful instrument of social, economic and
cultural transformation necessary for realization of the national goals.
Despite the technological advances, new concepts of education especially in the field of
machine learning and data science are required as well. According to some learned people, the word
"Education" has been derived from the Latin term "Educatum" which means the act of teaching
or training. A group of educationists say that it has come from another Latin word "Educare"
which means "to bring up" or "to rise". According to a few others, the word "Education" has
originated from another Latin term "Educere" which means "to lead forth" or "to come out".
All these meanings indicate that education seeks to nourish the good qualities in man and draw out
the best in every individual, and seeks to develop the innate inner capacities of man. By educating
an individual we attempt to give him some desirable knowledge, understanding, skills, interests,
attitudes and critical 'thinking. That is, he acquires knowledge of history, geography, arithmetic,
languages and sciences. As an individual in the society, he has to think critically about various
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issues in life and take decisions about them being free from bias and prejudices, superstitions and
blind beliefs.
Thus, he has to learn all these qualities of head, hand and heart through the process of
education.
Defined by Western philosophers:
According to Aristotle
“Education is the process of training man to fulfill his aim by exercising all the faculties to the
fullest extent as a member of society”.
According to Socrates
"Education means the bringing out of the ideas of universal validity which are latent in the mind
of every man".
AIMS OF EDUCATION
Aims give direction to activities. Aims of education are formulated keeping in view the needs
of situation. Human nature is multisided with multiple needs, which are related to life. The goal of
education should be the full flowering of the human on this earth. According to a UNESCO study,
“the physical, intellectual, emotional and ethical integration of the individual into a complete
man/woman is the fundamental aim of education.” The goal of education is also to form children
into human persons committed to work for the creation of human communities of love, fellowship,
freedom, justice and harmony. Students are to be moulded only by making them experience the
significance of these values in the school itself.
Aim of education is to develop the child mentally, morally and above all spiritually.
“Education must enable mankind through its culture to enter more and more fully into the
spiritual realm”.
Education in the digital age
Distance learning in higher education has been growing steadily over the past years and it is
expected to keep on growing. Advances in technology, the rise of the digital age and the internet
have affected many areas, including education. In this area, we can observe an increasing use of
technology in classrooms and a complete disruption of the classical teaching models. Institutions
are increasingly taking advantage of the convenience and benefits of features, such as internet
electronic equipment, gamification and online platforms in order to enhance teaching.
Education is very important within society. It is the basis for the prolongation of culture, for
the instruction of individuals, for the evolution of society and for other purposes.
Артиш Анастасія
Лінгвістична репрезентація влади та контролю
(на основі американських серіалів)
Linguistic representation of relations of power and control
(based on American TV series)
Ключові слова: power, language, control, conversation
The concept of power has been the center of attention of a variety of social sciences:
psychology, sociology, philosophy, politics and many others. The nature of it has been explored
from miscellaneous perspectives in order to define what power is, how it is exercised, what it is
related to and who the power-holders are. Apparently, no unanimous definition exists as each
science has its own view of the notion of power. Psychological science claims that power is one’s
capacity to alter another person’s condition or state of mind by providing or withholding resources,
while sociology stresses the imposition one’s will on others, even if those others resist in some way.
In political science, power is considered a fundamental notion and connected persuasion and the
ability to influence the actions of others and philosophy had the great minds divide into camps
regarding power being a source of domination or liberation.
Language and communication can be seen as tools to define and convey power dynamics as
well. Contemporary studies in sociolinguistics comprehend language as having reigning aspects
and, therefore, acting as a subjectless carrier of social power, which led to the interpretation of the
world as a text, the space as a space of characters, and a character as a marking, explaining, inducing
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element of being, dominating in the social space. A prominent British linguist Roger Fowler claims
that language is no longer neutral and transparent and argues: “Any representational discourse that
is said or written about the world is articulated from a particular ideological position; language is
not a clear window but a refracting, structuring medium.” (Fowler, 1991:10). Ruth Wodak supports
this view and contends that interaction will not exist when there are no power relations. She regards
language a rather powerful tool and argues that it can be used to challenge and subvert power, to
alter distributions of power in the short and long term.
As far as the theoretical framework of the research is concerned, language as a vehicle for
power is explored with the help of Critical Discourse Analysis (CDA), Conversation Analysis (CA)
and Politeness Theory, proposed by Brown and Lewinson taking TV series dialogue as a text type
to illustrate the concept of power in conversation.
Critical Discourse Analysis takes a particular interest in the relationship between language
and power (Fairclough, 1989; Wodak, 2001) because “it is usually in language that discriminatory
practices are enacted, in language that unequal relations of power are constituted and reproduced,
and in language that social asymmetries may be challenged and transformed” (Blackledge, 2005, p.
5). In CDA, language both reflects and recreates power providing a useful starting point of
knowledge for how power is exercised and practiced. It also involves knowledge, representation,
ideas, cultural leadership and authority. Language, in this respect, is not simply a tool of
communication, but a means by which people demonstrate their commitment, in one way or
another, to certain ideologies.
Conversation Analysis is an approach to the study of social interaction and talk-ininteraction and proves to be extremely helpful when it comes to conversational dominance as we
can trace it by paying attention to turn-taking process, interruption, overlap, adjacency pairs, topic
change etc., which apparently signal power and control of an interlocutor.
Politeness Theory (Brown and Levinson, 1987) centers on the notion of politeness,
construed as efforts on redressing the affronts to a person's self-esteem of effectively claiming
positive social values in social interactions. Notable components in the framework of the theory
include positive and negative faces, as well as face threatening acts (FTAs). This theory can be
well implemented in order to demonstrate how a person is able to exercise control over others
linguistically by threatening or helping to “save” interlocutor’s face and analyzing strategies that
were used in order to gain power in conversation.
In this research we also concluded that there are cues for “powerful” and “powerless”
language. For instance, the hints for powerless language involve the use of various linguistic
markers (i.e., hedges, intensifiers, deictic phrases, overly polite language, tag questions, and verbal
and nonverbal hesitations), while powerful language is characterized largely by the absence of these
markers. Some other ways of controlling the talk are holding the floor, unresponsiveness, unequal
forms of address, giving instructions and evaluating the actions, announcing the agenda of
interaction, to name a few.
On balance, language is considered a significant tool for domination and exercising power
relations. Power and language are connected through the marking of certain encounters and contexts
as requiring particular types of language use, the privileging of certain types of language, which
contexts and types of talk are appropriate for which types of speech and persons of different statuses.
Thus, language is an important tool for constructing social difference and distinctions between
individuals in terms of power and control.
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Баль Анастасія
Мовленнєві стратегії і тактики у приватній розмові
В останні десятиліття спілкування привертало увагу багатьох дослідників. Спілкування є
важливою сферою життя людей. У процесі спілкування комуніканти набувають та формують
міжособистісні стосунки, відбувається обмін думками, почуттями тощо. Комуніканти
можуть мати вплив один на одного через передачу та формування інформації. В основі будьякого комунікативного акту лежить необхідність передачі певної інформації, деяких даних
партнеру. Крім того, комуніканти завжди дотримуються певних невербальних цілей, які в
кінцевому рахунку регулюють діяльність співрозмовника. А реалізація будь-якої мети
вимагає детального планування та прогнозування. Важко уявити ситуацію в природному
спілкуванні, коли мету можна досягти, лише звернувшись до партнера. Мовленнєва
поведінка комуніканта змінюється, і це забезпечує кілька способів досягнення цієї мети.
Співрозмовники можуть коригувати свої дії залежно від ситуації, залишаючись в межах
заявленої мети. Отже, всі мовленнєві дії комунікантів, спрямовані на досягнення
комунікативної мети, знаходять своє відображення в комунікаційних стратегіях і тактиках.
Як правило, комунікативні стратегії реалізуються в комунікативній тактиці, одній або
декількох діях, які конструюють оратори щодо мінливості діалогу, які допомагають кінцевій
меті, яка вже була встановлена. В основі комунікаційних стратегій лежать мотиви, причини,
спонукання комунікантів, що визначають їх орієнтацію на певну систему стратегій і тактик.
У цьому випадку ефективність комунікаційних стратегій виявляється в результатах чи
наслідках соціальної взаємодії, незалежно від того, свідомо спланований цей результат чи
ні. Вибираючи комунікаційну стратегію, комуніканти повинні враховувати правила та
моделі спілкування. Вибір тактики та стратегії в цілому залежить від ситуацій та думок
адресата щодо проблеми чи ситуації. «Оволодіння стратегіями і тактиками входить до
прагматичної компетенції мовця: чим більше він компетентний у мові та мовленні, у
застосуванні постулатів та правил спілкування, тим різноманітніша та гнучкіша його
стратегія та тактика, і тому він досягає його цілі успішніше ». [1, ст.143].
Вивчення мовленнєвої діяльності в сучасній лінгвістиці характеризується комунікативнопрагматичним та лінгво-когнітивним підходами, що дозволяють більш повно інтерпретувати
вербальну та невербальну поведінку людини в різних комунікативних ситуаціях, у тому
числі в умовах конфліктної мовної взаємодії [2, ст.161-169 ; 3, ст 226.].
Таким чином, вивчення комунікативних стратегій і тактик, їх вплив на потік спілкування та
його результат є досить актуальним, оскільки об’єктом дослідження є реальне спілкування.
Процеси комунікативного планування та управління, які інтуїтивно відомі більшості
ораторів, насправді є складним когнітивним явищем. Правильно підібрані стратегії та
тактики забезпечують досягнення комунікативної мети найбільш оптимальним способом
Загальний характер спілкування та його результат також залежить від комунікативної
обстановки комунікантів. Починаючи спілкування, комуніканти повинні не тільки вибрати
співпрацю чи конфронтаційну позицію та відповідні комунікаційні стратегії та тактики, але
також мати можливість передбачити ставлення партнера та бути готовим коригувати хід
діалогу, реалізовуючи певні стратегії залежно від ситуації для досягнення набору цілі.
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Баран Світлана
КОНЦЕПЦІЯ ТРАГЕДІЇ
У ТВОРАХ СТІВЕНА КІНГА
Стівен Кінг вважається Батьком Жахів. Усі його роботи наповнені динамічним
сюжетом, а деталі, взяті з власного життя автора, роблять його твори ще більш
захоплюючими. Стівен Кінг та його читачі знають, що трагедія може бути спричинена не
лише аварією, стихійним лихом або чимось надприроднім, але й через любов та опіку,
відчуття провини та наміри змінити життя на краще. Трагедія це не про нещасний
випадок, а про долю.
Ключові слова: трагедія, доля, провина, сім’я.
Світлана Баран
THE CONCEPT OF TRAGEDY
IN THE STEPHEN KING`S NOVELS
Stephen King is considered to be the Father of Horror. All his works are filled with a dynamic
plot, and details from the author's own life make his works even more fascinating. Stephen King
and his readers know that tragedy can be caused not only by an accident, natural disaster or
something supernatural, but also by love and care, guilt and the intention to change lives for the
better. The tragedy is not about an accident, but about fate.
Keywords: tragedy, fate, guilt, family.
Термін «концепт» має декілька значень та вчені і літературознавці трактують його у свій
спосіб. Концепт у філології це змістовна сторона словесного знаку, за якою стоїть поняття,
що відноситься до розумової, матеріальної або ж духовної сфери життя людини. У звичному
розумінні слово «трагедія» означає велике горе чи нещастя, спричинене гострим конфліктом.
Твори Стівена Кінга дають змогу детально дослідити явище трагедії, дізнатися чим вона
може бути спричинена та який концепт трагедії є насправді.
У творі «Кладовище домашніх тварин» трагедія відбувається за участі таємничого місця,
яке здатне оживляти померлих домашніх улюбленців, проте змінюючи їхню поведінку та
сутність. Як виявилося «повертати» мертвих собак і котів можна, а ось людей — дуже
небезпечно, але головний герой твору, через сильну любов до своєї сім’ї наважується на
відчайдушні дії: «there is no gain without risk, perhaps no risk without love» [2]. Таким чином
повноцінна (колись) сім’я зазнала значних втрат, у зв’язку зі смертю домашнього
улюбленця, маленького сина та дружини, але справжня трагедія у творі відбувається, коли
чоловік «повертає» усіх членів сім’ї до життя.
Зовсім інший концепт трагедії зображено у творі «Керрі», де головна героїня,
пригноблена однокласниками та фанатично віруючою матір’ю, дізнається про свій дар
телекінезу. На жаль, підтримки від матері Керрі не отримує і та навіть намагається її вбити:
«Thou shalt not suffer a witch to live» [1]. Увесь цей моральний тиск призводить до трагедії,
так як Керрі, бажаючи помсти, вбиває усіх на випускному балу, а також й власну матір.
Отже, завдяки багатогранності творчості Стівена Кінга, у яких сюжет майже завжди
містить признаки трагедії, можна більш глибоко дослідити концепт цього поняття та його
варіативність.
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Басюга Ірина
Мотив кордону у творчості Йозефа Рота
У статті розглядається мотив кордону як один із центральних мотивів творчості
австрійського письменника Йозефа Рота у контексті важливості концепту «кордону»
для австрійської та загальноєвропейської літератури ХХ століття. З урахуванням
біографічних фактів було встановлено, що прикордонне походження Йозефа Рота мало
значний вплив та розвиток його як митця, а відтак на формування мотивів та
центральних тем його творчості. Поняття «кордону» пропонується розглядати на
художньому, ідейному та естетичному рівнях. З географічного фактору кордон
переходить в особистісний і детально показує світовідчуття автора. Таке розуміння ідей
Йозефа Рота пропонує нові горизонти у дослідженні його творчості.
Ключові слова: Йозеф Рот, кордон, прикордоння, перехід, світовідчуття.
Iryna Basiuha
The Border motive in works of Joseph Roth
The article examines the motive of the border as one of the central motives in the work of the
Austrian writer Josef Roth in the context of the importance of the concept of border for Austrian
and European literature of the twentieth century. Taking into account the biographical facts, it was
established that the Joseph Roth’s borderline origin had a significant influence and development of
him as a writer, and then on the formation of motives and central themes of his work. The concept
of boundaries is proposed to be considered at the artistic, ideological and aesthetic levels. From
the geographical factor the border goes into a personal one and shows in detail the author's
attitude. This understanding of Joseph Roth's ideas offers new horizons in the study of his work.
Key words: Joseph Roth, boundary, frontier zone, border crossing, world perception.
ХХ століття – час розпаду великих імперій, утворення нових національних держав та
накладення нових кордонів [7, с.65]. Поняття кордону в літературі надзвичайно об‘ємне і
охоплює не лише тематичний, а й естетичний аспект творів, а цим викликає велике
захоплення дослідників з різних сфер: культорологів, етнологів, істориків, літературознаців
тощо. Західне літературознавство пропонує широку палітру досліджень, присвячених
дослідженню поняття «кордону». Сучасні прикордонні студії (border studies) беруть світ
початок з останнього десятиліття минулого століття. Концепт «кордону» набув особливого
значення для літературознавства після об’єднання Німеччини у 1989 році, розпаду
Радянського Союзу, поділів Чехословаччини та Югославії та утворення нових національних
держав[1, с.4]. Останні тридцять років були дуже плідними на дослідження концепту
«кордону» у культурі та літературі, оскільки саме ці поняття були ключовими для розвитку
європейської історії, а як наслідок і для літератури ХХ століття. Про велике зацікавлення
питанням кордону свідчать численні конференції, видання тематичних збірок та досліджень.
Так відразу після об’єднання Німеччини в 1989 році світ побачило ґрунтовне дослідження
німецького літературознавця та критика Альбрехта Коршорке «Історія горизонту. Кордон та
його долання в літературі. Йому слідували ґрунтовні дослідження, присвячені питанню
кордону в літературі: «Кордон в літературі. Теорія кордону» (1995), «Сприйняття кордону.
Співці переходу в літературі» (2007) [7, с.65]. Паралельно з’явилася низка україномовних
досліджень, присвячених поняттю «кордону»: 2013 р., «Понад кордонами: студії
німецькомовної літератури»[5] ; важливе значення для дослідження концепту «кордону» в
національному літературознавстві має збірник «Переступи кордонів у літературі та культурі
ХХ та ХХІ століття» [10], опублікований 2020 року.
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Всі ці дослідження стосуються тих німецькомовних країн, чий літературний простір
формувався в контексті поділу земель, а відтак в контексті накладення нових культурних та
географічних меж. Серед німецькомовних літератур всі вищеперелічені фактори залишили
найбільший слід у австрійській літературі. Після розпаду могутньої Габсбурзької імперії
Австрія перетворилась з центру монархії на периферійну область інших новоутворених
держав.
Габсбурзька імперія, попередниця сучасної Австрії, простягалася свого часу крізь всю
центрально-східну Європу, а тринадцять з вісімнадцяти її коронних земель межували з
іншими державами. Найвіддаленішею від столиці була провінція Королівство Галичини та
Володимирії. Мотиви східно-австрійського прикордоння знаходимо у творчості таких
письменників як П. Целан, Р.Ауслендер, М.Розенкранц, Й.Рот. Для національного
літературознавства ці постаті є особливо цікавими, бо всі вони мають безпосередній зв’язок
з Україною.
Особливо цікавою та неординарною є особистість Йозефа Рота. Він відомий світові як
австрійський письменник та журналіст. Зважаючи на важливість поняття «кордону» в
літературі та знаність Й.Рота не лише в Австрії, а й далеко за її межами, спостерігається
велика кількість досліджень, присвячених мотиву кордону у творчості цього автора.
Дослідженням творчості Рота свого часу займалися такі літературознавці та культорознавці
як Д. Бронзен, Ф. Гакерт, В. Мюллер-Функ, М. Кланська, К. Магріс, Б. Кузмані та інші.
Серед українських літературознавців творчість Й. Рота досліджували Л. Цибенко,
Т. Гаврилів, Т. Монолатій, Д. Затонський, С. Маценка. Однак мотив кордону у Рота в
українському
літературознавстві
досліджений
недостатньо,
натомість
увага
концентрувалася лише на образі Галичини та України у його творах [2, с.281].
Значною складовою прози Й. Рота було питання життя людини в полікультурному
середовищі на українських етнічних землях, які впродовж віків творили своєрідне
«пограниччя», що служило перехідною зоною між різними державами. Саме з такої
перспективи розглядається творчість Й. Рота у колективній монографії «Література та
культура на пограниччі» (2002) [16], яка окреслює парадигму зображення життєвих колізій
у пограничному просторі цілої низки письменнків єврейського походження, зокрема і
Й. Рота. Його можна зарахувати до тих австрійських письменників, які вбачали своє
покликання в тому, щоб художньо відтворювати ті ситуації, в яких провідну роль відіграє
поняття «життя на межі» – географічній, культурній чи ментальній. «Марш Радецького»,
«Фальшива вага», «Йов», «Тарабас. Гість на цій землі» - особливо вагомі різножанрові зразки
на таку тематику, в яких
Й. Рот характеризує міжкультурні, територіальні та духовні
взаємодії тих, хто проживав у прикордонні. Варто зазначити, що вирішальну роль у
формуванні суджень про сутність міждержавних та міжкультурних діалогів з боку Й. Рота
відіграли деталі його біографії.
Століттями його рідна Галичина пролягала на умовному перехресті між Заходом та
Сходом, тут неодноразово проходили межі між державами. Т.Гаврилів пояснює, що цей край
постає у творах Й.Рота у двох ракурсах. З одного боку, Галичина – це «забуте Богом місце»,
кінець цивілізованого світу, крайня коронна земля Австро-Угорщини, куди, як каже автор у
«Марші Радецького» «хоч і дістає проміння габсбурзького сонця, але світить не так яскраво
як в центрі імперії» [12, c.132]. Другий бік Ротового прикордоння колоритніший, сповнений
картинами жвавого життя перемитників, біженців, контрабандистів. За словами Тимофія
Гавриліва, «цей нелегальний світ розмиває кордон, перетворюючи його на територію
дифузності» [3]. Особливо яскраво всі аспекти прикордонного життя можна простежити у
«Марші Радецького». Вустами Карла Йозефа фон Тротти, головного героя, Рот описує це
так: «...того зраджує дружина, а той продав доньку російському капітанові; той торгує
несвіжими яйцями, а отой живе зі щоденної контрабанди; цей сидів у в’язниці, а той мав би
сидіти, та викрутився; цей давав офіцерам гроші в борг, не беручи відсотків, а його сусіда
здирав із кожного третину платні» [12, с.138]. Оскільки Йозеф Рот походив з прикордоння,
розуміємо, що він описує реальні речі.
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Б. Кузмані, історик та славіст відділення східноєвропейської історії при Віденському
університеті, звертає увагу на те, що постійні, легальні та нелегальні переходи, торгівля,
шахрайство були складовою життя типового прикордонного міста, яке описує і Йозеф Рот.
Дослідник зазначає, що місцеві жителі, яких описує Рот, користувалася своїм становищем
мало не на кожному кроці: хтось торгував, хтось переправляв втікачів, хтось займався
дезертирством чи контрабандою [17]. Такі операції з боку підавстрійських підданців
спостерігаємо найчастіше у «Марші Радецького» та у «Фальшивій вазі», а з боку
підросійського населення у «Йові». Так, в останньому з вищеперелічених творів маємо
епізод переходу кордону зі сторони Росії: «…Суто задля годиться, не цілячись,
прикордонник вистрелив їм навздогін із рушниці. «Перейшли!» — закричав якийсь голос.
Цієї миті небо на сході проясніло. Чоловіки обернулися до батьківщини, над якою, здавалося,
ще лежить ніч, а тоді знову повернули назустріч дню і чужині» [11, с.57]. Коли Йозеф Рот
вводить такі описи, він оперує поняттями двох різних світів - Сходу і Заходу. Він хоче
показати кордон як місток між різними реальностями, двома різними імперіями. C. Маценка
зазначає, що співвідношення «Захід-Схід» письменник оцінює та зображає з погляду людини
без Батьківщини. Він не виявляє жодної прихильності до однієї чи іншої сторони по той бік
кордону. Така точка зору забезпечує автору не лише необхідну для зображення обох світів
дистанцію, а й уможливлює створення літературного дискурсу, в якому Захід та Схід
кореспондують один з одним. Західно-східні дебати у Йозефа Рота слід розуміти як певну
літературну стратегію[6, с.28]. Й. Стржелка, польський ротознавець, пояснює, що у його
творах Схід є лише в дуже переносному значенні географічним поняттям, він репрезентує
менш зовнішньогеографічний, більше внутрішньоекзистенційний світ. Австро-Угорщина
уособлювала в собі західний урегульований та впорядкований світ, Царська Росія ж
асоціювалася у більшості європейців з чимось менш раціональним [4].
Однак попри своє периферійне розташування, прикордоння надавало своїм жителям
додаткові можливості. Й. Рот підкреслював всі ці процеси окремими епізодами та образами.
До прикладу, нелегальні переходи кордону він втілює в особі Каптурака з «Йова»,
дезертирство та нелегальну торгівлю показує на фоні прикордонного шинку, пиятику та
розгульний спосіб життя він втілює в образі Анзельма Айбеншютца з «Фальшивої ваги». Всі
ці речі несуть у собі потаємний зміст та символізують той чи інший аспект прикордонного
життя. Майже у кожному з його творів присутній прикордонний шинок, без якого жодні
нелегальні операції відбутися не можуть. Тут можна зустріти представників усіх станів,
народностей, конфесій. Шинок – це такий собі прихисток для всіх, хто перетинає цей кордон.
Він уособлює в собі загальний образ кордону, це місце є особливим простором для
зображення всієї сутності прикордонного життя. На думку Т. Монолатій, на фоні
прикордонного шинку Рот показує наскільки слабким був фундамент суспільства
прикордоння, як і самої Дунайської імперії [8, c.288].
З погляду російської дослідниці Н. Павлової, Й. Рот постійно звертався у своїй
творчості до різних визначальних якостей австрійської реальності. Твори Й. Рота наповнені
усвідомленням занепаду і порожнечі. Галичина виступає тут прикордонним краєм,
населеним дезертирами та контрабандистами, злочинцями, жандармами, єврейськими
торговцями і бідними селянами [9]. Лариса Цибенко, досліджуючи образ Галичини у
творчості Й. Рота, зазначає, що те, що він скеровує лейтенанта фон Тротту служити сюди не
є випадковістю. Галицькі гарнізони, як зазначав історик Ян Ридель, належали серед
німецько-австрійських офіцерів до найнепопулярніших місць відбування військової служби,
бо в прикордонній Галичині був відносно низький рівень життя, до того ж багато чужинців
просто не витримували того способу життя, який там панував [13,c.136]. Маємо
підтвердження останнього і в тексті Рота: «Кожен чужий, опинившись у цій місцевості,
поволі гинув...Ніхто не годен був опертись покордонню» [12, c.135-136]. Так, Карла Йозефа
фон Тротту життя на кордоні змінило до невпізнанності. Він постійно заглядав в чарку,
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морально занепадав і врешті-решт загинув у галицькому прикордонні. Однак, ті хто жили
там постійно, наприклад, Каптурак, граф Хойницький, Онуфрій, знаходили в цьому місці чи
не єдиний шанс на добре життя.
Й. Рот, виходець з цього краю, оточений своїми героями з прикордоння, розумів кожен
процес, кожну річ, яку описував. Він щодня бачив таких Каптураків, Хойницьких, таких
військових як лейтенант фон Тротта та таких вайхмістрів як Анзельм Айбеншютц.
Німецький дослідник Ф. Гакерт пояснює, що його твори слід розглядати у рамках наративної
традиції, стверджуючи, що у цих простих історіях та образах письменник насправді
зосереджує увагу на реальності, яка так чи інакше залишила слід на його особистому та
творчому шляху [8, c.289].
Таким чином Йозеф Рот на тематичному рівні постійно оперує категорією «кордону»
та поняттям його переходу. Концепт «межі» реалізується у його творі на художньому,
ідейному та естетичному рівнях. З топографічного фактору кордон переходить в
особистісний, що показує світовідчуття самого письменника. Життя в прикордонні – це
особливий спосіб існування та сприйняття світу, який в очах автора постає у вигляді
різнобарв’я культур та національностей, які хоч і живуть на кордоні, та ніякими лініями не є
обмеженими. Таке розуміння ідей Йозефа Рота пропонує нові перспективи у дослідженні
його творчості.
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Бикова Наталія
«Концепт «Стосунки» у сучасній науково-популярній літературі з
психології»
Когнітивна лінгвістика — це міждисциплінарний напрям, що вивчає мову, розум та
соціокультурний досвід. Когнітивна лінгвістика — відносно нова школа лінгвістичної
думки, що з’явилася в 1970-х роках.
Найвизначнішими вченими, які працювали в цій галузі, є Рональд В. Лангакер, Джордж
Лакофф, Леонард Талмі, Чарльз Філлмор, Жиль Фоконьє, Марк Тернер, Марк Джонсон.
Необхідно відзначити, що особлива увага в когнітивній лінгвістиці приділяється
концепту. Концепт (concept) — термін, що є засобом пояснення одиниць ментальних або
психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної структури, що відображає знання
і досвід людини; оперативна змістова одиниця пам'яті, ментального лексикону,
концептуальної системи й мови мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної в
людській психіці. Концепти виникають в процесі побудови інформації про об'єкти і їх
властивості, при тому, що ця інформація може включати як дані про об'єктивний стан речей
у світі, так і дані про видумані світи й можливий стан речей у цих світах. Це дані про те, що
індивід знає, припускає, думає, уявляє про об'єкти світу [5, с. 245].
Тож, які образи у свідомості людей викликає концепт «стосунки»? А це ми розглянемо на
прикладі творів сучасної науково-популярної літератури з психології.
Згідно з Кембридзьким словником, слово стосунки має декілька значень:
- зв'язок двох або більшої кількості людей;
- тісна романтична дружба двох людей;
- сімейний зв’язок між людьми;
- спосіб зв’язку речей між собою.
Концепт, на відміну від значення, відображає не тільки найбільш істотні й об'єктивні дані
про конкретне явище, але і всі ті уявлення, які в даному мовному колективі відображають
знання про навколишній світ.
Концепт «стосунки» є широким і може дещо відрізнятись в розумінні кожної людини. Те,
що ви маєте на увазі під стосунками, для вас є унікальним, але більшість людей думають про
зв’язок, а якщо конкретніше — про емоційний зв’язок між людьми. Окрім цього, концепт
«стосунки» може бути представлений як почуття, близькість, єднання, ставлення один до
одного,
Перший образ, який виникає в нашій голові, коли ми чуємо слово «стосунки» — це
любовні відносини між чоловіком та жінкою. Але стосунки не обов’язково можуть бути
лише між закоханими. Для прикладу, Еріх Фромм у своїй книзі «Мистецтво любові»
вирізняє стосунки між батьками та дітьми, братні або сестринські стосунки, тощо. Луїза Хей,
у своїй книзі «Зціли себе сам» каже, що «здається, все життя — це стосунки. У нас є
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відносини з усім… Ваші стосунки з предметами та продуктами, погодою та транспортом,
людьми відображають ваші стосунки з самим собою» [3, c. 115].
Підсумовуючи, зазначимо, що концепт «стосунки» по своїй суті є багатовимірний,
багатогранний і неоднорідний. Концепт «стосунки» базується на індивідуальному,
національному, культурному та історичному досвіді, і чим багатший цей досвід, тим ширші
межі цього концепту.
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Blyskun Solomia
Sprachliche Besonderheiten der medialen Berichterstattung in der Corona-Krise
Jetzt ist die Corona überall. Viele Dinge im Leben bekommen eine neue Bedeutung. Sie betrifft,
unseren Alltag, unseren Job und Familie, Wirtschaft, Kultur und zweifellos unsere Sprache. Unser
Leben ist in Lockdown und es ist gleich für die Sprache, oder?
Schlagwörter: Corona, Corona-Krise, Corona-Pandemie, Coronavirus, COVID-19,Maßnahmen
während der Corona-Pandemie, Veränderungen und Corona, mediale Berichterstattung,
sprachliche Besonderheiten in der Corona-Krise, neue Wörter in der Corona-Zeit, Anglizismen.
Linguistic diversity of media reporting in the time of coronavirus crisis
Now the corona is everywhere. Many things in life take on a new meaning. It affects our everyday
life, our job and family, economy, culture and undoubtedly our language. Our life is in lockdown.
Does this lockdown concerns the language too?
Keywords: corona, corona crisis, corona pandemic, coronavirus, COVID-19, measures during the
corona pandemic, changes and Corona, media reports, linguistic diversity in the corona crisis, new
words in the corona time, anglicisms.
Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie beherrscht dieses Thema die mediale Berichterstattung.
Journalisten und Sprachwissenschaftler gingen der Frage nach, ob das Corona-Thema die anderen
Themen-Bereiche verdrängt. Sie haben festgestellt, es gibt eine deutlich messbare Verengung der
behandelten Themen in der deutschen (Online)-Presse“ [ 5]. Die Analysen zeigen, dass „dafür v.a.
das Vokabular rund um die Corona-Krise verantwortlich ist“ [5]. Zur Erklärung der CoronaSchlüsselbegriffe wurden sogar Glossare erstellt [4 ].
Corona beeinflusst die deutsche Sprache, was deutlich in der medialen Berichterstattung zum
Ausdruck kommt. Die Sprachwissenschaftlerin A.Klosa-Kückelhaus untersucht die Bedeutung und
den Gebrauch der Begriffe Coronavirus, Covid 19 und Sars-Cov-2, und , dass die beiden letzten
Begriffe in der Fachsprache, während „Coronavirus“ die vor allem in der Mediensprache
verwendet werden . „Der eigentliche Oberbegriff Coronavirus … eignet sich für solche Zwecke
viel besser und kann noch dazu gekürzt werden zu Corona und in dieser Form in zahlreiche
Komposita eingehen. Das Wort Corona kommt auch alleine vor und referiert dabei sowohl auf das
Virus, auf die hierdurch hervorgerufene Infektionskrankheit als auch auf die aktuelle Pandemie“ [2
]. Ch.Möhrs forscht an einem Wortnetz, welches sich um „Corona“ entspinnt. Sie beschreibt
zentrale Bereiche, um die es in der Diskussion geht: • die Bezeichnung des Virus selbst, • die Frage
der Ausbreitung (Epidemie, Pandemie und die in den ersten Wochen der Ausbreitung besonders
betroffenen Risikogebiete) • die Auswirkungen, die die Krise auf das öffentliche Leben hat, u.a.m
[3 ].
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Sprachforscher am IDS analysieren gegenwärtige Tendenzen der Entwicklung des neuen
Wortschatzes in der Zeit der Corona-Pandemie. An dieser Stelle möchte ich einige häufig
verwendete Wortneuschöpfungen anführen, die der Analyse unterzogen wurden: 1.Coronaer, was
„mit Coronavirus infizierte Person“ bedeutet. Das Wort Coronaer wird sehr selten gebraucht und
es wird wenig geglaubt, dass das Wort seinen Platz im Wörterbuch finden wird. Zur Bezeichnung
der infizierten Person verwendet man „Corona-Kranke“, „Coronainfizierte“; 2. Infodemie ist
weltweite Ausbreitung von FakeNews:„Gegen die „Infodemie““. Stand: 25.04.2020 [7];
3.Gabenzaun (Zaun mit Produkten für Betroffene der Corona-Krise): „Wegen Corona-Krise: in
Zürich hat der erste Gabenzaun eröffnet“. Stand: 05.04.2020[11]; 4.Geisterspiel ( Spiel im Fußball
ohne Zuschauer): „Geisterspiele sind vertretbar“ Stand: 26.04.2020 [8]; 5.Exit (Ausstieg aus einer
bestimmten Situation), auch Coronexit :“ Debatte um Exit- Strategie in vollem Gange“. Stand:
14.04.2020[9]; 6. Lockdown (Zeitraum, in dem fast alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Aktivitäten auf politische Anordnung hin stillgelegt sind) [6].
G.Bronewski weist in ihrem Artikel „Warum bringt die Krise so amüsante Wörter hervor“ darauf
hin, dass Wortneuschöpfungen oft vom humorvollen Sinn geprägt werden“ [1 ] . Als Beispiele
dafür nennt sie z.B. „Quarantini“ (Martini-Drink in der Quarantäne) und „Covidioten“ (Menschen,
die Abstandsregeln und Ausgangssperren missachtet haben) [1]. P.Schlobinski bezeichnet dieses
Phänomen bei den Wortneuschöpfungen als „verbale Strategien der Situationsbewältigung“..
Bei der Analyse von Artikeln über Corona-Krise fiel mir nicht nur die Verwendung des neuen
Wortschatzes auf, sondern auch eine enorm große Anzahl von Anglizismen. Als Anglizismus wird
eine Redewendung oder Wortbildung bezeichnet, die aus dem Englischen in eine andere Sprache
übernommen wurde und nicht als eingedeutscht empfunden wird, wie etwa online, Container,
Laptop oder Team. Anglizismen können von der Sprachgemeinschaft akzeptiert und dann in den
Sprachgebrauch übernommen werden, wobei sie anfangs zumeist als Wortneuschöpfungen (vgl.
Neologismus) gelten.
Es ist keine Entdeckung, dass in medialen Berichten häufig Anglizismen verwendet werden. Ich
möchte auf die Besonderheiten des Gebrauchs von Anglizismen in den Online-Berichten eingehen,
die verschiedene Aspekte der Corona-Krise thematisieren. Zu Beginn würde ich den Verursacher
der gesamten Сorona- Krise, das Coronavirus erwähnen. Ich habe schon den, Begriff erläutert, aber
jetzt möchte ich mich auf Abkürzungen konzentrieren. Das sind Abkürzungen SARS („Severe
Acute Respiratory Syndrome“ und MERS („Middle East Respiratory Syndrome“), die aus dem
Englischem kommen und häufig in den Medien verwendet werden.
Als Folge der Maßnahmen in Deutschland sind neue Wörter entstanden. Auch viele neue
Anglizismen werden verwendet. Aber in diesem Fall muss man sagen, dass in einigen Fällen diese
Anglizismen den neuen Wortschatz der deutschen Sprache bilden. Zum Beispiel, was die
Maßnahmen zur Beschränkung der Bewegungsfreiheit betrifft, werden solche Anglizismen
gebraucht wie Shutdown, Social Distancing, Physical Distancing.
Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Alltag von Kindern und Erwachsenen aus, die auch
lernen müssen, unter ganz anderen Bedingungen zu leben. Jetzt müssen viele auch lernen mit diesen
Veränderungen umgehen. Lernen, Studium und Arbeit online werden in den Berichten thematisiert,
daher sind darin mehrere Anglizismen anzutreffen: Homeschooling, Education, Computer, Laptop,
Office-Plattform, Videochat, scannen, starten.
Zahlreiche Anglizismen kommen auch in den sozialen Medien vor: Hype, Medien-Show,
Interview, Performance, Image, chatten, skypen.
Als die Corona -Krise die Wirtschaftstrukturen auch greifend verändert hat, nahm das Interesse für
Informationen aus diesem Bereich zu, so dass es jeden Tag einen Ausblick auf die wichtigsten
Wirtschaftsereignisse gibt. Zu den häufig verwendeten Anglizismen gehören: Leverage, Rating,
Management, Job.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch im Bereich der Medizin solche Anglizismen
dominieren: Inhouse-Teste, testen, Recycling (von Schutzmasken).
Anglizismen nehmen auch an der Entstehung neuer Zusammensetzungen teil. In diesem Fall würde
ich gern das Netz rund um Corona erwähnen: Corona-Hype, Corona-Party, Corona-Baby.
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Abschließend lässt sich feststellen, dass die Corona-Krise Veränderungen in der Kommunikation
bewirkt, die ihren Niederschlag auch im Sprachgebrauch finden. Diese Veränderungen sollten aber
innerhalb längerer Zeit beobachtet werden. Daher finde ich es notwendig, auf weitere
Entwicklungen und Sprachänderungen zu achten, um ein klareres Bild über sprachliche
Besonderheiten während der Corona-Krise zu erhalten.
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Блохіна Анастасія
Тема моря в творах Горація
У статті розглянуто тему моря в Античності загалом та поезіях Квінта Горація
Флакка, зокрема. Також коротко описаний життєвий шлях Горація. На прикладі окремих
поезій у статті розкрито особисте відношення Горація до моря. Велика увага приділена
«мові» Горація, описані основні мовні засоби пов’язані з морською стихією.
Blokhina Anastasiia. The image of the sea in works of Horace.
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The article presents the study about the sea image in Ancient world and in works of Horace.
Also a brief description of Horace’s life is included. The article reveals personal attitude of the
author to the sea, based on some poems. A lot of attention is paid to Horace’s language, described
the main artistic means associated with the sea elements.
Квінт Горацій Флакк – один з найвідоміших поетів часів Античності. Яскравий
представник латинської поезії, чиї твори досі високо цінуються, чинний римський лірик,
поет-новатор… Жодних слів не вистачить щоб описати його значущість для світової
літератури. Будучи учасником кружка Мецената, поряд з іншими поетами, підтримував
реставраційну політику Августа (відновлення староримської моралі).
Славу, ще за життя, принесла його лірика, хоча крім ліричної поезії Горацій писав і
еподи, і сатири, і послання. Сам же ж автор своєю головною заслугою вважав, як не дивно,
перенесення віршових форм еолійської лірики по римський, ґрунт. Поет також розробив
поняття експресивної поетики, основний принцип якої: „менше знаків – максимум
експресії“. Експресивна, саме такою і є вся поезія Горація. Кількома словами він міг
створити глибинну думку, так наприклад, його крилатий вираз „Carpe diem“, який ми звикли
перекладати як «Лови момент (день)».
Людина в античності завжди була тісно пов’язана з природою у трьох її іпостасях –
суходіл, море та повітря. То ж не дивно, що саме ці образи часто ставали центральними.
Неможливо переоцінити значення моря в житті стародавніх греків і римлян. Море давало
їжу, служило доволі швидким і зручним способом комунікації, по морю вели активну
торгівлю, допомагало розшити території способом заснування нових колоній. Але те ж саме
море таїло безліч небезпек: бурі, піратство, підводні рифи. Кожна Корабельна аварія
забирала десятки життів тих, хто пускався в плавання і цілі статки тих, хто залишався на
березі.
В горацієвих "Одах" море вперше зустрічається у оді "До Мецената". Образ виражений
прямо іменником «mare, is, n - море», який протиставляється іменнику «ager, gri, m – поле».
Також поет зображує фермера та як його антипод – купця (mercator, oris, m). Два контрастні
образи, протиставляючи які Горацій чітко окреслює своє відношення як до моря так і до
поля/землі. Селянин не буде ризикувати розміреним життям, любою роботою в полі, щоб
потім втікати від хвиль. Його праця на полі приносить йому плоди, нащо ж її змінювати і
борознити безплідне море, навіть і за скарби Аттала? (І. 1, 9-12) Купець ж знову і знову
вирушає у подорож за жаданим багатством, а про село згадує лише в бурю. Занадто він
ситий, на погляд Горація (І. 1, 15-18). Образ моря поет передає не лише іменником «mare, is,
n», корабель також є частиною образу.
Море також є джерелом сили і руйнування. В Оді 1.11 Горацій радить Левконої не
думати про майбутнє, навіть якщо ця зима ultimam,/quae nunc oppositis debilitat pumicibus
mare/ Tyrrhenum …остання, яка б'є тепер тосканське море об скелястий берег. (І. 11, 4-6)1
Холодне і безжальне море може зруйнувати навіть валуни. Ці метафори працюють тому, що
море настільки мінливе, що Горацій може використовувати його по-різному. Це одночасно і
життєдайно, і смертельно небезпечно.
Ода І, 3 «До корабля» присвячена Вергілію теж частково побудована навколо образу
моря. Тут – це найбільше випробування, яке може статися з людиною. Вергілій змушений
покинути рідний край, відправившись в подорож морською безоднею, щоб сягнути інших
берегів. Illi robur et aes triplex/ circa pectus erat, qui fragilem truci/ commisit pelago ratem/
primus, nec timuit praecipitem Africum… Той мав дуб і потрійну мід/ Вколо серця свого, хто
по 1.Примітка. Тут і далі переклад А.О. Содомори.
безодні тій/ Вперше човник повів, кого… (І. 3, 9-12) Тут слід звернути увагу на прикметники,
які використовує поет для позначення моря та корабля: ratis fragilis – крихкий пліт та
pelagus trux – безпощадне море. За допомогою протиставлення протилежних за значенням
прикметників автор ніби підкреслює свою негативну позицію щодо морської безодні. Також
прикметник fragilis, е логічним чином, особливо з подальшого контексту підводить нас до
думки що тут він вжитий як похідний від іменника naufragium, i, n – кораблетроща. Теж
негативний за своїм значенням іменник, який показує небезпечність моря, яке людина
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намагається перетнути для тих чи інших цілей на дерев’яному плоті. Для Горація перетин
природних меж, які були встановлені богами, є одним з гріхів допитливих людей: audax
Iapeti genus/ ignem fraude mala gentibus intulit; Так, аж надто допитливий,/ Рине люд до
гріха — що йому межі ті?
З першої книги Од варто згадати й оду «До Пірри» (І. 5). Де чітко простежується
ясне, в певному роді метафоричне зображення моря. Горацій порівнює Пірру, за
давньогрецькою міфологією – перша жінка створена грецькими богами, з морем. Вона, як
і море, манить на своє сяйво мужів, особливо юнаків, але це пристрасть не приносить їм
нічого доброго. Heu quotiens fidem/ mutatosque deos flebit et aspera/ nigris aequora ventis…
Miseri, quibus/ intemptata nites. Ой, ще оплаче він/ Клятви й долю хистку, гляне на море те,/
Чорним зоране вітром,/ Гляне — й заціпеніє враз… Горе ж тим, хто притьма на твій/
Блиск оманний летить! Горацій тут чітко окреслює, що не слід довірятись оманній красі,
не знаючи потенційних небезпек, що сховані за чорними блискучими хвилями.
Описуючи море Горацій не обмежує себе лише іменником «mare, is, n», хоча він і є
найчастіше вживаним. Завдяки широкій синонімії латинської мови, в горацієвих одах ми
знаходимо кілька іменників за значенням «море». Це і aequor, oris, n; fretum, i, n; pelagus, i,
n; pontus, i, m; marmor, oris, n; caerula, orum, n; profundum, i, n; vadum, i, n; altum, i, n; salum,
i, n. Частовживаними у Горація є наступні іменники: mare, aequor, pelagus та pontus, решта
вживаються лише кілька разів, а інколи й один єдиний раз. Крім іменників, як вказівку на
море, поет використовує імена морських богів, німф, образи хвиль. Все це творить
загальний образ моря. Корабель, як складова частина образу теж з’являється доволі часто.
Навіть просто переглянувши прикметники, які Горацій обирає , щоб описати море,
простому читачу стане зрозуміло, що портрет моря у ліриці поета далеко не позитивний.
Так він використовує такі прикметники ventosus –вітряний/ непостійний, beluosus –
кишачий морськими звірами, avarus –скупий/ ненаситний, raucus – рокочучий, inquietens –
не знаючий спокою, improbus – жахливий/ ненаситний, hibernus – по-зимовому холодний і
бурний, turbidus – бурхливий, dissociabilis - розділяючий, imperiosius – могутній,
бурхливий і т.п.
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Боднар Наталія
Reproduction of ethnolingual component from Vasyl Shkliar’s novel “Raven's
Way” in the Anglophone translation by Susie Speight and Stephen
Komarnyckyj
In this paper the reproduction of ethnolingual component from Vasyl Shkliar’s novel “Raven's
Way” in the Anglophone translation by Susie Speight and Stephen Komarnyckyj has been analyzed.
In the second half of the 20th century the communicative approach became dominant in linguistic
researches, the cognitive linguistics developed, the theory of the text as cultural phenomenon was
elaborated.
The issues of intercultural communication and ethno specific components of different nations
became an object of research in modern linguistics. Due to those factors, the language started being
considered as a cultural phenomenon and lexeme as the mean of the ethno cultural information
transference [1, p.31].
Researchers have different opinions on ethnolingual component because in the process of analysis
connotative meaning of the word, its aesthetic function, semantics, peculiarities of cultural
reflection in a language are taken into account. As a result each example requires particular
approach and attention on each stage of analysis. [3, p.340].
Ethnolingual component reflects ethnolingual pattern of the world of specific nation as well as
peculiarities in economics, geography, folklore, literature, art, science, traditions and everyday life
of native speakers. Ethnolingual component has been studied by R. Zorivchak, O. Cherydnychenko,
I. Korunets, M. Novykova, Zh. Munenko, Y. Naida, V, Kostomarov, Ye. Vereshchahin and other
scholars. N. Kushyna defines ethnolingual component as complex of ethnolingual units or
microcomponents of its different types that have highly distinctive ethno cultural features [1, p.4].
H. Tomakhin states that ethnolingual component is a word content that is defined by history,
geography, music, folklore, everyday life of people [3, p.48]. S. Vlakhov and S. Florin state that
ethnolingual component can be distinguished within the semantic structure of nonequivalent words,
realia, terms, exclamations, onomatopoeia, abbreviations, proper names, phraseologisms [2, p.943].
The topic includes a lot of aspects, but the research is limited to ethnolingual component of the
historical novel under question as represented through realia and idioms. The main point of the
research was to discuss the principles of reproducing realia and phraseologisms in translation as
suggested by translation scholars. The analysis proves that the most popular method of translating
realia is transliteration and transcription. 79 units have been rendered in this way, with explanations
to 49 of them being given in the glossary at the end of the book. Another frequent way of their
translation is by means of descriptive paraphrase, which is illustrated by 56 units. The methods of
least frequency comprise combined renomination (13 units), loan translation (10 units),
hyperonimic renomination and contextual explanation (7 and 8 realia respectively).
Out of 59 phraseological units found in the novel, 9% are based on the image of soul, 3% have the
dominant image of spirit, whereas the prevailing part (42%) relate to body parts. 9% of idioms are
based on realia. We may see the correspondence between prevailing images in analyzed
phraseological units from the source text and those from the target text.
The analysis of the usage of different body parts may suggest that phraseological units with the
component legs are most widely used, followed by the idioms with such components as eyes/tongue
(15% each of them), and nose, head (10% each). The most difficult is the situation when the notion
is unfamiliar in the target culture and not registered in the target language. Omission, loan
translation and descriptive paraphrase are three most frequent ways of rendering such units in the
analyzed novel.
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Бондарь Яна
КОРПУСНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ КОЛЬОРЕМ
Актуальність дослідження кольорем протягом останніх років зумовлена тим, що
автори використовують пошукові корпуси (СOCA, BNC, BoE) як новітній підхід до вивчення
та опрацювання інформації. Також когнітивна лінгвістика забезпечує теоретичні основи, що
використовуються для аналізу спостережуваних закономірностей.
Питання семантики кольороназв англійської мови стало предметом постійного
зацікавлення Льюіса Хіленса, Димитриса Милонаса, Брента Берліна та Пола Кейа. Але один
з найвідоміших сучасних дослідників у цій сфері є науковець Андерс Стейнвел, тому за
основу нашого дослідження взято його працю «Англійські кольореми у контексті» (English
Colour Terms in Context, 2002). Ця наукова робота аналізує використання англійських
позначень кольорів у контексті,базуючись на великому комп’ютеризованому текстовому
корпусі — Банку англійської мови. Автор описує способи, за допомогою яких англійські
кольореми можуть використовуватися для посилання на нюанси за межами їх звичної
області позначення та на атрибути за межами області кольору.
Увага зосереджена на сполучуваності та утворенні ідіом з кольоремами. Образне
вживання кольорем нерідко пов'язане з класифікаційною функцію. Якщо кольорема виконує
класифікаційну функцію, її можна використовувати за межами звичної області позначення.
Це використання розглядається як тип побудови опорних точок, де термін, що відноситься
до виділеної точки в області кольору, використовується для підкатегорії об'єкта, фактичний
колір якого може бути лише периферійним членом категорії, названої кольоремою. Аналіз
Банку англійської мови показує, що цей тип використання в основному обмежується
одинадцятьма найбільш відомими базовими кольоремами: білий, чорний, червоний, синій,
жовтий, коричневий, сірий, зелений, фіолетовий, рожевий і помаранчевий. Cкладні
кольороназви існують поруч із базовими кольоремами, маючи власні семантичні та
контекстуальні особливості. В результаті цього уявлення про точне значення кольороназви
змінюється чи зникає потреба в абсолютній точності номінації, тому досить часто складні
кольороназви можуть бути взаємозамінними, крім випадків стійких ідіом та словосполучень.
Семантика складних кольороназв залежить від їх сполучуваності, тобто контексту.
Дослідження семантики кольороназв, їх класифікації за допомогою теоретичної та
практичної основи когнітивної лінгвістики допомагає отримати більш чіткі та точні
результати, а також проаналізувати англійські кольороназви в контексті.
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Василевська Віта
The dangers of English as a Global Language
In the twenty-first century, the entire world has become narrow, accessible, sharable and
familiar for all the people living on this earth as English is used as a common language even though
there are some variations in habits, cultures, traditions, regions and idiosyncratic aspects. As English
has got the common qualities, it has been accepted as the global language among the speakers of
thousands of different languages. Moreover, business, trade and commerce have become
international and most of the business organizations have their offices in most of the countries. In
order to maintain international relationship in science, technology, business, education, travel,
tourism and so on, English serves the purpose as a common language and a global language. It is
the language mostly used not only by the scientists, business organizations and the internet but also
in higher education, and tourism sectors.
Yet, David Crystal, in his book “English as a Global Language” expresses his concern about
the possibilities that this global language will have a negative effect on itself and also on other
languages which do not have all the power that English being the global language has. He points
out that English should not be the language spoken worldwide and therefore being the cause for the
disappearance of other languages. The points Crystal talks about are of a big importance and with
them he is encouraging his readers to learn other languages.
The first danger he talks about is linguistic power. Crystal says that people who don't speak
English as their mother tongue, but have it instead as their second or foreign language, will have a
disadvantage in front of those, who do have it as a mother tongue. Crystal tried to say that a global
language might cultivate an elite class with native speakers, who take advantage of the possibility
to think and work quickly in their mother tongue. If this was the case they might manipulate it to
their advantage at the expense of those who have another language as their mother tongue and in
this way create a linguistic gap between people.
There is a possibility that a global language may make people lazy about learning other
languages or reduce their opportunities to do so. This type of attitude has brought some
disadvantages to them. Whereas a nonnative person can speak two languages, the natives can speak
only one language. But nowadays their rigid attitude is changing. There are clear signs of growing
awareness, within English-speaking communities, of the need to break away from the tradition of
monolingual bias.
An introduction of a global language might lead to discrimination of other languages. Losing a
language equals losing identity. The language is much more than just a tool for communication.
According to Trudgill there is an intimate relation between language and culture and a large
homogenisation of culture might lead to a shift in language where native people adopt another
language and eventually the old language may die out. There is a difference between “language
death” and “language murder”. Language death is when a language disappears naturally; its
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speakers are leaving it voluntarily, but “language murder” means that the killer language actively
discourages use of other languages. Minority languages may be removed from the media and
educational systems. English is referred to as a “killer language”, which means that it is a dominant
language learned subtractive, at the cost of the mother tongues, rather than additively.
English has a history, sometimes cruel and violent with colonialism and war, and introducing
English as the global language might be seen as a threat of future dominance. Perhaps a global
language will make people unwilling or unable to learn other languages and make other languages
unnecessary.
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«АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ» І АМЕРИКАНСЬКА ДІЙСНІСТЬ У РОМАНІ
«ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» ФРЕНСІСА СКОТТА ФІЦДЖЕРАЛЬДА
У статті вивчена головна проблема роману Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі»:
протиставлення ілюзії ідеального й омріяного життя і реальності жорстокого світу, а
також феномен «американської мрії».
Ключові слова: «американська мрія», реалізм.
THE ‘AMERICAN DREAM’ AND AMERICAN REALITY IN FRANCIS SCOTT
FITZGERALD’S NOVEL ‘THE GREAT GATSBY’
The main problem of F. S. Fitzgerald's novel ‘The Great Gatsby’ has been studied in the
article: the opposition of the illusion of an ideal and dreamed life and the reality of a cruel world,
as well as the phenomenon of the ‘American dream’.
Keywords: ‘American dream’, realism.
«Американська мрія» – це поняття, що немає точного визначення; кожен уявляє її собі
по-різному. Зазвичай, його розуміють як ідеал американського життя: «квартира, машина,
дача» і «робота, сім’я, коханка». Ця соціальна утопія досі лишається однією з рушійних сил
міграції. Квінтесенцією «американської мрії» вважається, що кожна людина, завдяки таким
рисам, як працелюбність, рішучість і наполегливість, може досягти успіху чесним шляхом
(навіть стати президентом). «Американська мрія» дає кожному: і американцю, і мігранту –
вірити, що шанси на щастя рівні для всіх, а ресурсів Нового Світу вистачить кожному.
«Американська мрія» представлена в багатьох символах. Її ідею символізує Статуя
Свободи в Нью-Йорку, а Сан-Франциський міст «Золоті ворота» означає можливість
побудувати краще життя для мігрантів. «Американська мрія» наявна також у мистецтві і
літературі. Це, до прикладу, трек «American Life» Мадонни або фільм «У пошуках щастя»
Габріеля Мучіно [1]. У літературі уособленням «американської мрії» є роман «Великий
Гетсбі» (об’єкт дослідження) Френсіса Скотта Фіцджеральда. Метою дослідження є
«американська мрія» і американська дійсність у даному романі.
Дія роману відбувається у вигаданому містечку Вест-Егг на Лонг-Айленді влітку 1922
року та обертається навколо таємничого молодого мільйонера Джея Гетсбі та його кохання
до Дейзі Б'юкенен. 20-ті роки XX століття в Америці епоха економічного процвітання, епоха,
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яку називають епохою джазу. Це – сухий закон, аферисти, шулери та зародження мафії. А
ще це доба гарних костюмів та нових танців. Саме на такому тлі розгортається історія
кохання Джея Гетсбі.
Сам головний герой роману є втіленням «американської мрії»: сину незаможних
батьків довелося вже з дитячих років прокладати шлях до суспільства, вибудовувати кар’єру,
турбуватися про своє майбутнє, ловити мить удачі. Джей зрікається власного імені та батьків
заради «американської мрії»: «Отож він і вигадав собі Джея Гетсбі, наділивши його всіма
тими ідеальними рисами, які існують в уяві сімнадцятирічного хлопчини, і тій самій вигадці
залишився вірним до кінця» [2, c.79].
Ключем до людського щастя для Гетсбі були гроші, примноження власних капіталів.
Але не це він ставив собі за мету. Джей марив тільки одним – повернути минуле, а саме:
кохання Дейзі Б’юкенен. Він навіть не звертав уваги, що кохана вже далека від того ідеалу,
що був у його мріях.
«Зелений вогник», що світив з пристані Б’юкененів, став для Гетсбі символом, що його
ілюзії доступні і реальні: «Гетсбі вірив у зелений вогник, у здійснення всіх своїх бажань, у
майбутнє щастя, що з року в рік не дається нам у руки. Нехай воно вислизнуло сьогодні,
дарма – завтра ми побіжимо ще швидше, простягнемо руки далі… І одного чудового ранку…
Отак ми намагаємося плисти вперед, долаючи течію, а вона безнастанно зносить наші
суденця у минуле» [2, c.143]. Згодом цей символ став уособленням «американської мрії», у
яку вірять тисячі, а може, й мільйони людей.
Гетсбі довелося дорого заплатити за свою непорушну віру в «зелений вогник»: він
заплатив своїм життям. Замість «американської мрії» – безтурботного життя зі своєю
коханою, Джей зіткнувся з жорстокою дійсністю: Дейзі кохає зовсім не його, а той статок,
який він має. Гетсбі сам змарнував своє життя, адже вірив, що минуле можна повторити:
«Були моменти навіть у той вечір, коли Дейзі не повністю задовольняла його мрії: справа
була не в ній, а в силі того образу, який він собі уявив» [2, c.89].
Отже, «Великий Гетсбі» – це цілий світ, який марив «американською мрією» –
майбутнім щастям. Сама по собі ця мрія не є втіленням чогось поганого: завдяки цій надії
Гетсбі зміг вирватися у краще життя. Однак ніколи не треба забувати про дійсність, про
найдорожчих для нас людей, щоб «зелений вогник» мрії не став фатальним.
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“1984” ДЖОРДЖА ОРВЕЛА ЯК РОМАН-ДИСТОПІЯ
Поняття антиутопія і дистопія часто ототожнюються: більшість
енциклопедичних довідників та Інтернет-видань називають роман Джорджа Орвела
«1984» антиутопією. У статті даний роман аналізується з огляду рис дистопії.
Ключові слова: Орвел, «1984», антиутопічна література, дистопія, антиутопія.
‘1984’ by GEORGE ORWELL AS A DYSTOPIAN NOVEL
The concepts of anti-utopia and dystopia are often equated: almost all online publications
and encyclopedic reference books call George Orwell's novel ‘1984’ anti-utopia. In the article this
novel is analyzed in view of the features of dystopia.
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Джордж Орвел посідає важливе місце не тільки в британській, а й світовій літературі.
Письменнику довелося пережити майже всі важливі події ХХ століття: громадянську війну
в Іспанії, сталінський СРСР, фашистську Німеччину, Другу світову війну. Усе це він потім
гостро засудить у своїх творах.
Один з найвідоміших романів Орвела «1984» – це пересторога для сучасних держав і
соціальних структур. Автор попереджає про те, що може бути зі світом, якщо пануватиме
тоталітарний режим. Тому не дивно, що в 2009 році впливова британська газета «Таймс»
оголосила роман «1984» найважливішою книгою, надрукованою за останні 60 років.
Хоча поняття дистопія й антиутопія часто ототожнюють, деякі вчені виділяють певні
відмінності. Наприклад, Грегорі Клейз і Ліман Тауер Сарджент визначають літературні
дистопії як суспільства, які істотно гірші, ніж те, у якому живе автор, тоді як антиутопії
видаються кращими [2]. В антиутопічному творі подано сатиру на утопічну ідею, на людські
бажання, а в дистопічному – на тенденції сучасного життя автора. Також відрізняються
зображені персонажі: в антиутопії це позитивні яскраві образи, які передбачають посмішку,
іронію, а в дистопії автор використовує негативні, чорні фарби [5].
Дистопія – футуристичний, уявний всесвіт, в якому гнітючий суспільний контроль та
ілюзія ідеального суспільства підтримуються за допомогою корпоративного,
бюрократичного, технологічного, морального чи тоталітарного контролю. Дистопія за
допомогою перебільшено найгіршого сценарію критикує поточну тенденцію, суспільну
норму чи політичну систему [1].
Дистопія «1984» Орвела представляє світ з корпоративним контролем. Партія
АНГСОЦу керує суспільством за допомогою продуктів (однакова їжа, яка не приваблює на
смак: несолодкий цукор, кава, яка швидше схожа на якийсь інший напій. До того ж кількість
їжі контролюється, бачимо це на прикладі шоколаду: «…починаючи з наступного тижня,
порція шоколаду знизиться з тридцятьох грамів до двадцятьох» [3, с. 29]), реклами (вона
є чи не на кожному кроці роману: по всьому місту висять гасла АНГСОЦу, зображення
Старшого Брата, здається, існує всюди: «…обличчям Старшого Брата, темноволосим і з
чорними вусами, сповненим сили й таємничого спокою, воно було таке велике, що
майже цілком заповнило собою екран» [3, с. 20]), а також засобів масової інформації.
У романі наявні й інші риси дистопічного світу. Керівництво використовує пропаганду
заради контролю. Це один з ключових засобів залякування суспільства: «На кожному
сходовому майданчику навпроти ліфтової шахти на нього зі стіни дивилося величезне
обличчя» [3, с. 6]. Це постер з зображенням Старшого Брата і підписом «Старший Брат
стежить за тобою», який розміщений по всьому місту, нагадує мешканцям, кому слід
коритися.
У творі «1984» обмежується інформація, незалежна думка та свобода. В Океанії
контролюється все, навіть те, що здавалося б не піддається контролю. Наприклад, минуле і
теперішнє: «Хто контролює минуле, – проголошувало гасло Партії, – той контролює
майбутнє; хто контролює теперішнє, той контролює минуле» [3, с. 38]. Партія змушує
суспільство вірити в те, що кажуть її представники. Керівництво може змінити минуле і
стверджувати, що це правда: «…демонстрації, учасники яких дякували Старшому Братові за
підвищення норми видачі шоколаду до двадцятьох грамів на тиждень. А лише вчора,
подумав він, було оголошено, що норму видачі шоколаду знижують до двадцятьох грамів на
тиждень» [3, с. 60]. Суспільство сліпо повірило в те, що норму видачі шоколаду збільшено,
хоча тільки вчора її зменшили. Це свідчить про те, що Партія дійсно може контролювати
минуле, адже народ повірить у будь-яке її слово. Контролюється навіть кохання: «Єдиною
метою шлюбу було народження дітей, які служитимуть Партії» [3, с. 66]. Кохання робить
людину по-справжньому щасливою, вселяє надію на світле майбутнє, натомість у романі
влада Океанії намагається позбавити людей цього почуття. Влада стверджує, що єдина
любов, яка може існувати, – це любов до Партії.
Ще однією рисою дистопічного світу в романі є те, що номінальний голова або основна
концепція шануються громадянами суспільства. За допомогою пропаганди Партії вдалося
39

досягти того, що Старшого Брата та й саму Партію не лише бояться, а й дуже цінують:
«…здавалося, обличчя Старшого Брата ще на кілька секунд затрималося на екрані. […]
Маленька русява жінка перехилилася через спинку стільця, що стояв попереду неї. З
тремтячим шепотінням, на кшталт «Мій Спасителю», вона тягла руки до телеекрана» [3, с.
21]. Незважаючи на те, що життя було не простим, позбавленим насолоди, радості, люди
вбачали у Партії і Старшому Братові свій порятунок.
Ще одна риса дистопії: громадяни Океанії знаходяться під постійним наглядом. Жителі
примушені поводитися однаково, за звичкою, щоб Партія не побачила в них загрози, адже
один рух, що відрізняється від звичного, може розцінюватися, як злочин: «Доводилося жити,
– жили за звичкою, яка перетворилася на інстинкт, – будучи переконаним, що
підслуховується кожне промовлене слово і простежується кожен ваш рух, якщо навколо не
цілковита темрява» [3, с. 7]. Це означає, що бути самим собою можна лише вночі, хоча і тоді
розслаблятися не можна, адже саме тоді зникають люди. Життя контролює не тільки поліція,
яка тримає в порядку життя міста, а й Поліція Думок – репресивний орган Океанії, що
займається думкозлочинцями: «То був поліцейський патруль, який зазирав людям у вікна.
Проте поліцейські патрулі нікого не лякали. По-справжньому боялися лише Поліції
Думок» [3, с. 7] Цей орган влади тримає людей в суцільному страху, адже саме вони
вишукують злочинців і вирішують, кого треба «розпилити». Партія зазвичай робить це з
інакодумцями, тобто стирає з лиця Землі, так, що про людину ніхто не згадає. Це, до
прикладу, сталося з Саймом, колегою Вінстона. Він просто безслідно зник, і, окрім Вінстона,
про нього ніхто не згадав. Телеекрани – пристрої, що встановлені в кожному домі і від яких
неможливо щось приховати, також наглядають за громадянами: «Телеекран передавав звуки
і водночас їх приймав. Кожне слово, яке Вінстон вимовляв гучніше за тихе шепотіння, ним
уловлювалося» [3, с. 7].
Рисою дистопії також є те, що громадяни бояться зовнішнього світу. Населення живе з
постійним страхом, що їх схопить Поліція Думок за інакодумство: «“ГЕТЬ СТАРШОГО
БРАТА”. Він заповнив цією фразою пів сторінки. Вінстон запанікував» [3, с. 22-23]. Сміт
стривожений, адже не може бути впевнений, що цей запис не побачить телеекран чи хтось
інший. Якщо все-таки побачить, то його «розпилять». Громадяни бояться не те що говорити,
але й подумати не так, як хоче Партія: «У будь-якому разі мати вираз обличчя, що не
відповідав ситуації (наприклад, вираз сумніву, коли повідомляли про перемогу), було
карним злочином. У Новомові навіть існувало відповідне слово: лицезлочин» [3, с. 63].
Заперечення індивідуальності та інакомислення – це ще одна риса дистопії. Окрім
однакового одягу, однакової їжі, партійці змушені ще й думати однаково: любити Партію,
вірити кожному її слову, поважати і боятися Старшого Брата. «Якщо ви людина, Вінстоне,
то ви остання людина. Ваш вид вимер – ми спадкоємці. Ви розумієте, що ви залишилися в
однині? Ви вже поза історією. Вас не існує», – стверджує О’Браєн [3, с. 255]. Цими словами
він запевняє Сміта, що таких, як він (інакодумців), майже немає, і навіть якщо такі існують,
то їх «розпилять», бо їх меншість. Партія завжди буде переважати. Доказом цього є епізод,
коли О’Браєн примушує Сміта вірити, що 2+2=5. Спочатку Вінстон заперечував це, але потім
розуміє, що не зможе не підкоритися Партії.
Суспільство є ілюзією досконалого утопічного світу. Саме таким його бачить Партія –
ідеальним, але планує будувати світ на страху, ненависті, болі: «Світ страху, зрадництва і
катувань, світ, де ти чавиш людей і де чавлять тебе, світ, який стане не менш, а ще БІЛЬШ
нещадним – таким ми бачимо шлях його вдосконалення. Поступ у нашому світі означатиме
поступ до ще більшого болю. Давні цивілізації заявляли, що вони засновані на любові й
справедливості. Наша цивілізація заснована на ненависті. У нашому світі не буде інших
емоцій, окрім страху, люті, тріумфу та самоприниження» [3, с. 252]. Про те, що це ілюзія,
каже нам Сміт, який розуміє, що світ не може бути заснований на страху і катуваннях, такий
світ не може існувати, але О’Браєн, як і інші партійці, бачить у цьому досконалість.
Роман Орвела приголомшує, адже «1984» нагадує нашу реальність. Письменник ніби
напророчив сучасність, тільки назвав її іншими термінами.
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У 1984 році за громадянами пильнують телеекрани, люди шпигують одне за одним. Від
пристрою не сховається ніщо, навіть те, що член партії неправильно виконує розминку:
«Сміт! – пролунав різкий голос із телеекрана. – Шістдесят сімдесят дев’ять, Сміт В.! Так,
ви. Нахиліться нижче, будь ласка!» [3, с. 39]. Так само, як сьогодні пильнують за нами
соціальні медіа: кожен пост, коментар, покупка онлайн, нічого не залишається поза увагою.
Уподобання користувача ретельно відслідковуються, згодом їх перетворюють на об’єкти
політичних кампаній, що спотворюють демократичні принципи. Майже кожен помічав, як
вдало соціальні медіа «вгадують» наші побажання: реклама бажаного продукту з’являється
чи не одразу після пошуку його в мережі.
«Дві хвилини ненависті» невпинно нагадують онлайн-агресію. «Найжахливіше у Двох
хвилинах ненависті було те, що ти просто не міг уникнути цих почуттів… Мерзенний екстаз
страху і жаги помститися, бажання вбивати, катувати, розбивати обличчя молотом, усіх
вдаряли водночас як електричним струмом», – зауважує Сміт. «У мить просвітління Вінстон
збагнув, що він горлає разом з іншими і стукає черевиком об спинку стільця. Жахлива
особливість Двохвилинки Ненависті полягала не в тому, що потрібно було прикидатися, а в
тому, що годі було залишитися осторонь від загального божевілля» [3, с. 19]. Це саме роблять
з нашим суспільством різноманітні організації, які налаштовують нас один проти одного,
згуртовують навколо ненависті. Чи не вперше лише один пост у Facebook розділив нашу
країну на два табори [4].
У сучасному світі при владі стоять тільки «сильні» люди. І їхня політика дуже схожа:
потреба придушити опозицію, фанатичне переслідування інакомислення та безсоромне
уславлення себе. Великий брат – це вже не вигадка, а стовп сучасного світу.
Отже, проаналізувавши роман «1984» Джорджа Орвела, можемо впевнено сказати, що
це класична дистопія. Насамперед, у творі немає ідеї негативної оцінки утопічного світу і
мети висміяти його, що притаманно антиутопії. Навпаки, у «1984» подана модель абсолютно
поганого устрою, протилежного утопії, її ілюзії, світу, який не може існувати.
Список використаних джерел
1. Dystopias: Definitionand Characteristics [Electronic resource]. – Access mode :
http://www.readwritethink.org
2. Антиутопии XX века: Евгений Замятин, Олдос Хаксли, Джордж Оруэлл / / [сост.,
общ. ред. Э. Геворкян] – Москва: Книжная Палата, 1989. – 328 с.
3. Орвел, Джордж. 1984. з англ. пер. В. Шовкун; Влада: вчора, сьогодні – навічно, О.
Жупанський. – К.: Вид-во Жупанського, 2015. – (Майстри світової прози). – 312
с.
4. Сітон Д. Ми живемо у «1984» Орвела [Електронний ресурс] / Джин Сітон. – 2018. –
Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-44046141
5. Чаликова В. А. Утопический роман: жанровые и автобиографические источники
современных
антиутопий
и
дистопий
[Електронний
ресурс]
/
ВикторияАтомовнаЧаликова // ИНИОН. – Москва, 1985. – Режим доступу :
http://chalikova.ru/zhanrovyie-i-avtobiograficheskie-istochniki-sovremennyix-antiutopiji-distopij.html
Волянська Марта
Strukturelle Besonderheiten der Lobrede
Im Mittelpunkt meines Vortrages steht die Analyse der strukturellen Besonderheiten der
Lobrede.
Die durchgeführte Untersuchung hat gezeigt, dass eine Lobrede einen ähnlichen jedoch
nicht den gleichen formalen Aufbau wie jede andere Rede hat. Im Unterschied zu den beiden
anderen Redegattungen, der Gerichts- und Beratungsrede, fällt hier die Beweisführung
(argumentatio) weg, da der Redegegenstand der Lobrede sicher ist. Die Lobrede besteht aus
folgenden Teilen: einer Einleitung (exordium), einer Erzählung (narratio) und einem Schluss
(peroratio).
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Der Redner spricht von Tugenden der Lobperson und antwortet somit auf die Frage, warum
eben dieser Mensch gelobt und geehrt wird und das ist der Hintergrund der Erzählung. In der
Einleitung ist die Anrede an breites Publikum, aber eigentlich an die Lobperson gerichtet. Eine
Erinnerung an den Anlass, der das Publikum zusammengebracht hat, kann bei den Zuhörern
allgemeine Vorstellung von der Lobperson auslösen. Die Einleitung führt zur Behandlung der
Sache hin, indem der Laudator versucht, sowohl das Interesse des Publikums (in der Regel mittels
der hervorragenden Bedeutung des Falls) zu erlangen, als auch seine Aufnahmefähigkeit durch
eine knappe, sachliche Darstellung des Sachverhaltes zu erweitern.
In der Erzählung (narratio), die den Hauptteil der Rede darstellt, wird das Loben
fortgesetzt. In diesem Teil geht der Redner auf das zentrale Thema seines Anliegens, seiner Rede
ein. Die Beweisführung (argumentatio) entfällt in den meisten epideiktischen Reden, die
Erzählung hat aber eine argumentative Färbung, die die Topoi verleihen: „Rhetorische
Argumentationskunst erwächst aus der Topik, in welcher der soziale Konsens oder der Konsens
einzelner Gruppen sich in Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern sedimentiert hat und
einen verfügbaren Fundus von Meinungswissen darstellt“ [1; 56]. Zu den über alle Zeiten hinweg
wichtigen Topoi beim Personenlob gehören Herkunft, Familie, Geburt, Schicksal, soziale
Stellung, Erziehung, körperliche, geistige und moralische Eigenschaften, herausragende Taten,
Leistungen oder Werke und Neigungen.
Der Redeschluss (peroratio) markiert den Endpunkt der Rede. Während bei beweisender
Rede der Redeschluss gedächtnisunterstützende Übersicht gibt, muss peroratio bei einer
pathetischen „mit den vereinigten Kräften der Wahrheit auf das Herz einwirken“ [2, 778].
Emotionelle Einwirkung auf die Zuhörer erlangt man in der ersten Linie durch die Äußerung der
Gefühle des Redners selbst.
Es ist wichtig zu betonen, dass im Redeschluss manchmal dieselben Elemente vorkommen,
wie in der Einleitung: Vorstellung der Lobperson, Nennung des Ereignisses, Zitat, Stellung zum
Redeantrag. Ihre Funktion ist aber anders: vorbereitende Funktion in exordium,
zusammenfassende Funktion – in peroratio. Im Redeschluss wird auch die Dankbarkeit an die
Lobperson geäußert. Dabei dankt der Laudator dem Gelobten freilich für die geleistete Arbeit, die
den Wert für die Gesellschaft bildet.
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Галамушко Лідія-Софія Андріївна
Стилістично маркована лексика в детективній прозі (на матеріалі трилогії Стівена
Кінґа про Білла Ходжеса)
Обрана для дослідження тема актуальна та цікава з кількох причин, серед яких
зазначимо підвищений інтерес сучасної стилістики та лінгвістичної генології до аналізу
текстотвірної ролі стилістично маркованої лексики як невід’ємного мовного конституента
певних художніх жанрів.
Об’єктом дослідження виступає детективна трилогія Стівена Кінґа, відома під назвою
Bill Hodges Trilogy, яка складається із трьох пов’язаних між собою романів «Mr. Mercedes»
(2014), «Finders Keepers» (2015) та «End of Watch» (2016) [див. 2; 3; 4], а предметом –
стилістично марковані лексичні одиниці, які містяться у текстах трилогії про Білла Ходжеса.
Оскільки стилістика за своєю суттю є міждисциплінарною, вона так чи інакше
поєднана з усіма розділами науки про мову. Отже, у дослідженні використовується, окрім
метамови та методів стилістичного аналізу, також структурна-семантичний підхід та
термінологія, яка виконує роль інструмента для виявлення та опису лексичних маркерів
досліджуваного жанру. Як відомо, маркована лексика – це слова вузького стилістичного
призначення, до яких належать емоційно забарвлені слова, професійно-термінологічна
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лексика та жаргонізми, діалектизми тощо [див. 6]. Наприклад, словосполучення end of watch,
яке рефреном повторюється в усіх трьох романах (і є також назвою останньої частини
трилогії), належить до неофіційного жаргону американської поліції та, відповідно, може
слугувати жанротвірним мовним маркером детективної прози.
Загалом, виявлена у тексті стилістично забарвлена лексика належить до поліцейської
та юридичної термінології, кримінального та поліцейського жаргону та сленгу, технічних
термінів, а також лексичних одиниць, які за значенням пов’язані з дискурсом розслідування.
До останніх належать такі іменники як gun, badge, detective, ID, investigation, witness,
search, і вони – що є характерним для детективного жанру – складають значний відсоток у
тексті трилогії. Окрім того, значний прошарок займають слова, пов’язані зі знаряддями
злочину (poison, fire, hatchet, в контексті навіть Mercedes).
Аналіз також виявив наступну закономірність: оповідь, яку Стівен Кінґ веде з
перспективи злочинця (наприклад, Брейді Хартсфілда) відрізняється за якісним вмістом
лексичних маркерів від стилю глав, де фігурує точка зору, наприклад, колишнього детектива
поліції Білла Ходжеса, котрому властива лексика на зразок perp, murder-suicide, case, crime
scene, det-ret, і т. п., тоді як глави Брейді Хартсфілда містять більше технічної лексики
(software, virus, voice control, CPU) та пейоративів.
Отже, можна зробити висновок, що трилогія про Білла Ходжеса містить велику
кількість стилістично забарвлених лексичних одиниць, які є характерними власне для
детективів (crime fiction, detective fiction) і які можуть слугувати одними з основних мовних
маркерів даного жанру у творчості С. Кінга як майстра різножанрової прози.
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Галицька Тетяна
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОТАМОНІМІВ У IV КНИЗІ «ІСТОРІЙ»
ГЕРОДОТА
Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей вживання потамонімів у IV книзі
«Історій» Геродота. Хоча гідроніми в цілому є досить дослідженим лексичним полем, їхнє
вживання в окремих текстах вивчене недостатньо. Результати дослідження виявляють
значну роль потамонімів у досліджуваному тексті.
Ключові слова: потамоніми, гідроніміка, ріки України, «Історії», атрибуція назв
PECULIARITIES OF USAGE OF POTAMONYMS IN THE IV BOOK OF
HERODOTUS’ HISTORIES
Abstract: The article examines the peculiarities of the usage of potamonyms in Book IV by
Herodotus’ Histories. Although hydronyms in general are a well-studied lexical field, their use in
specific texts is researched insufficiently. The results of the study reveal a significant role of
potamonyms in the studied text.
Keywords: potamonyms, hydronymy, rivers of Ukraine, "History", attribution of names
Людина з найдавніших часів прагнула пізнати навколишній світ не тільки через
необхідність, але і через допитливість. Однак перші подібні відомості залишалися
розрізненими і несистематизованими. Першу відому нам спробу систематизації уявлень про
світ зробив грецький мандрівник, географ, «батько історії» (як його вперше назвав Цицерон)
Геродот Галікарнаський.
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Метою нашої роботи є аналіз тексту «Історій» Геродота з метою виявлення особливостей
вживання власних назв річок, які протікають на українській землях. Той факт, що попри
значну кількість досліджень зазначеного тексту, гідроніми у ньому розглядалися мало,
дозволяє говорити про актуальність нашої роботи.
Об’єктом дослідження є гідроніми в «Історіях» Геродота (IV книга), а предметом –
особливості вживання автором потамонімів – власних назв річок. Матеріалом дослідження
слугували гідроніми, виявлені у тексті IV книги «Історій» Геродота
Основним методом дослідження послужив описовий: «планомірна інвентаризація
одиниць мови і пояснення особливостей їх будови та функціонування на певному (даному)
етапі розвитку мови, тобто в синхронії» [4, с. 360]. Для досягнення поставленої мети було
також використано прийоми дистрибутивного, контекстуального та кількісного аналізу.
Основним джерелом досліджуваного тексту став текст з електронної бібліотеки Perseus
Library [9]. Єдиний повний переклад Геродотових «Історій» українською виконав А. О.
Білецький [1].
Іменник ὁ ποτᾰμός – “річка” має найбільшу частоту вживання серед усіх гідронімів,
виявлених у IV книзі Геродотових «Історій» [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 5, 11, 18-21, 25, 34, 37, 40, 44, 45,
47-58, 62, 68, 71, 81, 82, 86, 89, 115, 118, 120, 122-124, 157, 175, 178, 191, 198, 202]. Вперше у
тексті ця лексема вживається зі словом ὁ Βορυσθένης, коли іде мова про засновника
скіфського царства Таргітая, батьками якого були: “…τούτο τοὺς τοκέας λέγουσι δ᾽ ὦν, Δία τε
καὶ Βορυσθένεος τοῦ ποταμοῦ θυγατέρα.” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 5] – “…кажуть, що батьками його
[були] Зевс і дочка ріки Борисфен.”
Подібні приклади вживання лексеми ὁ ποτᾰμός спостерігаємо також з іншими
власними назвами. Зокрема при описі Скіфії Геродот згадує сімнадцять великих і малих
річок, які слугували йому орієнтиром. Річки замінювали мандрівнику градусну сітку
пізніших географів. Важливіші річки Східної Європи очевидно були відомі Геродоту ще до
мандрівки, але він уточнив відомості про них. Він вишукував місцезнаходження їхніх
джерел, описував притоки і повідомив про багато невеликих річок, які з тих чи інших причин
зацікавили його [6].
Істр (ὁ Ἴστρος – Дунай), найбільша європейська річка, добре відома грекам, служить
Геродоту точкою відліку скіфських просторів: “Течучи через всю Європу, Істр впадає [в
море] на окраїні Скіфії” – “ ῥέων δὲ διὰ πάσης τῆς Εὐρώπης ἐς τὰ πλάγια τῆς Σκυθίης ἐσβάλλει.”
Ἡρόδ. ἱστ. IV, 49]. “Перша [річка] в Скіфській [землі] на заході”, “πρῶτος δὲ τὸ ἀπ᾽ ἑσπέρης
τῶν ἐν τῇ Σκυθικῇ”. [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 48]. Геродот знає про поділ Істра на рукави біля гирла і
навіть повідомляє, що початок дунайських гирл віддалений на два дні плавання від моря
[Ἡρόδ. ἱστ. IV, 89]. Правий, південний берег Дунаю населений гетами [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 93]. У
нижній течії ліворуч в Істр впадають п'ять річок, “що протікають через Скіфію”. Геродот,
відступаючи від своєї звичайної системи, називає ці ріки не із заходу на схід, а, навпаки, – зі
сходу на захід, від моря в глиб материка [7].
Перша притока Істру називалася скіфами Пората, а еллінами – Пірет (ὁ Πυρετός). Це,
безсумнівно, Прут. Друга ріка – Тіарант (ὁ Τιαραντός), очевидно, Серет, як думають багато
вчених. У проміжку між ними (але не відомо, в якому порядку) перераховані три річки: Арар
(ὁ Ἄραρος), Напаріс (ὁ Νάπαρις) і Ордесс (ὁ Ὀρδησσός): “…τὸν τε Σκύθαι Πόρατα καλέουσι
Ἑλλήνες δὲ Πυρετόν, καὶ ἄλλος Τιάραντος καὶ Ἄραρος τε καὶ Νάπαρις καὶ Ὀρδησσός.” [Ἡρόδ.
ἱστ. IV, 48] – “…одна [річка], яку скіфи називають Пората, а елліни – Пірет, ще інші –
Тіарант, Арар, Напарій і Ордесс.”. З менших річок визначається тільки Ордесс – Ардич;
інші ж дві не вказані навіть на великомасштабних картах, де на просторі між гирлами Серету
і Прута не вказується взагалі ніяких річок [6].
Дуже скупо Геродот говорить про Тірас (ὁ Τύρης): річка “рухається з півночі,
починаючи текти з великого озера, яке відділяє Скіфію і землю Невріди” – “ὃς ἀπὸ βορέω μὲν
ἀνέμου ὁρμᾶται, ἄρχεται δὲ ῥέων ἐκ λίμνης μεγάλης ἣ οὐρίζει τήν τε Σκυθικὴν καὶ Νευρίδα γῆν.”
[Ἡρόδ. ἱστ. IV, 51].
Очевидно, античний Тірас можна повністю ототожнювати з нашим Дністром. Біля
гирла Тіраса, в районі сучасного Білгорода, “живуть елліни, які називаються Тіріти” – “ἐπὶ
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δὲ τῷ στόματι αὐτοῦ κατοίκηνται Ἕλληνες οἳ Τυρῖται καλέονται” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 51] [5]. Десь на
березі Тіраса “показують стопу Геракла в скелі, схожу на слід ноги людини, в два лікті
довжиною біля річки Тірас” – “ἴχνος Ἡρακλέος φαίνουσι ἐν πέτρῃ ἐνεόν, τὸ ἔοικε μὲν βήματι
ἀνδρός, ἔστι δὲ τὸ μέγαθος δίπηχυ, παρὰ τὸν Τύρην ποταμόν ” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 82].
На відміну від стислості в описі Дністра, про Гіпаніс (ὁ Ὕπανις). Геродот говорить
докладно, повідомляє точні відстані і згадує такі деталі, які не залишають сумнівів про його
перебування на берегах річки. Вперше Гіпаніс згаданий в [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 17], де
перераховуються різні народи, що живуть “уздовж річки Гіпанісу на захід від Борисфену” –
“ταῦτα μὲν παρὰ τὸν Ὕπανιν ποταμὸν ἐστι ἔθνεα πρὸς ἑσπέρης τοῦ Βορυσθένεος”: калліпіди
(елліно-скіфи), алазони, скіфи-орачі, неврити. При першому ж знайомстві з геродотовим
текстом виникає подив з приводу того, що дослідники без будь-яких застережень
ототожнювали Гіпаніс із сучасним Південним Бугом [5].
Геродот описав усю довжину Гіпанісу – від самого його витоку з озера до лиману.
Вона виявилося рівною всього-на-всього дев'яти дням плавання: “τρίτος δὲ Ὕπανις ποταμὸς
ὁρμᾶται μὲν ἐκ τῆς Σκυθικῆς, ῥέει δὲ ἐκ λίμνης μεγάλης … ἐκ ταύτης ὦν ἀνατέλλων ὁ Ὕπανις
ποταμὸς ῥέει ἐπὶ μὲν πέντε ἡμερέων πλόον βραχὺς καὶ γλυκύς ἐστι, ἀπὸ δὲ τούτου πρὸς θαλάσσης
τεσσέρων ἡμερέων πλόον πικρὸς δεινῶς.” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 52] – “третя ріка Гіпаніc,
починається зі Скіфії і тече з великого озера … з нього витікаючи ріка Гіпаніс тече [на
відстані] п'яти днів плавання мілка і солодка, звідти на відстань чотирьох днів плавання
дуже гірка”. Більше того, таку ж назву має у Геродота сучасна річка Кубань, на якій, так
само як і на Бугу жило плем’я «річкодержців» [2, с. 18-19].
Борисфен (ὁ Βορυσθένης), за Геродотом, – третя за величиною річка у світі після Нілу
і Дунаю і друга після Нілу за користю: “πολυαρκέστατος κατὰ γνώμας τὰς ἡμετέρας οὔτι μοῦνον
τῶν Σκυθικῶν ποταμῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων…” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 53] – “вона найбільш
корисна, на нашу думку, не лише серед рік Скіфії, але і взагалі всіх інших.”
“τῶν δὲ λοιπῶν Βορυσθένης ἐστὶ πολυαρκέστατος, ὃς νομάς τε καλλίστας καὶ
εὐκομιδεστάτας κτήνεσι παρέχεται ἰχθύας τε ἀρίστους διακριδὸν καὶ πλείστους, πίνεσθαι τε
ἥδιστος ἐστί, ῥέει τε καθαρὸς παρὰ θολεροῖσι, σπόρος τε παρ᾽ αὐτὸν ἄριστος γίνεται, ποίη τε, τῇ
οὐ σπείρεται ἡ χώρη, βαθυτάτη: ἅλες τε ἐπὶ τῷ στόματι αὐτοῦ αὐτόματοι πήγνυνται ἄπλετοι: κήτεά
τε μεγάλα ἀνάκανθα, τὰ ἀντακαίους καλέουσι, παρέχεται ἐς ταρίχευσιν, ἄλλα τε πολλὰ θωμάσαι
ἄξια.” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 53] – “серед інших Борисфен найбільш корисний, який постачає для
худоби найкращі і найбільш поживні пасовища і особливо найкращу і численну рибу, вода в
ньому приємна на смак для них, тече чистий, при каламутних, посів при ньому є найкращим,
трава, де не засіяно, [виростає] дуже висока. А в його гирлі саме по собі відкладається
багато солі. І великі риби без кісток, які називають антакеями, постачаються для соління
і багато іншого, гідного подиву”
Гіпакіріс (ὁ Ὑπάκυρις), шосту річку в загальному описі гідрографії Скіфії, зазвичай
ототожнюють з Каланчаком, згаданим після Борисфену і Пантікапу, про який піде мова
нижче; отже, ця річка повинна бути або на схід від Дніпра або лівою притокою його, яка
впадає у Каланчацький лиман Чорного моря, нижче на схід від Пантікапу. Згідно з
Геродотом дана річка “перетинає область скіфів-кочівників і потім впадає в море біля міста
Каркинітіда”, що знаходиться далеко від Меотиди по ту сторону Перекопу і Криму [Ἡρόδ.
ἱστ. IV, 55]. Десь в степовій частині в Гіпакіріс повинна впадати річка Геррос: “ἕκτος δὲ
Ὑπάκυρις ποταμός, ὃς ὁρμᾶται μὲν ἐκ λίμνης, διὰ μέσων δὲ τῶν νομάδων Σκυθέων ῥέων ἐκδιδοῖ
κατὰ Καρκινῖτιν πόλιν, ἐς δεξιὴν ἀπέργων τήν τε Ὑλαίην καὶ τὸν Ἀχιλλήιον δρόμον καλεόμενον.”
[Ἡρόδ. ἱστ. IV, 55] – “Шоста ріка – Гіпакіріс, яка починається з озера, тече [через середину
країни] скіфів-кочівників і впадає [в море] біля міста Каркінітіди, відділяючи праворуч
Гілею і так званий Ахіллесів шлях”. Дуже загадковими виглядають для нас ці слова Геродота.
У цій складній формулі безперечним є лише те, що гирло Гіпакірісу знаходилось в
теперішній Каркинітській затоці [8, с. 257].
Геррос (ὁ Γέρρος) – сучасна річка Молочна, біля якої розташовуються скіфські царські
могили. Геродот помістив цю річку в Придніпров'ї [8]: “οἱ δὲ νομάδες οὗτοι τὸ πρὸς τὴν ἠῶ
ἡμερέων τεσσέρων καὶ δέκα ὁδὸν νέμονται χώρην κατατείνουσαν ἐπὶ ποταμὸν Γέρρον.” [Ἡρόδ.
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ἱστ. IV, 19] – “…ці кочівники живуть на схід [на відстані] чотирнадцяти днів шляху,
простягаючись до річки Герр”.
В часи Геродота Конка впадала у виток Дніпра Герр, який вливався в річку Молочну,
яка була тоді частиною річки Гіпакірісу. Витоки річок Конки та Молочної (частини
Гіпакірісу) розділяла відстань всього в декілька кілометрів; і з них обох можна було
потрапити човном у гирло Гіпакірісу. Довжина Гіпакірісу могла складати близько 350 км.
Пантікап (ὁ Παντικάπης) – “П’ята” річка Скіфії, починаючи від Дунаю (Істру) вслід
за “четвертою” (Дніпром), Геродотом названа Пантікап. Довгий час (від початку XIX ст. до
1970 р) Пантікап ототожнювали з лівою притокою Дніпра – Конкою, виходячи з того, що
Геродот перерахував річки в строгому порядку з заходу на схід і навіть пронумерував їх
[Ἡρόδ. ἱστ. IV, 55-57]: “…μετὰ δὲ τούτους πέμπτος ποταμὸς ἄλλος, τῷ οὔνομα Παντικάπης, ῥέει
μὲν καὶ οὗτος ἀπὸ βορέω τε καὶ ἐκ λίμνης…” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 54] – “…після них є інша п'ята
ріка, ім’я якої Пантікап, яка тече з півночі і [витікає] з озера…” Цю ж річку як кордон між
кочівниками і землеробами описуватиме і Пліній. Деякі історики, ототожнюють Пантікап з
Ворсклою, з чим погодитися, на нашу думку, неможливо. Заплутаний опис Гіпакіріса і Герра
у Геродота ускладнює ототожнення їх із сучасними річками. Це збентежило дослідників і
дозволило їм знехтувати строгістю Геродотової системи і припустити, що Пантікап не ліва,
а права західна притока Дніпра, а саме – сучасний Інгулець [5].
Окрім восьми вказаних Геродотом приморських річок, інших на півдні України не
існує. Інформацією про наявність і розташування великих приток Дніпра Геродот не володів,
інакше б при описі розташування гелонів, будинів, неврів він назвав би Прип’ять, Десну,
Сейм, Сулу, Псел, Ворсклу.
Танаїс (ὁ Τάναϊς), річка, яка розмежовує Скіфію і савроматів, відокремлює Європу від
Азії. На підставі стійкої тисячолітньої традиції нею слід називати Сіверський Донець, а
також нижню течію Дону (від гирла Дінця до моря) [5]: “ὄγδοος δὲ δὴ Τάναϊς ποταμός, ὃς ῥέει
τἀνέκαθεν ἐκ λίμνης μεγάλης ὁρμώμενος, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς μέζω ἔτι λίμνην καλεόμενον Μαιῆτιν…”
[Ἡρόδ. ἱστ. IV, 57] – “Восьма ж річка – Танаїc, що тече від півночі, починаючись з великого
озера, і вливається у ще більше озеро, назване Маєтійським...”.
Двічі Геродот згадує притоку Танаїса Сіргіс [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 123] або Гіргис (ὁ Ὕργις):
“ἐς δὲ Τάναϊν τοῦτον ἄλλος ποταμὸς ἐσβάλλει τῷ οὔνομα ἐστὶ Ὕργις.” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 57] – “У
цей Танаїс впадає інша річка під назвою Гіргис”. Судячи з того, що Гіргис згаданий після
Танаїса, то він повинен розміщуватись на схід від нього, тобто бути лівою притокою Танаїса.
Якщо Танаїсом визнаний Сіверський Донець, то ім'я Сіргіс ми повинні віднести до
Середнього Дону, який “впадає” в Танаїс. Але цілком можливо, що і в цьому випадку верхів'я
цієї савроматської річки не збігалися з нашими уявленнями про Дон. Кочівники, які володіли
степами, могли б сприйняти за витік річки ту з приток Дону, яка починалася в їхніх степах,
течію якої вони могли спостерігати. Такою притокою міг бути Чир, права притока Дону, який
тече в степах до впадання в Дон. Найменування Чир близьке до Сіргіс. Якщо прийняти це
припущення, то геродотівській Сіргіс постане перед нами як середніх розмірів річка
протяжністю близько 450 км [5]:
Серед річок згаданих Геродотом Оар (ὁ Ὄαρος) [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 123, 124] і Лік (ὁ
Λύκος) [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 123], що впадають в Меотиду, не згадані Геродотом в загальному
списку найбільш важливих річок Скіфії. Вони з'являються тільки в описі кульмінаційного
пункту скіфсько-перської війни 512 р, і, ймовірно, лише тому, що тут, на берегах Оару, Дарій
зупинив рух всього перського війська, спорудивши величезний укріплений район. За
дослідженнями Б. Рибакова річка Оар – це сучасна річка Корсак (в межах Приморського та
Приазовського районів Запорізької області, що впадає в Азовське море), а річка Лік –
Обиточна (річка у Запорізькій області, що впадає у Азовське море) [5]: “…ποταμοὶ δὲ ἐξ
αὐτῶν τέσσερες μεγάλοι ῥέοντες διὰ Μαιητέων ἐκδιδοῦσι ἐς τὴν λίμνην τὴν καλεομένην Μαιῆτιν,
τοῖσι οὐνόματα κέεται τάδε, Λύκος Ὄαρος Τάναις Σύργις.” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 123] – “…а від них
течуть чотири великих ріки, через [землю] меотів і впадають в озеро, що називається
Меотідою. А їхні назви такі: Лік, Оар, Танаїс і Сіргіс.”
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Незначну річку Ексампай (ὁ Ἐξαμπαῖος) слід шукати в місці зближення Гіпанісу з
Тірасом (п'ять днів плавання по Гіпанісу від витоку), тобто поблизу гирла Синюхи, на
лівому, східному березі Гіпанісу (Південного Бугу). Річка ця така, що її води псували
хорошу воду верхнього Гіпанісу і робили її гіркою [5]: “οὔνομα δὲ τῇ κρήνῃ καὶ ὅθεν ῥέει τῷ
χώρῳ σκυθιστὶ μὲν Ἐξαμπαῖος, κατὰ δὲ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν Ἱραὶ ὁδοί.” [Ἡρόδ. ἱστ. IV, 52] –
“назва цього джерела і місцевості, звідки витікає його вода, по-скіфськи Ексампай, а поеллінськи – Священні шляхи”.
Слід розуміти також , що багато менших річок могли змінити русло чи взагалі
зникнути через зміни клімату Землі, через що їхня ідентифікація є неможливою.
Серед іншого, у IV книзі своїх «Історій» давньогрецький вчений і мандрівник Геродот
Галікарнаський описує річки, моря, озера та інші водойми, які досі залишаються важливими
водними артеріями нашої Батьківщини. У представленій роботі ми дослідили потамоніми у
IV книзі «Історій» і виявили особливості їх вживання. Нами було проаналізовано як власне
філологічний аспект, так і частково охоплено проблему атрибуції окремих водойм із
сучасними українськими річками. Не варто забувати той факт, що назви водойм, гідроніми,
залишаються одним із найстабільніших пластів будь-якої мови, а отже, мають важливе
значення не лише для філологів, а і для географів та гідрологів.
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Галярник Анастасія
ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРУ ТА ТЕМПЕРАМЕНТУ В НАТУРАЛІЗМІ: Е. ЗОЛЯ
«ТЕРЕЗА РАКЕН»
Еміль Золя, представник французького натуралізму, у своїх творах зачепив
найскладінішу тему – проблему людського характеру. В статті проаналізовано проблему
співвідношення характеру і темпераменту у першому натуралістичному романі «Тереза
Ракен» на прикладі стосунків Тереза-Лоран-Каміль. Доведено домінування спадковості,
темпераменту, історичного середовища на вплив формування персонажа у натуралізмі Е.
Золя.
Ключові слова: натуралізм, темперамент, характер
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THE PROBLEM OF CHARACTER AND TEMPERAMENT
IN NATURALISM: E. ZOLA ‘THÉRÈSE RAQUIN’
Emile Zola, a representative of French naturalism, investigated in his works one of the
most difficult topics which is the problem of human nature. The article deals with the problem of
the relationship between character and temperament in the first naturalistic novel "Thérèse
Raquin" on the example of Thérèse-Laurent-Camille relationship. The dominance of heredity,
temperament, historical environment in the formation of the character in the naturalism of E. Zola
has been proved.
Key words: naturalism, temperament, character.
Характер та темперамент – чи не найважливіші якості особистості, які за долю
секунди можуть надати нашим співрозмовникам повне уявлення про нас. Ці складові завжди
у центрі уваги чи то у філософів, чи у письменників. І, навіть, у багатьох літераторів характер
і темперамент є невід’ємною частинкою їхньої творчої діяльності. У якихось творах ви
знайдете скупий та небагатослівний опис особистості, де про її натуру буде сказано лише
одне слово, а десь ви точно натрапите на довжелезний роздум тільки про одну рису характеру
якогось героя. Найправдивіше та найточніше характер та темперамент був змальований саме
у творах натуралістів, адже вони намагалися створити «клінічно точні документи» без будьяких додаткових підсилень. Звідси метою дослідження є проблема характеру та
темпераменту у натуралізмі. Теоретичною базою стали дослідження про натуралізм І.
Кушнір [2] у романах Е. Золя. Методологічну основу дослідження становлять методи
спостереження, систематизація, узагальнення.
Письменники натуралісти прирівнювалися до вчених, адже зображали у своїх творах
все правдиво, без прикрас. І характер людини не був винятком. За судженнями представників
цього напряму, характер людини передавався їй у спадок і «…натура не має потреби в
домислах…». Тому й не дивно, що у одного з найяскравіших представників натуралізму –
Еміля Золя, а саме у романі «Тереза Ракен» (об’єкт дослідження) було завдання показати
темпераменти, що були пов’язані з тваринним началом, адже всі вчинки можна пояснити,
якщо поглянути на це з боку фізіології, яка закладена у нас від народження.
Без перебільшень всі герої роману різні, що стає відомо нам з перших сторінок твору.
Найбільше, звичайно, нас цікавить Тереза і її чоловік Каміль. Ці дві людини є абсолютними
протилежностями, з різними бажаннями і з різними характерами. Тереза спочатку
піддавалася впливу чоловіка і своєї тітки-свекрухи, але як і у кожної живої людини її
справжня сутність все ж таки показалася читачу. В той же час, натура Камілла –
підтвердження думки натуралістів про спадковість характерів, адже він від мами не дуже то
й відрізняється. Цей факт прослідковуємо постійно, коли Тереза, описуючи свого чоловіка,
вживає вираз на кшталт «вони з матір’ю». Звичайно, Тереза, як-не-як, теж кровна родичка
пані Ракен, тому схожість між ними, хоча й мінімальна, але все таки є.
На нашу думку, проблема темпераменту розкривається у творі як тільки Тереза
починає проявляти справжню себе – починає зраджувати чоловіку. Цей момент можна
порівняти зі звірячим інстинктом: поведінка, яка проявилася читачу не відразу, є її
вродженою і, навіть, бажаною. Адже сама героїня стверджувала, що терпіти не могла того,
що від неї вимагали чоловік з його ж матір’ю, і була на сьомому небі від щастя, коли разом
з Лораном почувала себе справжньою. Більше того, ці дії мотивуються темпераментом
дівчини, адже за походженням вона креолка з гарячою африканською кров’ю [1; с. 656].
Отже, Еміля Золя як зразковий представник натуралізму, талановито показав цілі, що
поставили перед собою всі натуралісти: точне і неупереджене зображення дійсності (не
побоявся зобразити суспільство таким, яким воно є, а не завжди «добрих, правильних,
чесних» людей, що спричинило шквал критики того часу) та на прикладі Терези-ЛоранаКаміля обґрунтував проблему темпераменту, акцентував на впливі середовища і оточення на
формування персонажа.
Список використаної літератури:
48

1. Золя Е. // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. : у 2 т. / За ред. Н.
Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005. — Т. 1
: А — К. — С. 824.
2. Кушнір І. Концептуальне та конструктивне значення символу землі у франкомовній
прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття: Монографія / Ірина Кушнір. – Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2014. – 234 с.

Галярник Анастасія
ВІКТОРІАНСЬКА АНГЛІЯ В РОМАНІ ДЖОНА ФАУЛЗА «ЖІНКА
ФРАНЦУЗЬКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»
Англійський романіст Джон Фаулз є одним з провідних представників постмодернізмув літературі
Великої Британії, активно застосовує принцип гри,інтертекстуальність та експериментує з
наративною системою твору. В аналізованому романі «Жінка французького лейтенанта» доведено
використання прийому інтертекстуальності на прикладі репрезентації вікторіанської Англії.
Ключові слова: постмодернізм, інтертекстуальність, вікторіанство.
VICTORIAN ENGLAND IN JOHN FOWLES’ NOVEL“THE FRENCH LIEUTENANT’S
WOMAN”
John Fowles, an English novelist, is one of the leading representatives of postmodernism in British literature,
who actively applies the principle of play, intertextuality, and experimenting with the narrative system of the
work. In the analyzed novel "The French Lieutenant’s Woman" the use of the technique of intertextuality is
proved on the example of the representation of Victorian England.
Key words:postmodernism, intertextuality, Victorian era.
У 1960-тих роках на мистецьку арену вийшов новий літературний напрям –
постмодернізм, що характеризувався радикальним переглядом художніх принципів усіх
попередніх напрямів та течій.Більшість творів цього періоду характеризуються
застосуванням принципу гри та активним використанням прийому інтертекстуальності, які
увиразнюють взаємодію кожного тексту з текстами як попередньої, так і сучасної культури,
завдяки чомув новому творі реалізуються добре відомі теми та проблеми.
Серед західноєвропейських письменників постмодернізму чільне місце обіймає Джон
Роберт Фаулз – романіст, есеїст, автор інтелектуального роману ХХ століття, чиї твори є
зразковими з погляду дослідження діалогу з попередньою літературною традицією та
інтертекстуальнихзв’язків.
Інтертекстуальність – ключова риса постмодернізму, яка полягає у міжтекстових
відношеннях та інтерпретації будь-яких фактів та мотивів з літератури попередніх століть.
Французький філософ і літературознавець Ролан Бартстверджував, що абсолютно кожний
текст є інтертекстом, але проявляється це не в однаково помітних формах [1, с. 297]. Так і у
творах Джона Фаулза: уромані «Колекціонер» інтертекстуальність привертає увагу з
моменту, коли героїня називає свого кривдника Калібаном, вказуючи на спорідненість з
трагікомедією Шекспіра «Буря»; або у романі «Маг», де автор порівнює героя, який
потрапив у магічне видовище, з Уліссом, Тезеєм та Едіпом одночасно. Одним з
найцікавішихвінтертекстуальномудоробку автора є роман «Жінка французького
лейтенанта».
«Жінка французького лейтенанта» – це роман 1969 року, якийздобув широке
визнання читацької аудиторії та критиків. Твір написаний у стилістиці традиційного
вікторіанського роману ХІХ століття, але ця традиція виглядає зовсім інакшою через призму
іронії та власного погляду автора ХХ століття [5, с. 656]. Як тільки автор обрав для свого
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роману такий стиль небаченого ним століття, твір одразу набув рис постмодернізму,
зокрема,інтертекстуальності.
Майже у всіх читачів цього роману виникає питання: чому саме вікторіанську епоху
автор використав у своєму тексті? Як стверджує О. Долінін, в епоху Фаулза повернулася
мода на «вікторіанців», яка відродила у літературі «сентиментально-любовні, пригодницькі
та еротичні романи з вікторіанського життя» [2, с. 9]. Типовий фаулзівський хід у романі
полягав у тому, щоб читач, захоплений цим антуражем ХІХ століття, сприймав текст як
звичний та розважальний, а потім був обдурений[2, с. 9] і повернений до реальності за
допомогою ще декількох прийомів.
«Жінка французького лейтенанта» є також свідченням любові Фаулза до епохи, яку
він цінував за здобутки та майстерність класиків [5, с. 656]. Проте автор значно оновив стиль
вікторіанського роману, зокрема, він навмисне перебільшує архаїчні особливості мови, аби
сповна передати стиль вікторіанської епохи. Фаулз притримувався вікторіанських
особливостей, але водночас подає їх як нераціональні та безглузді, викриваючи всі недоліки
цієї доби. І, як він сам зазначав, «Я не намагався написати щось, про що забувнаписати один
з вікторіанських романістів, але щось, що вікторіанцям не вдалося б написати» [6, с. 383].
Недарма Фаулз захоплювався тим часом, адже культура вікторіанства дійсно вражала
своєю різноманітністю: з’являються правила етикету – кодекс моралі; основа культурного
життя – раціоналізм, сцієнтизм,європоцентризмта антропоцентризм; відбувається
переосмислення цінностей, акцент переноситься на свободу індивіда. Мистецтво також
зазнало змін, бо перетворилося на мову філософів, а основою багатьох художніх творів стає
фольклор. У літературі доби королеви Вікторії плідно розвиваються напрями реалізму і
натуралізму.
Але навіть цей плідний у філософських, естетичних та художніх новаціях період
історії Англії мав свої недоліки. Наприклад,«вікторіанськамораль» оголошувала
доситьжорстокі та безглузді правила «пристойності», які з часом стали асоціюватися з
лицемірством та святенництвом. В таких «пристойних» товариствах часто було
неприйнятним те, що заперечувало або спростовувало роками встановлені правила та
закони. Таким «злочином» став дарвінізм – еволюційна теорія Чарльза Дарвіна, що з’явилася
після праці «Походження видів шляхом природного відбору». Люди з ворожістю віднеслися
до цієї доктрини, адже, на їхню думку, ніщо і ніхто не може спростувати Святе Письмо. Це
ще раз доводить, що релігія відігравала важливу роль у житті вікторіанців. Та все ж попри
часткову недосконалість вікторіанства, цей період засвідчив появу унікальних та видатних
творівДіккенса, Теккерея, сестер Бронте, Конрада, КонанДойла та багатьох інших
письменників.
У «Жінці французького лейтенанта» постійно зіставляється ХІХ століття і сучасність
автора, звичаї та «пристойність» вікторіанської епохи та постмодернізм другої половини ХХ
століття.Фаулз пише постмодерністський твір, в який вплітає традиції зовсім не баченої ним
епохи. Не можна однозначно пояснити це явище, але зі слів самого автора, «ця відстань, всі
ці прірви, в ті часи ще не подолані радіо, телебаченням, дешевим туризмом і всім іншим,
мали свої переваги. Люди, можливо, знали один одного менше, зате вони відчували себе
вільними один від одного і тому володіли більш яскраво вираженою індивідуальністю» [4,
с. 137]. Отже можна зрозуміти, що Фаулзу певною мірою імпонував той світ, ніж зрозумілий
йому сучасний.
У творі постмодернізму важливими є всі деталі, зокрема епіграфи, функція яких
полягає в налагодженні зв’язкуміж розділами та наданні коротких підказок про те, що буде
відбуватися з героями далі. Та окрім цієї ролі, вних є й інтертекстуальнафункція, що полягає
у встановленні зв’язків з першим текстом, бо саме так у романі і показана література
вікторіанства. [3, с. 163]. У творі наявні епіграфи й відомих «вікторіанців» Томаса Гарді,
Чарльза Дарвіна, Альфреда Теннісона та інших. Використовуються і згадки з документів
ХІХ століття, щоб читачу було легше поринути в ту атмосферу та зрозуміти незадоволення
героїв та причини їхнього протистояння тодішньому суспільству.
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Та не тільки в епіграфах є проекція навікторіанство. Фаулз, який цінує реалістичні
романи прозаїків-вікторіанців, будує свій роман як колаж, що насичений висловами та
цитатами з текстів ЧарлзаДіккенса, Вільяма Теккерея, Ентоні Троллопа, Джорджа Еліота,
Томаса Гарді та інших[2, с. 16]. Та й герої мають своїх прототипів з іншого століття: у
Чарльза є риси героїв Діккенса та Мередіта, Сара нагадує героїню з «Повернення на
батьківщину» Гарді [2, с. 16].
Фаулз вводить вікторіанство у твір через інтертекстуальність та прийом гри, одним з
яких є використання вікторіанського фіналу. Хоча цей фінал автор розташовує в 44-ому
розділі роману, але своєрідне пояснення цьому читач знаходить лише у 55-ому розділі: «Але
закони вікторіанської прози не допускають – не допускали – ніякої незавершеності та
невизначеності; розповідь має мати чіткий кінець…» [4, с. 402]. Оскільки вікторіанство було
одним з центральних мотивів у цьому романі, Фаулзплідно використав поетику
вікторіанського роману, але одночасно, застосував принципи літературного постмодернізму.
Відтак в романі «Жінка французького лейтенанта» застосовано принцип гри, згідно з яким
автор обігрує ідею фіналу в традиційному романі і вводить у текст твору ще декілька фіналів.
Другий фінал, за словами Долініна, можна охарактеризувати так: «Toogoodtobetrue», адже
персонаж роману Чарльз возз’єднується з Сарою і стає не просто чоловіком, у якого є кохана
дружина, але й батьком маленької донечки. Це також можна теоретично назвати
вікторіанськимфіналом, аджецезавершена кінцівка. А ось третій фінал, на противагу
вікторіанській традиції окреслювати подальшу долю центральних персонажів, залишається
відкритим і незавершеним, що засвідчує постмодерністський експеримент письменника.
Вікторіанська Англія в романі становить його окрему сюжетну лінію. Головними
персонажами-заручниками епохи королеви Вікторії є Чарльз Смітсон та Сара Вудраф, яка і
є жінкою французького лейтенанта. Впродовж твору чоловік та жінка знаходяться в пошуку
свободи та усвідомлення свого «я», у спробах вирватися з тенет некомфортної для них ери.
Але автор як талановитий представник свого напряму заплутує і героїв, і читачів у
сюжетному лабіринті, що також є прикладом постмодерністського прийому гри.Фаулз за
допомогою постмодерністських методів подає традиційні проблеми вікторіанства. Таким
чином, давно відомі ідеї набувають нового, навіть абсурдного характеру, що дає змогу
«донести» проблематику ХІХ століття до людини ХХ-ХХІ століть.
Вікторіанська Англія контрастує з образом самої Сари Вудраф, бо саме вона є
частинкою важливого любовного трикутника: Сара-Чарльз-Ернестіна. Чарльз знаходиться в
прямому сенсі між двох вогнів, між двох епох, де Ернестіна – ідеальний представник
вікторіанського суспільства, яка дотримується всіх звичаїв та правил, а Сара –бунтівницяпостмодерністка, яка зваблює своєю свободою Чарльза. Цей прийом також допоміг Фаулзу
розкрити проблематику свого роману – протистояння між індивідуумом і соціумом.
Вікторіанствоє таким важливим мотивом у творі, як і мотив свободи. Фаулз показав
цю епоху із сучасної перспективи і зумів показати «тенета вікторіанськоїморальності», з
яких герої шукають раціональний вихід. Отже, «Жінка французького лейтенанта» – це
своєрідна постмодерна трансформація епохи королеви Вікторії. Хоча цей період –
піднесення в історії Великої Британії, але в усьому є і переваги, і недоліки: у вікторіанській
Англії існували жорстокі правила, встановлені суспільством, за якими, щоб стати вільними,
треба стати вигнанцем.
На прикладі двох персонажів – Сари і Чарльза – показано бунтарські настрої
особистості, що хоче вирватися з тенет вікторіанства, адже не є створеною для того часу, а
потребує сучаснішого та більш вільного життя. Вікторіанська Англія як один з основних
мотивів твору окреслює проблемне коло вічної теми свободи особистості:це своєрідне
випробовування сили волі головних персонажів, своєрідний квест, який не кожен здатен
пройти.У романі ця доба веде так звану боротьбу з Чарльзом та Сарою та примушує їх
виборювати свою свободу. Саме ця проблематика є актуальною для сучасної людини.
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Гернович Оксана
ВЖИВАННЯ ПРОСТОГО ДІЄСЛІВНОГО ПРИСУДКА В «ІСТОРІЯХ» ГЕРОДОТА
(НА МАТЕРІАЛІ IV КНИГИ)
Анотація: стаття присвячена детальному розгляду випадків вживання простого дієслівного
присудка в «Історіях» Геродота. У ході роботи розглянуто дієслова дії і стану, та виділено
групи найчастіше вживаних лексем. Виявлено закономірності вживання автором дієслівприсудків і виокремлено їхні особливості.
Ключові слова: простий присудок, Геродот, «Історії», синтаксис, ЛСП, ЛСГ
Oksana Hernovych
USAGE OF THE SIMPLE VERB PREDICATE IN THE ‘HISTORIES’ BY HERODOTUS
(BASED ON THE 4TH BOOK)
Abstract: The article is dedicated to a detailed study of using a simple verb predicate in the
"Histories" by Herodotus. The verbs of action and state were grouped, and the groups of the most
frequently used lexemes are singled out. The regularities of the author's use of predicate verbs are
revealed and their separate features are emphasised.
Keywords: simple predicate, Herodotus, "Histories", syntax, LSF, LSG.
Для історії кожного народу важливими є згадки про нього чи його землі у давніх
джерелах. Вони дають можливість відслідкувати своєрідний ланцюжок проживання народів,
довести, що ніщо і ніхто не з’явився у конкретній точці земної кулі сам по собі, без жодної
історичної спадщини чи наступництва. Для українських земель одним із джерел таких згадок
є праця давньогрецького мандрівника і батька історії Геродота Галікарнаського «Історії». У
четвертій книзі своїх «Історій», яку пізніші олександрійські вчені назвали Мельпоменою,
Геродот залишив цінні свідчення про скіфів, групу племен, які населяли у І тис. до н. е.
південну частину сучасної України.
Одним із малодосліджених аспектів Геродотової творчості є вживання в ній дієслів,
зокрема їхня синтаксична роль як присудків. Четверта книга «Історій» Геродота – це
безперечно вагома джерельна база для дослідження дієслів, їхніх семантичних та
граматичних особливостей, тому, враховуючи цей факт і її значення для українців, було
вирішено проводити дослідження на її матеріалі. Враховуючи велику кількість дієслівних
предикатів у досліджуваному тексті, дослідження проведене лише на матеріалі найчастіше
вживаних лексем. Переклад Геродотового твору українською здійснив А. О. Білецький [1].
Значна кількість вчених займається вивченням функціонування дієслівних одиниць у
системі мови та намагається здійснити їхню класифікацію, беручи за основу поділ на
лексико-семантичні поля та групи. Останнім часом в українському мовознавстві
спостерігається підвищення дослідницького інтересу до предикату.
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Мета представленої роботи – дослідити лексико-граматичні засоби вираження
простого дієслівного присудка у четвертій книзі «Історій» Геродота.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що як правило подібні дослідження
здійснюються на матеріалі сучасних мов. На противагу, ми спробуємо провести
комплексний лексико-граматичний аналіз дієслівних форм у давньогрецькій мові,
використовуючи класифікацію дієслів, запропоновану Т. Матвєєвою [3].
Лексико-семантична група дієслів на позначення існування у функції простого
дієслівного присудка включає в себе такі дієслівні лексеми: νέμομαι (населяти, жити); οἰκέω
(проживати, жити); ζάω (жити, існувати); κατοικέω (жити, населяти); περιοικέω (жити,
проживати).
Геродот в четвертій книзі «Мельпомена» вживає їх тоді, коли описує племена і їхнє
місце проживання. Найчастіше використовуються дієслова νέμομαι і οἰκέω. Дієсловоприсудок νέμομαι дуже часто вживається у формі praesens indicativi medii, persona III pluralis
(νέμονται) здебільшого у розповідях про скіфські племена:
Ἡρακλέα ἐλαύνοντα τὰς Γηρυόνεω βοῦς ἀπικέσθαι ἐς γῆν ταύτην ἐοῦσαν ἐρήμην, ἥντινα νῦν
Σκύθαι νέμονται (Ηροδ., Ιστ.IV, 8) – Геракл женучи корів Геріона прибув в ту землю, яка була
пустелею, яку тепер заселяють скіфи1.
Дієслово οἰκέω як простий присудок найчастіше зустрічається у неконтрагованій
формі рraesens indicativi activi, persona III pluralis (οἰκέουσι), коли автор описує місця
проживання різних племен, таких як скіфи, неври, андрофаги
ὕπερ δὲ Ἀλαζόνων οἰκέουσι Σκύθαι ἀροτῆρες, οἳ οὐκ ἐπὶ σιτήσι σπείρουσι τὸν σῖτον ἀλλ᾽
ἐπὶ πρήσι. τούτων δὲ κατύπερθε οἰκέουσι Νευροί. Νευρῶν δὲ τὸ πρὸς βορέην ἄνεμον ἔρημον
ἀνθρώπων, ὅσον ἡμεῖς ἴδμεν. – За алазонами проживають скіфи-орачі, які сіють хліб не для
харчування, але для продажу, вище від них живуть неври, а на північ від нервів є пустеля,
наскільки ми знаємо.
Значно рідше у досліджуваній книзі зустрічаються дієслова ζάω, κατοικέω, κατοικίζω,
περιοικέω зі вказаною вище семантикою.
Дієслово κατοικίζω як простий предикат вживається також переважно у теперішньому
часі: τούτους, ἐπεὰν γένωνται τρόφιες, ὃ τι χρὴ ποιέειν, ἐξηγέο σύ, εἴτε αὐτοῦ κατοικίζω（χώρης
γὰρ τῆσδε ἔχω τὸ κράτος αὕτη εἴτε ἀποπέμπω παρὰ σέ (Ηροδ., Ιστ IV, 8) – Коли вони виростуть,
що треба робити, ти поясни, чи поселити їх тут (бо я маю владу над цією країною) чи
відіслати їх до тебе. У цьому уривку дана лексема набуває значення не просто жити, а
надавати житло, давати місце для проживання. Вживає цей присудок Геродот у першій особі
однини, в уривку про єхидну (жінку-змію), яка запитує Геракла, що їй робити з їхніми
спільними дітьми. Тут також бачимо кон’юктив від дієслова γίγνομαι, вжитий у непрямому
питанні у функції coniuctivus dubitationis.
Синонімічні лексеми ὑπεροικέω та κατοικέω зафіксовані у рraesens indicativi activi,
persona III pluralis (ὑπεροικέουσι) та у perfectum indicativi medii, persona III pluralis
(κατοίκηνται) відповідно:
…ὑπεροικέουσι δὲ τούτων δευτέρην λάξιν ἔχοντες Βουδῖνοι, γῆν νεμόμενοι πᾶσαν δασέαν
ὕλη παντοίῃ (Ηροδ., Ιστ IV, 21) – По другу сторону від цих живуть будини, маючи іншу
земельну ділянку, заселяючи землю всю покриту густим різноманітним лісом.
Дієслово ζάω найчастіше зустрічається у досліджуваному тексті в рraesens indicativi
activi, persona III pluralis (ζῶσι) у значенні жити (існувати) за рахунок чогось, тобто
виживати: μετὰ δὲ τὴν ἔρημον ἀποκλίνοντι μᾶλλον πρὸς ἀπηλιώτην ἄνεμον νέμονται Θυσσαγέται,
ἔθνος πολλὸν καὶ ἴδιον: ζῶσι δὲ ἀπὸ θήρης (Ηροδ., Ιστ IV, 22) – За пустелею повернувши більше
на схід живуть Фісагети, плем’я численне і своєрідне. Живуть вони з полювання.
Найуживанішою ЛСГ лексико-семантичного поля дії є група дієслів на позначення
акту мовлення, яка містить такі лексеми: λέγω (говорити, розповідати); επιορκέω (присягати);
αρνέομαι (заперечувати, не погоджуватися); φημί (говорити, розповідати).
1

Тут і далі переклад власний.
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Найчастіше у розглянутій книзі вживається дієслівна лексеми λέγω, особливо, коли
автор наводить різні факти, отримані із розповідей людей. Предикат у даних
висловлюваннях представлений формами рraesens indicativi activi, persona III pluralis
(λέγουσι); рraesens indicativi passivi, persona III singularis (λέγεται); рerfectum indicativi passivi,
persona III singularis (εἴρηται):
τοῦ δὲ Ταργιτάου τούτου τοὺς τοκέας λέγουσι εἶναι ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες, λέγουσι
δ᾽ ὦν, Δία τε καὶ Βορυσθένεος τοῦ ποταμοῦ θυγατέρα (Ηροδ., Ιστ IV, 5) – Кажуть, на мою ж
думку, говорячи не вірно, що батьками цього Таргітая були Зевс і дочка ріки Борисфен;
Синонімічне до λέγω дієслово φημί вживається значно рідше та зустрічається у формі
рraesens indicativi activi, persona III pluralis: αὐτίκα δὲ διαλελαμμένος ἄγεται οὗτος τὸν ἂν
δὴ φῶσι ἐπιορκῆσαι (Ηροδ., Ιστ IV, 8) – І негайно цього взятого окремо, про якого
говорять, що він неправдиво поклявся ведуть. Кон’юктив з ἂν вживається у даному
уривку у підрядному означальному реченні з відтінком умови.
Дієслівний присудок επιορκέω вживається у формі рerfectum indicativi activi, persona III
singularis (ἐπιώρκηκε), коли Геродот говорить про один із поширених скіфських звичаїв –
клятву на домашньому вогнищі царя: ἐπεὰν δὲ βασιλεὺς ὁ Σκυθέων κάμῃ, μεταπέμπεται τῶν
μαντίων ἄνδρας τρεῖς τοὺς εὐδοκιμέοντας μάλιστα, οἳ τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ μαντεύονται: καὶ
λέγουσι οὗτοι ὡς τὸ ἐπίπαν μάλιστα τάδε, ὡς τὰς βασιληίας ἱστίας ἐπιώρκηκε ὃς καὶ ὅς, λέγοντες
τῶν ἀστῶν τὸν ἂν δὴ λέγωσι (Ηροδ., Ιστ IV, 68) – Коли у скіфів захворіє цар, то він посилає за
трьома віщунами, які користуються доброю славою і пророчать названим способом; і ті
здебільшого говорять, що той і той поклялися на царському домашньому вогнищі і кажучи
це про того з громадян, кого вони назвуть. Кон’юктив вживається тут у підрядному часовому
реченні і з часткою ἂν у підрядному означальному реченні з відтінком умови.
Лексема αρνέομαι як простий предикат виражений формою рraesens indicativi medii,
persona III pluralis (ἀρνέεται): ὁ δὲ ἀρνέεται, οὐ φάμενος ἐπιορκῆσαι, καὶ δεινολογέεται (Ηροδ.,
Ιστ IV, 68) – Він заперечує, говорячи, що він не клявся і сильно обурюється. Скіфи як
кочівники, добробут яких часто залежав від наявності вогню, дуже шанували богиню
домашнього вогнища, тому безпідставно було клястися на домашньому вогнищi, особливо
царському, оскільки це впливало не тільки на самого скіфського царя, але й на його людей.
До лексико-семантичної групи на позначення акту найменування ми включаємо такі
дієслівні лексеми: ὀνομάζω, καλέω, λέγω. Усі ці дієслова Геродот вживає у значенні називати.
Форми присудка зафіксовані у таких неконтрагованих формах: рraesens indicativi activi,
persona III pluralis (καλέουσι); рraesens indicativi passivi, persona III pluralis (καλέονται) et
singularis (καλέεται):
διὰ μέν γε τῆς Σκυθικῆς χώρης πέντε μὲν οἱ ῥέοντες, τὸν τε Σκύθαι Πόρατα καλέουσι Ἑλλήνες
δὲ Πυρετόν (Ηροδ., Ιστ IV, 48) – Через скіфську землю течуть п’ять цих річок, та, яку скіфи
називають Порат, а елліни Пірет;
Інша лексема, яка належить до ЛСГ на позначення акту найменування –ὀνομάζω. Дане
дієслово вживається в аoristus indicativi activi, persona III pluralis (ὠνόμασαν): σύμπασι δὲ εἶναι
οὔνομα Σκολότους, τοῦ βασιλέος ἐπωνυμίην. Σκύθας δὲ Ἕλληνες ὠνόμασαν (Ηροδ., Ιστ IV, 6) –
А всім їм ім’я було сколоти по імені царя, а греки називали їх скіфами.
Згадуване вище дієслово λέγω також може вживатися у досліджуваному тексті із
семантикою називати у формі рraesens indicativi activi, persona III pluralis (λέγουσι): Γηρυόνεα
δὲ οἰκέειν ἔξω τοῦ Πόντου, κατοικημένον τὴν Ἕλληνές λέγουσι Ἐρύθειαν νῆσον τὴν πρὸς
Γαδείροισι τοῖσι ἔξω Ἡρακλέων στηλέων ἐπὶ τῷ Ὠκεανῷ (Ηροδ., Ιστ IV, 8) – Геріон жив далеко
від Понту біля Гадір, населяючи острів, який греки називали Ерісфея.
Серед ЛСГ дієслів на позначення руху найбільшою є лексико-семантична група дієслів
переміщення, яка включає в себе такі дієслівні лексеми: περιελαύνω (об’їжджати); φεύγω
(тікати) та διώκω (переслідувати); ἀφικνέομαι і ἔρχομαι (приходити, прибувати); ὑπερβαίνω
(переходити); ῥέω і ὁρμάω (текти); ἐκδίδωμι, εἰσδίδωμι і εἰσβάλλω (впадати); κομίζω (везти) і
ἕπομαι (слідувати).
Дієслово περιελαύνω (об’їжджати) вживається в аoristus coniunctivi activi, persona III
singularis (περιελάσῃ): δίδοσθαι δέ οἱ διὰ τοῦτο ὅσα ἂν ἵππῳ ἐν ἡμέρῃ μιῇ περιελάσῃ αὐτὸς
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(Ηροδ., Ιστ IV, 7) – Дають йому через це стільки землі, скільки він сам об’їде на коні за
один день. Кон’юктив з ἂν вживається у даному уривку в підрядному означальному
реченні з відтінком умови.
Дієслова φεύγω (тікати) та διώκω (переслідувати) репрезентуються часовими формами
іmperfectum indicativi activi, persona III pluralis (ἔφευγον, ἐδίωκον): οἱ μὲν γὰρ Κιμμέριοι αἰεὶ τὴν
παρὰ θάλασσαν ἔφευγον, οἱ δὲ Σκύθαι ἐν δεξιῇ τὸν Καύκασον ἔχοντες ἐδίωκον (Ηροδ., Ιστ IV, 12)
– Бо Кіммерійці завжди тікали вздовж моря, а скіфи їх переслідували маючи з права Кавказ.
Дієслова-присудки ἀφικνέομαι (іон. ἀπικνέομαι) і ἔρχομαι використовуються автором в
одному і тому ж значенні – приходити. Щодо часових форм, то ці лексеми вживаються в
рraesens indicativi medii, persona III pluralis (ἀπικνέονται) та аoristus coniunctivi activi, persona
III pluralis (ἔλθωσι). Для прикладу, наводимо спільний для обох цих присудків контекст:
Σκυθέων τινὲς ἀπικνέονται ἐς αὐτούς, τῶν οὐ χαλεπόν ἐστι πυθέσθαι καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐκ
Βορυσθένεος τε ἐμπορίου καὶ τῶν ἄλλων Ποντικῶν ἐμπορίων: Σκυθέων δὲ οἳ ἂν ἔλθωσι ἐς αὐτούς,
δι᾽ ἑπτὰ ἑρμηνέων καὶ δι᾽ ἑπτὰ γλωσσέων διαπρήσσονται (Ηροδ., Ιστ IV, 24) – Деякі з скіфів
приходять до них і від яких не важко дізнатися чи від греків з торгового порту Борисфену,
чи від інших понтійських торгових портів, а ті з скіфів, які приходять до них, то ведуть
переговори через сім перекладачів і сімома
мовами. Кон’юктив з ἂν вживається тут у
підрядному означальному реченні з відтінком умови.
Лексема ὑπερβαίνω в значенні переходити як дієслівний присудок вживається у
досліджуваному тексті у формі рraesens indicativi activi, persona III pluralis (ὑπερβαίνει): μέχρι
μὲν δὴ τούτων γινώσκεται, τὸ δὲ τῶν φαλακρῶν κατύπερθε οὐδεὶς ἀτρεκέως οἶδε φράσαι. ὄρεα γὰρ
ὑψηλὰ ἀποτάμνει ἄβατα καὶ οὐδείς σφεα ὑπερβαίνει (Ηροδ., Ιστ IV, 25) – До цих (територія)
визначається, а вище фалакрів ніхто не може сказати точно, бо відділяють високі недоступні
гори і жоден їх не переходить.
Коли Геродот описує річки, то при гідронімах використовує прості предикати ῥέω i
ὁρμάω у значенні текти; ἐκδίδωμι, εἰσδίδωμι i εἰσβάλλω у значенні впадати. Дієслово ῥέω
зустрічається найбільше зі всіх перелічених вище форм, здебільшого в рraesens indicativi
activi, persona III singularis (ῥέει) : ἴσος δὲ αἰεὶ ῥέει ἐν τε θέρει καὶ χειμῶνι ὁ Ἴστρος κατὰ τοιόνδε
τι, ὡς ἐμοὶ δοκέει: (Ηροδ., Ιστ IV, 50) – Однаковий завжди і літом, і зимою тече Істр: але, як
мені здається.
Синонімічне дієслово ὁρμάω трапляється значно рідше та використовується у формах
рraesens indicativi medii, persona III singularis (ὁρμᾶται): τρίτος δὲ Ὕπανις ποταμὸς ὁρμᾶται μὲν
ἐκ τῆς Σκυθικῆς, ῥέει δὲ ἐκ λίμνης μεγάλης τὴν πέριξ νέμονται ἵπποι ἄγριοι λευκοί: καλέεται δὲ ἡ
λίμνη αὕτη ὀρθῶς μήτηρ Ὑπάνιος (Ηροδ., Ιστ IV, 52) – Третя річка Гіпаніс тече зі Скіфії, витікає
з великого озера, довкола якого пасуться білі дикі коні і називається правильно це озеро
матір’ю Гіпаніса.
Нами зафіксовано часте використання дієслівних лексем ἐκδίδωμι і εἰσβάλλω,
переважно у формах: рraesens indicativi activi, persona III singularis (ἐκδιδοῖ) et pluralis
(ἐσβάλλουσι):
ἕκτος δὲ Ὑπάκυρις ποταμός, ὃς ὁρμᾶται μὲν ἐκ λίμνης, διὰ μέσων δὲ τῶν νομάδων Σκυθέων
ῥέων ἐκδιδοῖ (Ηροδ., Ιστ IV, 8) – Шоста річка Гіпакіріс, яка тече з озера через середину скіфівкочівників, впадає біля міста Каркінікіди в море;
Отже, бачимо, що у досліджуваному тексті переважають дієслова ЛСГ на позначення
акту мовлення. Трохи меншою є ЛСГ на позначення акту найменування і найменшою – ЛСГ
дієслів на позначення руху. З цих даних випливає, що найпоширенішим є дієслово λέγω.
Засвідчено також домінування форм третьої особи, як однини, так і множини різних часів.
Серед часових форм найчастіше трапляються форми теперішнього часу, рідше – аориста, ще
рідше – інших минулих часів.
У ході роботи, використовуючи лексико-семантичну класифікацію лексикосемантичних груп дієслів запропоновану Т. Матвєєвою, ми поділили досліджувані дієслова
на лексико-семантичні поля стану і дії. До першого ЛСП ввійшли лексеми на позначення
місця проживання, у той час, як до другого – на позначення акту мовлення, акту
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найменування та руху. Ми також виявили, що найуживанішими дієслівними лексемами є
дієслова, які відносяться до ЛСП дії.
Таким чином приходимо до висновку, що простий присудок займає помітне місце у
досліджуваному тексті, виступаючи у різних контекстах протягом усієї розповіді. Його
використання свідчить про намагання автора зробити текст простим і доступним для
непідготовленого читача.
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Голинська Ірина
ОБРАЗ СОБАКИ У РОМАНІ МАРКА ГЕДДОНА
«ДИВНИЙ ВИПАДОК ІЗ СОБАКОЮ ВНОЧІ»
У статті розглядаються функціонування та призначення образу собаки у романі М.
Геддона «Дивний випадок із собакою вночі», а також мета введення даного образу у текст,
його вплив на розвиток сюжету та характерів головного та другорядних героїв.
Ключові слова: анімалістичний образ, собака.
Dog Image in the novel “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time”
by Mark Haddon
Functions of dog image, its purpose in the context and influence on the development of plot
and characters in the novel “The Curious Incident of the Dog in the Night-Time” by Mark Haddon
have been studied in the article.
Keywords: animalistic image, dog.
Роман
британського
письменника
Марка
Геддона
розповідає
історію
п’ятнадцятирічного хлопчика на ім’я Крістофер Джон Френсіс Бун, який страждає на аутизм
і протягом уже двох років живе лише з батьком, бо його мати померла в лікарні від
сердечного нападу.
Роман «Дивний випадок із собакою вночі» (об’єкт дослідження) став першою роботою
М. Геддона для дорослої аудиторії. Незвичним є те, що роман був опублікований одночасно
окремими виданнями для дітей та дорослих.
Назва книги дає нам підказку, що предметом дослідження буде функціонування образу
собаки у романі, але, окрім цього, ще й цитує оповідання Артура Конан Дойля «Срібний», в
якому Шерлок Холмс розслідує вбивство, звернувши увагу на дивну поведінку собаки в ніч
злочину.
Анімалістичні образи у літературі мають досить довгу традицію, на початку якої
знаходяться міфологічні вірування та уявлення людини про тварин. Образ собаки є одним є
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найпопулярніших. Зустрічаємо цих тварин у «Каштанці» Антона Чехова, «Житті собакмонстрів» Кірстена Бакіса, «Мистецтві перегонів під дощем» Гарта Стайна, «Муму» Івана
Тургенєва та багатьох інших.
У «Дивному випадку із собакою вночі» присутні декілька собак, що виконують роль
таких собі відправних точок розвитку сюжету, які слугують поштовхами для дій героїв.
Першою такою є чорний пудель Веллінгтон, який належав сусідці головного героя і
якого він знаходить зранку з увіткнутими в нього садовими вилами. Це стало своєрідною
зав’язкою, адже з цього моменту Крістофер вирішує стати детективом і дізнатися, хто вбив
собаку. Знову ж таки не обійшлося без Конан Дойля та його Шерлока, адже головний герой
надихнувся на пошуки «Собакою Баскервілів». Хлопець заводить спеціальну книгу, у якій
записує результати своїх спостережень, що дуже не подобається його батькові, який згодом
відбирає її. Намагаючись знайти записи про вбиту собаку, Крістофер натрапляє на листи від
ніби покійної матері. Це підриває довіру головного героя до батька та дає нову поживу для
розвитку конфлікту.
Другою представницею цих тварин є такса місіс Александерс, з якою Крістофер
познайомився у процесі розслідування. Хлопець не любить спілкуватися з чужинцями, проте
йому дуже подобаються собаки, і саме такса стала причиною чому він пішов на контакт із
старою жінкою. Вона ж розповіла йому, що його мама зраджувала батьку. Ця такса стала
каталізатором подій, адже після цього Крістофер дізнається, що батько йому брехав, а матір
насправді жива.
Третьою собакою, що перетворилась на своєрідну розв’язку твору, став золотий
ретривер, що отримав ім’я Піщаник. Подароване Крістоферу батьком, це цуценя сприяло
зближенню та примиренню не тільки з сином, а й з колишньою дружиною. Судячи з кінцівки
роману ми можемо припустити, що сім’я буде разом знову.
Окрім того, що собаки у даному романі є рушійною силою сюжету, автори часто
використовують образ цієї тварини, щоб через ставлення до неї людини показати її моральні
якості. Часто у такий спосіб ще намагаються позитивно вплинути на виховання персонажів.
Ми розуміємо, що головний герой, який з легкістю знаходить спільну мову з цими
тваринами, хоч страждає від аутизму і має «певні поведінкові труднощі» [2], проте володіє
чистою та доброю особистістю.
Для його ж батьків собаки стають тим, що допомагає зблизитися один з одним знову,
вдосконалитися у духовному плані та виправити старі помилки. Матір Крістофера
повертається до сина, намагаючись спокутувати свою провину за те, що була недостатньо
терплячою та покинула власну дитину заради іншого чоловіка. Батько, який же і вбив першу
собаку Веллінгтона, таким чином спричинивши увесь наступний ланцюжок подій, свого
примирення зі сім’єю досягає за іронією долі з допомогою собаки. Цуценя золотистого
ретривера, на жаль, не може жити у найманій кімнаті, тому Крістофер часто приходить до
батька погратися з ним. Поступово такі зустрічі допомагають кризі між рідними скреснути,
а також сприяють налагодженню контактів між обома батьками, які тепер на перше місце
ставлять не власні почуття та образи, а добробут свого сина.
Отже, собаки у «Дивному випадку з собакою вночі» є не просто лише прикрасою чи
цікавим додатком до оповіді, не тільки образом, а рушієм сюжету книги. Вони допомагають
головному герою впоратися з кризою у його житті та відновити стосунки в сім’ї, показуючи
психологію персонажів та їх внутрішній світ.
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Голуб Юлія
Лексикометрія у романі «Ярмарок марнославства» В. М. Теккерея
Робота з корпусами, тобто з масивами текстів, представленими в електронному
вигляді, стала одним з основних методів лінгвістичних досліджень. Корпус дозволяє швидко
та надійно аналізувати великі масштаби даних. Одним з напрямів лінгвістичних досліджень
є лексикометрія — це вимірювання частоти, з якою слова трапляються в тексті. За
допомогою лексикометрії визначається лексичне багатство тексту. Дані про взаємозв'язки та
частотність відображають дві форми аналізу, а саме якісний та кількісний, які однаково
важливі для корпусної лінгвістики. До лексикометричних показників належать: коефіцієнт
лексичної різноманітності type/token ratio, hapax legomenа — слова, які вживаються в тексті
лише один раз, пошук ключових слів, встановлення частотних сполучуваностей тощо.
Актуальність роботи полягає у поширенні популярності та розвитку комп’ютерних
технологій, які допомагають проводити швидкі, складні дослідження, обробляти матеріал
швидше, ніж вручну. Використане програмне забезпечення #Lancsbox є програмним
забезпеченням для обробки тексту нового покоління. Лексикометричний аналіз — запорука
об'єктивного дискурсного та стилістичного аналізів, тому пошук способів його якісного
здійснення із застосуванням сучасного програмного забезпечення є особливо актуальним.
Предметом роботи є аналіз лексикометричних параметрів роману “Ярмарок
марнославства” В. М. Теккерея. Об’єкт аналізу — корпус тексту роману “Ярмарок
марнославства” В. М. Теккерея.
Метою роботи є лексикометричний аналіз літературного тексту за допомогою
програми обробки корпусів #Lancsbox.
Мета передбачає розв'язок таких завдань:
1)
проаналізувати теоретичні джерела з теорії лексикометричного аналізу;
2)
провести лексикометричний аналіз та виділити найчастотніші лексичні одиниці;
3.
встановити кількісні показники ідіостилю автора, включно з hapax lagomenа на основі
тексту твору;
4.
здійснити аналіз лексичної сполучуваності.
Матеріалом для дослідження є текст "Ярмарку марнославства" В. М. Теккерея. Текст
твору було піддано обробці #LancsBox — програмного забезпечення нового покоління, що
використовується для аналізу мовних даних та корпусів, розробленому в Ланкастерському
університеті.
В результаті роботи опрацьовано теоретичну інформацію стосовно поняття
лексикометрії та методів її застосування. Проведено загальний аналіз частотності
використання та сполучуваності лексичних одиниць за допомогою інструментів корпусу.
Встановлено кількісні показники ідіостилю автора, за допомогою існтрументів KWIC,
Words, GraphColl, Text, включно з найчастіше вживаними словами, сполученнями,
частинами мови, та hapax lagomenа. За допомою Ngrams tool візуалозовано частотність та
дисперсію в корпусі.
Виявлені результати дослідження покликані підкріпити дискурсний та стилістичні аналізи
твору, а також можуть бути використанні для порівняльного лексикографічного аналізу.
Бібліографія:
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Концепт ПАНДЕМІЯ у сучасній англійській мові
Пандемія
стала
невід’ємною
частиною
нашої
сьогоднішньої
реальності.
Ковід-19 різко змінив те, як ми живемо, думаємо та взаємодіємо один з одним. Наші
попередні моделі життя змінилися цілковито. Саме тому дослідження концепта ПАНДЕМІЯ
є вкрай актуальним для сучасного суспільства. Вивчення даного концепта є настільки
актуальним через його важливість для осмислення мовної картини світу та побудови
концептуальної системи.
Ключові слова : концепт, пандемія, коронавірус, лексикон.
The Concept of Pandemia in Modern English
Pandemia has become an integral part of our today’s reality. Covid-19 has dramatically altered the
way we live, think and interact with each other. Our previous patterns of life have changed
completely. That’s why researching the concept of Pandemia is very topical for a present-day
society. Studying this concept is so relevant due to its importance for understanding the linguistic
picture of the world and building a conceptual system.
Keywords: concept, pandemia, coronavirus, lexicon.
Концепт - це оперативна одиниця чи категорія мислення, що формується в процесі
мовленнєво-мисленнєвої діяльності, але формується, на відміну від понять, переважно
природнім шляхом, тобто таким ж самим чином як народжуються слова. Концепт є
фундаментальною одиницею знання, що є центральною для категоризації та
концептуалізації. Загальні ознаки речей, що визначають їх форму, можуть бути охоплені
тільки думкою, тому загальне може бути тільки у мисленні, причому в мисленні конкретної
людини, а не поза його межами. Універсалії представлені в мисленні концептами, зовнішнім
аналогом яких є слова. Самі концепти визначають як одиниці чи категорії мислення, що
склалися в результаті досвіду пізнання навколишньої дійсності. Концепт відображає та
зберігає в собі результати освоєння людиною навколишнього світу, здійснювані як в
процесі предметної діяльності, так і в процесі пізнання. Людина постійно отримує
інформацію із зовнішнього світу і певним чином її структурує: узагальнює, диференціює,
порівнює, оцінює, зводячи знання та уявлення в щось інваріантне.
Оксфордський словник подає наступне визначення пандемії : це хвороба, що поширюється
по усій країні чи по усьому світові. Всесвітня організація охорони здоров’я визначає
пандемію,
як
поширення
нового
захворювання
у
світових
масштабах.
Концепт ПАНДЕМІЯ є складним конструктом, котрий є тісно пов’язаний з соціалізацією, а
також зі сферами здоров’я, політики, економіки, з базовими смислами. Сьогодні важко
знайти сферу людського життя, котра не була би прямо чи опосередковано пов’язана з
феноменом пандемії. Складність цього концепта зумовлена широким спектром скритих в
ньому смислів.
Подібно до того, як пандемія коронавірусу мала значний вплив на всі аспекти нашого
повсякденного життя, вона мала величезний вплив на мову. Нові слова та фрази такі як
“flatten the curve,” “social distancing,” “self-isolation”, “self-quarantine”, “hot zones”,
“lockdowns” та багато інших увійшли у наш пандемічний лексикон з надзвичайною
швидкістю. Можна спостерігати сильне проникнення наукового жаргону в повсякденні
розмови. Особливо поширеним є “social distancing” , що можна зустріти сьогодні всюди,
починаючи з магазинів та офісів та закінчуючи банками і торговими центрами.
Отже, вивчення концепта пандемія є дуже актуальним на сьогодні. Адже пандемія
коронавіруса змінила хід 2020 року, вплинула на всі сфери людського життя, залишивши
значний слід і на мові.
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Honcharenko Anton
SPECIFICITIES OF RENDERING MILITARY TERMINOLOGICAL UNITS AND
ABBREVIATIONS IN THE UKRAINIAN TRANSLATION OF NATO HANDBOOK
The process of rendering information from one language into another presupposes
preservation of various lexical, grammatical and stylistic features, which are typical of the
specialized source text. Since military translation is considered to be a separate type of general
translation, all its peculiar characteristics should be transferred correctly into the target culture by
available means of the target language.
Military occupation is the one that requires a thorough professional knowledge of a soldierly
system and makes the linguists endeavour to provide its representatives with an exact and wellstructured reproduction of the original text. The issue of military terms and abbreviation translation
was previously investigated by A. Aksenov, N. Fomina, L. Neliubin, Ye. Elina, R. Salimova, V.
Shevchuk, V. Balabin, V. Chebotareva, V. Karachun, V. Georgieva, A. Wilson, M. Kiš, F.
Malenica, I. Fabijanić and I. Lytovchenko.
The object of the present research is military terms and abbreviations comprising the NATO
Handbook and their rendering in its Ukrainian translation. The subject of the study constitutes
peculiarities of conveying military terminological units and abbreviations in the Ukrainian
translation of the NATO Handbook and translation strategies applied by linguists to transfer these
lexical units that may or may not correspond to terms typical of the foreign reality.
The NATO Handbook is one of the main theoretical sources of the Alliance, as its structure
and aims are shaped there. The NATO Handbook abounds in terminological units and their
translation requires the profound linguistic background.
Prof. L. Neliubin in his textbook “Military translation and its peculiarities” analyses
strategies, which should be adhered by a translator, and singles out three types of terms with
different degree of translatability, suggesting appropriate ways of terms translation peculiar to each
group. The first group is composed by terms that denote notions of the general foreign reality that
correspond to the target language reality, e.g. alliance – альянс. This group is the easiest for readers’
perception since the correct translation is attained by applying target language equivalents that may
or may not coincide in the form and structure with the source language terms. The faithfulness is
predominantly achieved by using transliteration and literal translation.
Unlike the first set of terms, the second group covers terminological units that are absent in
the target culture, but there are generally accepted units which are employed for their denotation,
e.g. cluster submunitions – касетні боєприпаси. The exact translation can be achieved by means
of calque technique, analogue translation or description. The quality of a final product depends on
the right understanding of the context as it acquires great importance in the process of passing
military information from one language into another, especially when dealing with two systems that
are not closely related.
In addition, the study has analysed specificities of conveying terms that do not have definite
and stable equivalents in the Ukrainian lexical system. These are terms composing the third group,
e.g. rotational forward presence – сили передового базування. They are rendered by descriptive
technique, word-for-word translation, transcription and transliteration. It is necessary to research
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etymological, lexical and grammatical peculiarities of terms’ components to translate them
correctly. In fact, a translator may often coin his/her own lexical units for denoting the source
language terms. In this way, these units will move to the second group consisting of terms that have
proper equivalents in the Ukrainian culture.
Abbreviations compose a significant part of the written military materials. According to a
number of linguists, the process of abbreviation has become a fruitful means of composing
derivatives of existing multicomponential terminological units through the combination of their
components.
Primarily, one need to examine the context and identify the meaning of an abbreviation. Most
often, when shortenings are mentioned at the first time, they are supplied with their full equivalents
in brackets. The next step focuses on the analysis of the structure. Here it is necessary to try
deciphering the components.
Prof. Neliubin singles out the following methods that can be applied to convey the ST
shortenings into the target language:
1) preservation of English abbreviation with Latin letters. This technique is commonly used to
render the nomenclatures, e.g. UT (Underwater Training) can be presented in the Ukrainian
text as UT as well;
2) transliteration, e.g. NATO (North Atlantic Treaty Organization) is rendered as НАТО
(Організація Північноатлантичного договору);
3) transcription, e.g. EAGLE (Elevation Angle Guidance Landing Equipment) – ІГЛ
(Посадковий радіомаяк з управлінням по куту місця);
4) sound-letter transcription, e.g. CIC (Counterintelligence Corps) – Сі-Ай-Сі
(Контррозвідка);
5) translation of the complete word combination without indication of an abbreviation, e.g.
PBEIST (Planning Board for European Island Surface Transport) – Комісія планування
європейського континентального наземного транспорту;
6) translation along with transcription, e.g. CAGE (Canada Automatic Ground Environment)
– Канадська напівавтоматична система управління ПВО “Кейдж”;
7) translation of phrase components and emergence of the target language abbreviation, e.g.
CIA (Central Intelligence Agency) – ЦРУ (Центральне розвідувальне управління).
Faithful reproduction of military terms requires deep knowledge not only of a military field,
but also of linguistics. It is believed that this research will be useful for specialists who aim at
developing their expertise in the specialized translation area. Certain aspects described in the paper
may further be used for writing other scientific inquiries and working out new strategies targeted at
exact translation of military terminological units and abbreviations.

Hrytsenko Valeriia
LANGUAGE DEVIATIONS AS A PROBLEM OF THE UKRAINIAN TRANSLATION
OF
DANIEL KEYES' NOVEL “FLOWERS FOR ALGERNON”
The article centers on the concept of “deviation”, investigates the factors of their
translatability/untranslatability as well as the strategies and methods of their reproduction in
the English-Ukrainian literary translation. The theoretical premises of the paper are based
on a practical study of the novel by Daniel Keyes.
Key words: translation, deviation, graphon, translation methods, transformations,
compensation, neutralization, amplification.
The process of translating a literary work is extremely complex and unique, as it constantly
undergoes various modifications, depending on certain cultural traditions or translation preferences,
which influence the translator's decision. Quite often, authors of such works use a number of
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stylistic devices to characterize the abnormal speech of their characters, among them – a multitude
of ways to actualize deviation.
Until present, deviation is an insufficiently researched stylistic device. It can be explained by
two factors: deviations have different traditions of representation in English and Ukrainian
literature, and the arsenal of phonographic means to indicate speech defects is not limited to dialects
or sociolects that make up the greatest difficulties for translation. Thus, most theorists, especially
in the Soviet era (V. Gak, K. Chukovsky, V. Komissarov, O. Schweizer, etc.), sharply criticized the
very idea of reproducing the deviations in translation.
Nonetheless, today we can observe how completely different tendencies are formed both for
translation and for translational analysis of the deviations. According to the observations of modern
experts, in translation projects more and more often samples of parallel/similar reproduction of
deviations begin to appear, which require careful analysis, which, in turn, determines the relevance
of our study.
It is well-known that the main goal of literary translation is to achieve equivalence and
adequacy. Moreover, the equivalent and adequate translation of deviations from the literary norm
requires a special approach, which will be discussed in this article. It is devoted to the methods by
which the reflection of violated language norms in Ukrainian translation is preserved. In particular,
the material of this research is the novel by Daniel Keyes “Flowers for Algernon” and its Ukrainian
translation by Viktor Shovkun.
This research has been conducted by using a comprehensive approach that combines different
types of analysis. Firstly, in the course of the study, the contrastive analysis method is applied as
far as two unrelated languages (English and Ukrainian) are compared to determine the semantic and
stylistic aspects of the lexis use. Analysis of the translation studies is a central issue of this research
in terms of the translation techniques for re-creating deviations used by Vikror Shovkun. In addition,
it applies the method of comparative analysis in regard to particular examples and their translation
into the target language.
To the best of our judgement, let us firstconsidera theoretical perspective for the notion of
deviation from the literary norm and the possible methods of its re-creation in Ukrainian.
Deviation is a term used to define the spelling and pronunciation of a non-standard word or
sentence structure [8, p. 79]. Deviation that is a linguistic phenomenon has a serious psychological
effect on the reader (or listener). If a part of a writing is deviant, it becomes especially visible or
prominent in perception. This is called “foregrounding” [9, p. 11].
Leech suggests that any deviation from anticipated linguistic behavior patterns will lead to a
reaction of disorientation and shock, and that writing laws will be violated [7, p. 10-12]. Therefore,
the deviation is infringement and breach of rules. But for the writer, the question of whether or not
to follow the language law is a matter of personal preference. Thus, deviation arises as a result of
preference, i.e. the selection of features by the author from the variety of linguistic items. The writer
may use the normal set of linguistic items, or uniquely exploit these normal elements.
The degree of deviation depends on the writers, styles, and time. It varies from author to
author, from genre to genre and from time to time. It also varies according to the degree of violation
of the rules.
The study of deviations is one of the “eternal” problems of translation studies, namely the
problem of translatability/untranslatability. The question of the translatability of the deviations is
often questioned by both theorists and translators. The opinion that deviations are untranslatable
was dominating for a long time in Soviet translation studies because they are a reflection of dialects
and sociolects that cannot be translated apriori [2 , p. 216].
In order to correctly reproduce the content of the original text, translators use techniques that
completely or partially change the structure of the sentences of the original. Thus, J. Retsker
considers transformations as methods of logical thinking, which help to reveal the meaning of a
foreign-language word in context and to find it a Ukrainian correspondent that does not coincide
with the dictionary [3 , p. 38].
Source-text linguistic deviations require not only numerous transformations at the lexical and
grammatical levels, but also the use of such translation methods as compensation, neutralization
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and amplification. Yakovleva defines compensation as a method in the course of which elements
of meaning, pragmatic meanings, as well as stylistic nuances, the identical transfer of which is
impossible, and consequently, those that are lost in translation are reproduced in the text of the
translation by some other means, but not necessarily in the same place as the original [4, p. 54]. The
strategy of neutralization is used to eliminate errors that were made in the original, that is, those
that were not reflected in the translation. This technique is used when the translator fails to find an
adequate version of the deviant piece in the original language that would fully respond to its norms.
The final method is amplification. Here, the translator adds certain elements to the source language
to make it more comprehensible or expressive.
In the modern world, various deviations from the literary norm are found in writings more
and more often. In this regard, the task of translators is to adequately transfer the original text to
their native language with the most appropriate emotional effect. The most interesting and complex
in terms of translation is considered to be the novel by Daniel Keyes “Flowers for Algernon,” the
first chapters of which are full of deviations.
Originally published as a short story, the book-long “Flowers for Algernon” by Daniel Keyes
demonstrates the mind-style of thirty-two-year-old Charlie Gordon, an mentally disabled man, as
he undergoes an experiment to increase his IQ, which is considered low at sixty-eight.
The novel uses unusual language, depicts a socially unconventional character, and is also
“generically deviant in being unlike other novels written in its time”. It is written in the report-form
and depends on a “generically unexpected for the context of fiction”. Therefore, the book is both
internally and externally deviant. From a linguistic angle, the book demonstrates foregrounding
techniques on a range of levels, which can clarify and explain why it gained not only the Hugo but
also the Nebula Award when it was first published [5, p. 96].
Further in our research we will try to investigate the strategies applied by Viktor Shovkun,
who faced a difficult creative task to reproduce the speech of a mentally disabled person. Let us
analyze in detail what methods and techniques the translator uses to reproduce such anormative
speech in the Ukrainian translation, and whether he reproduces it at all. Consider the excerpt from
the report written by Charlie:
English
Ukrainian
I am 32 yeres old and next munth is
Мені тридцять двоє років і в наступнім
my brithday. I tolld dr Strauss and місяці буде мій день народження. Я сказав
perfesser Nemur I can't rite good but he дохторю Штраусу та професорю Нявмуру
says it dont matter he says I shud rite just шо я не вмію добре писати але він сказав шо
like I talk and like I compushishens in це неважно і шоб я писав як я балакаю і як
Miss Kinnians class at the beekmin пишу твори у класі міс Кінніан у її школі для
collidge center for retarded adults where I недорозвинених дорослих куди я хожу
go to lern 3 times a week on my time off.[ вчитися тричі на тиждень коли маю вільний
6, p. 1]
час. [1, p.9]
From the passage above one can make several conclusions as to how the author of the original
used the deviations and how the translator rendered them in the translation. D. Keys used a large
number of different deviations in his novel to convey and individualize Charlie's speech. Let us
analyze the deviations found in this passage. The first type of deviation found in the text is
graphological: “yeres”, “munth”, “shud”, etc., which should be spelled like “years”, “month”, and
“should”. They are not obvious to those unfamiliar with a literary standard (as the protagonist).
The second type is grapho-phonetic deviations, which are represented in the passage by the
following examples: “brithday”, “prefesser”, which indicates that for Charlie these words are very
familiar. The grammatical deviation “dont”, which has the wrong form in combination with “it” and
emphasizes inconsistency of grammatical categories in the mind of the hero. Also in the passage is
a “nonce-formation” such as “compushishens”, which is probably the result of Chari's ignorance of
the lexical unit to denote a certain concept. The complete absence of punctuation marks in this
example indicates not only the hero's unawareness of the rules but also Charlie's remoteness from
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what he writes, for him it is rather a flow of consciousness than separate, meaningful events and
situations.
It can be noticed immediately that some of the original text deviations are not transmitted by
the translator, while the correctly spelled original words become deviations in the Ukrainian
translation, thus the translator uses the transformation of compensation to preserve the stylistic
integrity of the passage.
Let us note how V. Shovkun chooses lexical units to create an effect identical to the original
text. As the Ukrainian language is more accurate in the context of correlation of pronunciation with
spelling, the translator resorts to alternating letters whose sounds are phonetically similar, such as
“дохтор” instead of “доктор”. Taking into account the typological structure of the Ukrainian
language as a synthetic language, the translator creates deviations by means of flexion distortions,
for example, “дохторю”, not “доктору”, “професорю”, not “професору”. Equally important is
dialect vocabulary, which characterizes the speaker as ignorant and distant from culture. Examples
of using such lexical units are “шо”, “балакаю”, “неважно”. The name of the educational
institution that Charlie attends is removed from the translation, which does not cause any logical
loss and is therefore admissible.
Most often in the translation the method of compensation is used, according to which the
deviations of the original are reproduced either at the same level or compensated by others, namely
lexical and grammatical, as well as neutralization due to allomorphic features of the two languages,
because English and Ukrainian belong to different language families. Therefore, the translator does
not use one strategy in its pure form but applies them holistically in the system. That is the so-called
“golden mean” strategy, which aims to preserve in the original text those violations of language
norms that can be transmitted, and which cannot be transmitted naturally to compensate for other
units at other levels. Consider the following example, which is interesting in terms of translation:
English
Ukrainian
I never tell lies any more because
Я більше ніколи ни бришу томушо коли
when I was a kid I made lies and I always я був детиною я брихав і мине за це
got hit. [6, p. 4]
лупцювали. [1, p.13]
Although the author did not use any deviations, we see a rather unique picture in the
translation. The translator uses phonetically deformed lexemes in those places that are absolutely
phonetically correct compared to the original text, thus resorting to the use of compensation. This
approach is absolutely justified, because it allows you to achieve the natural sound of the translation.
To most accurately imitate the Ukrainian pronunciation of words, Viktor Shovkun creates an
“artificial” language in the language, and uses “ни бришу” instead of “не брешу”, “детиною”
instead of “дитиною”, “брихав” instead of “брехав”, “мине” instead “мене”.
English
Ukrainian
He said Miss Kinnian tolld him I
Він сказав, що міс Кінніан сказала йому
was her bestist pupil in the Beekman я найкращий учень у школі Бекмана для
School for retarted adults and I tryed the недорозвинених учнів і найбільше стараюся
hardist becauz I reely wоntd to lern I бо справді хочу навчитися грамоти хочу
wоntid it more even then pepul who are навіть більше аніж люди тямовитіші ніж
smarter even then me. [6, p. 3]
я. [1, p. 12]
In particular, in the original we see how the author uses a variety of phonographic and
grammatical deviations for the authenticity of the image of the hero's speech. In fact, continuing to
demonstrate the peculiarity of his hero's speech, who spells everything as he hears, the author
depicts the deviations in accordance with the norms of English phonetics: tolld = told [təuld], tryed
= tried [traɪd], becauz = because [bɪ'kɒz], reely = really ['rɪəlɪ], wontid = wanted [wɒntɪd], lern =
learn [lɜ: n], then = than [ðən]. Grammatical deviations are observed in the incorrect formation of
adjectives of the highest degree of comparison in English: “bestist” instead of “the best”,“hardist”
instead of “the hardest”.
In translation, any efforts of the author are ignored altogether. No phonetic deformations are
observed, but there is one grammatical, the lexeme “тямовитий” in the Ukrainian language does
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not form the highest degree of comparison with the addition of the suffix “-іш”, the correct option
would be “більш тямовитий”. The translator used the neutralization strategy, the principle of which
is to eradicate the mistakes made in the original, that is, those not reflected in the translation. This
approach is used when the translator fails to find in the target language an appropriate version of
the deviant piece that would fully satisfy its norms. Therefore, such translation violates the artist's
creative idea, and the reader does not get the impression of the image of Charlie, which the author
tried to portray.
Overall, it can be concluded that deviations from the literary norm include all cases of
distortion of the literary language and speech. They have no direct correspondence in another
language, as a result they are tangible only in relation to a specific language. To achieve the desired
effect, when translating deviations from the literary norm, the translator uses lexical, grammatical
and stylistic transformations.
After analyzing all the data, it is visible that spelling and punctuation deviations from the
literary norm are most common, and to achieve an equivalent and adequate translation, stylistic and
lexical transformations are mainly used, namely “adequate replacements”, neutralizations,
amplifications and compensations. Consequently, Viktor Shovkun uses the so-called “golden
mean” approach, which seeks to preserve in the translation certain deviations which can be
transmitted, and to compensate those which cannot be naturally reproduced.
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Грубеляс Христина
Еволюція дискурсу епідемій в медіа (на основі висвітлення в ЗМІ спалахів
інфекційних захворювань в період з 2003 до 2020 років)
Епідемії з давніх часів вважаються одним з найжахливіших випробувань, що випадають
людству. Успіхи сучасної медицини звели нанівець багато інфекційних хворіб від яких
вимирало людство. За останні два десятиліття висвітлення певних інфекційних захворювань
у засобах масової інформації стало все ширшим. Висвітлення епідемій в засобах масової
інформації дозволяє виявити цінності, з одного боку, що визначають картину світу наших
сучасників, з іншого - показують зіткнення різних точок зору.
Освітлення в ЗМІ встановлює порядок денний для публічного обговорення. Роблячи це,
новини сигналізують, які проблеми заслуговують нашої уваги. Дослідження послідовно
показують, що коли проблеми отримують широке висвітлення у ЗМІ та займають важливе
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місце в порядку денному новин, представники громадськості також вважають їх більш
важливими.
Епідемії викликають природний і часто непереборний страх у людей, адже такі події часто є
несподіваними, погано контрольованими й несуть певну загрозу життю та здоров’ю, яка
відчувається ще гостріше в умовах загальної невпевненості в завтрашньому дні.
Моїм завданням є зрозуміти ,як засоби масової інформації зображують епідемії в період з
2003 до 2020 років. Повідомлення про багато з цих заразних хворіб викликають страх у
багатьох людей, таких як Sars, Mers, Zika, Ebola та найбільше зараз у світі говорять про
спалах пандемії Covid-19.
У 2003 році коронавірус, який пізніше назвали SARS, із дуже високим рівнем смертності –
тоді загинув кожен десятий інфікований – вийшов за межі Китаю і поширився світом. Через
вісім місяців після виявлення вірусу, його вдалося побороти.
Клінічний синдром інфекційного походження з переважним ураженням органів дихання,
що в 2013 році отримав офіційну назву «коронавірус близькосхідного респіраторного
синдрому» (MERS-CoV). Перші випадки захворювання, яке спричинив новий вірус, були
зареєстровані у людей на початку осені 2012 року.
Вірус Зіка був вперше виділений в 1947 році з мавп, які мешкають в лісах Зіка Уганди, однак
його не вважали за важливим патогеном людини до перших великих спалахів інфекції на
південних Тихоокеанських островах в 2007 році. Місцева передача інфекції була вперше
зафіксована в Південній Америці в травні 2015 року, а потім в Центральній Америці і в
країнах Карибського басейну, досягнувши Мексики в кінці листопада 2015 року.
Вірус Ебола викликає гостре важке захворювання, яке часто виявляється летальним за
відсутності лікування. Спалах в Західній Африці в 2014-2016 рр. є найбільшим і складним
спалахом Ебола з часу виявлення цього вірусу в 1976 році. В ході цього спалаху захворіли і
померли більше людей, ніж у всіх інших спалахах разом узятих.
Поява і поширення уханського вірусу стало топ-темою останніх тижнів. Інформація постійно
оновлюється в ЗМІ, месенджерах та соціальних мережах. Вірус 2019-nCoV вперше
зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.
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Гула Марія
Pragmatics and Stylistics of colors in Toni Morrison’s works
The thesis focuses on linguocultural study of the African-American variety of the English
language in the framework of stylistic and pragmatic meanings of colors in the works by Toni
Morrison.
To achieve the goal, a number of tasks have been put forward and solved in the paper. They
cover:
 to get acquainted with literary criticism of the novels "Beloved" and "The Bluest Eyes";
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to study the outlook of Toni Morrison, as well as the magical realism, the issues connected
with the "female era", the symbolic meaning of colors in terms of stylistics and pragmatics;



to analyze and elucidate the implications of colors in the novels under consideration;

The subject of the paper is colors that are culturally loaded and contain implicit information
relevant to African-American people as manifested in the novels "Beloved", "The Bluest Eyes".
The object of master’s research is African-American literary texts written by one of the most
prominent contemporary African-American author, Toni Morrison.
Toni Morrison is a representative of African-American literature. Toni Morrison raised
important issues of African-American literature, such as the problem of the relationship between
unity, and diversity of American cultures, the reassessment of national customs, and the crisis of
national, cultural and personal identifications. She won the Pulitzer Prize and the American Book
Award in 1988 for the novel Beloved. She was awarded the Nobel Prize in Literature in 1993.
Though her works have been studied, there is still room for various approaches. Morrison's novels
are devoted merely to African Americans. The writer's books are based on African folk tradition
and African-American legends and enrich American literature through the use of aesthetics of
different arts in conjunction with color symbolism.
Regarding the structure of the thesis, it consists of two parts, which in turn contain
subsequent sections. The theoretical approach to the creative activity of T. Morrison focuses on
cultural, personal, educational backgrounds of the writer. Toni Morrison's personality was strongly
influenced by African culture, therefore magical realism makes an integral part of the writer's
works. Issues of "female era" in African-American literature are also characteristic of the writer’s
idiostyle. In the practical part colors have been analyzed in terms of pragmatics and stylistics. The
practical approach has yielded the following result: colors in T. Morrison’s novel reflect ethnicity.
The following pragmatic models have been revealed in the analysis of colors as additional
implications:
 black skin color implies information about the positive qualities of a person (humanity,
beauty);


white color implies negative qualities of a person;



blue, yellow, green are positively loaded;



red, pink colors possess negative implications (sadness, evil).
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Jorakulieva Rozay
Turkish food culture and cuisine
Turkey is a country located in Asia Minor and a small part of Europe. It has borders with such
countries as Greece, Iraq, Iran, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Syria, Bulgaria and is washed by the
Sea of Marmara, the Black Sea and the Mediterranean. Naturally the fact that Turkey has quite a
big number of neighboring states left its impact on Turkish culture in general and its cuisine in
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particular. According to the physiographical location there are usually 5 regions marked out on the
territory of Turkey: the Black Sea region, the Anatolian plateau region, the Mediterranean coastal
region, the Aegean region and the Marmara. Each region had its own influences and thus has
acquired different traditions in the lifestyle. This is why Turkish cuisine somewhat varies in
different parts of the country.
Generally Turkish cuisine was influenced by Ottoman cuisine which in its turn if often described
as a mixture of Balkan, Middle Eastern and Central Asian cuisines. However if we take a look at
different regions we can point out that ,for example, people who live in the Black Sea region eat
more fish particularly the Black Sea anchovy which is explained by the perceptible influence of
Slavic and Balkan cuisines. The main local feature of the Aegean region is a significantly lighter
usage of spices and the choice of rice over bulgur and they also eat a lot of seafood. The Southeast
Turkish cuisine is distinguished by the famous kebabs, mezes and such desserts as kadayif, baklava
and künefe. The Anatolian region is famous for its specialties, for example, manti, gözleme or
keşkek. In the Mediterranean, Marmara and Aegean regions people use a lot of herbs, vegetables
and fish for cooking as these parts of Turkey are very rich in them. The Western regions of Turkey
are known for growing olive trees so naturally they mostly use olive oil for cooking. You can also
witness the influence of neighboring states at the Turkish cuisine. For example, the parts of Turkey
that are close to Georgia adopted its tradition to eat corn soups and thick corn bread. In the
Southeastern provinces which used to be occupied by Armenians people still cook Armenian pizza
or, as they call it, Lahmacun.
There also have been some religious influences on Turkish food. The main of them is, of course,
the food taboo on pork as it is prohibited to Muslims. The Koran also prohibits drinking alcoholic
beverages however many Turkish people do drink wine, beer and liquors. Some representatives of
Muslim population also consider other foods to be a taboo even if the Koran does not indicate it
directly. For example, people from the Alevi sect of Islam do not eat rabbit, the Turks of Balikesir,
a northwestern province, avoid snails and the Yürüks, the Turkish people who used to be nomadic,
do not eat any seafood except of fish.
The 90% of the population in Turkey are Muslims and religion plays a great part in their lives. Thus
they even have special dishes prepared for religious national holidays. The Muharrem, the first
religious holiday of the Islam year, is celebrated on the tenth day of the first lunar month. Aure or
Noah’s pudding is traditionally prepared on this day. It is a thick and sweet pudding made of grains,
fruits and nuts. The most famous religious tradition of Islam is, of course, Ramadan. It is a monthlong fast that starts in September. People are prohibited from drinking or eating during the daytime
for this period. At the end of each day of that month they eat iftar to break the fasting period. The
end of Ramadan is marked by Seker Bayrami known as the Candy Festival.
Джура Мар'яна
THE PECULIARITIES OF ECOLOGICAL TERMINOLOGY REPRODUCTION IN THE
UKRAINIAN TRANSLATIONS
(AS BASED ON THE TED TALKS)
The article deals with the problem of ecological terminology translation. Giving an overview
of the term notion and its characteristics, it focuses on the main methods of their rendering
(transcoding, calque translation, descriptive paraphrase and contextual substitution). Special
attention is paid to complex terms rendering.
Key words: term, ecological terminology, transcoding, calque translation, descriptive
paraphrase, contextual substitution
The beginning of the 21st century is the period of global changes in various fields of
science and technology, their integration and international cooperation. All the changes in scientific
and technical spheres inevitably entail certain changes in the language system.
The present research focuses on the main methods of reproducing ecological terminology
based on the Ukrainian translations of speeches delivered on the TED Talks. The research of this
issue is of great importance since nowadays ecological terms are not only used in narrow scientific
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circles, but they are also widely utilized in different spheres of human activity, as long as
environmental preservation is one of the most important issues facing humankind today.
Terms as a Translation Studies problem was researched by O. Reformatskyi, V. Vinogradov,
H. Vynokur, S. Radetska, L.Bilozerska, O. Konstantinova and many others.
For studying terms in the matter of Translation Studies, it is crucial to define the notion of
term and its characteristics.
The working definition for the given research is the one elaborated by I. Kvitko: a term is
a word or a word complex that correlates with the concept of an organized field of cognition
(science and technology) and enters a system relationship with other words and word complexes,
in every individual case and in certain time forming with them a closed system that is highly
informative, unambiguous, accurate and expressively neutral [2].
As long as terms should provide a clear and accurate indication of objects and phenomena,
special requirements are imposed on this type of words. In the modern language of science and
technology, the following characteristics of terms are distinguished: ambiguity within one
terminosystem; systematicity; precise and strictly defined meaning; context-independency;
accuracy; expressive neutrality; absence of synonyms or homonyms; compliance with the rules and
regulations of a given language. Preferably, the terms should adhere to all the aforementioned
characteristics, however, most scholars believe that these features are more desirable than required
for a large number of terminological units [7].
The translation of terms in general, and ecological terms in particular, is a challenging
task for a translator. The difficulties arise because of polysemy of some words, lack of equivalents
in the target language, peculiarities of word formation etc.
The process of rendering terms consists of two stages:
1.
finding out the meaning of the term (in context);
2.
rendering the denotative meaning into the target language [1].
V. Minakov distinguishes between 3 main ways of translating terms: transcoding, calque
translation and descriptive paraphrase [5].
Transcoding – is a translation method, in which the pronounced and/or a graphic form of
the source language is completely or partially conversed by means of the alphabet of the target
language. There are four types of transcoding: transcribing, transliteration, mixed transcoding,
and adaptive transcoding [3].
If that were true, the stratosphere would be heated as well as the lower atmosphere, if it's
more coming in. – Якщо б це було так, стратосфера нагрівалася б так само, як і більш
низький шар атмосфери, якби надходило більше енергії [13].
The presented sentence is a bright example of adaptive transcoding, while the form of the
word in the original was adapted to the phonetic structure of the Ukrainian language.
Some other examples of transcoding found in the analysed TED Talks were: ecosystem —
екосистема, bio-morphic — біоморфний, bio-mimicry — біомімікрія.
Calque translation – a method of translating terms using literal, word-for-word or rootfor-root translation of the source term. This method is one of the most frequently used based on the
analyzed examples.
Make a decision to live a carbon-neutral life. – Зважтеся жити карбоннейтральним
життям [12].
The given sentence is an example of a semantic calque. The term carbon-neutral is used
to denote “an entity, where the carbon emissions produced by them are balanced out by funding an
equivalent amount of carbon savings somewhere else in the world” [15]. This term is rather new,
so it is not fixed in bilingual terminological dictionaries. Calque translation is suitable here, as long
as it does not violate norms of combinability in the Ukrainian language and fits into the context.
Descriptive paraphrase – a translation method, which involves translating a word or
phrase by replacing it in the TL with a phrase that adequately conveys its meaning.
Compared to transcoding, descriptive paraphrase achieves better lucidity of the term
content. However, this method violates one of the most important requirements for terms –
concision [8].
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Compared to the total amount of global warming pollution in the atmosphere, that amount
could double if we cross this tipping point. – У порівнянні з загальною кількістю забруднення в
атмосфері через глобальне потепління ця кількість може подвоїтися, якщо ми перетнемо
цю межу [11].
A complex term global warming pollution has no dictionary equivalent, so it is obvious
why method of descriptive paraphrase is applied in this case. The phrase забруднення через
глобальне потепління adequately and accurately conveys the meaning of the original term and
is coined with the help of a preposition, which is rather common for this method of rendering. Of
great interest is the fact that being frequently used in the analyzed TED-talks, the term global
warming pollution in almost all the cases was translated differently. Another variants were
забруднення парниковими газами, парникове забруднення and глобальне теплове
забруднення.
The first two phrases illustrate descriptive paraphrase and the third one – calque translation.
Existence of the given equivalents for denoting one notion (it is worth noting that all the equivalents
were coined by different translators) contradicts one of the basic requirements for terms – ambiguity
within one terminosystem. It may be explained by the absence of unified and standardized
terminology in Ukrainian.
However, not all the given terms may be deemed adequate, while парникове
забруднення and забруднення парниковими газами correspond to the notion of greenhouse gas
which represents only one of many existing aspects of global warming pollution, so selecting this
term may also be considered to be the method of specification of meaning which shall be discussed
below.
Apart from the 3 main ways of translating terms mentioned above, A. Kolesnyk also
distinguishes contextual substitution as the widely-used lexical transformation used while
translating terms, which presupposes that the TL unit is of different referential meaning than the
source language unit nevertheless performing in a given context similar communication function
thus satisfying the requirements of communicative equivalence [3].
The four basic ways of creating contextual substitutions are semantic differentiation,
specification of meaning, generalization of meaning and antonymic translation.
Semantic differentiation is rather rarely if ever used in translating terms. It means
substituting a lexeme by another one with parallel meaning, denoting a similar notion. Ukrainian
context usually differentiates the meaning of such English words with a so-called blurred semantics:
matter, piece, entity, unit, item, challenge.
Specification of meaning is a lexical transformation which presupposes substituting
words of a wider meaning with those of a narrower meaning.
We need a worldwide, global mobilization for renewable energy, conservation, efficiency
and a global transition to a low-carbon economy. – Нам потрібна всесвітня, глобальна
мобілізація для пошуку поновлюваних джерел енергії, охорони навколишнього
середовища, ефективності та глобального переходу до низьковуглеводної економіки [13].
And as a result of this program, something's happening for conservation. – І як результат
роботи цієї програми вживаються заходи для збереження лісів [14].
The term conservation denotes a broad general concept which embraces many
conversational issues, so both variants охорона навколишнього середовища and заходи для
збереження лісів specified its meaning and adapted it to the context.
Generalization of meaning is a lexical transformation which presupposes substituting
words of a narrower meaning with those of wider meaning.
If you want to know how sea level rises from land-base ice melting this is where it reaches
the sea. – Якщо ви хочете знати, як підвищується рівень світового океану від танення
льодовиків, просто подивіться, як річка впадає в море [10].
The term sea level is defined as the position of the air-sea interface, to which all terrestrial
elevations and submarine depths are referred [9]. The lexeme ocean, used in the translation, has a
broader meaning than the lexeme sea, so generalization of meaning is rather lucid in this case.
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Usage of this transformation may lead to loss of accuracy, therefore it should be used with
caution, only in the cases when the dictionary equivalent can violate the grammatical or stylistic
rules of the TL.
Antonymic translation is defined by I. Korunets’ as following: substitution of an
affirmative in sense and structure SL unit for a semantically corresponding negative in structure
sense unit of the TL and vice versa. In this case, the form of a term is replaced by the opposite one
but the meaning remains essentially the same [4].
Special attention should be paid to the translation of complex terms. L. Pavlova distinguishes
the following ways of these complex terms rendering:
1. with the help of calqued source language words and phrases;
2. with the help of genitive case (e.g. carbon dioxide emissions - викиди діоксиду вуглецю);
3. with the help of prepositions (e.g. CO2 tax – податок на СО2);
4. translating one component of the term with the help of several explanatory words (e.g. high
aluminium cement − цемент з великим утриманням глинозему);
5. translation with changing the word order of attribute group components (tree nursery –
насаджування дерев); [6]

Diagram 1
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Specif icat ion of meaning
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With the help of preposit ions

25%

With changing the word order

If to provide an approximate frequency of different methods of rendering ecological
terminology, used in the Ukrainian translations of speeches delivered on the TED-talks, one may
reach the conclusion: calque translation is the most frequently applied method (approximately
36%), then goes descriptive paraphrase (approximately 25%), followed by transcoding
(approximately 13%), using genitive case (approximately 8%) and changing word order
(approximately 7%). All the other methods are the least frequent (about 4% each). The frequency
is represented in a diagram.
By and large, the conducted research suggests a more or less structured approach towards
the possible ways of terms reproduction. Being a tool with the help of which scientific theories,
laws, principles and regulations are formed, terms are extremely important components of scientific
and technological language. They are the result of verbalization of the scientific cognition of the
world by various scholars. The constant growth of research in the field of ecology, the emergence
of new terms and the development of meanings in already existing terms, leads to the need of further
studying this type of vocabulary and ways of its transmission into the Ukrainian language.
Therefore, the topic appears to have not exhausted its potential.
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Дзьордзь Марія
Комунікативні невдачі у приватних розмовах лінгвопрагматичний аспект
З метою осмислити різноманітні ситуації (в усній розмовній мові, в письмовій мові в моноі міжкультурної комунікації), в яких взаєморозуміння не досягається, лінгвісти вводять і
використовують поняття комунікативної невдачі.
Комунікативна невдача - це не досягнення ініціатором спілкування комунікативної мети,
тобто відсутність взаємодії, взаєморозуміння і згоди між учасниками спілкування.
Ключові слова: комунікативна невдача, лінгвопрагматика, неофіційне спілкування,
приватна розмова.
Communicative failures in private conversations linguo pragmatic aspect
In order to comprehend various situations (in oral spoken language, in written language in monoand intercultural communication, etc.) in which mutual understanding is not achieved, linguists
introduce and use the concept of communicative failure.
Communicative failure is not the achievement of communicative goal by initiator of
communication and, more broadly, the lack of interaction, mutual understanding and agreement
between the participants.
Keywords: communicative failure, linguo pragmatics, unofficial communication, private
conversation.
Друга половина ХХ століття характеризується появою нової антропоцентричної парадигми,
яка твердить, що центром дослідження більшості лінгвістів є мовна особистість, а саме її
відношення до мови і, відповідно, мови до людини. Народження даної парадигмами також
послужило появі багатьох наукових дисциплін, однією з яких стала лінгвопрагматика,
дисципліна, яка поставила перед собою завдання визначення цілей мовного спілкування,
аналізу вибору учасниками найбільш підходящих мовних засобів і аналіз результатів
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мовленнєвого акту. Іншими словами, основним напрямком даної дисципліни є вивчення
мови у відношенні «знак - користувач знака».
Дана робота виконана в рамках прагмалінгвістики і присвячена вивченню феномена
‘комунікативної невдачі’, який є одним із ключових понять досліджуваної дисципліни.
Незважаючи на той факт, що дане явище вже було предметом дослідження багатьох вчених
(Б.Ю. Городецький, І.М. Кобозева, І.Г. Сабурова, О.П. Єрмаков, Е.А. Земська, Д.Б. Гудков,
Н.І. Формановська, М.Н. Смирнова, О.В. Пугачева, С.Є. Бугрова і т.д.), чиї роботи
послужили теоретичною базою дослідження, тим не менше, воно досі залишається
невивченим до кінця.
Також в даній роботі висвітлено прагмалінгвістичні характеристики комунікативних
невда, стратегії, тактики і прийоми їх подолання у специфіці приватних розмов.
Неофіційне міжособистісне спілкування пов'язане з виникненням нерозуміння, ‘невдач’,
які можуть бути зумовлені різними факторами, вивчення яких неможливе без поглиблення в
контекст спілкування. У зв'язку з цим гостро постає питання про вивчення специфіки
неуспішної/неефективної комунікації, як в аспекті антропоцентричного підходу, ведучим
напрямком якого є прагмалінгвістика, комунікативна лінгвістика, теорія мовної комунікації,
так і в контексті етнокультурних особливостей національної комунікативної поведінки, що
впливають на сприйняття дійсності і подолання непорозуміння.
Таким чином, різновиди комунікативних невдач безліч і причини їх виникнення
різноманітні. Незважаючи на те, що ми усіляко намагаємося уникнути комунікативних
невдач, розуміння адресатом того, на що розраховує автор тексту, не завжди буває
стовідсотковим. Для того, щоб уникати комунікативних невдач у спілкуванні, слід, перш за
все, враховувати соціальні параметри партнера по комунікації і пресупозиції відповідно до
його фонових знань і уявлень про світ. Величезне значення в зв'язку з успішним досягненням
прагматичних цілей має розуміння обома комунікантами ситуативного контексту. Дуже
важливим є взаємне усвідомлення намірів і очікувань комунікантів, що не повинно повністю
виключати аналіз умов конкретної ситуації спілкування.
У мовному оформленні
висловлювання потрібно звертати увагу на вираження, простоту синтаксичної побудови,
роль мовних елементів і невербальних засобів комунікації в зв'язку з ситуацією говоріння.
Отже, феномен комунікативної невдачі є досить складною/, багатогранною і актуальною
проблемою сучасної лінгвістики.
Список використаних джерел:
1. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. М.,
2002.
2. Городецкий Б. Ю., Кобозева И. М., Сабурова И. Г. К типологии коммуникативных
неудач // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. Новосибирск, 1985.
3. Венедиктова Т. Д., Гудков Д. Б. Основы теории коммуникации. Учебник и практикум
для академического бакалавриата. М., 2016.
4. Агапова, С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации / С.Г.
Агапова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
5. Серебрякова, А.Ю. О причинах коммуникативных неудач / А.Ю. Серебрякова //
Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – Челябинск, 2013.
Дмитерко Марта
ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ В РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТЕН “ГОРДІСТЬ ТА
УПЕРЕДЖЕННЯ”
У статті досліджено методи творення характерів персонажів у романі Джейн Остен
“Гордість та упередження”. Основну увагу зосереджено на розкритті центральних
персонажів, їхніх мотивів поведінки та мисленнєвих процесів, а також на особливостях
функціонування другорядних персонажів
Ключові слова: персонаж, характеротворення, іронія, реалізм, психологічний роман,
Дж. Остен.
The Problem of Characterisation in Jane Austen’s Novel “Pride and Prejudice”
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The article explores the methods of character-creating in Jane Austen’s novel “Pride and
Prejudice”. The main focus is on the disclosure of the major characters, the motives of their
behavior and thought processes, as well as on the peculiarities of the functioning of secondary
characters.
Key words: character, characterisation, irony, realism, psychological novel, J. Austen.
Творчість Джейн Остен (1775–1817), засновниці психологічного роману в англійській
літературі, стала символом початку класичного реалізму в Англії XIX ст., задовго до Чарлза
Діккенса, Вільяма М. Теккерея, сестер Бронте. Реалісти були зацікавленні в правдивому описі
навколишньої дійсності, зображенні життя, як воно є, та детальному аналізі своїх персонажів,
які поставали як повнокровні характери. Важливими принципами характеротворення в
реалістичному романі були конструювання образу персонажа на основі поведінкових аспектів,
мотивування дій, розкриття світогляду й емоційного стану, мовленнєвої характеристики,
походження, опису зовнішності, а також через ставлення інших персонажів і взаємостосунки
з оточуючим світом.
Як і реалісти середини ХІХ ст., Джейн Остен відображала звичний світ, де немає загадок
чи героїзму. Письменниця слідувала принципу своєї естетики – описувати те, що знаєш. Вона
відмовляється від прямої присутності автора в творі та його повчань. Відсутність прямих
коментарів Остен у романі не означає її відстороненість від усього, що відбувається. Своє
ставлення письменниця намагається ненав’язливо передати то підтекстом, то іронією або ж
суб’єктивністю одного з персонажів. Такий прийом в англійській літературі вперше був
застосований Джейн Остен і відіграв важливу роль у її творчості.
Водночас у своїх романах Джейн Остен зверталася до людської природи, до прихованого
під спокійною, стриманою повсякденністю життя людської душі. Новаторство й майстерність
англійської письменниці виявились не так у сюжеті, як у її підході до проблеми характеру, в
тому як вона розуміє і як показує своїх персонажів. Остен уникає розлогих описів пейзажів,
інтер’єрів чи зовнішнього вигляду. Проте читач здатний самостійно інтерпретувати текст і
зрозуміти персонажів завдяки добре продуманим діалогам та акценті на їхніх вчинкам й
емоційному стані, які стають основними методами вмілого характеротворення письменниці.
Проблема характеру в творчості Джейн Остен стала ключовою і, мабуть, найповніше
представлена в романі “Гордість та упередження” (написаному в 1797 р. та виданому в 1813
р.).
Роман “Гордість та упередження” – це реалістичний психологічний роман, який
переносить читача у кінець XVIII – початок XIX століття. Проблематика роману “Гордість та
упередження” залишається достатньо широкою. Перш за все, це проблема гордості, яка
заважає головним персонажам Елізабет та Дарсі зрозуміти та пізнати одне одного.
Розкривається протягом усього твору і проблема соціальної нерівності, місця жінки в
суспільстві, виховання та впливу сім’ї на формування особистості. Тому не дивно, що роман
“Гордість та упередження” залишається актуальним уже впродовж двох століть; адже його
персонажі зі своїм спектром суперечливих рис надзвичайно реалістичні та близькі сучасному
читачеві. Усі проблеми у творі розкриваються через вчинки тих чи інших персонажів. Тому,
аби краще зрозуміти, що мотивує їх та керує ними, варто звернутись до їхнього внутрішнього
світу, характеру, який майстерно відобразила Джейн Остен, використовуючи свої основні
методи характеротворення.
Джейн Остен вперше вводить діалог як основу роману, як засіб розкриття персонажів.
Саме за його допомогою проявляються характери, індивідуальні риси, а також спосіб мислення
та переконання її персонажів. Змусивши їх заговорити, письменниця проникає в найглибші
куточки людської душі і розкриває суть тих чи інших вчинків. Монолог та діалог – це основа
творчого стилю Джейн Остен.
Водночас кожному персонажу Джейн Остен притаманна певна мовленнєва
характеристика. Тобто кожен має свою манеру спілкування, яка розкриває його характер чи
соціальні чинники, що вплинули на його формування. Наприклад, манера розмови Лідії
зумовлена її легковажністю, містера Колінза – впливом його патронеси леді Кетрін та
снобізмом, Елізабет – її запальним характером, а Джейн – її добродушністю. Джейн Остен в
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іронічний спосіб показує балакучість та набридливість Лідії, яка не знає межі і не може
зупинити свої безглузді розмови: “…but there was not time for her even to mention his name as
tickets, of the fish she had lost and the fish she had won…” [3, c. 16]. Таким чином, манера
мовлення допомогла індивідуалізувати кожного персонажа завдяки його стилю розмови чи
інтонації. З іншого боку, вона стала і засобом типізації, за допомогою якої можна
охарактеризувати людей з однаковим складом розуму, переконаннями і розкрити такі негативні
якості, як чванливість, пустоголовість, марнославство та снобізм. Попри те, що кожен
персонаж індивідуальний та неповторний, він водночас й універсальний. Наприклад як Вікгем,
що репрезентує будь-якого привабливого, але лицемірного та корисливого молодого чоловіка:
“His appearance was greatly in his favour; he had all the best part of beauty, a fine countenance, a
good figure, and very pleasing address” [3, c. 15].
Не менш важливою особливістю методу Джейн Остен є іронія. Завдяки гострому розуму
та вмінню майстерно відчувати своїх персонажів, письменниця у комічний спосіб відображає
їхні слабкості. Однак іронія на сторінках її творів зустрічається різна: якщо Остен описує
вроджені чи спадкові негативні риси, то її іронія має добродушний тон. Проте, коли
письменниця відображає слабкості персонажа, набуті під впливом соціальних умов, то її іронія
загострюється і переростає в сатиру. Другорядних персонажів вона наділяє домінуючою
рисою, яка супроводжує їх протягом усього твору. Здебільшого, в такий спосіб вона виділяє
комічних персонажів, до яких входить і містер Колінз, котрому притаманні чиношанування та
чванливість. Також вона вдається до детальної прямої чи непрямої характеристики таких
персонажів, як леді Кетрін чи містер Колінз у комічних цілях: “Mr. Collins was not a sensible
man, and the deficiency of nature had been but little assisted by education or society; the greatest part
of his life having been spent under the guidance of an illiterate and miserly father; and though he
belonged to one of the universities, he had merely kept the necessary terms, without forming at it any
useful acquaintance” [3, c. 15].
У романі “Гордість та упередження” багато персонажів, проте літературознавець Бернард
Періс вважає, що тут є лише один яскраво виражений та унікальний персонаж – Елізабет, всі
ж інші персонажі ідентифікуються окремими визначеними рисами й означуються ним як
“mimetic types”. Джейн і Бінґлі – сором’язливі, Колінз та Шарлотта – байдужі один до одного,
Дарсі та леді Кетрін – експансивні [2, с. 110]. Також варто зазначити, що попри описане вузьке
соціальне коло, персонажі не повторюються у жодному з романів Джейн Остен і відображають
зовсім різні риси чи відтінки. Маколей вважав, що усі її персонажі заяложені, проте “they are
all as perfectly discriminated from each other as if they were the most eccentric of human beings” [4,
с. 561].
Водночас Джейн Остен уникає ідеалізації людської природи, зрештою як і
всепоглинаючого дидактизму. Кожен персонаж здавалось би попри його ідеальність має щось,
що робить його слабким. Наприклад, Джейн з роману “Гордість та упередження” прекрасна як
зовнішньо, так і внутрішньо. Проте вона безпідставно довіряє всім навколо і завжди
намагається всіх виправдати, а це робить її дещо нерозсудливою: “You never see a fault in
All the world are good and agreeable in your eyes. I never heard you speak ill of a human being in
your life” [3, c. 4]. Читач має змогу самостійно побачити прекрасне, добре та достойне у
контрасті з аморальним, безглуздим і низьким.
Тобто “змішані характери”, поєднання позитивних і негативних рис, без ідеалізації, стає
однією з ключових особливостей творчого методу Джейн Остен. У Дарсі Джейн Остен
“змішує” різні риси: як негативні, так і позитивні. Він не лише гордовитий, стриманий та дещо
пихатий в міру свого соціального статусу, але здатний ніжно любити (спочатку ми це
простежуємо у проявах турботи за його сестрою Джорджіаною, а згодом у вчинках заради
Елізабет). Він вірний друг, хоч коло друзів у нього невелике – лише Бінґлі, його повна
протилежність: “Between him and Darcy there was a very steady friendship, in spite of great
перебірливим у знайомствах з новими людьми, яких він оцінює в силу соціальних чинників.
Проте Дарсі розумний, чесний, відважний і має сильний характер: “I have made no such
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expression of her dark eyes” [3, c. 6]. Крім того, Елізабет притаманний
самоаналіз. Протягом усього твору вона робить висновки як про себе, так і про інших, шкодує
за свої вчинки та слова стосовно містера Дарсі: “‘How despicably I have acted!’ she cried” [3, c.
Дарсі завдячує зміні свого характеру Елізабет: “By you, I was properly humbled. I came to you
without a doubt of my reception. You showed me how insufficient were all my pretensions to please
a woman worthy of being pleased” [3, c. 58]. Так само, як і Елізабет листу Дарсі. У фіналі роману
Елізабет щаслива та збагачена життєвим досвідом. Вона розуміє, що не можна покладатись на
перше враження та думку суспільства.
Характери головних персонажів – містера Дарсі та Елізабет Беннет – значно складніші,
аніж другорядних персонажів, адже вони весь час розвиваються, зокрема під впливом
зовнішніх обставин або внутрішніх міркувань. І хоч вони часто помиляються, проте здатні рано
чи пізно адекватно оцінювати ситуацію та переборювати свої слабкості. Взаємини Елізабет
Беннет та містера Дарсі є справжніми та напруженими. Вони формують конфлікт, що стає
ключовим і найскладнішим у романі. Особливість їхніх стосунків у тому, що вони
зароджуються не на піднесених почуттях любові, а на приниженні гордості. Перше, що сказав
Дарсі про Ліззі зачепило її гордість: “She is tolerable, but not handsome enough to tempt me” [3,
c. 3]. Очевидно, що після таких слів важко уявити “happy end” у цій історії чи взагалі будь-які
стосунки. Ця образа змусила Елізабет повірити усім розповідям про Дарсі та ставитись до
нього з упередженням. Проте через декілька сторінок ми починаємо спостерігати за тим, як
Дарсі проявляє свій інтерес щодо Елізабе: “she hardly had a good feature in her face, than he began
to find it was rendered uncommonly intelligent by the beautiful expression of her dark eyes…” [3,
c. 6]. Він змушений змінити свою думку, а його критика починає переростати у зацікавлення:
“…he was forced to acknowledge her figure to be light and pleasing; and in spite of his asserting that
her manners were not those of the fashionable world, he was caught by their easy playfulness” [3,
c. 6].
Робін Олівейра зауважує ще одну особливість характеротворення в Остен – це градація
персонажів: “If we think of gradation as a spectrum, diminished to heightened, or opposite to
opposite, we see how Austen crafted her principal characters” [1]. Цей прийом допомагає виробити
спектр поглядів щодо ситуацій: так, наприклад, у романі “Гордість та упередження” Остен
співставляє Дарсі і Бінґлі як повну протилежність, хоча насправді вони друзі, так само як
Елізабет та Джейн, попри те, що вони сестри. З іншого боку, Джейн та Бінґлі є паралельними
персонажами, адже їхні риси характеру є суголосними, а це яскраво виражена нерішучість та
страх висловлювати свої почуття. Цих персонажів можна було б вважати ідеальними, проте, як
вже було вище зазначено, Джейн Остен уникала ідеалізації персонажів. Тому єдиний недолік у
їх характерах, так само як і в стосунках, – це надмірна легковірність та добродушність, які
перешкоджатимуть їм протистояти злу зовнішнього світу: “You are each of you so complying,
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Ще одна особливість творчого методу Джейн Остен – це так звана “кінестетика”, відчуття
руху оповіді надане автором: більша частина розповіді рухається в темпі життя з повними
діалогами та деталями. Проте коли виникає потреба пропустити неважливі події чи ситуації,
Джейн Остен не вагається і переходить до сцени, яка є важливішою для сюжету і розкриття
характеру: “When Elizabeth is waiting at Longbourn for the Gardiners to come and take her on a tour
of the Lake district, she is disappointed by a letter saying that they cannot start until two weeks later
than planned, and consequently cannot go so far on their trip” [3, с. 61]. Та Джейн Остен не має
наміру затягувати очікування читача: цілий місяць минає у двох реченнях – “Four weeks were
to pass away before her uncle and aunt’s arrival. But they did pass away, and Mr. and Mrs. Gardiner
with their four children did at length appear at Longbourn” [3, с. 61].
Джейн Остен вдалось створити переконливі психологічні образи завдяки вчинкам героїв
та їх манері спілкування, що найкраще передавало всі особливості характеру. Варто зазначити,
що другорядні персонажі, попри їхні рішення та активність протягом твору, все одно
залишаються статичними, оскільки їх особистість залишається незмінною. А ось головні герої
– динамічні, адже їхні характери проходять складний процес змін, які можна простежити у
вчинках Дарсі та Елізабет. Крок за кроком, повільно, але впевнено, вони наближаються до
власного щастя і морального вдосконалення, яке б не було таким приємним, якби їм не
довелось пройти через усі труднощі та визнати свої помилки.
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ГРАДАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
У КАЗКАХ ОСКАРА ВАЙЛЬДА
Оскар Уайльд став виразником ідей і найяскравішим представником естетизму. Він
вважав, що мистецтво байдуже до виховання читачів. Проте це не завадило йому вдихнути
у свої казки приховану мораль. У статті розглядається основна проблема казок Уайльда –
проблема людських цінностей.
Ключові слова: людські цінності, краса, естетизм, казки.
GRADUATION OF HUMAN VALUES
IN THE OSCAR WILDE’S FAIRY TALES
Oscar Wilde is considered to be a spokesperson of aestheticism. The writer believed that the
art is indifferent to morality. However, it did not stop Oscar Wilde from infusing his fairy stories
with hidden moral lessons. The problems of human values in the Oscar Wilde’s fairy tales has been
analyzed in this article.
Keywords: human values, beauty, aestheticism, fairy stories.
Літературна казка – це художній твір з вигаданим сюжетом, тісно пов’язаний з
народною казкою, але, на відміну від останньої, має конкретного автора. Будь – яка казка
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має на меті повчити свого читача. Проте казки O. Вайльда містять у собі приховану мораль,
яка відчувається на підсвідомому рівні. Саме для своїх дітей він і видав дві збірки казок:
«Щасливий принц та інші казки» (1888) та «Гранатовий будиночок» (1891). Однак
здебільшого казки письменника – це не просто наївні вигадки, а цілком серйозні витвори
мистецтва орієнтовані на дорослого читача. Звідси мета дослідження – вивчити основні
моральні уроки, що порушені у казках Уайльда (об’єкт дослідження).
У казках автор висміює захланність та корисливість буржуазного суспільства, як – от
у казці «Вірний друг», пустоту людської душі, гордовитість та чванливість – у казці «День
народження Інфанти» та «Чарівна Ракета». Проблема співвідношення героїв і
навколишнього світу, мрії і реальності та доброти і жорстокості найкраще розкрита у казках
«Молодий Король» та «День народження Інфанти». Суть проблеми полягає в тому, що
внутрішні ілюзії героїв часто позбавленні розуміння та підтримки егоїстичного зовнішнього
світу. Молодий король відмовляється від всіх принад королівського життя, бо усвідомлює,
що все йому дістається працею бідних, обезсилених людей. Він намагається донести це
зовнішньому світу, який повстає проти нього. Та за свій благородний вчинок він отримує
спасіння душі: “ He stood there in the raiment of a king, and the gates of the jeweled shrine flew
open, and from the crystal of the many-rayed monstrance shone a marvelous and mystical light”
[2]. А мрії Карлика потоваришувати з Інфантою розбиваються після усвідомлення його
власної потворності. Проблема егоїзму та жадібності, як всеохоплюючої сили, що вбиває все
живе, простежується у казці «Велетень - егоїст». У цій казці також простежуємо і те, що
холодна та байдужа душа здатна скреснути під впливом високих моральних цінностей і
отримати спокій: “And the child smiled on the Giant, and said to him, “You let me play once in
your garden, to-day you shall come with me to my garden, which is Paradise” [3].
Проблема самопожертви знайшла своє відображення у казках «Вірний друг»
(викриття корисливості Мельника), «Соловей і троянда» та «Щасливий Принц». У кожному
випадку жертовність героїв залишається неоціненою. Так маленький Ганс помирає заради
свого, на його думку, безкорисливого та мудрого друга, який насправді був лицеміром;
Соловей жертвує своїм серцем, а відтак життям, заради троянди, яку згодом просто
викидають на дорогу, як непотрібну річ, не здогадуючись, яка її ціна. Щасливий Принц, який
за життя не пізнав горя і сліз, тепер будучи статуєю, жертвує своїми коштовностями заради
бідних та знедолених. Його серце, не здатне споглядати нещастя простого народу, –
розривається, зовнішній вигляд втрачає колишню вартість. У результаті, статую наказують
розплавити, бо якщо нема краси, то й нема користі: “So they pulled down the statue of the Happy
Prince. “As he is no longer beautiful he is no longer useful,” - said the Art Professor at the
University” [3]. Проте ми, як читачі, не можемо погодитись з таким міркуванням. Розуміємо,
що у такий спосіб Уайльд (хоч і суперечив цим сам собі) намагався показати практичний
підхід до розуміння краси та розкрити красу внутрішню, яка відображалась у прагненні
Принца допомогти людям [1, ст.125].
На прикладі казки «Соловей і троянда» можна простежити особливу колористику.
Соловей намагається здобути червону троянду для студента, який безмежно закоханий у
прекрасну дівчину. Спочатку птах знаходить білу троянду – символ чистоти та
безкорисливості почуттів. Проте дівчину не цікавлять почуття героя, і тому вона нехтує
усіма трояндами, окрім червоної – символу крові, страждань та самопожертви.
Своєрідність казок Уайльда обумовлена його естетичним світосприйняттям. У своїх
творах найвище місце він відводив красі. Однак зовнішня краса неодмінно повинна
відповідати внутрішній. На прикладі яскравих контрастів у казках «День народження
Інфанти» та «Хлопчик – зірка» зображено колізію краси та потворності у двох аспектах –
зовнішньому та моральному. Хлопчик – зірка гордиться своєю бездоганною зовнішністю,
але, водночас, йому бракує чистих моральних цінностей. Щоб його внутрішній світ
відповідав зовнішньому, йому доводиться перетворитись у потвору і пізнати важливість
людських почуттів. Відтак бачимо, що без моральних цінностей, зовнішність – це лише
оболонка.
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Отже, завдяки гострому протиставленню Оскар Уайльд порушив чимало проблем
людських цінностей. І хоч тогочасні критики не оцінили креативності автора, Уайльду,
попри фантастичний сюжет, вдалося в іронічний спосіб вкласти у свої казки глибокий і
ненав’язливий дидактизм. Домінування краси поступається головній цінності людського
життя – доброті, що включає у себе співпереживання, емпатію та щедрість у пожертві задля
іншого. Казки свідчать про еволюцію естетизму О. Вальда.
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Dmytrychenko Kateryna
Ideology of translation in the context of Russo-Ukrainian armed conflict
Translation of socio-political discourse is undeniably conditioned by exogenous factors. The
homogeneity of translation, as well as its emergence and functioning in a vacuum, is impossible by
its very nature because discourse as such has a dynamic and open nature. The role that ideology
plays in the process of translation is oftentimes not duly appreciated, however, its influence is
evident either explicitly or implicitly. In the light of the events of the past six years in Ukraine and
the way they gained prominence in the global media it is crucial to approach the matter of their
translation thoroughly. Online media are easily accessible and therefore more popular now than
other types of news media. Most of the major news agencies have official websites where they post
original and translated content, including the coverage of Russo-Ukrainian armed conflict. To
examine the presence of ideological component this article considers media texts of popular
Russian, Ukrainian and English-language news agencies that had covered and continue covering
the aforementioned conflict and the way their content contradicts one another. A practical value of
the article lies in the usage of its results to develop a better understanding and to draw attention to
the role of ideology in translation theory and practice along with the usage in the process of
translation of socio-political media texts.
Key words : ideology, socio-political discourse, online media, linguistic manipulations
More and more lately we hear about non-military means of aggression, most notably information
wars and information terrorism. Media culture as a unity of informational and communicational
means provides vast opportunities for the dissemination of new information worldwide. It has
become especially significant recently, since online news resources are freely accessible without
time or space limitations and a wide range of alternative resources allows users not only to compare
the information, but also to compare how the information is presented.
The interconnectedness of socio-political discourse with other functional structures shows a
considerable impact of ideology, reflected in the peculiarities of functioning of the aforementioned
discourse. The phenomenon of ideology is of interdisciplinary nature, existing inside the range of
political, social, moral, religious and aesthetic spheres of society. As a driving force, ideology
propels transformations of those spheres, and it does not stand as an unambiguously positive or
negative social phenomenon.
Practically no part of socio-political discourse exists separately from mass media, more so
from the online presence of its content. The connotative meaning, entrenched in the ideological
structures, can be interpreted differently by various actors of socio-political discourse. Thus the role
that the concept of ideology plays either explicitly or implicitly in translation cannot be labelled
arbitrary or capricious.
Every day numerous terminology from mass media enters informational environment of the
public. The ideological apparatus has a wide field of action in the information space. This also
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applies to the current military conflict in the eastern Ukraine, hybrid by its nature, since it comprises
both military operations and information warfare. A setting like this serves as a vast battlefield for
miscellaneous ideologies.
Word associations to the term «ideology» for the majority of people are connected with such
nouns as «propaganda», «dictatorship», adjectives like «political», «radical» – or with the
notorious concepts of Marxism and communism.
The term itself, however, in its primary meaning does not carry any negative connotation –
it is presented as a science of ideas, i.e. a discipline whose main task is systematic analysis of ideas.
Ideology is a system of political, social, legal, philosophical, moral, religious and esthetic ideas and
worldviews, which political parties, civil movements and science schools adhere to and that serves
as a reflection of their beliefs and ideals. Ideologies show human attitudes toward the reality
surrounding them, to the relationships within the community, to social issues; they reflect the
positions of the social groups and sectors of society [14].
The fundamental concept of language in ideology lies in the representation of speaker`s cultural
outlook, seeing that no ideas can exist separate from language. By means of translation the exchange
of ideas can occur not only within the circle of a certain community, but also in-between numerous
cultures, adding to them, opening doors into contradictory opinions and outlooks.
Since language is an essential tool of ideology, during the creation or in the process of
translating a certain discourse, transformations often occur motivated by the formulation of support
or denial of a certain idea or system of ideas. Ideologically driven linguistic manipulations
employed to make the most impact on the reader or to shape their attitude are of interest from the
standpoint of translation studies.
Ideological concerns may be pivotal for the choice of translation strategy. It is reflected on
translator’s adjustment of the translation to certain ideological schemes. While it may seem at first
blush as if a translator does have a full creative freedom, making decisions concerning interpretation
and rendering of the discourse units on their own, they still are, to varying degrees, under the
influence of exogenous factors, since they are inseparable from the objective reality in which the
work is performed.
The ideological aspect of translation can be traced in the text by observing the presence of
alterations to agree with or to disregard a specific ideology.
As B. Hatim and I. Mason state in their book «The translator as communicator» [4], ideology covers
«tacit assumptions, beliefs and value systems which are shared collectively by social groups».
Hatim and Mason distinguish between :
1) «the ideology of translating» , meaning the essential strategy chosen by a translator, who
acts in a social and cultural context (for instance, a choice between domestication and
foreignization);
2) «the translation of ideology» - the extent of the translator`s mediation, that they provide
working on specific, sensitive texts; «mediation» is defined according to «the degree to
which a translator interferes with the process of rendering information, feeding their own
knowledge and beliefs into their processing of a text».
Political texts are perceived as institutionalized means of communication, through which the
acquisition of political power is realized and that very power is being maintained. The ideology
connected to this power becomes deeply entrenched in social perception. In bilingual and
multilingual context translation is of crucial importance in terms of retaining said political power
and ideology associated with it.
Due to globalization and the circulation of various ideologically oriented news, the topic of
theory and practice of news translation is attracting more and more attention of translators (e.g.
Bielsa and Bassnett, 2008). The publications of prominent news sources deemed reliable are largely
translated into various languages (e.g. BBC). A great number of publicly available online news
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sources causes a substantial demand for accurate translation of articles and interviews with sociopolitical context.
Linguistic manipulation in mass media serves as a crucial tool of influence on public
consciousness. It is recognized as the use of the peculiarities of language and the principles of its
use in order to covertly influence the addressee in the direction intended by the speaker [8] . «The
media uses language to manipulate us in ways we don’t always notice. Small changes in wording
can make a huge difference to how someone perceives an article and whom it will reach. Imagery
can also create a greater picture in our heads, allowing us to relate to the article more» [1].
When contemplating and describing the events of the last six years in Ukraine, above all the
aggression of the Russian Federation, it is imperative to choose words meticulously. Ukrainian
information field in general as well as Ukrainian media are oversaturated with numerous concepts,
opinions and judgments, sometimes diametrically opposed. Ongoing discussions concerning certain
terms continue to this day. This makes the situation difficult to comprehend both inside and outside
the country. Furthermore, it creates a fertile ground for hostile information influences [11].
Information exchange occurs so quickly and often chaotically that it provides a basis for different
falsifications and manipulations in the various news media sources. The role of a translator in a
such a period becomes somewhat controversial, since they often have to work with texts whose
ideological coloring conflicts with their own beliefs.
The situation in Ukraine is widely covered in foreign mass media in different tones,
especially in Russian sources (when searching media texts tagged with "Ukraine" Russian media
has the highest number of results compared to American or British resources). Taking into account
two examples of English-language media, two main trends could be traced : BBC World has a
tendency to cover events related to Ukrainian-Russian conflict in a detached, neutral manner, often
using a politically correct and impartial approach (which can also be considered a form of
ideology — the ideology of non-interference); on the other hand, Fox News, an American news
channel that also publishes materials on world politics, tends to express its position more
subjectively and often uses evaluative judgements and more striking wordings.
The structural and lexical difficulties faced by the translator in the process of transmitting an
ideologically oriented text force the translator to omit a culturally unwelcome parts of the original
text or to add some extra parts. Along with additions and omissions the employment of other
methods which, due to the lexical or structural aspect, cannot be avoided; such methods include
substitution (Baker, 1992;) expansion (Newmark, 1998) and reduction (Bassnett, 2002).
Such translation can involve large amounts of information or a translation of an article or a
statement, or separate elements of a text, the use of which would make a text more realistic,
providing factual material. For instance, ideologemes that are used by the parties to the conflict to
name and characterize their opponents.
The word"силовики" is frequently encountered both in Ukrainian ("Зеленський дав
силовикам 2 тижні, щоб знайти причетних до запису розмов прем'єра" [13]), and in Russian
("Освобожденные ополченцы рассказали о пытках украинских силовиков" [9]) news archives
regarding the military conflict between Russia and Ukraine. Such ideologeme is polyideological,
given that it is used by both parties to the conflict with different intentions, and for that reason the
translation of such ideologemes requires particular attention.
Ukrainian media tend to mention the name "ДНР" strictly in quotation marks, sometimes adding
"угрупування" ("...вивела на підконтрольну територію колишнього представника
угруповання "ДНР") [13]. Meanwhile Russian resources use the name without adding
anything.("В ДНР приготовились к "любым глупостям" Киева") [9].
BBC presents it as «separatists’ self-styled Donetsk People`s Republic (DPR)» [2]. To identify
the very participants in Ukrainian media following ideologemes are employed: "бойовики"
("Будуть їхати в Ростов : бойовики зізналися, що їм ніде визначати корона вірус",
"сепаратисти" ("...коли б сепаратисти отримали від свого командування наказ не чіпати
біли джипи з літерами ОБСЄ") , and "терористи" ( "...благословляє ватажків терористів на
Донбасі") [13].
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Media in English almost unanimously use ideologeme "rebels" ("Putin defends rebel leaders in
eastern Ukraine") [2] , sometimes adding the phrase " Russian-backed", charging the term with an
ideological tone. Russian media tends to use the ideologeme "ополченцы" ("...проведение
местных выборов в Донбассе после разоружения ополченцев") [9] marking it with a positive
axiological connotation.
The most pressing question is the matter of the translation of ideologically charged discourse
of this topic is the very way we address these events. "Crisis, coup d'etat, treason, chaos, a total
collapse, destruction, occupation, clash of civilizations, civil war, geopolitical confrontation — here
are only a few of concepts associated with the situation unfolding" [6]. This question does not have
an unambiguous answer even in terms of how Ukrainians see it. Certainly such ambivalence raises
a number of difficulties for adequate translations and as a consequence various ideologemes emerge
in media text, varying in the meaning and connotations.
For approximately four years the situation in Ukrainian media was mostly described as an
"антитерористична операція", and later on as "операція об'єднаних сил" [10].
The terms "криза" or "агресія" occur quite frequently, but the term "війна" - a fairly emotionally
heavy word with a high ideological level is used more in fiction literature and in spoken language.
Since this term is inseparably linked with socio-political context, a few studies have touched upon
this topic that are worthwhile to consider in order to gain a better understanding of the problem
(S.Siryy [15], R Dodonov [6]).
Ideologeme "війна" is also not widely employed in Russian media texts, in the articles from
Лента.Ру and RT one can observe more neutral terms ("Почти половина украинцев считают
конфликт в Донбассе российской агрессией против Украины. [9],[5]). Ideologized word orders
are present too "война Украины с Россией". Translations into English also do not agree on one
coherent version — BBC refers to the situation as "Ukraine conflict", "Ukraine crisis" [2] , Fox
News — "war" [3], CNN uses both expressions. Because of such ambiguity and incoherence
Internet searches concerning what exactly is going on in Ukraine have increased. Surely the great
amount of information sources in English that provide wide news coverage of the events in Ukraine
only highlights how serious and large-scale they are. Nevertheless, as any experienced translator
knows — the devil is in the detail.
Because another aspect often ignored from an ideological point of view is the issue with Ukrainian
geographical names and the way they are rendered in English in translation. It is difficult to assess
for sure which strategy Ukrainian translators stick to more — Ukrainian transliteration or Russian.
Indeed, Russian transliteration of geographical names of the post-Soviet period occurs more in
English-language media texts — "Kiev" instead of "Kyiv", "Donbass" instead of "Donbas",
"Odessa" and not "Odesa". Yet in the context of the events that are still unfolding in Ukraine this
detail is crucial, especially for the discourse in English, since, as noted before, attitude forms
through language and through ukrainianized translations of geographical names, however little this
detail may appear, in the information space of the world news and education Ukrainian geographical
names would become more widespread.
A careful analysis and study of the ideological component in translation helps authors,
translators and editors to address the peculiarities of socio-political discourse with a better
understanding. Due to the transformation of the process of preparing and publishing news and due
to the widespread use of Internet resources there is a need to study ideologically colored Internet
discourse, which is accessible to users with various ideological attitudes and the ability to
immediately comment on the material they have read. Thus, the translation of such discourse ceases
to be just a product — it becomes a participant of the communication.
In order to organize the translation process of ideologized content the translator should
identify the main ideologemes that are the most concentrated informationally and emotionally.
Several classifications are available to help determining the type and category of the ideologeme,
characterizing them from different perspectives and providing specification concerning the content
and purpose of a certain ideologeme.
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Ideology and media discourse will also be of interest for research at the intersection of
translation and psycholinguistics, as these concepts are directly related to the use of the emotional
aspect of discourse and the impact on the consciousness of the audience.
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Должикова Софія
LANGAGE DES PERSONNAGES DANS LE ROMAN
DE FAÏZA GUÈNE
« KIFFE KIFFE DEMAIN »
« Kiffe-kiffe demain » est le premier roman de Faïza Guène, sorti début septembre 2004. Son
auteure Faïza Guène appartient à la deuxième génération d’immigrants algériens en France et elle
est qualifiée par de nombreux critiques littéraires comme la nouvelle Françoise Sagan des
« banlieues ». Le thème principal de « Kiffe-kiffe demain » est la quête de l’identité personnelle et
de la dignité humaine.
Le roman est construit sous forme d’un journal intime dans lequel une adolescente, la fille de 15
ans, raconte sa vie courante. La forme d’écriture choisie implique la narration à la première
personne, le monologue en quelque sorte, où tous les personnages sont perçus sous l’angle de la
vision du monde du personnage principal. Il importe de souligner le caractère autobiographique de
l’œuvre, ce qui nous fait penser à l'autofiction – le genre littéraire qui mêle la fiction et les faits de
la biographie de l'auteure.
Dans notre recherche, on partage le point de vue de certains linguistes : Ya. Karaulov, T. Stoykova,
N. Bakhtine, V. Hartoung et d’autres. Le modèle d'une personnalité linguistique est construit à
partir des énonces des personnages en prenant en compte tous les types de discours : direct (externe
et interne), indirect et indirect libre. L'étude de la personnalité linguistique du personnage est faite
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en trois niveaux : lexico-sémantique (mots, groupements des mots, phrases), cognitif (notions,
idées, concepts), pragmatique (actes de communication).
Dans la littérature linguistique le portrait langagier d'un personnage joue un rôle important vu qu’il
reflète les caractéristiques du personnage lui-même, son paradigme des valeurs, son état émotionnel,
la perception et l'attitude de l'auteur à l’égard de la situation socio-culturelle déterminée. L'analyse
de la diversité sociale est directement associée à la typification du processus de communication des
personnages se retrouvant dans un environnement approprié. D'où l'intérêt particulier à la fonction
stylistique des dialectes, unités de langage vernaculaire, langage familier, jargon, argot, véhiculant
l’expression vocale (remarques, intonation, particularités de l'articulation sonore, tempo, etc),
utilisée par les participants de la conversation.
Parallèlement sont analysées les procédés stylistiques d'individualisation du discours des
personnages, reflétant les particularités de leur caractère. L'identification de ces spécificités dans la
langue a fait part des réflexions sur la fonction du langage familier dans un texte littéraire.
Le niveau lexical permet au lecteur d'obtenir des informations sur les qualités personnelles des
personnages, leur appartenance à une certaine classe sociale, sur le niveau de leur développement
spirituel et culturel. L’œuvre de Faïza Guène est très focalisée sur le langage de la banlieue, sur les
écarts de la norme de toutes sortes, ainsi que le recours abondant aux emprunts.
Il importe de souligner que le discours des personnages est largement déterminé par les structures
syntaxiques utilisées pour construire des énoncés, ils permettent de révéler l’essence intérieure et
les motivations de comportement des personnages. Ainsi la chute de la particule « ne » dans la
négation, l'utilisation du futur périphrastique et du passé composé, le remplacement du pronom
anaphorique neutre « cela » par « ça » sont les particularités syntaxiques qui caractérisent le style
de l’écrivaine et qui remplissent la fonction expressive et émotionnelle. Parmi les procédés phonosyntaxiques du roman citons : la chute du (e) muet, la troncation des voyelles inaccentuées et de la
semi-voyelle après la consonne, la prononciation relâchée, l’omission du (il) impersonnel dans les
tournures « il y a » et « il faut » et d’autres.
Pour résumer, le roman « Kiffe-kiffe demain » s’affirme dans le paysage littéraire avec une langue
absolument exquise où s’entremêlent le verlan, le français châtié, ainsi que les expressions en arabe
algérien. L’hybridation des langues et des registres utilisés par la narratrice, en plus de la vivacité
du rythme, rend le récit incisif et les personnages attachants. Le récit de l’héroïne principale nous
fait vivre son quotidien : partager son quartier, son entourage, son ironie étant au cœur du récit.
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Дорош Марко
RENDERING OF THE LEXEME καρδία IN THE SEPTUAGINT TEXT OF
KINGDOMS AND PARALIPOMENON
Abstract: The article examines the use of the lexeme καρδία in the Septuagint text of the historical
books of the Bible. Current research has hardly taken into account the use of medical terminology
in religious texts. Results of the study confirm the importance of the heart in the Old Testament.
Keywords: heart, Septuagint, historical books of the Bible, semantics, stylistics.
Modern philological studies are characterized by an insufficient level of medical
vocabulary research in religious texts. Meanings of particular medical lexemes in specific religious
texts or corpora are even less explored. Taking the aforementioned into account, this topic needs
more consideration.
In this research, the peculiarities of usage of the lexeme καρδία in the Septuagint version of
historical biblical books of Kingdoms and Paralipomenon are analyzed. There is a general lack of
studies of the medical vocabulary in religious texts, particularly in the Bible thus the relevance of
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the analysis is evident. The methodology of this study is based on descriptive and distributive
methods as well as mathematical ones. In this presentation, the Septuagint titles of the books are
used, as they are more familiar to Ukrainian Bible readers. The main text for this study is the
Septuagint, the first Old Testament translation into another language, namely Ancient Greek.
Unfortunately, medical vocabulary in the Bible does not have its researchers among
Ukrainian philologists. We can name only Doctor of Medical Sciences Yaroslav Shparyk [10] as a
researcher of medicine in the Holy Scriptures. It explains the novelty of the research topic.
The practical significance of the obtained results is that they can be used by biblical scholars,
theologians, linguists, medical historians, and Humanities students in writing essays, articles, term
papers, dissertations, and master's theses.
The main text for the research was the ancient Greek text of the books of Kingdoms and
Paralipomenon, published by A. Ralphs and R. Hanhart [1]. An additional source was a critical
edition of the Antiochian (Lucianic) text of both corpora, edited by N. Fernandez Marcos and H. R.
Busto Saїz [5;6;7]. The King James Bible [8] was chosen as an auxiliary English text; the author
only translated several Hebrew passages and shorter phrases.
Greek lexeme καρδία, which generally means heart might imply various indirect or
metaphorical meanings when used in the Bible. This leads to several questions raised in terms of its
usage. It belongs to the feminine gender nouns of the first declination. It is used in all cases of the
singular, except the vocative as well as in the nominative and accusative plural. The most commonly
used form is the accusative singular (44 cases; 29.1%), slightly less common are the forms of the
dative (41 cases, 27.1%) and nominative (40 cases, 26.5%) singular cases. The least used singular
form is the genitive case (15 cases, 9.9%). Plural forms only occur eleven times, ten of which (6.7%)
are in the accusative case, and one (1 Kings 8:61; 0.7%) is in the nominative case. It should be noted
that the forms of the genitive and dative cases of the plural of this noun are rarely used in the biblical
text (6 and 35 cases, respectively), and never occur in the presented corpus. We also did not find
any use of the vocative case or nominative as vocative. The book containing the majority of the
usage cases is 2 Paralipomenon, whereas 1 Kingdoms presents only 31 renderings. In most of the
verses, καρδία is used once or twice, whereas, in 1 Kingdoms 14:7 – thrice.
Considering the peculiarities of the rendering of καρδία in the books of KingdomsParalipomenon, one should first pay attention to its plural forms. The number of such usages is
eleven: three in 1 Kingdoms and four in 3 Kingdoms and 1 Paralipomenon. All of them are
obviously related to a group of people. In our view, the main difference between choosing a singular
or a plural form regarding a group of people (cf. τὴν καρδίαν τῶν δούλων Σου (the heart of Thy
servants, 2 Kingdoms 19:8) і καρδίας ὑμῶν (your hearts, 1 Paralipomenon 22:19) is that in the first
case the group is perceived as certain integrity, togetherness, while in the second – as a gathering
of separate individuals. Besides, plural forms are mostly used with pronouns with the meaning of
possessiveness (9 cases out of 11), while the singular is implied with adjectives, verbs, and other
parts of speech. Only in 1 Chronicles 28: 9 does David claim that πάσας καρδίας ἐτάζει Κύριος (the
Lord interrogates (literally) tests all hearts), and in 1 Chronicles 29:17 he calls the Lord ὁ ἐτάζων
καρδίας (He who tests the hearts). It should be noted, however, that in the Masoretic text, the
singular form is used wherever the plural is used in Greek,.
In terms of the fixed expressions, the most interesting ones are ἐν ὅλῃ (τῇ) καρδίᾳ, ἐν καρδίᾳ
πλήρει, and ἐν πάσῃ καρδία, all of which are used in verses connected with serving the Lord: εἰ ἐν
ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν ὑμεῖς ἐπιστρέφετε πρὸς Κύριον… (If ye do return unto the LORD with all your
hearts…, 1 Kingdoms 7:3). This term is used when referring to the conversion to God or the search
for Him and means that one must devote themself to the ministry of God. In the New Testament,
this expression is only used in Matthew 22:37. Synonymous expression ἐν πάσῃ καρδία occurs in
the text under study only twice. Another similar expression ἐν καρδίᾳ πλήρει is found in the Old
Testament only. In particular, in the books of the Kingdoms-Paralipomenon, it occurs four times.
Also, in 2 Paralipomenon 15:17, we read ἀλλ᾽ ἢ καρδία Ασα ἐγένετο πλήρης πάσας τὰς ἡμέρας
αὐτοῦ (nevertheless the heart of Asa was perfect all his days). In Hebrew, πλήρης is translated as
שָׁ לֵם, which can also mean perfect (Greek τέλειος), and has the same root as the noun  שָׁ ֹלםor שָׁ לֹום
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(peace). The phrase καρδία τέλεια occurs five times in different cases: 3 Kingdoms 8:61, 3
Kingdoms 11: 4, 3 Kingdoms 15: 3, 3 Kingdoms 15:14, and 1 Paralipomenon 28: 9. For example,
in 3 Kingdoms 8:61, Solomon, praying at the consecration of the Temple, wished the people: Once
in the corpus under study,  שָׁ לֵםis translated by the Greek adjective ἀγαθός: καὶ Σαλωμων τῷ υἱῷ
μου δὸς καρδίαν ἀγαθὴν (and give unto Solomon my son a perfect heart, 1 Paralipomenon 29:19),
whereas in the Masoretic text we read ( לֵבָׁ ב שָׁ לֵםfull/perfect heart).
Four times in the Bible, in particular twice (1 Kingdoms 8:66 and 2 Paralipomenon 7:10),
another expression with the adjective ἀγαθός – ἀγαθῇ καρδίᾳ (with a cheerful heart) occurs in the
studied corpus. Both verses are parallel passages and both uses concerning the common joy after
the consecration of the Temple in Jerusalem. In 1 Kingdoms 25:36, we also read how Nabal's heart
became merry (ἀγαθή) because of alcohol. The adjective ἀγαθός in all these verses corresponds to
the Hebrew טֹוב.
Other plausible terms where the studied lexeme is used are κλίνω τὴν καρδίαν (2 Kings
19:15); ἐκκλίνω τὴν καρδίαν (3 Kingdoms 11: 2 (plural), 3 Kingdoms 11: 4, 3 Kingdoms 11: 9);
(ἐπὶ)στρέφω τὴν καρδίαν (1 Kingdoms 18:37, 3 Kingdoms 8:47 (plural), 2 Chronicles 6:37);
κατευθύνω τὴν καρδίαν (2 Chronicles 12:14, 2 Chronicles 19: 3, 2 Chronicles 20:33); δίδωμι τὴν
καρδίαν (1 Chronicles 22:19 (plural), 2 Chronicles 11:16); ἑτοιμάζω τὰς καρδίας (1 Kingdoms 7:
3) and ἰδιοποιέομαι τὴν καρδίαν (2 Kingdoms 15: 6), which means to incline the heart (hearts), to
turn to God or from Him, less often to a man. For example ἰδιοποιεῖτο Αβεσσαλωμ τὴν καρδίαν
ἀνδρῶν Ισραηλ (so Absalom stole (literally – turned) the hearts of the men of Israel, 2 Kingdoms
15: 6).
Idiomatic expressions βαρύνω τὴν καρδίαν/τὰς καρδίας ὑμῶν (1 Kingdoms 6: 6) and
σκληρύνω τὴν καρδίαν (2 Paralipomenon 36:13) meaning to harden the hearts are implied to
signify indifferentness or hard-heartedness: καὶ ἐσκλήρυνεν [Σεδεκιας] τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ τὴν
καρδίαν αὐτοῦ (but he [Zedekiah] stiffened his neck, and hardened his heart., 2 Paralipomenon
36:13).
Expressions such as ὑψώθη (ἡ) καρδία (the heart lifted itself up) and many others are implied
describing emotions, mostly negative ones. In conclusion, the heart is anthropomorphized in the
studied corpus and performs several actions, ascribed to character or mind.
We have also discovered some tropes using the lexeme καρδία such as comparison: οὗ
[υἱοῦ δυνάμεως] ἡ καρδία καθἡς ἡ καρδία τοῦ λέοντος (whose [son’s of force] heart is as the heart
of a lion, 2 Kingdoms 17:10); antithesis: ὅτι ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον ὁ δὲ Θεὸς ὄψεται εἰς
καρδίαν (for man looketh on the outward appearance [face], but the LORD looketh on the heart, 1
Kingdoms 16: 7). As a metaphor, one might consider expressions such as heart rejoices or heart
recognizes, and as metonymy, ἐλάλησεν ἐπὶ (πᾶσαν) καρδίαν (2 Par. 30:22 or 2 Par. 32: 6, spoke
to the whole heart [of a group of persons]).
It is interesting to note that the phrase recti corde (Hebrew correspondent –  יִ ְׁש ֵרי לֵבָׁ ב2
Paralipomenon 29:34)) and simplici corde (2 Kingdoms 15:11), which we identified in our previous
work [4], were transmitted in the Septuagint without using the word καρδία. Accordingly, the phrase
recti corde (conscious) in the Septuagint corresponds to the adverb προθύμως (willing) and simplici
corde (simple) to τῇ ἁπλότητι αὐτῶν (in their simplicity). In the relevant passage of the Masoretic
text, the lexemes, having the semantics of heart also are not implied – ( לְׁ תֻ מָׁ םin their innocence) –
which gives reason to speak about the peculiarity of the Latin version of this biblical verse.
In conclusion, the lexeme καρδία is used in both the singular and the plural in all six
books studied. We encounter it in several idioms, combinations with accompanying words, most of
which relate to the fullness of the heart, its purity, and perfection. A study of the semantic structure
of καρδία has shown that it can have a predominantly positive evaluative connotation. It is provided
by adjectives-attributes combined with it: καθαρός, πλήρης, τέλειος, ἀγαθός. It is also combined
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with verbs, which mainly denote emotions. In the studied text we see the anthropomorphization of
the concept of καρδία, expressed by the verbs: ὑψόω, βαρύνω, etc. Among the tropes in which the
noun καρδία is used, metaphors and comparisons predominate, the antithesis occurs only once. It is
established that the considered ancient Greek token does not always convey the corresponding
Hebrew, which in the books of Chronicles can be transmitted by the noun ψυχή. Thus, the lexeme
καρδία is noticeably often used in the corpus of the Kingdom-Chronicles, so that by examining this
use we can determine both the features of the Septuagint version of a particular corpus and the role
of the heart in biblical culture.
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Дубан Орест
Типи інверсії в англійській мові
Слова в англомовному реченні розташовані в певному порядку, властивому для
кожного типу речення, і тому він є значущий. Порядок слів виконує декілька важливих
функцій: граматичну, комунікативну та поєднальну. Ці функції проявляються у різних
розташуваннях частин речення.
Основна функція порядку слів полягає у вираженні граматичних відношень та
визначенні граматичного статусу слова шляхом фіксації його позиції у реченні.
Існує два способи розташування слів в англійському реченні - прямий порядок слів та
інвертований порядок слів. В нашому дослідженні ми робимо акценти на інвертованому
порядку слів.
Лінгвісти зазвичай розрізняють два типи інверсії - граматичну та стилістичну.
Граматична інверсія може бути повною - коли предикат передує підмету, а також може бути
частковою - коли перед підметом передує лише частина предиката. Але деякі вчені
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розрізняють подвійну інверсію - коли частини предиката розміщуються окремо перед
підметом.
Граматична інверсія використовується в наступних випадках:
1) у різних комунікативних типах речень;
2) у складнопідрядних реченнях;
3) у реченнях, що починаються з прислівників, що позначають місце;
4) в реченнях, що містять слова чи думки, як пряму або непряму мову;
5) у виразах, де репліка стосується когось або чогось іншого;
Ось кілька прикладів граматичної інверсії:
1) What dіd she thіnk of men and women and thіngs?
2) There was a sound of heavy footsteps.
3) There was no sіgn of any of the other guests.
4)There was a dіscreet tap at the door.
5)“ Well, І’m afraіd І lіke іt,” saіd Ann.
В інших випадках інверсія - це своєрідне переупорядкування для стилістичного
ефекту або для наголошення. Друга функція порядку слів полягає в тому, щоб зробити
важливим або наголосити на ту частину речення, яка є більш важливою. Ці дві функції різні
за своєю метою.
Стилістичну інверсію також називають анастрофою або гіпербатоном, і, як вважають,
це дуже поширений засіб у поезії, прозі та риториці.
Специфічними типами гіпербатону є гіпаладж та хіазм. Гіпалаж передбачає взаємообмін
елементами так, що замінене слово в граматичному відношенні з іншим не є логічно якісним.
Хіазм передбачає зворотний порядок в порядку слів у двох інших паралельних фразах.
Третя функція порядку слів полягає у вираженні неперервності думок у реченнях, що
слідують одне за одним. Ця неперервність часто підтримується вказівними займенниками та
прислівниками.
Загалом, «інверсія» - це змінений порядок слів.
Якщо X зазвичай стоїть перед Y, то перевернутий порядок буде спочатку Y, потім X. Якщо
дивитися на граматику англійської мови, ми бачимо в звичайному порядку підмет та
присудок в реченні. Щоб пояснити, що таке інверсія в англійській мові, розглянемо таке
просте речення: “Graffіtі іs ugly.”
У реченнях як це, підмет (graffіtі) має стояти перед присудком (іs). Це нормальний порядок.
Найпоширеніший приклад інвертованого порядку підмета та присудка спостерігається в
таких питальних реченнях:
"Іs graffіtі ugly?" Англійська мова часто використовує цей тип інверсії для виконання
питального речення, але це не єдиний випадок, коли нормальний порядок підмета та
присудка в реченні є інвертований . Інвертоване речення змінює розміщення присудка перед
підметом в реченні, як у випадку запитань.
Ось кілька прикладів:
“Not only іs he dіffіcult to understand, but he іs also funny.”
“Never have І understood less about women.”
“Scarcely have they been on tіme.”
Список використаних джерел:
1. Арнольд І. В. “Стилістика англійської мови” Наука 2009, - ст.39-56
2. Бархударов Л.С., Штелінг Д. А. “Граматика Англійської мови”, Вища школа 1973,
ст. 90-95
3. Колшанський Г.В. “Комунікативна функція та структура мови” 1984, ст.39-45
4. Риффатер М. “Критерії стилістичного аналізу. Лінгвостилістика”
5. Колшанський Г.В. “Комунікативна функція та структура мови” 1984, ст.39-45

88

Дубневич Вікторія
ВЛАСНІ НАЗВИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕЛОГІЇ
Робота присвячується дослідженню джерел англійських фразеологічних одиниць із
власним ім'ям в структурі. У роботі аналізується семантика назв, а також історія і
культура, яку вони передають з покоління в покоління.
PROPER NAMES IN ENGLISH PHRASEOLOGY
The work is devoted to the study of sources of English phraseological units with their own
name in the structure. The paper analyzes the semantics of names, as well as the history and culture
that they pass from generation to generation.
Proper nouns are considered a universal linguistic category [4, p. 311–313]. Their status and
function comprises a theoretical issue debated by many scholars, such as Carroll, Coates, Van
Langendonck, etc. The theme is rather complex, that is why, only its key aspects will be examined.
There is a great number of proper names in any language along with common names. Proper
names are used to denote a large range of people, objects, places, phenomena, and concepts. Proper
names are considered to be important for communication and alternate understanding of people.
Proper name is a word, phrase or sentence that is used to allocate the object, called from the
crowd, personalizing and identifying it. Such linguists as M.Eldzhurkayeva, A. Kunin, A
.Molotkov, U. Weinreich, etc. investigated the functions of proper names in phraseological units
The reasons why proper names have not been studied deeply we consider as follows:
a) Proper names have no linguistic meaning, like common names. They do not represent a
concept, and a proper name is not a complete word, but symbolic and conditional.
b) It is difficult to assess adequately the role of one’s own name as a language unit, and its
functional nature in speech;
c) The complexity of the proper names study, its connection with history, geography,
ethnography, archeology.
The proper names involve:

(proper names of people),

toponyms (proper names of geographic features),

theonomies (proper names of deities),

zoonyms (animal names),

astronomies (proper names of celestial bodies),

cosmonites (proper names of areas of outer space and constellations),

phytonyms (proper names of plants),

chromosomes (proper names of periods of time associated with historical events) etc.
[3, p. 110]
The phraseological fund of any language includes a certain number of the phraseological
units with proper names. According to I. A. Molotkov, there exists about 2% of the total
composition of the phraseological units including proper names. Phraseological units usually
include anthrophonyms, toponyms, zoonyms, and mythonyms [2, p. 43].
The metaphorical use of proper nouns demonstrates cultural specificities that can cause
problems in translation. Names may show their more complex properties and their culture-specific
features in phraseology. Many scholars argue that linguo-cultural analysis is best suited for this area
of language [5, c. 55].
So, there are many idiomatic expressions and phraseological units that contain proper names
[1, p.72]. They came from people’s daily life, folklore, prose and poetry, myths, fairy tales, fables,
songs, slang and other sources. Quite a few idioms with proper names are familiar to people of
different nationalities. In addition, some idioms that contain the names of people, nationalities, cities
or countries can be perceived as offensive stereotypes and clichés and should be avoided.
A number of phraseological units with proper names and some of their examples have been
found. The English language is rich in phraseological units with proper names, which express
specific national culture and are connected with historical events. Learning them, we can discover
rich potential of the language history knowledge.
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It is necessary to note that proper names are an inexhaustible source, which demonstrates
the brightness of national character and contributes to its enrichment with new expressive means
and opportunities.
These are examples of the personal names:
- literary texts: famous British works of such writers as W. Shakespeare (be like Hamlet
without the prince), L. Carroll (Alice in Wonderland), M. Shelley (Frankenstein’s monster);
- internationally known works (Aladdin’s cave from The Arabian Nights); more marginal
works, by James Thurber (Walter Mitty), and Tom Morton (Mrs. Grundy);
- the Bible: old as Adam; Judas kiss; the mark of Cain; David and Goliath; like Daniel in the
lion’s den;
- classical heritage, including mythology and figures of Greek and Roman antiquity:
Pandora’s box; Achilles’ heel, Nessus’ shirt, Midas touch, rich as Croesus, Damon and Pythias;
appeal to Caesar.
- mythology and ancient history:
Achilles’ heel – the most vulnerable spot;
Alpha and Omega – the beginning and the end;
cut the Gordian knot – to solve a difficult problem quickly and boldly;
Janus-faced – having two contrasting aspects or qualities;
Pandora’s box – a source of various unforeseen troubles and evils;
Pyrrhic victory – a victory where the loss is bigger than the gain;
Trojan Horse – something that is designed to undermine or destroy from within;
work like a Trojan – to work very hard;
as rich as Croesus – a very rich person;
as wise as Solomon – a very wise person;
between Scylla and Charybdis – between two equally disastrous alternatives (also: between
two fires, between the hammer and the anvil).
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Єременко Владислава
ОБРАЗ ДИЯВОЛА-ГУМАНІСТА
У РОМАНІ ЕНДРЮ НЕЙДЕРМАНА «АДВОКАТ ДИЯВОЛА»
У статті вивчені особливості прочитання образу диявола-гуманіста у
постмодерному романі Ендрю Нейдермана «Адвокат Диявола». Констатовано вплив цього
персонажа як екзистенційного на формування інших у зазначеному романі.
Ключові слова: образ диявола, постмодернізм.
THE IMAGE OF A DEVIL-HUMANIST
IN THE NOVEL “THE DEVIL’S ADVOCATE” BY ANDREW NEIRDERMAN
The main problem of the image of a Devil as a Humanist in postmodern interpretation in the
novel “The Devil’s Advocate” by A. Neiderman has been studied in the article. The main character
is stated to be an existential character to influence the others in the novel.
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Образ Диявола в літературі є одним із найдавніших і одним із найбільш часто
використовуваних. У Священному Писанні бачимо його як найголовнішого противника
небесних сил, головного антагоніста, і саме такий образ закріплюється за ним у віках. Проте
література 20-го століття має на меті переосмислити не лише форму подачі твору, а і складові
його змісту, зокрема, вкласти нові, альтернативні сенси у архетипні образи, серед яких і
образ Сатани. Звідси мета нашого дослідження – виявити особливості прочитання образу
диявола-гуманіста у постмодерному романі Ендрю Нейдермана «Адвокат Диявола» (об’єкт
дослідження).
Уже значення імені Диявола – «противник», «лукавий» – не лишає місця для
сумнівів, що перед нами – негативний персонаж. У мистецтві бачимо його втіленням
спокуси, гріха, брехні, а водночас покарання і вічних мук. Але в епоху постмодернізму усі
шаблони мають бути розірвані, усі теми та образи – переосмислені, тому в Ендрю
Нейдермана Диявол стає поціновувачем людської свободи вибору. Якщо традиційно він має
спонукати людину до гріха, спокушати її, а Господь навпаки – допомагати праведним душам
вистояти у боротьбі з нечистим, то в романі «Адвокат Диявола» все точно навпаки. На
сторінках роману бачимо думку: «Світ повен болю та страждання. І Господь, здається,
зараз не дуже цьому протидіє» [1]. Типова постмодерна ситуація: Бог або помер, або його
не цікавить, що відбувається у світі. Натомість Диявол своєрідно «опікується» людством.
Звісно, його не можна назвати турботливим татусем, а кінцева мета його «опіки» все ще
лишається очевидною: забрати душу людини, змусити її творити зло вічно, адже той, хто
одного разу ступає на неправедний шлях, вже не може з нього зійти.
Бачимо, що автор лишає вже відомий нам каркас біблійного сюжету незмінним, але
змінюється концепція зла і образ Сатани-спокусника. Феномен нового образу – повна
відсутність нав’язування зла Дияволом. Він тільки пропонує, тільки залишає свою візитну
картку, а у вирішальний момент пропонує зупинитися. Він терпимий до людських недоліків,
захищає і допомагає людям, що стали його «партнерами». Він навіть своєрідно любить
людей, звісно, бо вони допомагають йому досягти мети. І роблять це абсолютно добровільно.
У світі роману не Диявол змушує людину творити зло. Це робить сама людина.
Прикладом цього може послужити епізод «Адвокату Диявола», де молодий адвокат
Кевін Тейлор тільки починає працювати у «диявольській компанії». Після першої перемоги
в суді до нього приходить сам Диявол в образі керівника компанії – Джона Мільтона, і
пропонує йому відмовитися від наступних справ. По суті, Мільтон пропонує Кевіну вибір
між добром і злом, пропонує повернутися до праведного життя. Це свідчить на користь
гуманності Диявола. А після того, як Кевін, прагнучи «відбілити» власну душу, вбиває
Джона і потрапляє до в’язниці, він знову зустрічається із Сатаною, адже спокутати свій гріх
йому все одно не вдасться ніколи. На останніх рядках роману бачимо, що на Кевіна
дивляться «його батьківські очі». Тобто Диявол не відмовляється від покровительства над
його душею, навіть коли Кевін його «зраджує».
Отже, Сатана перестає бути пласким персонажем. Ендрю Нейдерман розбиває
концепцію Диявола-спокусника, Диявола-лукавого. У випадку «Адвоката Диявола» Сатана
стає своєрідним екзистенційним героєм, адже надає людській свободі вибору
найважливішого значення і проголошує людську долю справою рук самої людини.
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Єременко Владислава
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У РОМАНІ ДЖОНА РОБЕРТА ФАУЛЗА «КОЛЕКЦІОНЕР»
У статті досліджено особливості осмислення концепту свободи в постмодерній
літературі на прикладі роману Джона Фаулза «Колекціонер». Проаналізовано вплив
філософії екзистенціалізму на творчість письменника.
Ключові слова: екзистенціалізм, проблема свободи, постмодернізм.
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THE PROBLEM OF FREEDOM IN THE NOVEL «THE COLLECTOR» BY JOHN
ROBERT FOWLES
The features of understanding the concept of freedom in postmodern literature in the novel
«The Collector» by John Fowles have been studied in the article. The influence of the philosophy
of existentialism on the writer’s works is analyzed.
Keywords: existentialism, the problem of freedom, postmodernism.
Тема свободи завжди була у сфері інтересів науковців і митців. У сучасній філософії
маємо близько двохсот визначень свободи, адже представники кожного вчення прагнули
дослідити проблему свободи по-своєму, не бажаючи вдовольнитися результатами своїх
попередників. «Ні про одну ідею, – вказував Г.В.Ф. Гегель, – не можна з таким повним
правом сказати, що вона невизначена, багатозначна, доступна найбільшим непорозумінням
і тому дійсно до них схильна, як про ідею свободи, і ні про одну не говорять зазвичай з таким
малим ступенем розуміння її» [2, с. 324]. Вперше інтерес до вивчення цієї проблематики
проявили ще античні мислителі, які під поняттям свободи розуміли протилежність
фізичному рабству, а от осмислення свободи особистості та свободи вибору належить вже
до здобутків західноєвропейської цивілізації Нового і Новітнього часу.
Одним із важливих аспектів визначення свободи є концепція її зв’язку із художньою
творчістю. Як зазначає у своїй праці М.О. Бердяєв, творчість не може існувати без свободи,
оскільки лише вільна людина може творити. І так само, як неможливо пояснити таємницю
свободи, неможливо пояснити і таємницю творчості. Свобода і творчість говорять про те, що
людина є не лише природною істотою, а й надприродною. Свобода є творчою силою, що
виходить з бездонного джерела. Свобода є силою творити з нічого, творити не з природного
світу, а з самого себе, так вважає російський мислитель [1, с. 368–369].
У ХХ столітті нову концепцію свободи запропонувала філософія екзистенціалізму:
«свобода є основою основ усіх цінностей», стверджував Ж.-П. Сартр. Екзистенціалізм – це
ірраціоналістична філософія, предметом вивчення якої є не об’єктивна реальність, а
внутрішній світ людини. Тобто, філософія екзистенціалізму розглядає не суспільство і не
буття людини в цілому, вона виокремлює кожну людину з маси і надає їй найвищої цінності.
Центральними проблемами цієї філософії є проблема існування (екзистенції) людини,
проблема буття людини та буття світу, а також проблема свободи людини. Для
екзистенціалістів свобода – це можливість людини самій визначати, ким вона є. Філософиекзистенціалісти не розглядали свободу діяльності, а лише свободу вибору, свободу
ставлення до оточення. Свобода може існувати тільки у випадку дотримання двох основних
принципів: людина сама обирає свою мету і має змогу її досягти. Свобода – це умова і спосіб
самореалізації індивіда. За словами Ж.-П. Сартра, людину саме це і відрізняє від усіх інших
природних істот: можливість робити власний вибір і відповідати за нього. Іншими словами,
вибір людини тут не пов'язаний із соціальними нормами, але, обираючи себе, людина
одночасно обирає і все людство [3].
Вагомим є внесок до філософії екзистенціалізму Альбера Камю, який вводить
категорію абсурду. На його переконання, позбутися абсурдності існування можна, вчинивши
самогубство [3]. Камю уявляє світ «безглуздо мовчазним», таким, що не може дати відповіді
на питання про сенс життя, призначення людини. В історії, каже він, немає ні відповідей, ні
питань, а значить, вона сама по собі абсурдна. І лише людина своїми діями може принести
гармонію в цю неоформлену реальність. Камю стверджує, що абсурд – це і є наша реальність,
світ, у якому ми живемо, і тільки та людина, яка усвідомить усю безглуздість світу,
усвідомить, що він не має значення, отримує свободу.
Екзистенціальні ідеї надихнули багатьох письменників ХХ століття, серед яких і
Джон Фаулз, автор низки інтелектуальних романів, в яких філософською домінантою
виступає розробка концепції свободи особистості. У першому романі британського
письменника «Колекціонер» (1963) відчутний значний вплив ідей Ж.-П. Сартра і А. Камю.
Фаулз ретельно досліджував межі особистісної свободи та екзистенційні стани відчаю,
самотності, відрази. Відтак метою даного дослідження є своєрідність авторської
інтерпретації проблеми свободи на основі аналізу взаємодії персонажів роману.
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На лейтмотиви роману, очевидно, вплинула і філософія постмодернізму, адже Фаулз
є одним з провідних представників постмодерністської літератури. Для культури
постмодернізму характерною є проблематизація концепту «смерть». Початок низці
«смертей» поклав Ф. Ніцше, коли проголосив «смерть Бога». Заглиблення і розвиток цієї ідеї
привело в межах постмодернізму до «смерті» твору, автора, героя, людини, самої культури.
До цієї тенденції смертей логічно додати і смерть свободи, яку філософія постмодернізму
заперечує, як і духовність, справедливість, правоту і провину. Звісно, поняття свободи не
може зникнути зовсім, але може «загубитись» у множині інтерпретацій. «Якою є свобода
постмодернізму?» – це одне з питань, які Джон Фаулз досліджує у своєму романі. Бачимо
парадокс у постмодерній філософії, адже, заперечуючи поняття свободи як таке,
постмодернізм визнає можливість творчої реалізації митця лише у «свободі» від застарілих
духовних цінностей, у «свободі» від власного індивідуалізму, а можливість свободи вибору,
самовизначення людини постмодерністами цілковито заперечується, як і її духовність, що
робить постмодерну літературу суперечливою та незрозумілою пересічному читачеві.
У «Колекціонері» Фаулз відмовляється від лінійного розгортання сюжету та
експериментує з формами оповіді, поєднуючи оповідь від першої особи одного з
центральних персонажів Фредерика Клеґґа в першій частині з щоденниковою прозою другої
частини, в якій оповідачем виступає Міранда Ґрей. Зробивши своїх персонажів оповідачами
і увівши в систему оповіді елементи потоку свідомості та внутрішнього монологу,
письменник усебічно вивчає їхні світоглядні уявлення, передусім, щодо індивідуальної
свободи.
Автор презентує двох своїх персонажів як цілковиту протилежність один одного,
художньо осмислюючи і розкриваючи читачеві такі філософські питання, як-от: проблема
екзистенції, проблема самотності та екзистенційної комунікації, проблема сенсу і
безглуздості існування і, звісно, проблема свободи, вибору і відповідальності. Джон Фаулз
намагається знайти відповіді на головні філософські питання: «У чому сенс життя?», «Як
функціонують стосунки?» і «Що таке справжня свобода?». У цьому Фаулзу допомагає
використання елементів детективно-психологічного триллера, адже тут маємо і межову
ситуацію, лише за умови якої людина може встановити контакт із Буттям, і докладний аналіз
внутрішнього стану людини, який допомагає пересічному читачеві опосередковано
ознайомитись із основними категоріями екзистенціалізму.
На прикладі клерка Клеґґа Джон Фаулз показує частину сучасного суспільства, для
якої джерелом пізнання є деструкція. Це втрачена людина, для якої шансу на спасіння немає,
тому що Бога, як і все істинне, красиве і щире, вона відкидає сама. Для неї немає
майбутнього, і, мабуть, десь глибоко всередині «нова людина» і сама це чудово розуміє, саме
тому єдиним її бажанням є перед власною марною смертю встигнути знищити щось вартісне.
Не знаючи ціни свободі творчості, справжній свободі власної душі, «нова людина»
намагається розірвати рамки моралі, начебто у пошуках первозданної волі, але натомість
приносить у світ лише хаос, який руйнує світ, а не робить його вільним. Цінності, які
пропагує природна людина, тобто Міранда, вже не визнаються у сучасному їй світі, де панує
бездушність. Дівчина страждає, як страждає все дійсно цінне, творче і вільне. Так само, як
Фредерик Клеґґ ув’язнює Міранду, нове суспільство ув’язнює духовні цінності, мистецтво,
творчість і Бога. «Це – біль, який нічого не дає. Нічого не породжує» [4, с. 281] – так влучно
висловлюється письменник устами головної героїні свого твору про реальність кінця ХХ ст.
Індивідуальну свободу Фаулз визнає найвищим, але нежиттєздатним благом. Він
відтворює весь шлях людини до усвідомлення власної неспроможності змінити світ через
намагання діяти і робити вибір, часом боротися з реальністю, а часом – тікати від неї; через
спроби повернутися до нехай і хиткої, але віри, до Бога і до мистецтва. В образі Міранди
Ґрей як екзистенційної героїні автор намагається відтворити абсурдність світу і таким чином
подолати її, але врешті-решт залишає її безсилою перед обличчям фатуму, з усвідомленням,
що її власна свобода вибору обмежується єдиним вибором: між смертю в боротьбі і смертю
на колінах. Дівчина робить свій останній вибір, і тим самим доводить читачеві, що здаватися
абсурду не можна, з ним потрібно безперервно боротися.
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Отже, роман «Колекціонер» – гімн ідеям екзистенціалізму, свободі вибору і сильній
особистості, яка, розуміючи усю безглуздість і марність власної боротьби, все одно
продовжує повставати проти абсурдності світу. На загал, людина в літературі
екзистенціалізму, як вища духовна істота, покликана шукати своє призначення в повстанні
проти реальності, пасивного суспільства і жорстокості, кожного разу роблячи вибір на
користь гуманності і свободи.
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Стратегія драматизації у презентаціях (на матеріалі інтернет-платформи TED)
Драматизація походить із найдавнішої форми драми, яка існувала в Древніх Афінах.
Та все ж, існує велика різниця між драмою та драматизацією. Перша зародилась на основі
обрядових релігійних та народних традицій, і всі наступні роки аж до сьогоднішнього дня,
була і є міцно пов’язана із театральним дійством. У свою чергу, драматизація – це більше
про емоції, ніж театр. За визначенням, драматизація – це розповідь слухачам таким чином,
що те, що сталось, здається більш захоплюючим, важливим або небезпечними, ніж було
насправді.
Драматизація залишає натяк на театр завдяки опорі на емоції, там все ж вона виходить
далеко за межі театру. Як окремий метод, драматизація застосовується в багатьох інших
сферах крім розваг, включаючи освіту, маркетинг та політику [2, 482]. У рамках політики,
ми також говоримо про драматизацію в публічних виступах, включаючи презентації.
Презентації TED привернули увагу громадськості з багатьох причин: інформативні,
живі та орієнтовані на аудиторію, вони все ж на межі повчального і розважального жанру.
Чимало ораторів TED «озброюються» драмою у своїх виступах. Таким чином, вони
підігрівають інтерес своєї аудиторії, а також змушують її співпереживати. Створюючи
внутрішній конфлікт на сцені, спікер робить слухача більш залученим до того, що
відбувається на сцені.
Мистецтво розповіді – це про переконування людей. Розповідаючи якусь історію, ви
не тільки вплітаєте в сюжет багато корисної інформації, якісь поради, але й викликаєте у
слухача емоції і обмінюєтесь енергією. У той же час, переконати історією важко: потрібне
яскраве розуміння та майстерність розповіді, щоб донести ідею, яка, в свою чергу, повинна
викликати достатньо емоцій, щоб запам’ятатися [3, 52].
У співпраці з іншими вченими, Ф. Торріко виявив, що наш мозок обробляє та зберігає
інформацію у формі історій [4, 58]. Отже, коли ми чуємо, що «одного разу» був певний
персонаж у такому-то місці, наш розум негайно переноситься в це уявне місце і час.
Багато виступів на платформі TED є такими успішними, тому що спікери довершують
свою презентацію чітким сюжетом. Мовці структурують своє мовлення таким чином:
ситуація – ускладнення – вирішення.
Персоналізація – це ще один потужний інструмент у TED відео. Ніщо так не зворушує
аудиторію, як історія, розказана з особистого досвіду. Однак, сюжети цих історій, як
правило, є дещо загальні і можуть бути типізовані наступним чином: перемога над монстром,
історія Попелюшки, пошук скарбів, подорож героя, який «повертається зовсім іншою
людиною» [5].
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Використання різних технік екстралінгвістичної драматизації також займає чільне
місце в презентаціях TED. Серед цих практик, довга і коротка пауза, щоб створити
напруженість, використання жестів, приглушеного голосу, виразу обличчя та зорового
контакту.
Паузи особливо корисні у TED відео. Оповідачі посилюють драму, порушуючи ритм
виступу через добре продумані паузи. Наприклад, оратор задає риторичне запитання, а тоді
зупиняє розповідь. Інший приклад, коли спікер наближається до розв’язки у своєму
монолозі, а тоді раптово робить паузу. Відповідно, аудиторія завмирає в очікуванні того, що
буде далі.
Багато спікерів TED також впевнені, що дієвим способом занурити аудиторію в
історію є надання якомога більше сенсорних деталей, які дозволять слухачам «бачити, чути,
нюхати і тактильно відчувати» різні стимули у сюжеті [1, 141]. Саме тому, найдраматичніші
відео TED супроводжуються відео та/або аудіо, а також надмірною жестикуляцією.
Отже, драматизація – це потужний прийом в публічних виступах, який здатний не
тільки зацікавити слухача, а й спонукати його до емпатії і більшого розуміння ідеї монологу
спікера. У той же час, для вдалої драматизації, оратор повинен поєднювати і мовленнєві, і
екстралінгвістичної прийоми, так як це часто відбувається у TED презентаціях.
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СИМВОЛІКА ЧИСЕЛ У ГРЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ
Природа та значення чисел здавна привертали увагу людства. Їх вивчали піфагорійці, певні
числові коди зафіксовано в Біблійних текстах, у фольклористиці. Своє розуміння і
трактування чисел висвітлювали філософи, письменники, поети різних епох.
Фразеологізми з числовим компонентом яскраво ілюструють національно й культурно
зумовлені мовні концепти. Розвиток сучасного суспільства характеризований підвищеним
інтересом до нумерології як мови чисел, що вважають досліджуваним інструментом
розуміння й самопізнання людини. Числа – невід’ємний атрибут будь-якої культури, вони
систематизують у семантичні блоки закладену в неї інформацію, полегшуючи цим завдання
передачі знань із покоління в покоління незалежно від того, чи існує в цій культурі писемна
чи тільки усна традиція. Числа підтримують гармонію та порядок у всьому, що відбувалося
і відбувається у всесвіті.
Фразеологічні одиниці з числівниковим компонентом належать до багатоаспектних мовних
явищ із певною структурою та семантичним наповненням. Числівник – їх ядро,
найголовніший критерій, який впливає на загальний зміст фразеологізму, на ті відтінки, які
притаманні фразеологізму в певному контексті та поза ним.
Дослідивши фразеологічні одиниці новогрецької мови (до яких ми долучаємо також і паремії
– прислів’я та приказки), до складу яких входять числівники, можемо сказати, що найбільш
вживаними числами-компонентами є 1 та 2, і це цілком зрозуміло.
95

Загальновідомо, що в усіх етносах точкою відліку вважають число «1». У світовій символіці
одиниця означає початок буття, відкриття людині духовної сутності, містичний Центр, Вищу
силу. Означене число вважалося символом духовної єдності, божественності,
прирівнювалося до світла. Числівник «один (ένας, μία, ένα)» – це образ початку, первинності,
єднання, спільності: Κολιός και κολιός από ένα βαρέλι.
Важливу роль відіграє у фразеології не тільки тематичний аспект, а й формальний, адже не
менш важливо, як народна мудрість здатна завуалювати, приховати й водночас чітко
продемонструвати різноманітні вияви людської недосконалості та гріховності: Ένα
ψωριάρικо πρόβατο χαλάει όλο το κοπάδι. Ένας καν κανένας. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
Двійка – число з амбівалентним потрактуванням. Значення числа «2» в позитивному аспекті
повністю збігається з канонічним списком загальнолюдських достоїнств. Це - гречність,
миролюбність, великодушність, коректність і тактовність, засновані на інтуїції,
проникливості і розумінні людської душі. «Двійка» в якості одного з Головних Чисел – це
«вісь симетрії», точка рівноваги, що забезпечує стан спокою внутрішнього світу людини.
Будь-яке порушення цього стану сприймається людиною як пряма загроза життю й
благополуччю і провокує її на дії, основна мета яких – відновлення порядку і гармонії в
навколишньому світі: Να ‘ταν τα νιάτα δυο φορές, τα γηρατειά καμία. Першим у всесвітній
історії та культурі, хто звернув увагу на значення «2» був давньогрецький філософ Піфагор,
який у взаємодії парних і непарних чисел убачав дію універсального принципу єдності
протилежностей. Тривалий час символіка числа «2» розвивалася в міфах і магії: Αν δεν
μαλώσουν δυο καιροί, δεν βρέχει.
Часто у фразеологічних одиницях число «2» має негативне забарвлення: Δύο κακών
προκειμένων το μη χείρον βέλτιστον.
Отже, фразеологічні одиниці з числовим компонентом є важливою складовою
фразеологічного фонду грецької мови. Аналізованим одиницям притаманна образність,
емоційна забарвленість, символічність
Zinyukha Polina
MODELLE DER KOMPOSITA IN DER SCHÖNGEISTIGEN LITERATUR (IM ROMAN
"ARC DE TRIOMPHE" VON E. M. REMARQUE)
In unserer Arbeit befassen wir uns mit Fragen der deutschen Wortbildung und zwar mit
Modellen der Komposita in der deutschen schöngeistigen Literatur. Das Ziel unserer Arbeit besteht
darin, folgende Teilaufgaben zu lösen: Den Begriff "Kompositum" zu bestimmen, die
morphologischen Typen der Komposita festzustellen, die Komposita im sprachlichen Material
anhand ihrer Merkmale auszusondern, zu berechnen und mit Beispielen zu belegen.
Als theoretische Grundlage für unsere Untersuchung dienten die Arbeiten von H. Paul,
G. Drozdowski, W. Fleischer, I. Barz, B. Maksymtschuk, W. Sulym, L. Vitalish, B. Hinka.
Die Prinzipien der allgemeinen Wortbildungstheorie waren für unsere Forschung maßgebend.
Zuerst mussten Wortbildung als ein Weg der Bereicherung des Wortschatzes, Zusammensetzung
als eine Art der Wortbildung, Klassifikationen der Zusammensetzungen berücksichtigt werden. Die
morphologische Klassifikation der Komposita wurde als Gerüst für die Untersuchung des
Sprachmaterials gewählt, diese methodische Herangehensweise half uns, weitere Schritte bei der
Analyse zu tun. Die Analysemethodik bestand in folgenden Schritten:
- Zusammenstellung der allgemeinen Liste der Komposita aus dem Abschnitt (100 Seiten,
16 554 Wörter, 117 016 Zeichen mit Leerzeichen) – insgesamt 808 Gebrauchsfälle der Komposita;
- Zusammenstellung einer alphabetischen Liste ohne Wiederholungen – 523 Komposita;
- Sortieren der Komposita nach Wortarten des Grundwortes: zusammengesetzte Substantive
(212), zusammengesetzte Adjektive und Partizipien (46), zusammengesetzte Verben (222),
zusammengesetzte Pronomina (6), zusammengesetzte Adverbien (24), zusammengesetzte
Numeralien (2) (als zusammengesetzte Verben wurden auch Verben mit trennbaren Komponenten
betrachtet);
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- innerhalb der Wortarten-Listen wurden einzelne Typen mit unterschiedlichen
morphologischen Komponenten festgestellt. Einige zusammengesetzte Verben wie weiterschlafen,
weitersehen,, festhalten können als Modelle doppelt interpretiert werden: "Adjektiv + Verb" und
"Adverb + Verb".
Alle Typen der Wortbildungsmodelle konnten mit Zitaten aus dem Text des Romans belegt
werden. Unsere Aufmerksamkeit galt auch verschiedener Reihenfolge der Komponenten der
Komposita, was besonders bei zusammengesetzten Adverbien an den Tag kommt. Unter dem
Aspekt der Kompositionsaktivität lassen sich die Bildungen in bestimmte Gruppen
zusammenfassen:
- Komposita mit Adverb als Erst- und Zweitglied: sobald, sodann, sogar,
- Komposita mit Adverbien -her und -hin als Zweitglied: Lokaladverb + -her/-hin: wohin, woher,
irgendwohin; Temporaladverb + -her/-hin: immerhin; Modaladverb + -her/-hin: sohin;
Präposition + -her/-hin: ohnehin, vorhin, vorher;
- Komposita mit Präpositionen als Zweitglied: Adverbien her-/hin- + Präposition: herunter,
hindurch, hinein, hinüber, hinunter; Adverbien da(r)-/hier- + Präposition: dafür, daneben;
Präposition + Präposition: überaus, vorüber, voran, vorauf).
Schlussfolgerungen: Die Untersuchung des Sprachmaterials hat ergeben, dass fast alle in
der theoretischen Literatur beschriebenen Modelle der Komposita im analysierten Textabschnitt
festgestellt werden konnten. Die zusammengesetzten Substantive sind im deutschen Wortbestand
besonders reich vertreten; bezogen auf morphologische Klassifikation, sind sie in allen Gruppen
der Komposita anzutreffen. Es lässt sich behaupten, dass die Wortbildung ein produktiver Weg der
Bereicherung des deutschen Wortschatzes ist; von allen Arten der Wortbildung ist die Zusammensetzung (Komposition) am produktivsten; unter den Komposita kommen substantivische und
verbale Komposita am häufigsten vor.
Іванчук Соломія
Структурні типи суспільно-політичної термінології в історичному творі Саллюстія
“Bellum Catilinae”
Анотація. Джерелом вивчення суспільно-політичної термінології є твори різних
жанрів, зокрема, історіографічні. Стаття присвячена дослідженню суспільно-політичної
термінології у творі Саллюстія “Bellum Catilinae”. Структурний аналіз суспільнополітичної термінології дозволив виокремити такі типи термінів: прості (кореневі,
афіксальні), терміни-композити, терміни-словосполучення.
Ключові слова: суспільно-політична термінологія, суспільно-політична лексика,
структурні типи термінів, структурний аналіз, Саллюстій.
Structural types of socio-political terminology in the historical work of Sallust "Bellum
Catilinae"
Abstract. The source of the study of socio-political terminology are works of various genres,
in particular, historiographical. The article is devoted to the study of socio-political terminology in
the work of Sallust "Bellum Catilinae". Structural analysis of socio-political terminology allowed
us to distinguish the following types of terms: simple (root, affix), terms-composites, terms-phrases.
Keywords: socio-political terminology, socio-political vocabulary, structural types of terms,
structural analysis, Sallust.
Для термінотворення, в основному, характерні ті ж самі способи словотворення, що
й для загальнонаціональної мови. Це пов’язано з тим, що термінолексика, з одного боку,
відноситься до лексико-семантичної системи мови, а з другого - до логічної системи мови.
Власне, приналежність терміна до двох систем лежить в основі його відмежування від
нетерміна [2, ст. 99].
Термінолексика тісно пов’язана з загальновживаною лексикою. Особливо це
характерно для давніх терміносистем, які ще не виокремилися в окремі підмови, а часто97

густо функціонують у складі загальнонаціональної мови. До таких термінолексем належить
суспільно-політична термінологія. Джерелом її вивчення є твори різних жанрів, зокрема,
історіографічні, де суспільно-політична термінологія складає вагомий прошарок їх
вокабуляру.
У сучасному мовознавстві виокремлюють два способи класифікації термінів:
структурний або словотвірний і лексико-семантичний [1, ст. 10-12]. Ми обмежились
розглядом основних словотвірних типів суспільно-політичної термінології у творі Саллюстія
“Bellum Catilinae”. Проведені спостереження дозволили виокремити у названому творі такі
типи термінів:
І. Терміни-кореневі слова, куди входить непохідна лексика:
Partes (4, 2) - партія; рopulus (4, 2) - народ; rex (6, 4) - цар; lex (6, 6) - закон; bellum (6, 3) війна; mores (6, 3) - звичаї; civis ( 33, 5) - громадянин; gens (40, 1) - плем’я poena (52, 3) –
покарання; opes (51, 42) – сили; vectigal (52, 6) – данина; senatus (36, 4) – сенат та інші. Крім
автохтонної лексики, до цієї групи відноситься запозичена. У Саллюстія – це слово грецького
походження barbari (19, 4) – варвари та нез’ясованого походження latro (28, 4) – розбійник [
5, ст. 343].
ІІ. Похідна лексика:
1. Терміни, утворені за допомогою суфіксації:
За допомогою суфікса –tor, який приєднувався до інфектних основ, утворювалися
іменнкики зі значенням виконавця дії: imperator (2, 2) – полководець; questor (19, 1) – квестор.
Продуктивною була модель з суфіксом –tio. За його допомогою утворювалися
віддієслівні іменники, переважно на супінній основі з словотвірним значенням дії, вираженої
дієсловом, шляхом переходу абстрактного значення в конкретне [3, ст. 119]: dominatio (5, 6)
- єдиновладдя;
proscriptio (21, 2) - проскрипція; ambitio (11, 1) – честолюбство; seditio (51, 32) – бунт;
coniuratio (30, 5) – змова та інше.
Суфікс -ium надавав утвореним за його допомогою похідним іменникам значення
результату дії: imperium (33, 4) – влада; supplicium (50, 4) – смертна кара; praesidium ( 33, 5)
– захист; praemium (30, 6) – нагорода та ін.
Категоріальним значенням суфікса –men було результатом дії. У Саллюстія за його
допомогою утворені терміни certamen (33, 4) – суперництво; crimen (34, 2) – обвинувачення.
За допомогою суфікса -itia від іменних основ утворилися абстрактні іменники зі
значенням властивості і якості: divitiae (7, 6) – багатство; militia (7, 4) – військова справа.
За допомогою суфікса -cinium від pater утворений іменник patrocinium (41, 4) –
покровительство.
Суфікс –tаs надавав утвореним від прикметників похідним іменникам значення
якості: libertas (58, 8) - свобода; impunitas (46, 2) – безкарність.
Легко субстантивувались похідні з прикметниковим суфіксом –icius: patricius (55, 6)
– патрицій.
Серед моделей, утворених прикметниковими суфіксами, можна відзначити моделі з
суфіксами –icus (publicus (36, 4) – народний), -alis (vectigalis (20, 7) – який платить податок),
-ulentus (opulentus (20, 7) – могутній), -anus (urbanus (24, 4) – міський) та ін.
2. Терміни, утворені за допомогою префіксації:
Префікси походять від корелятивних прийменників і прислівників і здатні поєднувати
первинні часово-просторові і вторинні абстрактні значення [4, ст. 247]. префіксальне
словотворення характерне для дієслів. Для інших частин мови префіксальні моделі не є
продуктивними.
Серед дієслівних моделей у Саллюстія виявлено утворення з префіксами:
con-, який мав значення збірності: coniurare (18, 1) – складати змову; convocare (17, 2)
– скликати;
-in, який мав значення «рух до середини»: invadere (5, 6) – нападати;
dis-, який мав значення «відокремлення»: discedere (36, 2) – відступати;
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ob-, який мав значення «перебувати всередині чогось»: opprimere (16, 4) –
придушувати;
sub-, який мав значення «внизу», «під»: subigere (2, 2) – підкоряти.
Слід відзначити, що префікси, перенесені у сфнру суспільно-політичної термінології,
модифікували первісне значення і нвбули нових значень, властивих для цієї підмови. Також
вони реалізують термінологічне значення переважно у складі словосполучень.
Серед іменних моделей у Саллюстія виявлено утворення з префіксами:
de-, in-, які мали заперечне значення: dedecus ( 37,5) – ганьба; indignus (51, 27) –
недостойний; insons (16, 1) – невинний; iniustus (49, 2) – несправедливий; inimicitia (49, 2) –
ворожнеча;
e- (ex-), який мав значення «поза чим-небудь»: egregious (49, 3) – надзвичайний.
3. Терміни, утворені парасинтетичним (префіксально-суфіксальним) способом, коли до
твірної основи одночасно приєднується префікс і суфікс, які разом беруть участь у
словотвірному процесі: iniuria (ius) (33,1) - несправедливість; impunitas (punire) (58, 13) безкарність; impetus (petere) (45, 3) - напад;
Не всі похідні, в яких при морфологічному аналізі виокремлюється префікс і суфікс,
є парасинтетичними утвореннями. Наприклад, coniuratio, незважаючи на те, що можна
розкласти на префікс con-, кореневу основу iurare ш суфікс –tio, не є парасинтетичним
утворенням. Його твірною основою є дієслово coniurare.
Суспільно-політичні терміни, утворені парасинтетичним способом, у Саллюстія
вкрай рідкісні.
ІІІ. Терміни, утворені шляхом словоскладання (композити і юкстапозити).
Незважаючи на те, що цей спосіб словотворення не є характерним для латинської
мови, у Саллюстія він представлений цілою низкою прикладів: parricida (pater + caedere) (51,
25) - парріціда, батьковбивця; beneficium (bene + facere) (9, 5) - благодіяння; sacrilegus (sacrum
+ legere) (14, 3) - паплюжник святині; tetrarcha (слово грецького походження tetra + arches)
(20, 7) - тетрарх і деякі інші.
IV. Терміни, утворені аналітичним (синтаксичним) способом (термінисловосполучення). Серед них зустрічаються моделі з сурядним і підрядним зв’язком між
компонентами. Сурядний зв’язок для суспільно-політичної термінології Саллюстія не
характерний і представлений тільки декількома прикладами: ius bonumque (9, 1) - право і
благо; labor atque iustitia (14, 1) - праця і справедливість; sacra profanaque (11, 7) - божественне
і людське.
Серед термінів-словосполучень, компоненти яких об’єднані підрядним зв’язком,
переважають двоскладові конструкції з атрибутивним зв’язком. Атрибутивний компонент,
виражений прикметником, може знаходитися в препозиції, або постпозиції до стрижневого
слова (модель S + A та A + S): aes alienum (41, 1) - борги; bella intestina (5, 2) - міжусобні
війни; discordia civilis (5, 2) – незгода громадян; magna merces (41, 1) - велика нагорода;
minores magistratus (30, 7) - молодші магістрати; frequens senatus (48, 6) – сенат у повному
складі; designate consules (18, 1) – вибрані консули та інші.
Атрибутивний компонент може бути виражений іменником у родовому відмінку, часто
синтагматично розширеним: latrones quoiusque generis (28, 4) – всякого роду розбійники;
iudicium pecuniarum repetundarum (49, 2) – суд у справі про вимагання.
Серед інших суспільно-політичних складених термінів у Саллюстія можна відзначити
вербально-субстантивні словосполучення з об’єктивним зв’язком між компонентами (
моделі V + S і S+ V): coniurare contra rem publicam (18, 1) - складати змову проти держави;
cuncitare servitia (40, 3) - підбурювати рабів; novarum rerum cupere (28, 4) - бажати перевороту;
senatum advocare (46, 6) - скликати сенат; orationem habere (22, 1) - виголосити промову;
comitia habere (24, 1) - проводити народні збори; aes alienum conflare (24, 4) - наробити боргів
та інші.
Також зустрічаються субстантивно-субстантивні терміносполучення з об’єктним
зв’язком між компонентами: dies comitiorum (26, 5) – день виборів; matres familiarum (51, 9)
– матері сімей.
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Більшість розглянутих терміносполучень є розкладними, тобто їх значення дорівнює сумі
значень їх компонентів (magna merces - велика нагорода). Але трапляються і нерозкладні
термінологічні словосполучення з високим ступенем семантичної єдності, які
відтворюються як готові лексичні одиниці (aes alienum - борги; orationem habere - виголосити
промову).
Таким чином, структурний аналіз суспільно-політичної термінології у Саллюстія
дозволив виокремити такі типи термінів: прості (кореневі, афіксальні), терміни-композити,
терміни-словосполучення. Не виявлено абревіатури, літерні умовні скорочення, символи, які
характерні для сучасних наукових підмов.
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Ilina Anna
Development of communicative skills at different levels of linguistic competence
The English language has rapidly become an essential language to know that is why the amount of
learners has increased in recent years. However, the main problem of these learners is the inability
to communicate freely in English. As a result, besides the poor experience of speaking skills, they
face many other problems which are difficult to get rid of. To overcome these obstacles the
classroom interaction must be encouraged that is why such a strategy as communicative approach
should be applied to enhance learners’ communicative competence since it helps to obtain useful
skills and knowledge to speak English freely.
Considering the adult students at the primary level, the greatest problem for such students is their
unwillingness to speak English because they are insecure about their knowledge; they do not know
much vocabulary and grammar, and are not able to express themselves properly. The main aim for
these learners is to be able to say the basic things about themselves, and to understand other people
while they are using them. The students at primary levels are highly dependent on the teacher, so a
teacher-centered classroom is appropriate for some of the classroom time. However, since the
students gain in their proficiency, they will be able to initiate their own comments and questions,
so the learning has to become more student-centered using the pair and group work [1, p.99]. Using
such activities such as role plays, dialogues, some games based on real-life situations will help to
develop the speaking skills, and make a great difference whether a piece of communication is
carefully prepared or whether it is composed on the spot [2, p.5-6]. The prominent idea of teaching
at this level is the choice of appropriate techniques and methods to achieve the goals of these
learners, and help them to start speaking even from the beginning of their learning.The advanced
level students are characterized by their abilities to satisfy the everyday situations and the work
requirements. These students can handle with confidence with any social situations. The problems
in speaking at this level may be additionally aggravated by excessive use of self-monitoring
processes and a tendency to formulate utterances in the native language first that is why these mental
operations may lead to producing artificial discourse. Other problems that are commonly observed
can be defined as follows: a fear of making mistakes, shyness, criticism; when learners have
problems with formulating opinions or relevant comments; low or uneven participation; reaching
the plateau effect [4, p.38-39]. Another significant problem which students with high levels can
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face is to sound too bookish [5, p.165]. The student-student interaction practiced in different types
of cooperative learning activities is particularly well-suited for high level students. Advanced
students are able to use the target language both while working in a group as well as producing the
pattern as an outcome of the task. The fact that they have already learned a lot, allows them to
practice even more extensively and take advantage of every opportunity to communicate in the
target language without switching to the mother tongue. For that purpose, it should be applied a
range of speaking tasks that encourage a considerable degree of independence by relying on
extensive oral practice mainly in the form of student-student interaction. The use of communicative
tasks is of great importance at this level of English proficiency. These activities can be different
types of conversations, interviews, discussions, presentations, problem solving tasks, simulations,
etc. [3, p.96].
To sum up, some techniques and exercises that are suitable for beginners look less appropriate for
students at higher levels, and some activities for advanced level are less successful when transported
to students at lower levels. This is especially true about speaking tasks. The communicative
approach can be applied to any level of linguistic competence, however, the choice of appropriate
material and activities should be formed according to the learners’ peculiarities and needs.
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Карпишин Віталія
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ ДІЄСЛІВ У ТЕКСТІ ПОЕМИ ГОМЕРА
«ОДІССЕЯ»
Актуальність роботи зумовлено посиленим інтересом сучасної лінгвістики до семантичних
особливостей лексичних одиниць, відсутністю в гомерознавстві системного дослідження
дієслів як важливого чинника формування поетичної картини світу Гомера, здійсненого
шляхом розробки моделі лексико-семантичного поля (ЛСП) дієслів як складової лексичної
системи Гомера з урахуванням новітніх лінгвістичних досліджень, загальним скеруванням
на вивчення тексту як цілісної системи, особливостей репрезентації мови видатними
письменниками античності, до яких належить і Гомер. Мета представленої роботи –
виявити притаманні для гомерівського епосу ЛСП дієслівної лексики, з’ясувати їхню
архітектоніку та побудувати відповідну для кожного з них структурну модель. Об’єктом
дослідження слугують дієслова, виокремлені шляхом наскрізної вибірки у тексті поеми
Гомера «Одіссея», зокрема І книги. Предметом дослідження є лексична семантика
дієслівних одиниць та будова ЛСП, які вони формують.
Проведене на матеріалі І книги «Одісеї» Гомера дослідження дієслівних ЛСП дало змогу на
основі контекстуального аналізу дієслівної лексики встановити її семантичні параметри,
здійснити лексико-семантичну класифікацію, виділивши три ЛСП (ЛСП дії, ЛСП стану,
ЛСП відношення) з притаманними їм архісемами, підполя з характерними для них
інтегральними семами та лексико-семантичні групи з властивими для них диференційними
семами.
Будова та лексичне наповнення ЛСП відрізняються кількісною та структурною
різноманітністю, різною є і продуктивність вживання дієслівних лексем. У складі ЛСП дії
було виокремлено 8 підполів: переміщення, поміщення, фізичного впливу на об‘єкт, творчої
діяльності, інтелектуальної, мовної, соціальної та фізіологічного впливу. В межах цих
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підполів було встановлено 23 ЛСГ. У складі ЛСП стану було виокремлено 4 підполя: буття,
якісного стану, емоційного стану та функціонального. В межах цих підполів було
встановлено 9 ЛСГ. У складі ЛСП відношення було виокремлено 3 підполя: володіння,
міжособистісних стосунків та соціального відношення. В межах цих підполів було
встановлено також 9 ЛСГ. Склад ЛСП дії виявився найчисельнішим (52 одиниці) та
найрозгалуженішим.
Результатом дослідження стала також побудова моделі кожного ЛСП. Зокрема модель ЛСП
дії містить ядерні лексеми: ερχομαι (18 слововживань), φημί (10 слововживань), ἄγω, εἷπον (9
слововживань); ближню периферію становлять дієслова φέρω, ἀκούω (8 слововживань),
βαίνω, ἳστημι, οἶδα (7 слововживань), ποιέω (6 слововживань), νοστέω, ἀγορεύω (5
слововживань), дальню – ρέζω, χέω, νίζω (2 слововживання), τελέω, ὀτρύνω (1
слововживання).
Модель ЛСП стану містить ядерну лексему εἱμί (25 слововживань); ближню периферію
становлять дієслова τέρπω, θνήσκω (5 слововживань), дальню – πάσχω (3 слововживання),
νεμεσσάω, γίγνομαι, ἱμείρω, πάρειμι (2 слововживання), κοθέομαι (1 слововживання).
Модель ЛСП відношення містить ядерну лексему ἒχω (14 слововживань), δίδωμι (11
слововживань); ближню периферію становлять дієслова ὄλλυμι (7 слововживань), ανάσσω (4
слововживання); дальню – φιλέω, αἱρέω (3 слововживання), χαρίζομαι, μεθίημι, ὄμνυμι, φθονέω
(1 слововживання).
Моделі ЛСП, слугуючи демонстрацією тенденцій вживання дієслівної лексики, яскраво
відображають тематику І книги: вступ, зібрання богів, зустріч Афіни і Телемаха, бенкет
Телемаха, теми Пенелопи, женихів, Евриклеї.
Перспективою подальшого дослідження може бути вивчення синонімічних, антонімічних та
родо-видових відношень в межах дієслівних ЛСГ.
Karpyuk Victoria
The phenomenon of Constituent Negation in English
Constituent negation (also called phrasal negation, special negation, local negation, focusing
negation, contrastive negation, or correcting negation), the negation of just a part of a sentence, in
English is effected by the same negator not as sentence negation. For constituent negation, however,
not can take syntactic positions that are not available to the sentence negator.
As the alternative term focusing negation indicates, one particular sentence constituent is focused
by negation. In standard English, constituent negating not is usually placed immediately in front of
the highlighted constituent and thus stands in sharp syntactic contrast to the fixed position of the
sentence negator. Semantically, the scope of the constituent negator only extends over the
highlighted constituent. Usually, this marked construction is followed by a positive term indicating
what should be substituted for the negated constituent. This is usually introduced by but, and thus
we get the typical not . . . but structure which surrounds the highlighted constituent that is to be
corrected:
(1) Experimental evidence is useful not [for corroborating theories], but [only insofar as it falsifies
theories].
(2) Among other metaphors there is a rich cluster based not [on sight] but [on touch].
(3) The main gains to efficiency will come not [from privatization], but [from the legal necessity
imposed by the EC].
Constituent negation can be ‘raised’ to sentence negation, in other words,
the meaning of ‘experimental evidence is useful not for corroborating theories, but for falsifying
theories’ (with intended constituent negation) could also be conveyed by (1) with sentence negation:
(1) Experimental evidence isn’t useful for corroborating theories, but for falsifying theories.
Here, the only difference lies in the semantics: although not syntactically now has scope over the
lexical verb including the subject complement (as all sentence negators have), semantically, it is not
being useful that is negated (experimental evidence is very useful, after all), but the constituent for
corroborating theories. This construction with raised negation erases the syntactic differentiation,
so that up to the end of the first clause a ‘garden path’ situation may occur. In spoken language, a
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contrastive sentence like this therefore has to carry contrastive intonation (with a fall on the
contrasted constituent) to avoid this kind of misinterpretation. Despite this possible confusion,
constructions with constituent negation are relatively rare. In particular the (constituent) negation
of a subject complement after a form of BE may often be indistinguishable from sentence negation,
so that constituent negation and raised negation may actually look identical, as in (4) and (5).
4) It is not a police matter but an immigration matter.
(5) Her cries are not really language at all, but instinctive reactions to the environment.
Kachak Khrystyna
SUBJEKTIVITÄT VS. OBJEKTIVITÄT IN DEN LITERARISCHEN REPORTAGEN
VON KARL-MARKUS GAUS
Zusammenfassung: Im 19. Jahrhundert begann ihre Entwicklung die neue Gattung – die
literarische Reportage, die Merkmale von Literatur und Journalismus фгацушіе. Die Subjektivität
des Autors bei der Darstellung der Ereignisse, der im Beitrag nachgegangen wird, ist eine der
wichtigsten Eigenschaften des Genres.
Schlüsselwörter: Reportage, literarische Reportage, literarischer Journalismus,
Subjektivität, Objektivität
SUBJECTIVITY VS. OBJECTIVITY IN THE LITERARY REPORTS BY KARLMARKUS GAUS
Abstract: In the 19th century began to develop the new genre: literary reportage, which
includes features of literature and journalism. The author's subjectivity in presenting the events
explored in the article is one of the most important characteristics of the genre.
Key words: reportage, literary reportage, literary journalism, subjectivity, objectivity
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat in den USA ein neuer Begriff – literarischer
Journalismus (eng. „literary journalism“) mit solchen Autoren wie Mark Twain, Stephen Crane,
Jack London, Ernest Hemingway, James Agee, Joseph Mitchell und John Hersey auf die Bühne.
Darunter wird meistens Spezialfall der Kopplung von Literatur und Journalismus verstanden.
Selbst der Begriff „literarischer Journalismus“, so Tobias Eberwein, ist in der
deutschsprachigen Literatur- und Journalismusforschung eher ungebräuchlich. Trotzdem ist die
lange Tradition der Beeinflussung von Literatur und Journalismus im deutschen Sprachraum nicht
von der Hand zu weisen [2, S. 71]. Besonders in der Zeit zwischen beiden Weltkriegen erlebt
literarischer Journalismus und eines der bedeutendsten Genres seines Systems – die literarische
Reportage, deren textsortenspezifische Merkmale in den Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit
rücken, seine Blütezeit.
Die Wissenschaftler plädieren dafür, die literarische Reportage als ein hybrides Genre zu
betrachten. Der Begriff »hybrid« oder »Hybridität« wird auf folgende Weise definiert: Hybrid ist
alles, was einer Vermischung von Traditionslinien oder von Signifikationsketten verdankt, was
unterschiedliche Diskurse und Technologien verknüpft, was durch Techniken der Collage, des
Samplings, des Bastelns zustande gekommen ist [8, S. 32]. Für die literarische Reportage als
hybride Form bedeutet es, dass sie die Merkmale der literarischen Gattung und der journalistischen
Darstellungsform aufweist.
Die wichtigsten Merkmale der Reportage seien:
 zwei gleichwertige Hauptfunktionen: das Ansprechen der Ebene des Verstandes sowie der
Ebene des Gefühls;
 lebendiger Schreibstil
 bildhafte Sprache
 nachhaltige Aktualität
 großer Anteil der subjektiven Äußerungen
Eben das letzte Merkmal, das sich auf Subjektivität und Objektivität in den literarischen
Reportagen bezieht, ist unter vielen Wissenschaftlern ein Diskussionspunktpunkt. Einige, wie z. B.
Walther von La Roche, sind überzeugt, dass es sogar in den journalistischen Reportagen keine
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innere Objektivität gäbe. Somit würden die Reporter nie im Stande sein, die universelle, die einzig
objektive Beschreibung der Realität aufzufinden [5]. Die meisten und darunter der Praktiker Ulrich
Pätzold, sind sich in dem Punkt einig, dass die Reportage in Objektivität wurzle und immer die
höchste Objektivität in der Übermittlug von Informationen anstrebt [6]. Darüber hinaus wird klar,
dass die zwei Begriffe für die Reportage durchaus wichtig sind und weitere Thematisierung
brauchen.
Objektivität (von lateinisch obiectum: das Entgegengeworfene, der Vorwurf oder der
Gegenwurf) bezeichnet die Unabhängigkeit der Beurteilung oder Beschreibung einer Sache, eines
Ereignisses oder eines Sachverhalts vom Beobachter beziehungsweise vom Subjekt [7, S. 158].
Subjektivität (lateinisch für Unterworfenheit) rein persönliche Auffassung, die von
Gefühlen, Vorurteilen und persönlichen Meinungen bestimmt ist [1, S. 909].
Bei der Analyse der journalistischen Reportage von dem Standpunkt ObjektivitätSubjektivität wird deutlich, dass die Reportage darauf abzielt, möglichst objektiv Ereignisse
darzustellen. Darüber hinaus ist sie in Wirklichkeit immer etwas subjektiv, zumal die Wirklichkeit
von der Person wahrgenommen und gedeutet wird.
Um die Gegenüberstellung der Subjektivität und Objektivität in den literarischen
Reportagen zu schildern und Ausdrucksmittel der Subjektivität aufzufinden, wurde der Text vom
österreichischen Schriftsteller, Chefredakteur von „Literatur und Kritik“, Journalist Karl-Markus
Gauß, „Der Wald der Geschichte – In der Gottschee“ aus der Sammlung "Die sterbenden Europäer"
der Analyse unterzogen. Die literarische Reportage „Der Wald der Geschichte – In der Gottschee“
thematisiert das Leben der Gottscheer Deutschen, einer kleinen deutschsprachigen Volksgruppe im
Süden von Slowenien. Der Autor legt einen großen Wert auf die Beschreibung der Gegend, beruft
sich auf historische Fakten, Erinnerungen der Bewohner und statistische Daten, trotzdem ist der
Anteil der subjektiven Bewertungen, deren Ausdrucksmittel anschließend analysiert werden, nicht
zu unterschätzen.
In Rahmen der Analyse der grammatischen Ausdrucksmittel der Subjektivität in der
Reportage „Der Wald der Geschichte – In der Gottschee“ wurden syntaktische und morphologische
Ebenen betrachtet. Auf der syntaktischen Ebene sind die subjektiven Bewertungen meist in den
nicht-restriktiven Attributsätzen (Relativsätzen) und Komparativsätzen zu finden.
Nach Helbig/Buscha sei ein nicht-restriktiven Attributsatz eine vom Kontext nicht
notwendige Ergänzung, er biete eine zusätzliche Information zur Sache [12, S. 595] und somit
eignet sich für den Hinweis auf subjektive Meinung :
Auf halber Höhe des Boulevards der Supermarkt, der für eine kleine Stadt ausgereicht
hätte, hier aber vielleicht hundert Einwohnern diente [3, S. 60].
Die Einschätzungen des Autors, die sich in den irrealen Vergleichsätzen stecken, sind auch
nicht zu übersehen:
Darunter scheint eine geradezu apathische Einwohnerschaft zu leben, die wirkte, als wäre
sie vergessen worden, übrig geblieben von irgendeiner großen Zusammenkunft, und als hätte sie
über dem langen Warten auch noch vergessen, dass sie sich on Wartesaal befand [3, S. 61].
Im Kontext der syntaktischen Ausdruckmittel der Subjektivität ist der Einsatz der
rhetorischen Fragen im Text von großer Relevanz. Die implizite Antwort auf die Fragen gibt dem
Autor noch eine Möglichkeit, seine eigene Ansicht zu präsentieren und dabei den Leser zum
Nachdenken anzuregen.
Wie sollten sie sich auch, war ihre Volksgruppe erst einmal abgezogen, ohne ihr gewohntes
soziales, kulturelles, sprachliches, ökonomisches Umfeld behaupten? [3, S. 70]
Als nächstes sei der Wortartenaspekt zu erwähnen und zwar die Rolle der Gebrauchs von
Possessivpronomen, Personalpronomen und entsprechend Verben in der 1. Person Singular und
Plural. An dieser Stelle muss man besonders betonen, dass der Autor aus der Ich/Wir-Perspektive
schreibt, was dem Leser sich hineinzuversetzen erlaubt und gleichzeitig auf die Subjektivität des
Geschriebenen deutet:
Und plötzlich, im tiefen Wald, begriff ich, dass ich mitten im Dorf stand. Wir waren in
Rajndol beim Sägewerk auf die kleine Straße abgebogen… [3, S.53]
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Einfluss auf den Ausdruck der persönlichen Gedanken und Annahmen von Karl-Markus
Gauß nehmen auch die Partikel, wie vielleicht, etwa, kaum, die auf die Unsicherheit des Erzählers
hinweisen.
Vielleicht 150 Meter führte sie, geschaffen wie für Massenaufmärsche oder
Demonstrationszüge, durch den Ort, um am Ende in einen über-dimensionierten Platz zu münden
[3, S. 60].
Hier sei noch einmal hervorgehoben, dass oben beschriebene grammatische Mittel
vorwiegend vom Autor zum Ausdruck der Subjektivität dienen. Darüber hinaus erfüllen solch eine
Funktion erfühlen auch Infinitivsätze, Infinitivkonstruktionen, Modalverben in subjektiver
Bedeutung u. a.
Die subjektiven Auffassungen des Autors lassen sich nicht nur durch die Verwendung
bestimmter grammatikalischer Strukturen, sondern auch durch das Vorhandensein von lexikalischstilistischen Ausdrucksmitteln belegen. In diesem Kontext sollten vor allem
bewertende,
emotionale Epitheta genannt werden, zumal sie am häufigsten im Text auftreten.
…wussten mit dem Reichtum, den die Gottscheer in Form blühender Obsthaine, großer
Sägewerke und ausgedehnter landwirtschaflicher Nutzflächen zurückließen, nichts anzufangen [3,
S. 58].
Außerdem sind die subjektiven Bewertungen in Vergleichen zu sehen:
Nur ein Säufer, pünktlich wie ein Beamter der Nacht, schreckte uns zu- verlässig aus der
depressiven Verstimmung [3, S. 76].
Eigene Vorstellungen des Autors spiegeln sich auch in den Antithesen, an denen der Text
reich ist:
Auf seiner weitesten Stelle steckt sich das Gebiet von Ost nach West auf gute vierzig
Kilometer Breite und von Nord nach Süd auf knappe dreißig Kilometer Länge [3, S. 57].
Die subjektive Meinung wird auch durch Mittel von Humor und Satire, im angeführten
Beispiel durch die komische Aufzählung wiedergegeben.
Töpfe, Teller, Pfannen, Messer waren ebenso darunter wie Heugabeln, Sicheln, Besen,
Hacken, eine Wiege, eine Winterrodel, alte Ansichten und neue Amateurfotos, amtliche
Verlautbarungen, Aschenbecher, kaputte Schuhe, Tischdecken, Stoffe [3, S. 84]. Mit Hilfe der
unlogischen Aneinanderreihung der Kettenglieder wollte der Autor die Diskrepanz zwischen den
Ausstellungsstücken in Museum zum Ausdruck bringen.
Zur Verstärkung seiner Bewertung benutzt der Autor oft Wiederholung:
Schlimm waren die Grafen von Cilli, schlimm die Grafen von Thurn, schlimm die
kroatischen Grafen von Blagay, am schlimmsten aber waren die Habsburger… [3, S. 64];
Da im Text die deutsche Minderheit beschrieben wird, steht es außer Zweifel, dass sie von
dem territorialen Kolorit geprägt ist. Nach der Meinung von Karl-Markus Gauß haben dazu
Dialektismen, oder genauer gesagt die Wörter, die ihre dialektale Herkunft aufzeigen, indem sie
besondere lautliche Kennzeichen haben, einen Beitrag geleistet.
Augustin Gril war sich sicher, dass es so war: Will ich in Baden-Wirrrtembärckh ein
Kaufhaus haben? [3, S. 80]
Die Analyse der häufig gebrauchten lexikalisch-stilistischen sprachlichen Mittel hat
nachgewiesen, dass in den literarischen Reportagen von Karl-Markus Gaus die subjektive
Stellungnahme des Autors ins Gewicht fällt, allerding nimmt der Leser die Information durchaus
realistisch an und verlässt sich auf den Autor, was dafür spricht, dass der Einsatz von subjektiven
Ansichten in der Reportage nicht die Täuschung des Leser anstrebt, sondern zur Hervorhebung der
Intentionen des Textes, einer lebendigen Darstellung des beschriebenen Geschehens und
Entwicklung des Einfühlungsvermögens bei dem Leser dient.
Die literarischen und journalistischen Reportagen sind mehr als Textsorten. Sie stellen eine
Art der Aufdeckung der kulturellen, nationalen und einfach menschlichen Probleme. Dieser Effekt
lässt sich sehr oft mit den subjektiven Schilderungen gewährleisten. Das bedeutet nicht, dass die in
einer Reportage dargestellten Ereignisse der Realität nicht entsprechen. Die subjektiven
Bewertungen, die den literarischen Reportagen eigen sind, erlauben dem Autor eigene Gefühle zu
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präsentieren, auf den Leser mehr Einfluss auszuüben, Spannung aufzubauen, was dem Leser
schließlich die Möglichkeit gibt, sich hineinzuversetzen.
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Клим Ігор
Мотив долі у трагедії Вільяма Шекспіра «Макбет»
У статті досліджується мотив долі у трагедії Вільяма Шекспіра «Макбет». Поняття долі
розглядається у його середньовічному та ренесансному тлумаченні. В ході дослідження
робиться висновок про те, що все ж доля в трагедії «Макбет» тлумачиться з ренесансного
погляду, адже пов’язана із можливістю вибору
Ключові слова: доля, фатум, фортуна, воля, Шекспір, Макбет.
The motive of fate in William Shakespeare’s tragedy «Macbeth»
The article examines the motive of fate in William Shakespeare's tragedy "Macbeth". The concept
of destiny is considered in its medieval and renaissance interpretation. The study concludes that the
fate in the tragedy "Macbeth" is interpreted from the Renaissance point of view, because it is
associated with the possibility of choice
Key words: destiny, fate, fortune, will, Shakespeare, Macbeth.
Мотив долі у трагедіях Вільяма Шекспіра можна назвати одним із провідних. До
нього він звертається у історичній п’єсі «Річард III», трагедіях «Гамлет», «Ромео і
Джульєтта», «Король Лір», «Юлій Цезар» і зокрема у трагедії «Макбет». Мотивом долі в
творчості В. Шекспіра став предметом зацікавлення таких літературознавців як Джон Довер
Вілсон, Олексій Смірнов Джилл Л. Левенсон.
Мотив долі в трагедії «Макбет» важливий не лише як сюжетотворчий елемент, а і як
філософська категорія, яка в епоху Ренесансу, зі зміною світоглядної парадигми, набуває
нових рис. Аналіз цієї трагедії дозволить краще зрозуміти проблематику долі в епоху
Відродження. Тому метою цієї розвідки є дослідити функціонування мотиву долі у трагедії
Вільяма Шекспіра «Макбет».
Епоха Відродження принесла повністю новий погляд на долю. В епоху Середньовіччя
поняття долі було пов’язане з поняттям фатуму. Доля розумілася як невідворотна та
визначена потойбічними силами, відтак людина не мала впливу хід долі і мусила коритися її
поворотам. Проте в епоху Відродження формується новий погляд на проблематику долі. В
основу нового погляду лягли вчення Фоми Аквінського, який проте трактував долю з
погляду середньовічного фатуму. Пізніше такі письменники та мислителі як Франческо
Петрарка, Ніколло Макіавелі, Марсіліо Фічіно та Лоренцо Валла запропонували власне
філософське трактування долі. Саме вони сформували ренесансне уявлення про долю [1, с.
276-290]. Для гуманістів доля (фортуна та фатум) є суто антропологічною категорією, яка
відображає неоднозначність життєвого шляху тієї чи іншої людини [5, с. 161]. Тобто це сила,
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яка є невідворотною, вона домінує над людьми, проте людина здатна своїми діями, надати
їй іншого ходу, погіршити або покращити її.
Реформація принесла в проблематику долі в епоху Ренесансу дещо нове, чого не було
у вченнях та переконаннях гуманістів. Мартін Лютер звертається до образу фатуму, щоб
підкреслити всесильність Божу, проте з цього виникає проблема людських зусиль і вибору,
адже Бог це сутність неосяжна і ніхто не знає напевне чи певні «самостійні» дії людини
можуть увінчаються успіхом – «фортуна, що обезцінює зусилля людини на землі, стає
відчаєм у випадку перекладу цієї проблеми в богословське русло» [2, с. 398, 403, 437]. Проте
відповідь, яку знаходить Лютер, це формулювання поняття «християнської волі», яка зв’язує
індивідуальну долю людини із законами тваринного світу та його Творцем. В результаті
гріхопадіння, світолад трактують як своєрідний «фатум», який змушує формувати ту чи іншу
поведінку [4, с. 9]. Цей погляд на проблему долі формує єдине можливе відношенням
людини до Бога, що звільняє від страху перед майбутнім.
Дослідження мотиву долі в трагедії «Макбет» слід почати із трактування визначення
долі. В оригінальному тексті Шекспір використовує слово «fate», яке часто трактується як
більш загальне значення. Адже в дослідженнях мотиву долі фігурують ще поняття «фатуму»
та «фортуни». Фатум – більш середньовічне поняття, яке означає невідворотну долю, на яку
ніяк не вплинути. А фортуна – щасливий випадок, удача, успіх. Мотив долі в «Макбеті» є
справді більш узагальненим уявленням про долю з погляду епохи Відродження. Адже тут
доля не є сенеківським фатумом, який тяжіє над героєм невідворотною силою, з якою немає
сенсу боротися. В «Макбеті» в головного героя був шанс вплинути на розвиток подій, що
перегукується з поглядами на проблематику долі ренесансних мислителів. Часто доля в
трагедіях Шекспіра представленні потойбічними персонажами, як батько Гамлета,
наприклад. В «Макбеті» цими потойбічними істотами є три відьми, привиди та Геката.
З мотивом долі читач зустрічається уже на перших сторінках трагедії, коли перед ним
постають три відьми, вони - потойбічні істоти, навколо яких і концентрується мотив долі в
трагедії. В тексті шекспірівської трагедії вони кілька разів називаються «Weird sisters» – віщі
сестри, віщунки. Поняття «weird» є посутнім для розуміння образів сестер, адже це слово
згідно з Вебстерським словником, як іменник означає «долю», а як прикметник – «Той, що
стосується або спричинений чаклунством або надприродним; магічний» [6]. В часи
Шекспіра прикметник «weird» також позначав того, хто пов’язаний з долею. Це дозволяє
бачити у трьох відьмах уособлення норн – в германо-скандинавській міфології три жінки,
чарівниці, які володіють чудодійним даром визначати долі світу, людей та навіть богів. Вони
є межею транскультурного образу мойр, які у грецькій міфології є богинями долі і
призначення людей та богів [3, с. 169]. На підтвердження цього, в хроніці Голіншеда
згадується, що перед Макбетом з'явилися не «звичайні відьми»: «То були три віщі сестри тобто богині долі...». Таким чином вони є і носіями мотиву долі, даючи передбачення
Макбету, що робить вже його носієм долі теж.
Одне з пророцтв здійснюється, що вселяє у Макбета та його дружину віру в
можливість посісти престол. Проте, Макбет не готовий піти супроти своїх принципів на
вбивство. Він вагається між добром та злом і видається, що саме від його вибору на цьому
етапі залежить подальший розвиток подій.
My thought, whose murder yet is but fantastical,
Shakes so my single state of man that function
Is smother'd in surmise, and nothing is
But what is not. [7, с. 33]
Однак врешті після тривалих вагань Макбет схиляється до кровопролиття, він
віддається у руки долі: Come what come may, /Time and the hour runs through the roughest day
[7, c.33].
Згодом усі пророцтва відьом збуваються, що переконує Макбета в силі долі та її
всеосяжності. Тому перед читачем знову постають потойбічні істоти, адже Макбет вирішує
отримати від них нові передбачення. Цього разу майбутнє віщують три привиди: привид в
шоломі радить Макбету уникати Макдуфа, привид закривавленого дитяти пророчить, що
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ніхто з народжених жінками Макбетові не вдіє шкоди, а привид дитяти з короною на чолі і
гілкою в руці віщує Макбету, що ніхто не здолає його, доки на Дунсінанський пагорок
високий не зрушить ліс Бірнамський. Як не дивно, але всі пророцтва пов’язані з образом
Макдуфа, який завдяки пророцтвам перетворюється на носія долі. Його доля полягає
зруйнуванні тиранії Макбета, буквально для цього він і був народжений. Попри те, що
Макбету всі ці віщування видаються неможливими з огляду на їхню фантастичну природу,
вони все таки справджуються.
Доля, відтак, керує не лише діями Макбета, а й інших персонажів трагедії. Доля втілюється
у потойбічних персонажах трагедії: трьох відьмах, трьох привидах та образі Гекати. Попри
те, що три відьми змальовані з архаїчних образів мойр або норн, вони не виступають носіями
середньовічного невідворотного фатуму. В трагедії «Макбет» мотив долі постає перед нами
у ренесансному баченні, адже автор дає головному персонажу можливість вибору. Доля, хоч
і невідворотна, проте до її здійснення Макбет приходить своїми вчинками і погіршує її так
само своїми рішеннями. Макбет спершу не може піти на вбивство короля, якому він служив,
проте обставини та слова дружини змінюють щось в ньому, після чого він сам змінює думку
і йде на вбивство з власної волі. Також після здобуття корони, головний герой міг би
покращити свою долю. В трагедії власне марнославство та амбіції художнього персонажа
Макбета привели до його краху. Проте реальний король Макбет, історія про якого лягла в
основу трагедії, не був поганим королем. Можна припустити, що через цю різницю між
реальним та художнім Макбетом автор унаочнює можливість зміни долі завдяки свідомому
вибору людини. Цей мотив в трагедії «Макбет» є дуже важливим для сюжету трагедії, адже
доля керує не лише головним героєм та другорядними персонажами, а й дією.
Список використаних джерел
1. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли / сост. и вступ. ст. Н. В.
Ревякиной. – Москва: Наука, 1989. – 480 с.
2. Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и
Реформации / пер. с нем. М. И. Левиной. 2-е изд. – Москва: Центр гуманитарных
инициатив, 2015. – 464 с.
3. Лосев А. Ф. Мифы народов мира : Энцикл. в 2 томах – Том 2: К-Я / гл. ред. С. А.
Токарев. — 2-е изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1988. — 169 с.
4. Савинов Р. В. Проблема судьбы в ренессансной и раннереформационной мысли
[Електронний ресурс]: Наукова електронна бібліотека «Киберленинка»/ Савинов Р.
В. – 2017. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sudby-vrenessansnoy-i-rannereformatsionnoy-mysli/viewer
5. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век) / под ред. Л. М.
Брагиной. – Москва: Издательство Московского университета, 1985. – 371 с.
6. Adjective «Weird». [Електронний ресурс]: Merriam-Webster dictionary. Режим
доступу: https://www.merriam-webster.com/dictionary/weird
7. Shakespeare W. Macbeth – London: Penguin Group, 1994. – 124 p.
Kozodii Olena
Deictic markers of ideological viewpoint in the novel by Z. Smith “White Teeth”
(Дейктичні маркери ідеологічної точки зору в романі Зеді Сміт «Білі зуби»)
Being an extensive account of life in multicultural London in the late XIX century, the novel
“White Teeth” by Z. Smith deals with the issues arising in societies with colonial or imperial past.
The first stage of our research is dedicated to the study of postcolonialism and its main tenets which
oftentimes establish the characters’ behaviour and views.
The linguistic aspect chosen for the analysis is deixis. Nowadays, progressive scholars
(Levinson C., Steen G., Stockwell P.) address cognitive phenomena with a view to explain linguistic
ones and vice versa. Being rooted in our conscious and unconscious, deictic means have a huge
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potential to reveal what constitutes our mentality in the language we opt for. Thus, one of the pillars
of this research is the link between the mind, represented by our ideological stance, and language,
represented by a range of speech acts, implemented in deixis.
The aim of the paper is to probe the potential of linguistic means (deictic expressions) to
convey characters’ ideological viewpoints within postcolonial perspective in the novel ‘White
Teeth’ by Z. Smith.
In this research the following tasks are to be solved: 1) to identify the ideological foundations
of postcolonial societies and their key problems as reflected in the novel; 2) to investigate the events
eligible for constructing character’s ideological viewpoint; 3) to explore the potential of deictic
linguistic means to reveal character’s cognitive processes; 4) to determine and analyze such deictic
expressions; 5) to synthesize the findings and suggest their interpretation in terms of postcolonial
context.
The object of our research is the diversity of characters’ ideological viewpoints in
postcolonial novel. The subject is the range of deictic expressions indicative of the character’s
ideology as reflected in their discourse (direct, indirect and free-indirect speech).
The practical part of the research paper is dedicated to the analysis of the text of the novel
by Z. Smith ‘White Teeth’ with a view to find deictic means and expressions. Then the latter are
analyzed for markers revealing ideologically rooted viewpoint. The deictic means are classified
according to consistent patterns that presumably prove the assumptions made in the theoretical part
of the paper. The theoretical guidelines are based upon the review of the relevant sources, the list
of which is provided below.
Thus, the research in its practical part highlights the links between social experience,
cognition, and language. It testifies that deixis involves a much broader spectrum of linguistic tools
than we used to think: it appears to reveal underlying cognitive structures, and, therefore, it can be
used to manipulate them. These findings give a spur to further research in cognitive linguistics and
social studies.
Having compared the ideological viewpoints of characters from various backgrounds, we
trace the influence of multicultural context across generations, upon both natives and immigrants.
Finally, we distinguish the trends for open-mindedness, hybridity, tolerance in character’s
personality and preferences, on the one hand, and the urge to preserve one’s national identity intact,
investigate one’s history and roots, lead a conventional way of life, cherish one’s culture often by
resorting to radical actions, on the other. This set of beliefs and attitudes constitutes the postcolonial
identity that seems to be a promising field for future research.
1. Ali B. The Construction of Identity in Zadie Smith's ‘White Teeth’. Zanco Journal of
Humanity Sciences, 2019. Vol. 23 (5). P. 330−342.
2. Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. Post-Colonial Studies: The Key Concepts. London and
New York: Routledge, 2000. 305p.
3. Innes C. L. The Cambridge Introduction to Postcolonial Literatures in English. Cambridge,
2002. 295 p.
4. Levinson S. C. Deixis. The Handbook of Pragmatics /ed. by L. R. Horn and G. Ward.
Oxford: Blackwell, 2004. P. 97−121.
5. Stockwell, P. Cognitive Poetics. An Introduction. London and New York: Routledge, 2002.
204 p.
Koval Yustyna
Vom Buch zum Film: Adaptionsstrategien bei der Verfilmung „Die Wand“ auf der Basis
der gleichnamigen Literaturvorlage von Marlen Haushofer
Die neuesten Studien des 21. Jahrhunderts betrachten die literarische Kinoadaption nicht mehr nur
als eine unvollständige Kopie, als Schatten des literarischen Originals, sondern betonen die
„intertextuelle und dialogische Natur“ dieser beiden Medien, wobei die Adaption als eine subjektive
Interpretation definiert wird [3, S.250]. Diese Subjektivität kann jedoch unterschiedliche Grade
aufweisen. Nach diesem Prinzip formulierte H. Kreuzer vier Arten der Adaptation: Adaption als
Aneignung von literarischem Rohstoff (ein Film bezieht sich nur indirekt auf ein literarisches Werk),
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Adaption als Illustration („wortwörtliche“ Übertragung eines literarischen Textes auf den
Bildschirm), interpretierende Transformation („indirekte Übersetzung“ des Buches in die
Filmsprache) und Adaption als Dokumentation (das Filmen einer Theateraufführung) [2].
Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von M. Haushofer „Die Wand“ (2012, Reg. J. Pölsler)
hält sich ziemlich genau an die Buchvorlage, darum kann sie der Art der „Illustration“
zugeschrieben werden. In beiden Werken steht eine Frau im Mittelpunkt, die von der ganzen Welt
durch die mysteriöse unsichtbare Wand abgeschnitten wurde und selbstständig nicht aus ihren
Grenzen herauskommen kann. Neben der exakten Darstellung der Geschichte von Haushofer ist es
Pölsler gelungen, die Sprache des Romans kreativ in die Filmsprache zu übersetzen und originelle
Lösungen zu finden. Hier sind einige von innen:
1. Voice-Over als Erzählungsmittel. Im Roman wird es ausschließlich in der ersten Person
berichtet, also entsteht es keine Möglichkeit, die verbale Interaktion der handelnden Figuren
darzustellen. In diesem Fall kommt die Verwendung von Voice-Over zustatten, um die
Informationen bereitzustellen, die nicht gezeigt werden können (z. B. Überlegungen, exakte
zeitliche Einordnung), und ermöglicht es der Schauspielerin, sich auf die Emotionen zu
konzentrieren, die sie verkörpern soll.
2. Wahrnehmung der mystischen Wand. Im Buch wird die Wand mit taktilen Empfindungen
akzentuiert. Der Regisseur führt ein im Roman abwesendes akustisches Mittel ein, u. z. ein
elektromagnetisches vibrierendes Brummen. Auf diese Weise hat Pölsler die Szene aus den
geschriebenen Wörtern in Bild und Ton übertragen.
3. Die Bach-Partiten als eine andere Form des Voice-Overs. B. Bean untersuchte den
sogenannten Kuleschow Effekt im Film [1]. Bei diesem Effekt vermittelt ein assoziatives Hilfsbild
in Kombination mit der Darstellung einer ausdruckslosen Person die gewünschte Emotion. In der
Verfilmung „Die Wand“ wird die Hauptfigur hauptsächlich ausdruckslos gezeigt, und als
Hilfsbilder, die ihren inneren Zustand verraten, dienen die Bach-Partiten, die die Handlung
begleiten und die Gipfelpunkte des Sujets bezeichnen.
Insgesamt hat Pölsler folgende Adaptationsstrategien (nach R. Stam [4, S.68]) verwendet:
- Konkretisierung und Verstärkung: Konzentration auf den psychologischen Zustand der
Hauptfigur (durch Musik und andere akustische Mittel);
- Kontextualisierung und Aktualisierung: keine deutlichen Hinweise auf den Zeitraum der
Ereignisse, was die Adaptation relevant nicht nur für eine bestimmte Zeitspanne macht;
- Perspektivierung und Audiovisualisierung: Voice-Over, die Bach-Partiten und
Panoramaaufnahme; Umsetzung der taktilen Beschreibung durch akustische Mittel.
1. Bean, B. Geräusche von Innen: Musik und der Kuleschow Effekt im Film Die Wand. In: The
Kennesaw Tower Undergraduate Foreign Research Journal. Vol. 9. / Brianna Bean. – Kennesaw
State University, 2017. – 6 S.
2. Kreuzer, H. Arten der Literaturadaption. In: Literaturverfilmung. / Helmut Kreuzer. – Bamberg:
C.C. Buchners, 1993: 27-31 S.
3. Rippl, G. Handbook of Intermediality: Literature – Image – Sound – Music. / Gabrielle Rippl. University of Berne, Switzerland: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015. – 701 S.
4. Stam, R. Beyond Fidelity. The Dialogics of Adaptation. / Robert Stam. In: James Naremore (Hg.):
Film Adaptation. – London, 2000. – 54-78 S.
Ковальчук Марія
Контрастивний аналіз англійських та українських займенників
Займенник – це самостійна частина мови, яка позначає речі, якість, кількість, обставини
тощо, але не називає і не описує їх, а вказує на них. Займенник часто вживається замість
іменників, щоб уникнути повторень. Серед проблем, пов’язаних із вивченням займенника,
однією з основних залишається визначення частиномовного характеру займенників – на
думку деяких дослідників англійські вказівні займенники становлять окрему частину
мови, а також класифікація займенників.
Українській та англійські займенники корелюють із :
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a) іменниками ( he/він, she/вона),)
б) прикметниками ( his/ його, that/ цей),
в) числівниками ( some/ кілька, much / багато, few/мало),
г) прислівниками ( here/ тут, there / там).
В українській мові виділяють такі класи займенників: особові ( я, він, воно), зворотні ( себе),
заперечні ( ніхто, ніякий), запитальні (хто ? , що?, котрий), відносні (хто, що, котрий),
неозначені (що-небудь, хтось), присвійні (ваш, його, їхній), вказівні ( той, цей, такий),
означальні (весь).
В англійській мові нараховують більше груп займенників, ніж в українській, а саме:
personal (особові), possessive ( присвійні), reflexive ( зворотні) , demonstrative
(вказівні), interrogative ( запитальні), connective ( сполучникові) , reciprocal
(взаємні), indefinite ( неозначені), negative ( заперечні), generalizing ( узагальнюючі)
, quantitative ( кількісні).
Займенники в українській та англійській мовах мають як спільні, так і відмінні
риси.
В обох мовах особові займенники мають категорію особи, роду і числа. В
англійській мові особові займенники мають також форму об’єктного відмінка: me,
you, him, us, it, her, them. Українські особові займенники мають 6 відмінків: я – мене ,
мені , мене, мною, (на) мені.
Присвійні займенники в українській мові, на відміну від англійської, мають рід,
число, відмінок. Натомість англійські присвійні займенники мають дві форми :
сonjoint ( залежну) та незалежну ( absolute).
Відносні займенники з’єднують головне речення з підрядним. Більшість
відносних займенників збігаються з питальними, але мають інші функції в реченні:
вживаються як підмет або додаток.
В англійській мові є два зворотні займенники: each other та one another, які
можуть вживатися у присвійній формі. В українській мові один зворотній займенник
має форму однини та множини і може вживатися у трьох родах, а також вимагає
узгодження у відмінку: один одного, одна одну, одне одного, одні одних.
Неозначені займенники в англійській мові можуть виконувати функцію
іменника. Це займенники some, any, somebody, anybody, someone, anyone, something,
anything. Їм відповідають українські займенники дехто, дещо, хтось, щось, хтонебудь, що-небудь, будь-хто, будь-що, казна-хто, казна-що ; функцію прикметника
– some, any. Українськими корелятами в цьому випадку виступають займенники
якийсь, якась, якесь, якісь. Вживаються також у функції числівника: some, any, де
українськими відповідниками є займенники: кілька, декілька, кільканадцять та у
функції прислівника – somewhere, somehow, anywhere, anyhow. У цьому випадку їм
відповідають аналогічні займенники в українській мові: десь, якось. Англійські
неозначені займенники somebody, anybody, someone, anyone мають присвійну
форму. В українській мові ці займенники вимагають узгодження в роді, числі та
відмінку.
Отже, займенник – це самостійна частина мови як в українській , так і в
англійській мові, яка має спільні, а також відмінні риси, що засвідчив контрастивний
аналіз.
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Науковий керівник – доц. кафедри англійської філології Дейчаківська О. В.
Комарницька Христина
ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КРАЇНАХ, КОЛИШНІХ КОЛОНІЯХ
БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Великобританія володіла великими територіями по всьому світу в різні періоди
історії. Колонії Великобританії перебували в Європі і Середземномор'ї (Крит, Мальта,
Корсика та ін.), в Азії (Індія, Цейлон, Сінгапур, Гонконг, Бахрейн, Бірма та багато ін.), в
Австралії і Океанії (Папуа Нова Гвінея, Соломонові острови, Фіджі і багато інших островів
архіпелагу), в Африці (Сьєрра-Леоне, Гана, Нігерія, Кенія, Уганда, Занзібар, Єгипет,
Південна Родезія і багато ін.), в Латинській Америці і на островах Карибського басейну
(Барбадос, Багамські острови, Ямайка, Тринідад і Тобаго, Британський Гондурас і багато ін.),
в Північній Америці (Мен, Меріленд, Коннектикут, Нью-Джерсі) [3].
У Європі англійська мова є державною на Британських островах, а також на островах
Середземного моря — Мальті та Гібралтарі. Найпоширенішими варіантами англійської мови
є British English, American English, Australian English. Є також й інші варіанти, однак
вважається, що в даний момент самостійний статус знаходять варіанти англійської мови
трьох основних регіонів - Південної Америки, Європи та Близького Сходу [1].
Англія змушена була припинити своє перебування в Палестині, Судані, Іраці, Бірмі,
Йорданії, Цейлоні та інших країнах, але англійська мова і досі має там великий вплив. Вона
є однією з офіційних також у колишніх колоніях Великобританії: Гонконзі або Сянгані
(офіційні мови — китайська та англійська); Філіппінах (тагальська та англійська мови);
Пакистані (урду та англійська мови); ПАР (африкаанс або бурська та англійська мови);
Мальті (мальтійська та англійська мови) тощо [2].
Колишні колонії Великобританії (Фіджі, Тонга, Соломонові острови) отримали
незалежність у 1970 р., офіційна мова тут англійська, хоча гібридна мова Pidgin English теж
дуже поширена. Саме слово "Pidgin" виникло в результаті фонетичної зміни англійського
слова "business" у мові китайців [8].Термін Pidgin English вже давно використовується
зарубіжними лінгвістами.
Перша стадія становлення англійської мови в Індії припала на епоху активної
місіонерської діяльності протестантської британської церкви в XVII столітті. В результаті
активної місіонерської діяльності англійська мова в Індії вважалася мовою релігійної
громади. Біблії ввезені в Індію до початку XIX століття були написані англійською мовою.
Другий етап становлення англійської мови в Індії безпосередньо пов'язаний з
першим, але залежав вже не від зовнішніх чинників, а від внутрішніх. Поступово англійська
перетворилася в привілейовану мову, на якій вміють говорити тільки представники знаті [4].
У XVIII столітті вивчати англійську стало почесно. Обороти торгівлі Британії з Індією росли
постійно, тому знати мову стало вигідно [1].
Індійський англійська або Hinglish – це дуже багата мова, що поєднує в собі риси
офіційного та розмовного хінді, а також офіційної британської англійської мови. В Індії
також існує абсолютно особлива говірка, за допомогою якої місцеве населення спілкується
з англомовним, а також з приїжджими іноземцями. Ця розмовна мова називається Baboo
English. Вона відрізняється особливою вимовою, величезною кількістю сленгових слів та
виразів, а також відсутністю граматики. Наприклад, фраза: «Has she done what I told? » на
Bamboo English звучить так: « Woman she finish thing me speak? », тобтоі означає:«Чи
жінка закінчила робити те, що я сказав? ».
М. Джейн, доктор індійського технологічного інституту, виділяє наступні унікальні
риси індійської англійської мови:
1) використання архаїчних слів, наприклад «What is the time by your time piece?» (
Котра година?);
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2) використання слів, запозичених з хіндійскіх мов, наприклад «He went to the temple
to have a darsham of the deity »(darsham - to offer worship), українською мовою означаєі - «Він
пішов у храм, щоб поклонитися богам».
Можуть бути використані цікаві комбінації двох англійських слів із результуючим
новим значенням, наприклад: mixy-grinder-food blender, що означає кухонний прилад для
змішування їжі;
3) вживання знаменитих індійсько-англійських гібридів: godown space – warehouse
(склад), newspaper wallah - newsagent (газетний кіоскер), box-wallah - a businessman
(підприємець);
4) буквальний переклад ідіоматичних виразів, що відображає традиції перекладу з
французької на англійську. Наприклад: a crocodile in a loin-cloth (крокодил в пов'язці на
стегнах), as good as kitchen ashes (Так само гарний як кухонний попіл);
5) певні стилістичні риси, деякі з яких з'явилися від злиття місцевого прислівника,
деякі – під впливом англійських традицій викладання. Наприклад, індієць вважає, що краще
говорити «demise», а не «Death» (смерть). Найяскравішою особливістю мови Hinglish є те,
що практично до всіх дієслів додається закінчення «ing» - «I am not eating this sandwich» «Я не їв цей сендвіч» [1]
Натомість, англійська мова на європейському континенті має свої особливості.
Традиційна вимова відрізняється від офіійної, дифтонги мають адаптований характер,
наприклад, слово «Coat» ірландці вимовляють як «Coot», із затягнутим звуком «o»; звук «r»
найбільш виділений в мові і носить грубий характер; а звукосполучення «th» вимовляється
як «d» або «t» [2].
У розмовній мові ірландці також не використовують дієслово «to be», і сміливо
скорочують цей вислів, наприклад «Amn't I with you?» (Am I not with you?). Дуже часто в
повсякденному житті ірландці пропускають частку «to» і кажуть «I try read more books»
замість «I try to read more books». Таким чином, навіть на наведених двох прикладах можна
зробити висновок, що англійська мова в кожній країні видозмінюється по-своєму,
орієнтуючись на локальні особливості народів, що проживають на певних територіях. Дана
модифікація допомагає розширити використання англійської мови.
Прийнято виділяти три різновиди австралійського варіанту англійської мови:
Сultivated (культивований діалект, на якому говорить 10% населення країни з більш високим
соціально-економічним і освітнім статусом), General (загальний діалект, на якому говорить
більшість населення) і Broad ( "широкий" діалект малоосвіченої частини населення з
вираженими відхиленнями від стандартної англійської мови у фонетиці, лексиці і граматиці).
Таким чином, "культивований" австралійський варіант найближче до британського варіанту,
тоді як "широкий" австралійський – найбільше відрізняється від нього. Мова людей, які
розмовляють, послуговуючись Cultivated Australian, сприймається як мова освіченого
населення Великобританії. "Широкий" діалект - це протилежна крайність, на ньому в
Австралії говорить близько 30% населення. Відмінності між британським англійським і
австралійським варіантом англійської мови проявилися у вживанні дієслів shall - will, should
- would, в категорії числа іменників. Наприклад, слово data - "дані, інформація" має одну
форму для множини і однини. Можна почути як сучасні лексичні форми, так і такі, що
вийшли з ужитку в Англії.
Двадцять років тому новозеландський варіант англійської мови сприймався як
варіант, що нагадує австралійську англійську мову, але ближчий до британського варіанту
англійської мови. У новозеландському варіанті англійської мови, як і в австралійському,
прийнято виділяти три різновиди: "культивований", "загальний" і "широкий". Вимова RP все
ще сприймається як більш престижна, ніж "культивований" новозеландський варіант
англійської мови. Це проявляється сильніше на аграрному Південному острові, ніж на
урбанізованому і сучасному Північному острові. Незважаючи на сильний американський
вплив, новозеландський варіант англійської мови є скоріше відгалуженням британського,
ніж американського варіанту англійської мови.
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Отже, англійська мова — світова мова, тобто один із основних засобів міжнародного
спілкування. На кожній конкретній території англійська мова набуває своїх специфічних
рис, перетворюючись на мову-варіант, яка відрізняється від літературної англійської мови
своїми особливостями у вимові, лексиці, а також у морфології та синтаксисі, наприклад,
American English, Canadian English, Irish English та ін.
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Комісар Анастасія
СКОРОЧЕННЯ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У МЕДІАДИСКУРСІ
Стаття присвячена дослідженню скорочення як одного з найпродуктивніших
способів словотворення у сучасній англійській мові. Описано різновиди лексичних скорочень,
а саме усічені слова, ініціалізми й акроніми. Проаналізовано причини їхнього активного
розвитку у XXI ст. Наведені приклади популярних неологізмів, утворених шляхом
скорочення, які описують сучасні тенденцій життя, технології, культуру, а також онлайн
комунікацію.
Ключові слова: скорочення, медіадискурс, неологізми, усічення, лексична одиниця,
акронім, ініціалізм, мова, складне усічення
SHORTENING AS A MEANS OF CREATING NEOLOGISM IN MEDIA DISCOURSE
The article is devoted to the study of shortening as one of the most productive ways of word
formation in modern English. There will be described in detail various types of shortening, in
particular clipped forms, initialisms and acronyms. It also analyzes the reasons for their active
development in the 21st century. There are examples of popular neologisms, which have emerged
as a result of shortening, relating to current trends in life, technology, culture and online
communication.
Key words: shortening, media discourse, neologism, clipping, lexical unit, acronym,
initialism, language, complex (compound) clipping
Мова – це динамічна система, яка постійно розвивається, а її лексична структура
постійно оновлюється. Мова реагує на зміни, спричинені різними змінами у багатьох
галузях, таких як політика, економіка, бізнес, культура та наука. “New words are coined every
day – within families, within peer groups on campus, within professional groups, within samegender or same-race groups, within geographical regions (…) Whether a newly created underived
word is successful or not can be a matter of cultural, economic or political accident” [6, ст.12].
Саме тому творення нових лексичних одиниць – неологізмів – є однією з ознак динамічного
характеру мови.
Дійсно, скорочення стало одним із найпродуктивніших способів розширення
словникового запасу сучасної англійської мови за останні десятиліття. Динамічний розвиток
засобів масової інформації – активне використання преси, радіо, телебачення, Інтернету,
електронної комунікації та мобільних телефонів - призвело до формування величезного
інформаційного простору. Це так само вплинуло на зростання кількості скорочених
лексичних одиниць, як відповідь на нові динамічні тенденції та вимоги сучасного світу.
“New notions constantly come into being, requiring new words to name them” [1, ст.217].
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Глобалізація та зміцнення позицій англійської мови у всіх сферах сучасного життя викликає
інтерес мовознавців до вивчення та аналізу нових лексичних одиниць.
Серед різних груп суспільства молодь найбільш дотична до медіадискурсу. Як
результат, саме вони є авторами більшості нових слів у сьогочасному світі. “Медіадискурс
- це специфічний вид мовленнєво-розумової діяльності, типовий, зокрема, для галузі засобів
масової інформації” [2, ст. 16]. Яскравою особливістю медіадискурсу є щоразу більша
тенденція до широкого використання нових усічених слів. ЗМІ також характеризуються
ефективністю поданого матеріалу, динамічністю, а також відкритістю до мовних інновацій.
“Globalization and medialization processes have led to an increase in communication efficiency
and speed. The aim was to facilitate communication, to make it faster and less costly” [4, ст.79].
Інформація, подана у текстах медіаджерел, багата на емоційні слова та стилістичні прийоми,
які покликані привернути широку увагу громадськості. “As a consequence, the stylistic
originality of media discourse lies in the fact that it combines the informational function as well as
influential” [3]
Лорел Дж. Бринтон розрізняє три основні типи скорочення, такі як усічені слова,
акроніми та ініціалізми. Усічені слова утворюються внаслідок вилучення фонем або
морфем без зміни лексико-граматичного значення слова. Класифікують такі типи усічення
слів: апокопа (втрату одного або декількох звуків у кінці слова) – ad (advertisement), teen
(teenager), intro (introduction); афереза (випадання початкового складу слова, який передує
наголошеному складу) - phone (telephone), bot (robot), copter (helicopter), net (Internet), varsity
(university), hood (neighbourhood); синкопа (втрата звука або групи звуків у середині слова)
- specs (specifications), props (properties); складне усічення (скорочення складного слова
шляхом усічення їх початкових частин) – fanzine (fan magazine), cablegram (cable telegram),
ор art (optical art), linocut (linoleum cut), sitcom (situation comedy), hi-fi (high-fidelity), sci-fi
(science fiction). Ініціалізми утворюються шляхом складання початкових літер. Ми завжди
вимовляємо їх, називаючи кожну букву окремо (DIY – Do It Yourself; HTML - Hyper Text
Markup Language; ATM - Automated (or Automatic) Teller Machine). Ми також утворюємо
акроніми, беручи початкові літери фрази, але натомість вони вимовляються відповідно до
правил читання (AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome; PIN - Personal Identification
Number; LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; SCUBA - SelfContained Underwater Breathing Apparatus).
Складне усічення є одним із найбільш поширених способів утворення неологізмів.
Часто їх важко відрізнити від брендів, однак Лорі Бауер у своїй книзі “English WordFormation” [5 ст.233] розмежовує ці два поняття. У більшості неологізмів в процесі злиття
слів усіканню піддаються обидва компонента. Як, наприклад, у словах complisult –
compliment + insult (сумнівний, нещирий комплімент); snonado – snow + tornado (торнадо,
що утворюється над засніженою місцевістю); democratatorship - democracy + dictatorship
(диктатура, яка видає себе за демократію шляхом проведення фіктивних або встановлених
виборів).
В окремих випадках усіченим може бути лише один компонент. Наприклад,
bossnapping – boss + kidnapping (процес взяття боса у заручники, як протест проти
несправедливих умов праці); facekini – face + bikini (маска, яка, крім отворів для очей, носа
та рота, покриває всю голову та шию, щоб захиститися від сонця).
Серед усіх неологізмів, утворених шляхом скорочення, важлива роль належить
інізіалізмам й акронімам. В останнє десятиліття спостерігається процес, який мовознавці
характеризують
як
“акрономанія”
(від
англ.
acronymania
a great enthusiasm for creating acronyms). Спостерігається тенденція до створення акронімів з
цілих фраз, наприклад NEET (Not in employment, education, or training) – молода людина, яка
не працює і не вчиться; FOMO (fear of missing out) – страх пропустити щось цікаве у
соціальних мережах; BYOD (bring your own device) – використання особистих пристроїв,
таких як ноутбук, смартфон або планшет, для доступу до мережі Інтернет на робочому місці.
Пандемія коронавірусу також породила багато нових слів. Серед них абревіатури WFH
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(working from home) - робота з дому, PPE (personal protective equipment) -засоби
індивідуального захисту.
Отже, з огляду на розвиток сучасної англійської мови, не буде перебільшенням
назвати XXI століття також "століттям скорочення слів". Стрімкий розвиток Інтернету,
посилення раціоналізації мови й економія мовних засобів сприяє збільшенню кількості
неологізмів, утворених за допомогою такого словотворення, як скорочення. Саме тому воно
потребує глибокого вивчення.
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Коновал Юлія
ВИКОРИСТАННЯ КОРПУСУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Кількість носіїв англійської мови значно менша ніж число тих, хто має на меті її вивчити.
Усі намагаються знайти той єдиний ідеальний, максимально доступний метод, який б
полегшив засвоєння матеріалу та водночах був б доступним для кожного. У нашій роботі
висвітлено важливіть корпусу у вивченні англійської мови, його актуальність та гнучкість в
залежності від віку, національності та індивідуальних характеристик учня, а також
визначено найбільш актуальні, базовані на корпусах ресурси для вивчення англійської мови
із ілюстрацією результатів. Корпус є основною базою даних мови. Це найбільший ресурс для
її вивчення, що дозволяє легко та швидко проаналізувати велику кількість лінгвістичної
інформації та уможливлює самостійне вивчення іноземної мови.
Вперше корпус привернув увагу багатьох вчителів англійської мови у 1987 році завдяки
публікаціїї Collins COBUILD English Language Dictionary - першого словника, укладеного на
основі корпусу. Корпус є збіркою фрагментів усного мовлення та текстів. Яскравим зразком
усного корпусу є CATS (Corpus of American Television Series). Тут зібрано безліч діалогів із
американських телесеріалів, відібраних за визначеними критеріями. В цій роботі
наголошено на важливості застосування англомовних серіалів у вивченні англійської мови,
а також створено низку вправ та завдань, в основі яких - жива мова персонажів фільмів та
серіалів. Особливою перевагою корпусу у вивченні англійської мови є його гнучкість та
можливість застосування для самостійного вивчення. Корпусний ресурс особливо
актуальний для дистанційного навчання, зокрема в період пандемії COVID-19. У праці
наголошено на особливостях такого навчання та актуальності методів, базованих на корпусі,
а також особливості застосування корпусів, пов'язані з віковими, рівневими та іншими
чинниками. Розроблено та апробовано комплекс вправ з лексики, граматики, читання на
основі корпусних ресурсів та за допомогою корпусних інструментів.
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LINGUOAESTHETICS AND RECEPTION OF ENGLISHLANGUAGE TRANSLATIONS OF SERHIY ZHADAN’S POETRY
The article focuses on the aesthetic dominants of Serhiy Zhadan’s style, actualized in his
poetry, and analyzes his poetry reproduction and recontextualization in the recent Englishlanguage translations.
Key words: poetry translation, Serhiy Zhadan, translational reception, metaphor translation,
register-based translation, verbal images.
The poetic oeuvre of the self-proclaimed “last Ukrainian lyricist” Serhiy Zhadan stands out
from the general literary landscape of Ukraine in many ways: it is provocative, flamboyant, and
very rich stylistically. Over the years his works started to be considered the contemporary classic
here, in his motherland. And now, thanks to the publication of English-language translations of his
poems, Zhadan’s works are entering the Anglophone world with completely different prospective
readership. Therefore, his verses are being recontextualized gaining new features and losing some
of the others in English-language translations.
This article is concerned with the analysis of the defining features of the author’s style,
focusing on the thematic range, imagery, metaphors and register shits in Zhadan’s poems both in
Ukrainian language and English translations performed by Ostap Kin and John Hennessy;
VirlanaTkacz and Wanda Phipps; Amelia Glaser and Yuliya Ilchuk. The overall corpus of the
analyzed material, namely examples of verbal images, metaphors and register fluctuations,
comprises 266 items.
This research has been conducted using a comprehensive approach that combines different
types of analysis. Above all, the method of contrastive analysis is applied, since we compared two
unrelated languages – English and Ukrainian. Secondly, stylistic analysis of Serhiy Zhadan’s poetic
oeuvre was used in order to identify dominant features of his authorial style. Next, we carried out
quantitative and qualitative analyses of the corpus of samples from Serhiy Zhadan’s verses and
translations in question. Finally, we conducted translation analysis with a focus on the translation
techniques employed by different translators and the issue of the reception of Zhadan’s poetry in
the Anglophone world.
With that in mind, let us first consider the challenges the translator faced while dealing with
Zhadan’s poems. The present-day Anglophone world, especially the cultural space of the USA
where the translations of Serhiy Zhadan’s poetic writings appeared, in fact, constitutes
aninterpretative communityas defined by Stanley Fish [8], which is worth a concise outline.
Essentially, the book market in the USA and other English-speaking counties is historically
unfavorable towards the publication of belle-lettre translations. In the recent decades, this
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phenomenon is known as a three percent problem, since even according to the most optimistic
evaluations, only about 3% of all books released in the United States are the translated texts.
In Ukraine the situation is quite the opposite. Greater number of publications is devoted to the
translations into Ukrainian. But the differences between our cultures are not limited to the
percentage of the translations published, but are much more substantial. One of the key notions of
the receptive aesthetics is the aesthetic distance that most definitely exists between Ukrainian and
American cultures and is predetermined by the number of reasons. For instance, in Ukraine those
are the communist heritage, low level of democracy and most recently the war in the Eastern part
of our country.
It also should be noted that the tendency of invisibility is prevailing in British and American
cultures in terms of translation. As Venuti points out, a translated text“is judged acceptable by most
publishers, reviewers and readers when it reads fluently, when the absence of any linguistic or
stylistic peculiarities makes it seem transparent [i.e. the translator becomes ‘invisible’], giving the
appearance that the translation is not in fact a translation, but the original” [11, p.1]. This
expectation of the translation to meet the criterion of fluency and “smooth” reading is the pillar in
understanding the Anglophone interpretive community. Only by following this demand, the
translated text can be easily consumed and gain acclaim. Thus, it is not typical for the translations
into English to bear some if any trace of archaisms or colloquial speech, but only standard
vocabulary [11, p.5]. It also leads to domestication and neutralization becoming the most popular
strategies in translation into English.
The other challenge for the translators is that of the subtleties of poetry rendition. In fact, it is
a typical approach to view the poetry translation as one that inevitably involves the loss. Luckily,
according to Holmes, finding close correspondence between SL and TL is easier when ‘a poem
leans very close to prose’ [10], which is definitely the case with Zhadan’s works.
Finally, we must consider Zhadan’s unique poetic style that has long been a topic of interest
for many literary critics and researchers (e.g.Ivan Dzyuba, PavloShopin, Bohdan Pastuh, etc.).
However, this issue is far from being completely resolved, as Zhadan keeps changing and evolving.
As pointed out by Kin and Hennesy, the poet has recently entered yet another segment of his writing
career caused by the beginning of war in Ukraine [36, p. 11]. Hence, Zhadan shifted his focus in
terms of the themes he usually explores and became increasingly interested in describing war from
different perspectives.
Nonetheless, his thematic range is not limited to this subject. It should be mentioned that
Zhadan has always been interested in Christian symbolism, religion, and faith. Ivan Dzyuba defines
his approach to religious topics as “secular metaphorization of sacred”[1, p. 23]. Indeed, Zhadan
pays special attention to the figure of Christ, but depicts him as one of us – ordinary people: “Jesus
was a red, with all his leftist tricks/ like walking on water, all his apostles –/ engineers from the
local tech, who gathered at the factory” [13, p. 178].
The other interesting feature of Zhadan’s poetic style is the rhythmical structure of his works.
In 2001, Zhadan’s poem The End of the Ukrainian Syllabotonic Verse marked his rebellion against
traditional system of versification: since then verse libre and purely tonic verses dominate in his
writing [13, p.158].
The other defining feature of his style is combining different language registers even within
one verse.Colloquial speech frequently and forcefully bursts into his otherwise neutral in terms of
register lines: “часто спиняються відвідувачі, терті життям/яким є що розповісти про цей
час, перш ніж завалитися/ в ліжко разом зі своїм бухлом і старими мундштуками” [4].
Thus, Zhadan’s poetic style is thorny, often very concise, and always dynamic. He frequently
makes use of the urban artifacts and portrays a post-industrial, globalized world “where lonely souls
search for affection and companionship” [10, p.15].
Having outlined the main challenges of the poetry translation of Zhadan’s works, let us look
closer at the dominants of his poetic style, namely verbal images, metaphors and register
fluctuations.
It has already been established that Zhadan’s imagery is very complex and vivid. Therefore,
its rendition poses many challenges for the translators. We singled out such categories of images
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that occur in Zhadan’s works most frequently: urban, religious, depiction of poets, and military
images (chiefly in recent works) and analyzed them and the strategies employed in their rendition.
Evidently, Zhadan is frequently very dark in his depictions of the city. The poet is not just an
observer but the victim of its deathly hallows. Zhadan’s city is inhabited by “outsiders”: poor factory
workers, hungry students, fortuneless refugees, and brokenhearted poets. By describing all of them
he gives them the voice, shows their perspective, writes Ukrainian Canterbury Tales of ordinary
people.
Admittedly, it is also close to impossible to avoid reminders of religion on the streets of
Ukraine, and according to the poet himself, this subject “is always near yet not often discussed”
[12, p.15]. He challenges this topic repeatedly in his poems. It should be taken into account, that in
the context of Ukrainian interpretative community, it is very daring and bold, as most of the
population of our country identify as Christians. As to the reception of this topic in the US, the
impact can be weekend due to the fact that lower percentage of Americans is invested in Christian
religion or identify as Christians at all.
With that in mind, let us consider the example:
Недільна школа
Sunday school
Ісус на розп’ятті,
Jesus is on the cross
як регулювальник на перехресті —
like a traffic cop at an intersection—
ніхто не розуміє,
no one gets
чого він насправді хоче.
what he really wants.
[12, p.80]
[12, p.81]
Here, Zhadan compares Jesus to the “traffic cop at an intersection” understood by no one and
thus turning him into one more “outsider” populating his poetic city. In rendering this image into
English, translators decided to utilize colloquial “cop” instead of an “officer” which is quite fitting
in the context of Zhadan’s style. It also helps to bridge the cultural gap between Ukrainian
worldview and that of an Anglophone readership via bringing the figure of Christ even closer to
common people.
Concerning the war poetry, it is not uncommon for him to play on contrasts. He counterposes
the horrors of war and the descriptions of everyday life: the tragedy always goes hand in hand with
the tranquility.
At the same time Zhadan’s poetic style can be defined as a compilation of metaphors
seemingly effortlessly intertwined and thus creating unforgettable images that stuck with the
readers. Having analyzed Zhadan’s poems that were translated into English we found that Zhadan
uses almost exclusively original metaphors with complex structures: the poet rarely drops a
metaphor, instead he tries to squeeze everything out of it constantly expanding its meaning with the
help of other tropes and figures of speech.
Our corpus of examples covers 116 metaphors used in Zhadan’s works. 101 metaphors are
the original ones – fresh in terms of images brought together and created by the poet originally; 34
of them appeared only in tight connection with other tropes (metaphors, similes, epithets, etc.),
proving our point about the complexity of Zhadan’s metaphors.
In terms of translation, 107 were rendered ‘sensu stricto’ and only several minor substitutions
or transformations were made in other cases (e.g. “роблячи невеликий гак” – “make a little detour”
[13, p.104]).
Another dominant of Zhadan’s authorial style is his provocative language and shifts of
registers, which are the helpful tool, as he tries to match high and low, sacral and vulgar, poetic and
prosaic. Therefore, he utilizes language units belonging to various strata of vocabulary, jumps
between different registers and combines all of that within his hard-hitting lines.
Let us consider the following example:
Лукойл
Lukoil
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Смерть – територія нафти, хай вона омиє Death is the territory of oil
його гріхи.
let it cleanse his sins.
Ми покладемо йому до ніг зброю і золото, We’ll place his weapons at his feet, as well as
хутра і тонко помелений перець.
gold,
В ліву руку ми вкладемо йому останню furs, and finely ground pepper.
нокіа,
In his left hand we will place his newest nokia
в праву руку – грамотну ладанку з and in his right hand an indulgence from
Єрусалима.
Jerusalem.
Але головне – тьолки,
But the main thing’s the bitches,
дві тьолки, головне – дві платинові two bitches, the main thing’s two platinum
тьолки.[4]
bitches. [13, p.54]
The beginning of the verse is a sorrowful epitaph, a farewell to a friend; it is high in style and
almost ceremonial in its sounding. Then, Zhadan introduces something too normal to fit into this
picture – the telephone and shutters reader’s expectations. He goes even further in the following
lines: “two platinum bitches” change the register into the extremely low and informal.
Translation-wise, the translators V. Tkacz and W. Phipps succeeded in preserving register
shifts. The first part still gives the impression of high-end poetic style, while the succeeding lines
contrapose it with daring images and repeated usage of swear words. However, in most cases the
translators fail to preserve the register modulations and tend to weaken or neutralize the effect on
the TR.
Overall, it can be concluded that (1) Zhadan’s verbal images are the key element of his poetics
and they can be divided in large thematic groups as the author frequently retrieves and reuses similar
imagery; (2) Zhadan consistently resorts to complex and original metaphors in his works; (3)
Zhadan’s propensity to use register shifts can be considered to be the dominant of his style, as it is
omnipresent in most of his poetic works.
At the same time, the recent publications of Serhiy Zhadan’s verses in the English translation
paved the way for the poet to enter the Anglophone literary world. Therefore, we also studied the
recontextualization of his verses in the USA and other English-language countries, as well as the
expectations of the target readership.
Thus, it was also concluded that (1) Zhadan’s imagery is mostly rendered with fullequivalents and minimum losses; (2) the metaphorics of his works rendered chiefly ‘sensu stricto’;
(3) the register fluctuations are frequently neutralized.
All things considered, this researchcan be considered to be one of the first contributions to the
study of the aesthetics of Zhadan’s poetic works as re-created in their English translations. We hope
that this study will be of help for ones who seek deeper understanding of Zhadan’s poetic style and
the ways of its reproduction in English-language translations.
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Кривіцька Алла
СИМВОЛІЗМ «ПІСНІ СОЛОМОНА» ТОНІ МОРРІСОН
Основна дія роману «Пісня Соломона» Т. Моррісон відбувається в 1963 році, в період,
коли в американському суспільстві активно розвивається рух за громадянські права і
відбувається кардинальне переосмислення місця і ролі афро-американців в суспільнополітичному, економічному і культурному житті країни. Тому актуальним є здійснення
аналізу основних символістичних елементів у романі «Пісні Соломона» Тоні Моррісон.
Ключові слова: символи, предок, аналіз, американці, політичні права.
SYMBOLISM OF "SONG OF SOLOMON" BY TONY MORRISON
The main action of the novel "Song of Solomon" by T. Morrison takes place in 1963, at a
time when American society is actively developing the civil rights movement and there is a radical
rethinking of the place and role of African Americans in socio-political, economic and cultural life.
Therefore, it is important to analyze the main symbolist elements in the novel "Songs of Solomon"
by Tony Morrison.
Key words: symbols, ancestor, analysis, Americans, political rights.
Мета дослідження – здійснити аналіз основних символістичних елементів у романі
«Пісні Соломона» Тоні Моррісон.
Проблематика дослідження полягає у потребі системного вивчення символізму
творчості Тоні Моррісон. Вона суголосна сучасним переосмисленням особливостей різних
галузей філологічних наук – лінгвістики, стилістики, поетики, наратології, історії та теорії
літератури. У цьому контексті значної ваги й набувають аналіз і системна репрезентація
аспекту символістичних структурних та естетичних ознак її роману.
Основна дія роману «Пісня Соломона» Т. Моррісон відбувається в 1963 році, тому
зосередившись на критичному аналізі сучасності, письменниця описує історію сім'ї, яка
розгортається на тлі подій, що змінили становище афро-американського населення Америки,
починаючи з періоду після скасування рабства і закінчуючи боротьбою за громадянські
права. Роман стає одним із свідчень прагнення до подолання темношкірим населенням
Америки кризи національної самосвідомості і набуття афро-американської ідентичності.
Можна зробити висновок, що автор роману «Пісня Соломона» Т. Моррісон у даному
творі намагається відновити втрачену історію, втрачене коріння свого народу. Дія роману
відбувається у 1950-60-их роках, але разом з тим резюмує події, що відбулися на зламі
століть: велику міграцію (переїзд мільйонів афро-американців на початку XIX століття з
півдня на північ США в пошуку свободи та роботи) та Першу світову війну.
Розглянемо основні символістичні образи у романі «Пісня Соломона». Моррісон
використовує символ польоту, щоб зобразити бажання чорношкірих людей вийти за межі
проблем. Це бажання сягає корінням у минуле предків темношкірих людей, що можна
побачити через характер Соломона. Для Моррісона темношкірі чоловіки часто виявляють це
бажання способами, які мають негативні результати, як це було продемонстровано у
відкритті роману, коли Роберт Сміт стрибає з даху лікарні і вмирає, намагаючись полетіти.
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Однак бажання втекти значне не лише для темношкірих чоловіків. Оповідач заявляє,
що Молочник любить Пілат, бо «ніколи не покидаючи землі, вона могла літати». Пілат має
здатність долати важкі життєві обставини, не завдаючи шкоди або не відмовляючись від
оточуючих. Також вона в очах її спільноти мала божественне начало: «Нe would have known
not to fool with anything that belonged to Pilate, who never bothered anybody, was helpful to
everybody, but who also was believed to have the power to step out of her skin, set a bush afire
from fifty yards, and turn a man into a ripe rutabaga — all on account of the fact that she had no
navel». Водночас вона оберігає культурну спадщину свого народу: «If you ever have a doubt
we from Africa, look at Pilate. She look just like Papa and he looked like all them pictures you ever
see of Africans. A Pennsylvania African. Acted like one too» [1].
Моррісон вставляє символи, що представляють політ протягом роману, включаючи
крилатий костюм Роберта Сміта, срібнокрилу жінку на капоті Паккарда Мейкона, літак, на
якому летить Молочник, і пташку, яка забирає сережку Пілат. Також для автора символ імен
відображає ефект білого пригноблення та силу чорної усної історії, а імена також слугують
натяками. Родину Мілкмена назвали Мертвим через білий расизм, коли п'яний солдат
помилково реєструє Джейка в Бюро вільних людей під ім'ям Мейкон Мертвий. Очевидно,
солдату було байдуже, яке ім'я він дав Джейку. Також через расизм Джейка не вчать читати
та писати. Таким чином, він підбирає імена для своїх дітей, виходячи з того, як вони
виглядають у Біблії, що призводить до дивного вибору [2].
Пісня в афроамериканських громадах, можливо, навіть більше, ніж народні казки та
легенди, була основною формою спілкування, яка використовувалася для запису сімейної
історії; скаржитися або «розмовляти» з білими людьми; і обмінюватися закодованими
повідомленнями. Моррісон використовує спів у романі, щоб наблизити темношкірих
персонажів до їхніх спільнот, їх сімей та їхньої особистої особистості [3]. Однак пошук не
завжди вигідний. Пілат відокремився від брата через суперечку про золото, приклад того, як
багатство може розділити сім'ю. Гітара намагається вбити Молочника через його
передбачувану зраду щодо золота. Коли Молочник замінює своє прагнення до золота
бажанням знайти своє минуле предків, він починає йти позитивним, оздоровчим шляхом,
який дає йому можливість [4].
Таким чином, характерне для Моррісона на всьому етапі її творчого шляху
використання прийомів символізму в романі має особливе значення. Образ головного героя
Молочника набуває нового наповнення, поєднуючи в собі характеристики сучасника
Моррісона и фольклорного персонажа.
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Кривко Анна
ОБРАЗ ХАОСУ В АНТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті проаналізовано еволюцію образу хаосу та версії космогонічної міфології
в античній літературі. Систематизовані концепти античних авторів та коментаторів
про той етап існування світу, який передував космосу. Виділено ідеї філософів про прояви
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в актуальній дійсності початкової хаотичної сутності світу. Проаналізовано античні
міфологічні образи, які пов’язані з образом хаосу.
Ключові слова: хаос, космогонія, антична міфологія, антична література.
THE IMAGE OF CHAOS IN THE ANCIENT LITERATURE
The article analyzes the evolution of the image of chaos and versions of cosmogonic
mythology in ancient literature. The ancient authors’ and scholiasts’ visions of the precosmic
stage of existence of the world are systhematized. The ideas of philosophers about the
manifestations in the actual reality of the initial chaotic essence of the world are discussed.
Ancient mythological images associated with the image of chaos are analyzed.
Key words: chaos, cosmogony, ancient mythology, ancient literature.
«Спочатку був Хаос ...» – так починаються описи творення світу майже у всіх
народів Землі. З Хаосу – нероздільної, невпорядкованої, іноді нескінченної матерії,
виникає Космос. Це – воістину найважливіша подія у всій світовій історії, бо з цього
моменту вона і починається. Космос – на відміну від Хаосу – упорядкований, певним
чином структурований в часі і просторі світ [2, с.15-16].
Античний космос являє собою не тільки діалектичну єдність ідеї і матерії, але і
вираженість цієї єдності матеріальними засобами. При цьому можна легко помітити також,
що космос є нічим іншим, як саме граничним оформленням цієї ідеально-матеріальної
єдності, а саме межею, що позначає собою максимально можливу оформленість для такого
матеріального зображення ідеально-матеріальної єдності. Проте легко помітити, що, якщо
є позитивна межа оформлення, то повинна бути також і негативна межа такого
оформлення, тобто відсутність будь-якого оформлення, або нульове оформлення [4].
Основна матеріальна інтуїція античності і в даному випадку не може розлучитися
з матеріалізмом. І це нульове оформлення космосу теж володіло в античності своєю
живописною природою. А ця живописна природа нульового оформлення космосу якраз і
була тим, що в давнину називали хаосом [4].
Античний хаос не був повною відсутністю речей і навіть не був повною відсутністю
їх оформлення, хоча це і було таким станом буття, де окремі речі тонули в цьому бутті і
переставали заявляти про себе в безпосередній формі.
З цього огляду вивчення терміна "хаос" в античній культурі складає величезний
інтерес і вимагає дуже ретельних формулювань, які з великими труднощами вдаються
дослідникам. Тут була своя власна естетика, і до того ж дуже інтенсивна, вельми
оригінальна, а місцями навіть дуже страшна.
В подальшій роботі ми
спробуємо розглянути найголовніші тексти.
До характеристик хаосу, які регулярно повторюються в різних традиціях, відносять
зв'язок хаосу з водною стихією, нескінченність у часі і просторі, розгорнутість аж до
порожнечі або, навпаки, змішаність всіх елементів, невпорядкованість і, отже, максимум
ентропічних тенденцій, абсолютне вилучення хаосу зі сфери передбачуваного, інакше
кажучи, гранична віддаленість від сфери “культурного”, людського, від логосу, розуму,
слова і, як наслідок, – жахливість, похмурість. Але можливо, найважливіша риса хаосу –
це його роль лона, в якому зароджується світ, наявність у ньому певної енергії, що
приводить до породження [6, с. 1045-1046].
В античній культурі хаос представляється як величний трагічний образ космічної
першооснови, де розплавлене все буття, з якого воно з'являється і в якому воно гине. Для
греків хаос – універсальний принцип суцільного і безперервного, нескінченного і
безмежного становлення. Античний хаос є граничним розрідженням й розпорошеністю
матерії. Він – континуум, позбавлений будь-яких розривів, порожніх проміжків і
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відмінностей.
Хаос – принцип і джерело всякого становлення, вічно
утворююче живе лоно. Але в ньому – тільки первісні джерела життя, а не саме життя [1, с.
39].
Античний Хаос всемогутній, безликий, безформний і вічний. Він світове
чудовисько, сутність якого – порожнеча і ніщо. Для греків хаос – це нескінченність і нуль
одночасно. Хаос – безформна, жахлива, всепоглинаюча безодня.
І після влаштування космосу всесвіт найчастіше розуміється як якийсь центр, як
видима поверхня. Периферія іноді тлумачиться як залишок хаосу, який час від часу
загрожує світу – космосу. Міфопоетичний опис світових катастроф якраз і передбачає не
вигнання хаосу, а тільки його відсунення [1, с. 40].
Із залишками хаосу на землі пов'язаний жах та страх, породжені темрявою, ніччю,
безформністю, відсутністю надійних меж між людиною і царством Хаосу. Аякс в “Іліаді”
благає Зевса:
Ζεῦ πάτερ ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ᾽ ἠέρος υἷας Ἀχαιῶν,
ποίησον δ᾽ αἴθρην, δὸς δ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι:
ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως [Hom. Il., XVII, 645–648].
Зевсе, наш владико, визволи аргів'ян від жахливого мороку!
Денне світло поверни нам, дай нам бачити очима!
І при світлі згуби нас, коли вже так захотів ти! (Пер. власний)
Античний хаос – це не тільки міфологічний образ, не тільки філософська категорія
і не тільки художній образ, він є певним нероздільним цілим.
Античні джерела залишили нам різні версії космогонічної міфології. Складність і
заплутаність тео-космогонічних античних міфів змушує розділяти цю область якомога
докладніше. ЇЇ можна розглядати з історичного боку та як певну систему. Щодо
історичного підходу, то найпершою існувала та теогонія, яку використовував ще Гомер в
XIV пісні “Іліади”. Тут початком всього виступають Океан і Тефія:
εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης,
Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν… [Hom. Il. 14. 200– 201]
Я відходжу далеко, до кордонів родючої землі,
Побачити безсмертних батька Океана і матір Тетію…(Пер. власний)
Далі, в VIII ст. до н.е. версії Гомера, що зводять до Океану і Тетії всіх богів,
протистоїть найвідоміша версія космогонічної міфології – “Теогонія” Гесіода, яка
намагається дати зведення всіх найголовніших генеалогічних міфів, у ній світ
народжується з хаосу. Гесіод розміщує Хаос серед своїх перших потенцій поряд із Геєю,
Тартаром та Еросом. У яких відносинах Хаос перебуває з іншими потенціями у Гесіода
невідомо, проте зрозуміло, що він не є тим безладним станом речей, який спадає нам на
думку сьогодні, коли чуємо це слово. Гесіод розуміє Хаос як нескінченний і порожній
світовий простір. У той же час у Гесіода це не просто фізичне поняття: Хаос породжує з
себе Ереба і Ніч, а вони – Ефір і Гемеру – День [4]:
ἐκ Χάεος δ᾽ Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο:
Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽ Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐξεγένοντο,
οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μιγεῖσα [Theog. 123– 125].
Чорна Ніч і похмурий Ереб народилися з Хаосу.
Ніч же Ефір народила і сяючий День:
Їх вона зачала в утробі, з Еребом в коханні поєднавшись
(Пер. власний).
Ці зведення недосконалі та містять багато непорозумінь і плутанини, але для
першого етапу тео-космогонічного процесу дають цілком певну картину:
на початку
всього – Хаос, з Хаосу – Гея (Земля) і Ерос; далі – Ніч і Ереб (Морок), Ефір і День; від
Геї – Уран, Гори, Німфи, Понт; від Геї та Урана – 12 Титанів, 3 Кіклопів і 3 Гіганта.
Про те, які розбіжності були серед коментаторів в тлумаченні наведеного тексту
Гесіода про хаос, можна судити з тих матеріалів, які знаходимо у схоліастів. Хаос
124

мислиться у них то як вода (з етимологією від χέω – "ллю", "розливаю"), то як розлите
повітря, то, по-платонівському, як місце поділу стихій.
З досократиків на початку всього буття хаос ставили Акусілай і Ферекид. При
цьому про Ферекида є вельми цікаве повідомлення: "А Фалес Мілетський і Ферекид
Сірський початком всього виставили воду. Її, як відомо, Ферекид і називає хаосом,
прочитавши це, ймовірно, у Гесіода, який каже таке: "Перш за все зародився Хаос".
Ферекид, отже, теж ототожнював Хаос з водою, тобто із заповненим простором.
Основним елементом інтерпретації античного хаосу повинна бути його правильна
етимологія – від кореня -χα- звідки утворились дієслова χαίνω, χάσκω, що означаються
“позіхати”, “розкриватися”, “розверзатися”, “роззявляти рота” або навіть “виригати”.
Тому, насамперед хаос – це “роззявлений простір”, “порожня протяжність”, з яких пізніше
утворився космос [5, с.568].
Ані Гомер, ані Піндар, ані Есхіл, ані Софокл жодного разу не вживають цього слова.
Але Евріпід вживає, і характерно, що у нього хаос є знову-таки простором між небом і
землею, а Проб, який наводить цей фрагмент з Евріпіда, вважає хаос повітрям, що
заповнює місце між небом і землею.
Щось нове ми знаходимо у Арістофана. У пташиній космогонії Хаос фігурує в
якості першопотенції поряд з Еребом, Ніччю і Тартаром. Від Ереба і Ночі породжується
Світове Яйце, а з нього – Ерос. Ерос же з суміші всього породжує Землю, небо, море, богів
і людей. Від Хаосу Ерос породжує в Тартарі птахів, які теж, очевидно, є тут одним з
перших космогонічних початків [4].
Таким чином, до кінця класичного періоду в Греції існують дві концепції хаосу, які
виходять із гесіодівської напівміфологічної, напівфізичної концепції. Одна концепція
висуває на перший план момент фізичного простору, порожнього або чим-небудь
наповненого, а інша – розуміє хаос як щось живе і життєдайне, як основу світового життя.
Перша концепція поглиблюється у Аристотеля і ще більше у Платона. Аристотель
розуміє хаос Гесіода просто як фізичне місце, де знаходяться ті чи інші фізичні тіла.
Платон під хаосом розумів те, що зазвичай називає матерією.
З елліністичних мислителів поняттям хаосу оперували стоїки.
Але,
здається, вони не вийшли за межі класичного визначення цього поняття. Можна виділити
два типи стоїчного розуміння хаосу. Одне – цілком натуралістичне, коли він визнавався,
або "вологою", або просто "водою".
Стоїк Зенон саме так розумів гесіодівський
хаос, з осідання якого, на його думку, виходив мул, із затвердіння якого виходила земля.
Друге розуміння більш філософське, воно чудово виражено Секстом Емпіриком в
наступних словах:
"... Хаос є місцем, яке поміщує у себе ціле. Якби саме він не
лежав в основі, то ні земля, ні вода, ні інші елементи, ні весь космос не могли б виникнути"
[4].
Стоїки роблять значний крок вперед в сенсі об'єднання хаосу як порожнього
простору і хаосу як принципу світового життя і життєтворення.
Далі Хаос розуміється як безладний стан матерії. Цей момент в прихованому
вигляді знаходився у всіх тих вченнях, які взагалі розуміли хаос як принцип становлення.
У Овідія його світобудова починається з хаосу речей, і сам хаос трактується як
“rudis indigestaque moles” (“груба і невпорядкована маса”), хоча вже з життєдайними
функціями [3, с. 772– 773].
Антична думка рухалася в напрямку тих формул, які можна було б залучити для
характеристики хаосу як принципу становлення. Стали помічати, що в хаосі міститься
певного роду єдність протилежностей. Думали, що хаос все розкриває і все розгортає,
всьому дає можливість вийти назовні, але в той самий час він і все поглинає, все нівелює,
все ховає всередину.
Хаос отримав яскравий розвиток і в якості міфічної істоти. Щоправда, це
характеризувало його з самого початку, ще з Гесіода. У Арістофана хаос теж породжує
якихось дивних космічних птахів. Але хаос як міфічна істота дожив до останніх днів
125

античного світу і в цьому відношенні не убожів, а, скоріше, тільки розвивався. Так, у
орфіків Хаос разом з Ефіром був породженням Хроноса
[3, с.696].
Отже, підсумовуючи античне уявлення про хаос, слід сказати, що він
представляється як величний, трагічний образ космічної першооснови, в якому
розплавлене все буття, з якого воно з'являється і в якому воно гине, яке в силу цього є
універсальним принципом суцільного і безперервного, нескінченного і безмежного
становлення. Античний хаос є граничним розрідженням і розпорошенням матерії, і тому
він – вічна смерть для всього живого. Але він є також і граничним згущенням будь-якої
матерії. Він – континуум, позбавлений будь-яких розривів, всяких порожніх проміжків і
взагалі будь-яких відмінностей. І тому хаос – принцип і джерело всякого становлення,
вічно утворююче живе лоно для всіх життєвих оформлень. Античний хаос всемогутній і
безликий, все оформлює, але сам безформний. Це – світове чудовисько, сутність якого є
порожнеча і ніщо. Але це таке ніщо, яке стало світовим чудовиськом.
Це –
нескінченність і нуль одночасно. Всі ці елементи злиті тут в одне нероздільне ціле, і в цій
синтетичності якраз і полягає розгадка цього одного з найоригінальніших образів
античного міфологічно-філософського і художнього мислення.
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CONCEPT OF PERSONALITY IN D. MITCHELL`S “NUMBER 9 DREAM”
On the basis of D. Mitchell's novel "Number 9 Dream" the concept of personality is considered.
The basis of the concept is the self-identification of a character who is in the process of searching
- between two cities, between the past and the present and with a closed future.
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The concept of personality is studied by such linguists: J. Derrida, M. Scress, R. Kraus, A.V.
Dyakov, V.H. Novykova, N.Y. Likhina and others. A special input into the personality studies have
been documented by M. Foucault.
Key words: concept of personality, novel, self-identification, character
КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У “СОН №9” Д. МІТЧЕЛЛА
На основі роману Д. Мітчелла “Сон №9” розглянуто концепції особистості. Базою
концепції виступає самоідентифікація персонажа, який перебуває у процес пошуку - між
двома містами, між минулим та сьогоденням та із закритим для нього майбутнім.
Поняття особистості вивчають такі лінгвісти: Дж. Дерріда, М. Скрес, Р. Краус, А.В.
Дяков, В.Х. Новикова, Н.Й. Ліхіна та ін. Особливий внесок у дослідження особистості
задокументований М. Фуко.
Ключові слова: концепція особистості, роман, самоідентифікація, персонаж
Постановка проблеми. One of the most difficult theoretical issues of postmodern prose is the
concept of personality in the time-space of postmodernism, since in literary studies there are
different positions of researchers in this regard, who often express opposite views.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Among the most popular definitions are:
 "fragmentary man" (J. Derrida),
 "random mechanism" (M. Scress),
 "negative space" (R. Kraus), and so on.
Most often, researchers in this regard refer to the theory of "subject death", which was once
advocated by M. Foucault, in connection with which the humanitarian discourse has established the
notion of "theoretical antihumanism" of poststructuralism.
Based on the research of M. Foucault, A.V. Dyakov notes that in the modern cultural context the
question of man and his essence is not possible: man has died, only the structure remains. "Subject
death" implies that the individual can not be subjective, because instead of his consciousness there
are discourses and irrational aspirations for power, for a person feels and decides his "archive" [1,
p. 490-500]. Thus, man is a product of ideology.
Mark Lipovetsky in his monograph "Russian Postmodernism (Essays on Historical Poetics)" tries
to characterize the hero of postmodern literature, noting that his personality forms the cultural field
where aesthetic systems intersect and enter into dialogue. All this ultimately leads to the fact that
the hero is endowed with a position of absence - this position allows him to become the center of
intertextual dialogue and at the same time not to remain closed within any culturological formula
[2, p. 28]. The researcher also notes the blurring of the hero's permanent features: "the image of a
particular human personality, individual destiny is either replaced by a mask, always with
ambiguous cultural semantics, or "blurs", turning into a bunch of contradictory cultural
associations" [2, p. 29].
V.H. Novykova calls the new type of personality consciousness presented in postmodern works
"palimpsest": according to the researcher, in the traditional view there is a contrast between the
sequence of time and the simultaneity of space. One of the fundamentally important differences of
non-classical thinking is the "spatialization of time", which means the presence of all elements of
the past at a given moment, as opposed to the "linear" development of these elements in classical
thinking [4].
N.Y. Likhina, considering the problem of man in the postmodern era, argues that the human
personality, which "in the former traditional ontological coordinates was a measure of all things, a
self-sufficient category, reveals its inferiority" [3, p. 7]. The researcher notes that in modern literary
studies there is an opinion that there is no specific concept of personality in postmodernists. She
believes that the man of postmodern culture is perceived as an anti-personality, anti-hero and a kind
of personified evil. It is difficult to agree with such a position, because in this case, in our opinion,
it is not so much about a person in a certain literary space of postmodernism, but about one of the
types represented in it.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Nowadays, in the field of
linguistics texts with the concept of personality are increasingly studying, the ones that express
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emotions, in particular through various concepts of human perception, through which the author
expresses his attitude to the realities of past, present or future, conveys his feelings and emotions.
Формулювання цілей статті. The purpose of this exploration is to study the concept of
personality in the artistic space-time of D. Mitchell's novel "Number 9 Dream".
Виклад основного матеріалу дослідження. At the heart of the novel is Eiji Miyake, a lone
character in a logicless world. He was raised in a provincial town in the Kyushu region, not finding
anyone close to him in spirit and strength. This person is not weak, he does not depend on society,
but wants to be in it, perceives his isolation from the world as a heavy burden.
In the novel " Number 9 Dream" the feeling of loneliness is expressed in the extreme sharpness and
totality: “Here I am, in a city of five million women, …single as a leper” [6, с. 51].
At the age of 19, Eiji Miyake travels to Tokyo in search of his biological father, whom the boy has
never seen. Eiji and his twin sister were illegitimate children, and this turned out to be shameful
under traditional Japanese law. The alcoholic mother, the death of his sister in childhood and the
absence of his father led to the early formation of the boy's personality.
During this simultaneous metaphorical, emotional and psychological journey, his courage, strength,
heroism, skills, devotion, intelligence and views are tested.
The protagonist of the novel is a typical postmodern subject, whose reality is influenced by the
processes and scenarios through which he gains experience.
An important element of the novel are the childhood memories that cause the sounding of the inner
world, and their emotional significance is an important component of the narrative's traditional
upbringing of the novel.
The character in the novel functions in three temporal dimensions - the distant past, the recent past
and the present. Memories transmitted in the present create the effect of undermining any "ancient"
past, signaling the simultaneous coexistence in the subjective world of the hero of different time
layers. Eiji exists both in the present and in the past, but his future is always uncertain. The
character's "real" life experience is based on what J. Baudrillard calls simulacra.
In a collection of articles edited by Sarah Dillon [5, p. 58] it is noted that in his real-world fantasy,
Eiji encounters several images of his father. All these meetings are a distraction from his anxieties
and losses, but, most importantly, they are necessary to bring the complexities of emotional, sexual
and psychological development of Eiji to the surface.
If his new friend, Damon, is in some ways a demonic replacement for his brother, Mr. Morino, the
head of one of the two rival criminal syndicates, functions as a kind of demonic surrogate father.
His rivalry with "brother" (the head of another syndicate) leads to violent revenge, horrible
nightmares, which, as one yakuza says, “our wilder ancestors returning to reclaim land. Landtamed
and grazed by our softer, fatter, modern, waking selves” [6, p. 183-184]. They are necessary so as
not to forget the real human face.
It is Buntaro, from whom Eiji rents a room, who appears in the novel as Eiji's father, whom he
would like to have. This Buntaro is looking for a young man when he goes missing from the yakuza,
then he and his mother, Mrs. Sasaki, provide Eiji with a quiet and real life.
From Buntaro, the boy "inherits" "Study of Fairy Tales", "tales", which Aunt Buntaro began to write
for him when he was a child.
Eiji says "I" Novel" [6, p. 204]; it makes it clear that he is immersed in books and loses his body.
"Tales" play a key symbolic role for Miyake in trying to come to terms with the death of his twin
sister and in shaping his personality.
The narrative elements in the novel work to recreate the deep sense of loss and his painful desire to
understand and acknowledge it, and ultimately find people he can trust and love. Whether Eiji
achieves this or not is not clear: his story radically violates any sense of success in his quest for
complete self-knowledge (experienced as "maturity").
Eiji's growing up process is complicated by the fact that along with the desire to find his father, he
tries to quell his feelings of guilt and destructive feelings of loss, which is a deeper (and unresolved)
aspect of his life. The ghost story is a military diary that Eiji inherits from his grandfather. It is of
great importance to the boy on the way to adulthood and leads the boy to think that the search for
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his father "will not be in vain", but, most importantly, that he will not be able to understand the
cause of death of Anju.
The diary, written by Subaru while serving as a pilot in the Kaiten program during World War II,
records the dramatic historical, economic and cultural changes in post-war Japan. However, the
diary is precious to Eiji's grandfather, containing information about the pedigree of family honor,
which helps the boy to understand who he is. The admiral, who gives Eiji a diary, explains: “Flesh
and blood have meaning… .Bloodlines are the staff of life, of identity. Knowing where you are
from is a requisite of self-knowledge ”[6, p. 256].
It is important to note that this "ghost from the past" tries to help Eiji understand Anju's death and
re-evaluate the meaning of life. Rereading the diary, Eiji constantly remembers his sister.
Memories of the last weeks, days and minutes of his grandfather's life motivate the boy to remember
the days immediately after his sister's death. Miyake seems to have found peace and a new sense of
his individual essence. At the same time, this sense of linear progression is questioned, as the way
home to Eiji is in a full state of sleep.
Although the young man is still in search of his father (meets with Detective Morino for
information), but it becomes less active. As well as the narrator, who writes “truly untold tale” [6,
p. 241], Eiji is in the "real-illusory world", where place and time froze.
The part "Cards" transports the reader to a deep philosophical reflection, where life is "sweet, rich,
and fair" [6, p. 133], in such a life one must renounce all fears and vain desires. Thus, Eiji Miyake,
having the opportunity to meet his father, abandons his previous meaning of existence: "I feel now
that I found what I searched for, but no longer want what I found" [6, p.353]. There is a process of
growing up, as well as a reassessment of values. Currently, the refusal to look for a father helps the
boy to feel the desired freedom: “I feel weird lightness…. I feel both anticlimactic loss and a sort
of triumph” [6, p. 360].
Thus, the personality of the hero is a product of the historical and cultural context in which he grew
up, and the difference between people is that they are differently aware of why they exist in this
world.
As a typical character in a parenting novel, Eiji goes home with a new point of view, a new
experience, but not with full self-knowledge. At the heart of the unconscious Eiji is the constant
waiting for an explanation for his sister's death, which he doesn't really want to understand, and at
the same time blocks any advancement into an independent future.
The last ninth part remains empty. Its meaning is confirmed by the opinion of John Lennon: "The
meaning of the ninth dream begins after all meanings appear to be dead and gone…" [6, p. 380].
The singer's speech revealed a significant change in the minds of Eiji Miyake, who found his father,
fulfilled his childhood dreams and decided to stop and then move on, live his own life and see a
new, unrelated "Number 9 Dream".
His identity remains in the process, uncertain, and open and the blank pages from the last chapter
confirm this.
Висновки дослідження і перспективи. Thus, in the artistic space-time of the novel "Number 9
Dream" the concept of Eiji Miyake's personality is based on the process of self-identity and the
formation of one's own "I", which occurs through recursion from the present to the past and vice
versa. The novel ends in a suspended state: Eiji is between reality and dream, between Yakushima
and Tokyo, between the past, which is closed to him, and the completely uncertain future in the
form of blank pages of the final part. Since the author leaves the character ("fragmentary person")
in the search process, the finale remains open, which, we note, is fully consistent with the
postmodern principle of "openness of the text", which defended in his works U. Eco.
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Iris Murdoch: Idiostyle in terms of tropes based on the novel ‘The Black Prince’
Key words: idiostyle, tropes, stylistic device, motive of catastrophe
Iris Murdoch is one of the most significant figures of the English literature in the second
half of the 20th century. Her novels convey a great aesthetic value and serve as a prompt for further
philosophic, psychological and moral considerations.
The topicality of this research is predetermined by the originality of I. Murdoch’s novel
“The Black Prince”. We have decided to choose this novel as the object of our research in order to
explore a huge variety of tropes that are unique in their nature. Thereby, we have analyzed figures
of speech and identified main peculiarities of I. Murdoch’s individual style.
First of all, we have defined the term ‘idiostyle’ as a complex of linguistic expressive means
that perform an aesthetic function and make the writer’s language more distinctive. [2] In general,
it is an originality of an individual writing manner. Individual style presupposes a creative use of
tropes that make the author’s work recognizable among other works of literature.
In her novel I. Murdoch managed to present her philosophic ideas through the point of view
of the main character Bradley Pearson who is the narrator of the story. The tone greatly depends on
the mood of the narrator, his inner feelings and thoughts. At the beginning Bradley experiences
melancholy of the absurd reality, and then he is elated by love to the girl, who is 38 years younger
than Bradley himself, later he feels the inevitability of circumstances, and finally acquires a peace
of mind. A wide variety of images, allusions, symbols, figures of speech make the inner monologue
more distinctive and valuable. The following lines depict Bradley’s feelings when he realized his
love to Julian. “And it was a blow, I fell it physically. I felt as if my stomach had been shot away
leaving a gaping hole. My face felt as if it had become waxen and some huge strange weirdly smiling
mask had been imprinted upon it…” [4, 232]
Another important issue is the multilevel structure of work, namely the application of
dramatic elements onto the novel. I. Murdoch creates a certain game and proposes the reader to
make a character projection of Shakespearean tragedy ‘Hamlet’ onto the characters in the novel.
‘Hamlet’ allusions gave the opportunity to view the modern characters through the prism of the
eternal images of Shakespearean tragedy. I. Murdoch’s novel shows that even after four hundred
years Shakespearean philosophic issues still remain relevant and they convey a special, universal
meaning for each person.
The motive of catastrophe is presented throughout the whole story, and reinforced at the
end. It serves as a constant reminder that something dreadful is about to happen. Usually to depict
his state Bradley Pearson uses the word ‘horror’ and it is applied in various stylistic devices, namely
metaphors. We were already even eye to eye, and lip to lip deep in the horrors to come.” [4, 349]
“That this world is a place of horror must affect every serious artist and thinker, darkening his
reflection, ruining his system, sometimes actually driving him mad. [4, 397]
In conclusion, “The Black Prince” is considered to be a real masterpiece of English
literature. The choice of stylistic devices and a variety of allusions to the great works of literature
make the story intellectually saturated. In addition, the novel is greatly influenced by the Platonic
ideas on Love and Good and the existential ideas of J.-P. Sartre. I. Murdoch masterfully uses figures
of speech in order to introduce the main themes, concerning Art and Truth and the portraits of the
characters. The use of specific language expressions makes the author’s individual style memorable
and unique.
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Крупа Наталія Іванівна
ВИРАЖЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Ви коли-небудь замислювались, чому у мов різні способи заперечувати разом із у тому
числі дивними та заплутаними конструкціями та виразами. Немає сумнівів, що без них
життя було б набагато простішим. Ми можемо з впевненістю стверджувати, що
заперечення існує в кожній мові, оскільки жодна мова ніколи не повідомляла про відсутність
граматично вираженого заперечення. Деякі мови можуть виявляти стилістичну
неприхильність до прямого вираження заперечення, але граматичні засоби вираження
заперечення завжди присутні.
Ключові слова: заперечення, вирази, речення, асиметрія, мова.
THE EXPRESSION OF NEGATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
Have you ever wondered why languages have different ways how to negate alongside with
bizarre and intricate constructions and expessions. No doubts that life would be much easier without
them. We can state with a high level of confidence that negation is present in every language, since
no language has ever been reported to lack a grammaticalized expression of negation. Some
languages may show a stylistic dispreference for the direct expression of negation but grammatical
means to express negation are always found.
Keywords: negation, expressions, sentences, assymetry, language.
Спосіб вираження і тлумачення заперечення в мові здавна захоплювали філософів, логіків
та лінгвістів. Той факт, що всі людські мови встановлюють різницю між позитивними та
негативними твердженнями, є початковою точкою мого дслідження. За словами Л. Р. Горна,
той факт, що заперечення є універсальним поняттям людського спілкування, не пояснює
асиметрію між твердженням та запереченням у мові.
В мовах речі не виглядають настільки простими, оскільки заперечення виражається
безліччю способів і вступає в складну взаємодію з різними іншими функціональними
доменами; ця взаємодія може спричинити ускладнені семантичні та прагматичні впливи, які
роблять аналіз значення заперечення трохи складнішим, ніж просто визначення різниці в
істині.
Даль стверджує, що “хоча семантика заперечення пов'язана з кількома заплутаними
проблем, все ще можливо надати відносно несуперечливу
характеристику запереченню в семантичному плані. Отже, щоб визначити заперечення слід,
щоб це було засобом для перетворення речення S 1 в інше
речення S 2 таке, що S 2 відповідає дійсності, коли S 1 хибне, і навпаки.”
Визначення Далем заперечення як лінгвістичного оператора, що оперує істиною вводить
асиметрію між твердженням та запереченням. Його визначення базується на спостереженні,
що заперечні речення (1b, c) зазвичай містять вирази, яких бракує в твердженнях (1а).
Подвійне заперечення має більш складну структуру, ніж звичайн стверджувальні речення
(1г).
(1)

a. Colyn believes that Phil plays chess.
b. Colyn believes that Phil does not play chess.
c. Colyn does not believe that Phil plays chess.
d. Colyn does not believe that Phil does not play chess.
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Однак, як нагадує Горн не завжди легко розмежувати стверджувальне та заперечне
речення. Розглянемо кілька прикладів у (3) та (4).
(3)
(4)

a. Mary did not manage to secure her job.
b. Mary failed to secure her job.
a. Colyn is not happy.
b. Colyn is unhappy.

Різні форми в (3) та (4) можуть бути правдивими описами однієї і тієї самої ситуації з дещо
іншими відтінками у значенні. Це підтверджує неможливість
схарактеризувати позалінгвістичні ситуації як позитивні чи негативні.
Початковою точкою мого дослідження було спостереження, що всі мови мають способи
вираження заперечення. В англійській мові це not.
Е. Даль, Л. Р. Горн та інші стверджують, що всі мови мають свої способи вираження
пропозиційного заперечення. Багато мов також мають займенникові або прислівникові
вирази, що заперечують існування осіб або речей, що мають певні властивості. В англійській
мові це nobody, nothing, never, nowhere.
Єсперсен формулює діахронічну модель заперечення так: «Історія заперечень показує, що
негативні вирази проходятьнаступні коливання: первинний заперечний прислівник спочатку
послаблює свої позиції, потім посилює, зазвичай за допомогою додоткового слова, і це, в
свою чергу, виступає як власне негатив, а потім з часом може бути предметом до того самого
розвитку, що і вихідне слово [Jespersen 3], цитований Горном [2].
Negation is a fundamental linguistic phenomenon for the whole language system. In recent years,
much attention has been given to the question of how best to represent the structure of negative
phrases and the nature of structures that negate themselves. It appears at different semantic and
syntactic levels and has different purposes or meanings. The further research of category of negation
looks perspective for the detection of negative markers potential for realization of negation both on
the speech and language levels, for development of implicit negation problems and opening of
negation functions in the structural organization of the offer.
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Типи мовленнєвого впливу у сучасних англійських романтичних новелах
ni Явище мовленнєвого впливу. Лінгвістичний підхід.
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Мовленнєвий вплив - це нова сучасна наука, предметом якої є ефективність спілкування.
Формування науки про мовленнєві ефекти - це розвиток гуманітарних наукових знань,
орієнтованих на практичні потреби суспільства. Ця наука стосується вибору правильного,
адекватного способу мовленнєвого впливу на людину в конкретній комунікативній ситуації,
про здатність правильно поєднувати різні методи мовленнєвого впливу залежно від
співрозмовника та ситуації для досягнення найбільшого ефекту. Вивчення правил та
ефективних мовленнєвих прийомів а також популяризація цієї інформації є найважливішим
завданням
сьогодення.
Вивчення процесів мовленнєвого впливу сьогодні є однією з галузей мовознавства, які
найактивніше розвиваються; вона вивчає техніки впливу на людей, техніки прихованого
гіпнозу, нейролінгвістичне програмування та багато інших наук. Під час мовної взаємодії 132

особливо, коли мова йде про судову комунікацію - передбачається мовленнєвий вплив [3, с.
8].
Вчені трактують поняття мовного впливу по-різному. Мовленнєвий вплив традиційно
трактується
у
широкому
та
вузькому
сенсах.
На думку О.С.Іссерс мовленнєвий вплив у широкому розумінні - це «будь-яке мовне
спілкування, сприйняте в аспекті його цілеспрямованості, цільової обумовленості, описане з
позиції одного з комунікантів » [4, с. 22]. З точки зору Е. В. Шелестюк «Мовленнєвий вплив
в широкому розумінні - це передача суб’єктом інформації одержувачу в процесі словесного
спілкування в усній та письмовій формах, що здійснюється за допомогою мовних,
паралінгвістичних та екстралінгвістичних символічних засобів і визначається свідомими та
несвідомими намірами адресата та цілями спілкування - змістовними, комунікативними чи
інформаційними, а також припущеннями та конкретними знаковими ситуаціями »[5, с. 38].
Мовленнєвий вплив у вузькому розумінні Е.В. Шелестюк визначає як «вплив суб’єкта на
одержувача за допомогою мовних, паралінгвістичних та позамовних символічних засобів у
процесі мовленнєвого спілкування, що характеризується особливими об’єктивними цілями
суб’єкта, які можуть передбачати спонукання до певних дій співрозмовник, змінюючи своє
ставлення до певного об’єкта, перебудовуючи свій світогляд, змінюючи його емоційний або
психофізіологічний
стан
»[5,
с.38].
Є. Ф. Тарасов ототожнює мовленнєвий вплив у широкому розумінні із мовленнєвим
спілкуванням загалом. Отже, мовленнєвий вплив у широкому розумінні - це будь-яке мовне
спілкування, взяте з точки зору його цілеспрямованості та цільової обумовленості.
Відповідно до міркувань Є.Ф. Тарасова, бути суб’єктом мовленнєвого впливу означає
регулювати дії вашого співрозмовника, оскільки за допомогою мовлення ми заохочуємо
іншу людину розпочати, змінити, закінчити якусь діяльність або створити у неї готовність
до здійснення тієї чи іншої діяльності , коли виникає потреба. Мовленнєвий вплив у
вузькому розумінні, на думку Є.Ф.Тарасова, - це мовне спілкування в системі засобів масової
інформації або виступ передвиборчої кампанії безпосередньо перед аудиторією. [6, с.14].
І. А. Стернін вважає, що це наука «про вибір відповідного, адекватного методу мовленнєвого
впливу на людину в конкретній комунікативній ситуації, про здатність правильно
поєднувати різні методи мовленнєвого впливу залежно від співрозмовника та ситуації
спілкування для досягнення найвищого ефекту »[8, с.61]. На думку Г.Р. Власян, ця теорія
вивчає, як подолати захисний бар'єр слухача, який намагається захиститися від участі в
планах спікера і підкорення його волі в процесі спілкування. [9, с.31].
3. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия.
М., 2006. 136 с.
4. Речевое воздействие: учеб. пособие для студентов, обущающихся по специальности
«Связи с общественностью» / О. С. Иссерс. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 224 с.
5. Речевое воздействие. Онтология и методология исследования [Текст] : монография /
Е. В. Шелестюк. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2014. - 344 c.
6. Тарасов, Е. Ф. Речевое воздействие как проблема речевого общения / Е. Ф. Тарасов //
Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации / отв.ред. Ф. М. Березин, Е. Ф.
Тарасов. – М : Наука, 1990. – С. 3–14.
8. Стернин, И. А. Введение в речевое воздействие / И. А. Стернин. –Воронеж : Истоки,
2001. – 252 с.
9. Власян Г.Р. Природа речевого воздействия // Вестник Челябинского
государственного университета. 2007. № 20. С. 31–34
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VERBALIZATION OF THE CONCEPTS “HORROR” AND “FEAR” IN STEPHEN
KING’S NOVEL “PET SEMATARY”
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This article deals with the concepts in the field of cognitive linguistics. The definitions of
concept and conceptual sphere are offered in the paper formulated on the previous
researches. The article is focused on the emotional concepts «fear» and «horror» based on
the material of the novel written by Stephen King. The verbalization of these concepts is
analyzed in the novel «Pet Sematary». There is an attempt to classify concepts according to
different factors.
Keywords: cognitive linguistics, concept, conceptual sphere.
With the development of linguistics, new approaches to the study of language appear. At the
end of the 20th century the interest to the relation language-human-culture aroused. The researchers
started publishing the works about the mental units, so called concepts and their representations in
the human consciousness. The language has been viewed from an anthropocentric perspective
taking into account the individuality of the human, the cultural background and their past
experiences.
At the present stage of development of linguistics, cognitive linguistics is one of the priority
areas of language science as a new stage in the study of the relationship between language and
thinking. Officially, the term of cognitive linguistics was launched on July 17, 1989 during the first
symposium in Germany where the International cognitive linguistic association was set up.
Cognitive linguistics is a branch of linguistics that studies language and its functioning as a type of
cognitive activity that is realized through the human consciousness. It is based on our experience of
the world and the way we perceive and conceptualize experience.
Cognitive linguistics does not operate with linguistic elements, but with units, special in nature,
which are carriers of a variety of information and are fully or partially materialized in language.
The term “concepts” is used for these units.
The term “concept” comes from the Latin “conceptus” and means “thought”, “meaning”. In
linguistics, this term, like many others, came from philosophy and was referred to because of the
anthropocentric and cognitive orientation of modern scientific research. Generally, linguists can be
divided into two groups. Those of the smaller group call themselves semanticians and they do not
differentiate clearly categories of language and thought. They believe that the concept is created
with the language signs only. The representatives of the second group support the cognitive
approach. According to them, the concept is a mental unit which is not the meaning formation, but
it is an interconnection of the word and reality.
The concept is considered to be at least three-dimensional. Linguists distinguish its subjectimagery, notional and value-based (interpretive) components. The imagery component of the
concept includes visual, auditory, tactile, gustatory and olfactory characteristics of objects,
phenomena, events that are reflected in our memory. The notional component explains how the
concept is fixed in the language, its meaning, description, structure, comparative characteristics of
this concept in relation to other concepts. The value-based (interpretive) component of the concept
characterizes the importance of the mental formation both for the individual and for linguistics [1,
129].
There are a lot of different approaches to defining the concept, but they can be divided into three
main groups:
1) Linguistic: since the concept exists for each dictionary meaning, it should be considered as
an algebraic expression of meaning. However, some definitions are too limited and incomplete.
For instance, E.Rivelis understands the concept as the idea of the word, its eidos, the substantial
inner form of the word which motivates all its uses. Such explanation does not include the
connotative and evaluative components [9, 311]. In general, proponents of this trend (S.O.
Askoldov, D.S. Likhachov, V.M. Telia) understand the concept as the full potential of the
meaning of the word together with its connotative element. D.S. Likhachov noted that the
concept is “a set of all conceptual meanings, as well as evaluative, figurative and emotional
associations that are born with conscious or unconscious use, perception and interpretation of
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a particular language form, most often - words. The main function of the concept is the function
of substituting not only the basic meanings of the word, but also all its possible variants and
shades of use” [4, 285].
2) Cognitive: concept - a phenomenon of mental nature. Representatives of the cognitive
approach (Z.D. Popov, I.A. Sternin, O.S. Kubryakova) classify the concept as a mental
phenomenon and interpret it as an operational meaningful unit of memory, mental lexicon.
Thus, in the modern short dictionary of cognitive terms edited by O.S. Kubryakova the
following definition is given: “A concept is a term that serves to explain the units of mental or
psychic resources of our consciousness and the information structure that reflects human
knowledge and experience; the operative component of the unit of memory, mental lexicon,
conceptual system and language of the brain (lingua mentalis), the whole picture of the world
reflected in the human mind” [3, 90]. The American professor J.R. Taylor defines concept as
a cognitive model which determines in which way the speaker should use a certain language
unit. In other words, he assigns the concept a communicative function as well [8, 589].
3) Culturological: the whole culture is understood as a set of concepts and relations between
them. The concept is the main center of culture in the mental world of human. Scholars who
follow this approach (Y.S. Stepanov, H.H. Slyshkin, V.V. Krasnykh) are convinced that when
studying a concept, attention should be paid to the cultural information it conveys. According
to Y.S. Stepanov, the concept can be defined as “a bunch of culture in human consciousness,
the thing, in form of which culture enters human’s mental world”. On the other hand, concept
includes opposite meaning: human enters the culture and sometimes even influences it [5, 43].
V.V. Krasnykh explains concept in different way, though also through culture-based approach.
He claims that concept must be “assigned” in terms of culture and nationality and must stand
out as the most common and abstracted, but precisely represented idea of the “object” that
combines all national and cultural marking bonds [2, 130].
Some linguists distinguish the fourth approach as well:
4) Sociobiological: the concept does not stay for an abstract ideal essence, but it represents
physiological mental processes that take place in our brain cortex. A.Damasio states that the
concept is based on simultaneously reconstructed sensorial and motor structures that can be
extracted from the memory by some nonverbal and verbal objects [6, 47]. Therefore, it should
be stressed that concept are not only a mental activity, but also a psychic unit as it contains the
sensual experience of an individual too.
Having analyzed various attempts to define the term concept, we may conclude that concept is a
mental unit that represents all potential meanings of the phenomena that exist in our consciousness
and it reflects human knowledge, past experience and culture.
One of the most important terms in the field of cognitive linguistics is conceptual sphere. The
term has been introduced in 1990s by the scholar D.S.Likhachov. In his works he defines the
conceptual sphere as an integrity that is composed by concepts of separate meanings of words that
depend on each other [4, 285]. In other words, it is the potential of all dictionary meanings of words
taking into account the culture and the individual experience.
According to D.S. Likhachov, concept appears not from the meaning of word itself, but it is a
result of the interconnection between the dictionary meaning of word and individual and national
experience of the person. Therefore, the essential role in the conceptual sphere play culture and
individual. Each person perceives in different ways the concept depending on their national
background and past experience. Consequently, the richer is the cultural experience of the person,
the higher is the potential of the concept [4, 281]. However, the conceptual interpretation is limited
by the context.
Scholars have different views regarding the typology of conceptual sphere, though we believe
there can be singled out three general types: individual, collective and national conceptual sphere.
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Fear is one of the oldest and strongest human emotion that is embedded in people since time
began. People have used their imagination to explain their fear of unknown and mystic phenomena.
This has developed the potential of this concept and contributed to various ways of its verbalization.
Fear is caused by horror, therefore these two concepts are closely interconnected with each other
and should be analyzed in parallel.
The concept «fear» or «horror» can be verbalized as if it is a human being. It is shown in the example
from the novel «Pet Sematary» written by Stephen King: «Ellie was now weeping against Louis’s
chest. The horror had been articulated; it was out; its face had been drawn and could be regarded.
Now, even if it could not be changed, it could at least be wept over» [7, 47].
According to the classification offered by G. Lakoff, this is an example of ontological metaphor.
The concept horror in this abstract is likened to a person; it even has a face: HORROR-HUMAN.
The phrase “A swooning, mad terror struck him” [7, 73] is another example of the conceptual
metaphor. The noun terror, main dictionary meaning of which is “a feeling of extreme fear”, is a
verbal representation of the concept fear. In this case it is endowed with human attributes.
First of all, the verb to strike (to hit somebody/something with your hand or a weapon) enables
the key word with the human abilities. Secondly, the adjectives that are used with the word terror
usually collocate with the human: mad - having a mind that does not work normally, mentally ill;
swooning - to faint. Here the concept of emotion is associated with a human. Therefore, it is an
ontological metaphor where the concept fear is verbalized with the key word terror.
The concept «fear» or «horror» is frequently realized with the help of different phrases that do
not necessary include the key words of the concept, but still represent it as they are the external
manifestation of fear. Here is the abstract from the novel «Pet Sematary»: «What’s wrong? he
wondered, confused and frightened. His heart was racing; his scalp felt cool and abruptly too small
to cover his skull; he could feel the surge of adrenaline behind his eyes. Human eyes really did bug
out when fear was extreme, he knew; they did not just widen but actually bulged as blood pressure
climbed and the hydrostatic pressure of the cranial fluids increased. What the hell is it? Ghosts?
Christ, it really feels as if something just brushed by me in this hallway, something I almost saw»
[7, 28].
The character felt fear that is verbalized through the adjective frightened (feeling fear or worry).
The concept is also realized in different components:

-

Heart: His heart was racing;

-

Blood: blood pressure climbed and the hydrostatic pressure of the cranial fluids increased.

Skin: his scalp felt cool and abruptly too small to cover his skull;

Eyes: he could feel the surge of adrenaline behind his eyes; Human eyes really did bug out
when fear was extreme; they did not just widen but actually bulged;

Fear is expressed through different senses:

-

Tactile: His heart was racing; his scalp felt cool and abruptly too small to cover his skull; he
could feel the surge of adrenaline behind his eyes

-

Visual: Human eyes really did bug out when fear was extreme; they did not just widen but
actually bulged;

Therefore, we may classify the concept of fear into categories according to the body parts and
senses. The fear and horror can be also expressed through physical reactions and colors: «One of
the candy-stripers was sobbing. The other, pale as cream, had put her fisted hands to the corners
of her mouth, pulling her lips into a big revolted grin» [7, 67].
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Thus, according to the research we can conclude that the term concept is a complex and
multidimensional phenomena that consists of three main elements: mental and psychic activity,
meaning and culture. The concept can be defined as a mental unit that represents all potential
meanings of the phenomena that exist in our consciousness and it reflects human knowledge, past
experience and culture. The emotional concepts «fear» and «horror» can be classified according to
body parts (heart, hands, legs, eyes, skin, blood, voice, etc.), physical reactions (body movements,
change of color, etc.) and senses (touch, sight, hearing, smell and taste). Although there are a lot of
works devoted to concepts, they still are not studied completely and the further researches should
be conducted.
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Курило Соломія
ВИЯВ ФЕМІНІЗМУ В РОМАНІ
ДЖОНА ФАУЛЗА «КОЛЕКЦІОНЕР»
У статті розглядаються особливості феміністичних поглядів Джона Фаулза, викладених
на сторінках роману «Колекціонер»; ставлення автора до ролі жіноцтва в загальнолюдській
парадигмі; еволюція жіночого начала.
Ключові слова: фемінізм, жінка, еволюція особистості.
MANIFESTATION OF FEMINISM
IN THE NOVEL “THE COLLECTOR” BY JOHN FAWLES
The present article places the focus of analysis on the topic of feminism in John Fawles’s novel
«The Collector», the author’s attitude toward the role of women in human paradigm and on the
evolution of feminine strength.
Key words: feminism, woman, personality evolution.
«Колекціонер» – дебютний роман Джона Фаулза, в якому порушуються проблеми краси і
потворності, людського призначення, окремого індивіда і його ролі в суспільстві, творця і
його творіння, опосередковано торкається твір і проблеми фемінізму. Безперечно,
«Колекціонер» не є феміністичним твором номер один у світовій літературі, проте саме він
став об’єктом нашого дослідження, яке має на меті дослідити своєрідність
протофеміністичних поглядів автора на роль жінки у загальнолюдській парадигмі. Звідси
новаторство такого підходу до вивчення зазначеного об’єкту.
Предметом даного дослідження є головна героїня твору – студентка художнього коледжу
Міранда Грей – дівчина, вихована в середньостатистичній британській сім’ї, погляди якої,
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на перший погляд, цілком сформовані в патріархальному річищі завдяки впливу її старшого
наставника Джорджа Пастона. У перших епізодах Фредерік Клегг, психічно нестабільний,
закоханий у дівчину лондонський клерк, колекціонер метеликів, демонструє нам Міранду як
втілення ідеальної жінки: «молода, вродлива, грайлива, невловна, рідкісна і надзвичайно
вишукана» [1]. Проте з подальшим розвитком подій відбувається еволюція Міранди від
«femina uniqua» до «звичайної», «пропащої» [1] феміністично налаштованої жінки.
З чого почалося відсторонення Міранди від традиційних, таких обожнюваних чоловіками
цінностей, до радикального погляду, що «жінки – це теж люди»? Незворотній процес почався
одразу після викрадення, коли Міранда охрестила Фредеріка «Калібаном» – дикаремневігласом, істотою позбавленою людських почуттів, втіленням зла і потворності. Міс Грей
– жінка-громовиця, «язик – її захист» [1] свідченням чого є величезна кількість
високоінтелектуальних (і не зовсім) епітетів та порівнянь, які вона застосовувала для
характеристики свого поневолювача.
Попри природну лагідність і м’яку натуру митця Міранда не покидала надії вибратися з
полону. Спробами втечі, намаганнями передати у зовнішній світ записки з проханням про
допомогу, замахом на вбивство, численними грубо-інтимними нотатками у щоденнику
Фаулз показує нам, що особиста свобода – пріоритетне для жінки поняття, заради якого вона
готова на радикальні дії.
Перебуваючи в неволі, Міранда, як ревна феміністка, вдається до глибокого самоаналізу,
який детально розписує на сторінках приватного щоденника. Вона розбирає на крихітні
деталі свої погляди на мистецтво, чоловіків, друзів і життя загалом. Зневірившись в
благородності Фредеріка, дівчина зосереджується на питанні релігії та існування Бога. Як і
феміністки-соціалістки ХХ століття Міранда називає Бога «імпотентом, який не вміє
любити, зневажає плакальників і не в силі допомогти у вирішенні тої чи іншої проблеми
маленької людини» [1], проте вона не в силі перестати благати Всевишнього про спасіння як
тіла, так і душі (останній запис в щоденнику дівчини слова «Боже, не дай мені померти. Не
дай мені померти») [ 1 ].
У чотирьох стінах героїня порівнює себе з різноманітними літературними персонажами,
зокрема з Анною Франк – єврейською дівчинкою, яка є символом опору нацистському
режиму; принцесою з казки «Красуня і Чудовисько», яка своєю любов’ю знищила злі чари;
з Беатріче, яка була музою і персональним богом Данте. Згадані Мірандою жінки більшою
чи меншою мірою наділені бунтарським духом і нестримною жагою до життя [2].
У своїх поглядах на сексуальність героїня Фаулза випередила свій час. У наш час її б назвали
«помадною феміністкою», а все тому, що в її розумінні сексуальність це суміш багатьох
різних складників у різних пропорціях. Вона готова демонструвати жіночність і розкутість у
стосунках з ідеалізованим нею ж Пастоном; ідея зберігання цноти до шлюбу видається для
неї божевіллям; гендерні відмінності грають їй на руку, вона не проти користуватися ними
задля досягнення цілі; вона з розумінням ставиться до куртизанки, яку зустрічає в домі
коханого і навіть переконує себе в тому, що полігамія може бути корисною як для жінки, так
і для чоловіка.
З вуст Міранди ми часто чуємо критику в бік розвитку атомної енергетики і ядерної зброї,
вона готова протидіяти сексуальним домаганням і насильству проти жінок, проводити
просвітницьку роботу з недалеким Калібаном, розвиватися у своїй галузі. Як висновок,
можна стверджувати, що Міранда Грей – яскравий приклад Жінки, яка хоч і не в авангарді,
але бореться за свої права.
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Культурознавчий та перекладознавчий аналіз драм Ельфрілуцкоди Єлінек
на прикладі збірки “Смерть і діва”
Анотація: В поданих тезах висвітлено особливості стилю та мови австрійської
письменниці Ельфріди Єлінек на прикладі збірки “Смерть і діва”. Відображено
короткий культурологічний аналіз збірки з наведенням
прикладів для
підтвердження. Зазначено особливості перекладу збірки в культурологічному
контексті.
Ключові слова: Ельфріда Єлінек, еманципація, жіночий рух, стереотипи,
гендерні студії, “Драми принцес”.
Сulturological and translation analysis of Elfriede Jelinek’s dramas based on the
book “Der Tod und das Mädchen”
Abstract: The given theses cover the peculiarities of the style and language of the
Austrian writer Elfrida Jelinek on the example of her collection "Death and the
Maiden". A brief culturological analysis of the сollection is presented, giving several
examples to confirm. The peculiarities of the translation of the collection in the
culturological context are indicated.
Key words: Elfrida Jelinek, emancipation, women's movement, stereotypes, gender
studies, "Princess dramas".
Kulturologische und translatologische Analyse Elfriede Jelineks Dramen am
Beispiel der Sammlung “Der Tod und das Mädchen”
Im vorliegenden Beitrag wird die Sammlung “Der Tod und das Mädchen” von Elfriede
Jelinek aus kulturologischer und translatorischer Perspektive analysiert. Die Aktualität
des folgenden Beitrags wird dadurch bestimmt, dass heutzutage immer häufiger von
der Gleichberechtigung von Männern und Frauen gesprochen wird. Solche Tendenzen
sind in verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens spürbar, sowohl im Berufs,
- als auch im Privatleben. Die Frauen streben nach der Emanzipation und wollen sich
von den in der Gesellschaft allgemeingültigen Stereotypen abgrenzen, um nicht etwa
wie ein sexuelles Objekt oder das schwache Geschlecht wahrgenommen zu werden.
Das Ziel der Untersuchung besteht darin, das Werk der österreichischen Schriftstellerin
Elfriede Jelinek „Der Tod und das Mädchen” im kulturologischen Kontext zu
analysieren und das Verfahren bei der Wiedergabe solcher Aspekte in der Übersetzung
zu bestimmen.
Jelineks Stil und Sprache sind darauf gerichtet, die Betonung auf die weibliche
Befreiung vom styreotypisierten Denken der Gesellschaft zu setzen. Im Beitrag wird
die Frage danach gestellt, wie Jelineks Schreibstil und die damit verbundenen
kulturologischen Aspekte in der ukrainischen Sprache von der Übersetzerin Oleksandra
Hryhorenko wiedergegeben werden. Die Besonderheiten sowohl der Ausgangs, - als
auch der Zielsprache tragen zusammen dazu, die Männer-Frauen-Beziehungen zu
charakterisieren und entsprechend darzustellen.
Das feministische Engagement der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin nimmt
einen bemerkbaren Platz in ihrem Leben ein. Jelinek hat sich in den 1970er Jahren für
die Anliegen der Frauenbewegung eingesetzt, 10 Jahre lang – von 1977 bis 1987 – war
sie Mitarbeiterin bei der feministischen Zeitschrift „Die schwarze Botin“. Immer wieder
nahm sie zu frauenpolitischen Themen öffentlich ihre Stellung und unterstützte
verschiedene feministische Initiativen.
Solch ein großes Interesse von Jelinek an feministischer Thematik findet seinen
Ausdruck in ihrem literarischen Werk, sodass dieses stark kulturologisch aufgeladen
ist. Schon in ihrem Frühschaffen provozierte sie mit scharfer Kritik an der Männer- und
Klassengesellschaft und zeigte die gesellschaftliche und ökonomische Benachteiligung
der Frau wie deren private Unterdrückung durch den Mann auf. Sie kritisierte immer
wieder die patriarchalische Kultur, weil "die Frauen keinen Ort haben in ihr und sich
nur als Gegenbilder definieren können", beschäftigte sich mit den Themen der
weiblichen Sexualität und des Geschlechterkampfes. Die Männer-Frauen-Beziehungen
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werden in den Romanen wie „Lust“, „Die Klavierspielerin“, „Die Liebhaberinnen“,
„Gier. Ein Unterhaltungsroman“, „Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr“ sowie in der
Sammlung ihrer Dramen „Der Tod und das Mädchen“, anders genannt
„Prinzessinendramen“, erwähnt und behandelt. Das letzte Werk steht im Zentrum des
vorliegenden Beitrags.
Am Beispiel dieses Dramas lässt sich im literarischen Schaffen von Jelinek der Einfluss
der Frauenbewegung und der damit verbundenen geschlechtstheoretischen,
philosophischen und kulturwissenschaftlichen Entwicklungslinien beobachten, sowohl
an den im Werk vorkommenden sprachlichen Mitteln, als auch an der thematischen
Richtung.
Es wäre sinnvoll, nicht nur Jelineks Bezug auf die feministische Literaturwissenschaft
zu erwähnen, sondern auch auf den Begriff Gender Studies, da bei dem letzen nicht nur
auf die naturgegebenen Geschlechterunterschiede geachtet wird, sondern auch auf das
Geschlecht als Konstrukt. Zusammengefasst beruht die Hauptidee von Gender Studies
darauf, dass die Weiblichkeit und die Männlichkeit nicht etwas Angeborenes sind,
sondern im Verlauf des Lebens gestaltet und geprägt werden.
Zu betonen ist auch, dass die Analyse des vorliegenden Beitrags einen interdisziplinären
Charakter hat, da neben den obengenannten theoretischen Erkenntnissen auch die
Aufmerksamkeit auf die Wiedergabe der kulturologisch aufgeladenen Aspekte in der
Übersetzung gelenkt wird, d.h. im Beitrag wird die Übersicht der translatologischen
Vorgehensweise bei der Wiederspiegelung der kulturologischen Aspekte in der
Zielsprache dargestellt.
Vergleicht man das Original mit der Übersetzung, sollte man vor allem das
Sprachsystem der beiden Sprachen in Betracht ziehen:
Auf der lexikalischen Ebene:
 Es gibt eine neutrale Lexik, die keinen Bezug auf Männer sowie Frauen nimmt:
Beispiel 1
Dt . – Abgesoffen ohne einen einzigen Gedanken, wie eine bleierne Ente, nein, wie eine Tote.
Urk. – П’яна в дим і в голові порожньо, дурна корова.
Abgesoffen klingt neutral im Sinne des fehlenden Bezugs auf eine weibliche oder männliche
Person, obwohl man einen Hinweis drauf im Satz finden - eine bleierne Ente, nein, wie eine Tote.
Die zielsprachliche Entsprechung lautet п‘яна в дим, die ohne Zweifel auf eine weibliche Person
deutet.
Beispiel 2
Dt. – Ich fundamentalfeministischer Single aus Überzeugung.
Ukr. – Я за переконанням радикально-феміністична одиначка.
Das Wort Single kann sowohl Frauen als auch Männer angehen, so dass es nicht verständlich ist,
um wen es eigentlich geht. In der Übersetzung wird die Bedeutung mit Hilfe des Wortes одиначка
präzisiert.


Manche Neutra werden in der Übersetzung durch Feminina ersetzt.

Beispiel 1
Dt. – …Frauen, die sich durcheinanderschoben wie Fahrzeuge auf einer platzenden
Hauptverkehrsader zur Stoßzeit.
Ukr. – …жінки, які товпляться, наче автівки у головній транспортній артерії, що ледь не
лусне у годину пік.
Unter allen möglichen zielsprachlichen Entsprechungen hat die Übersetzerin die Variante автівки
statt z.B. des Wortes авто ausgewählt. Auf solche Weise wird die Betonung auf die Weiblichkeit
gesetzt. Noch ein Wort zur Bezeichnung des Weiblichen машина wird auch häufig gebraucht.
Beispiel 2
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Dt. – Nicht einmal des Bremslichts vom Vordermann konnte ich mich recht erfreuen. Habs für
mein eigen Licht gehalten, dem ich folgt so viele Jahre, flink und faul zugleich, störrisches Licht,
das mir vorausgeflattert ist, und dann wars doch nur meins!
Ukr. – І навіть габаритні вогні попередньої машини не могли мене порадувати. Я вважала це
своїм власним світлом, за яким я йшла багато років, спритна й незграбна водночас, вередливе
світло мерехтіло переді мною, та все ж було тільки моїм!
Das Wort mit der Komponente Mann (Vordermann) wird in der Übersetzung zum Wort des
weiblichen Geschlechts (попередня машина). Die Passage, in der dieses Wort vorkommt, ist aus
der Sicht der kulturologischen Forschung interessant, da das Wort Vordermann als Symbol für
einen Mann steht, der das Licht ausstrahlt. Diesem Licht folgt die Frau so viele Jahre, flink und faul
zugleich. Das Merkmal des Männlichen im Wort Vordermann wird aber in der Übersetzung wegen
der Verwendung des Wortes weiblichen Geschlechts vernachlässigt.


Feminina werden durch Maskulina ersetzt.

Beispiel 1
Dt. – Ich bin die Bedeutende, nicht sie.
Ukr. – Я тут сигніфікат, а не вона!
Im Original ist der Fokus auf eine weibliche Person gesetzt, während im Zieltext das Wort die
Bedeutende als сигніфікат (він) wiedergegeben wird, wodurch das Merkmal des Weiblichen
neutralisiert wird.
Beispiel 2
Dt. – … plus ein Stück Fehlgeburt, namenlos, das ich nun gerade ganz besonders nicht gebraucht
habe.
Ukr. – плюс іще один викидень, без імені, дитя, що не так уже й було мені потрібне.
Obwohl die zielsprachliche Entsprechung викидень eine optimale Äquivalenz ist, weist diese auf
die männliche Natur hin. Zum Beispiel erfüllt die Übersetzungsvariante недоношена дитина eine
doppelte Funktion: einerseits wird das Merkmal des Männlichen vermieden, andererseits erhält das
Wort eine neutrale Bedeutung, da das Kind sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts
sein kann.
 Doppelte Bedeutung des Wortes Mann
Dt. – Wie soll man da mit seinem Wesensbestimmungsmeter der menschlichen Erkenntnisse
ermessen, ob der Mann menschlich ist, nein, ob die Frau menschlich ist, nein, doch eher der Mann.
Ukr. – Як тоді своєю міркою пізнання людської сутності виміряти, чи людина людяна, чи ні,
чи жінка людяна? Ні, радше все ж чоловік.
Das Wort Mann hat zwei Bedeutungen:
1) чоловік
2) людина
Nicht immer wird das Wort Mann zur Bezeichnung der männlichen Personen verwendet, weshalb
sich die Nichtmuttersprachler manchmal in dem Gebrauch verwirren können.
Auf der morphologischen Ebene:


Es werden Wörter zur Bezeichnung des Männlichen statt Wörter zur Bezeichnung des
Weiblichen und umgekehrt verwendet.

Beispiel 1
Dt. – Das ist Herrschaft. Das ist nicht das Nebenzimmer der Herrschaft, wie es immer in den
Magazinen abgebildet wird. Das ist die Herrschaft selbst, die ihre Glieder, zart wie Kleider,
wegwirft, und unsichtbare Hände ergreifen sie, Hände, die sozusagen vor sich selbst in die Knie
sinken. Man sieht Herrschaft und sieht sie nicht.
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Ukr. – Це влада. Це не передпокій влади, як показують на фото в журналах. Це саме
панування, що відкидає геть їхні кінцівки, ніжно, як одяг, і невидимі руки, що обхоплюють
їх, руки, які так би мовити, самі перед собою падають на коліна. Владу бачать і не бачать.
Das Wort Herrschaft enthält die männliche Komponente (Herr) und kann als панування übersetzt
werden. In den meisten Sätzen erfolgt aber der Wechsel vom „männlichen“ Wort панування zum
„weiblichen“ Wort влада (vielleicht, um die Tautologie zu vermeiden).
Beispiel 2
Dt. – Sie ist nicht neutral, die Öffentlichkeit, sie drückt sich ja eigens aus, damit sie das
Entscheidende wird, das Maßband für uns Herrscher…
Ukr. – Вона, громадськість, не нейтральна, вона висловлюється своєрідно, аби її думка була
вирішальною, міркою для нас, владних…
In der Übersetzung wird die männliche Bedeutung nicht bewahrt, obwohl das Wort Herrscher als
панівних, панів übersetzt werden kann.
Auf der grammatischen Ebene:
 Der Gebrauch der Pronomen man und selber
Dt. – Man muss von sich selber gefangen sein, dann wird man auch die anderen einfangen
können. Man muss still sein, aber in der Stille am lautesten, damit man anderen Empfindungen
einflößt wie einem Kranken seine Medizin.
Ukr. – Потрібно бути в захваті від самої себе, тоді ти зможеш захопити й інших.
Потрібно бути тихою, але в тиші – найголоснішою, щоб вливати в інших почуття як у
хворого – ліки.
Auffällig in der deutschen Sprache ist, dass das unpersönliche Pronomen man und das
undeklinierbare Demonstrativpronomen selber keinen Bezug auf das Geschlecht der Person
nehmen. Diese geben keine Auskunft darüber, ob es von einer Frau oder einem Mann die Rede ist,
während im Ukrainischen solches Kennzeichen präsent ist.
 Es existieren die Wörter mit der Doppelform, dessen Geschlecht man dank dem
richtigen Artikel sowie dem richtigen Kontext bezeichnen kann.
Beispiel 1
Dt. – Man muss mit dem Kopf schöne Bewegungen machen und diese Bewegungen dann zu einem
Foto zusammenschnüren, fesseln, als Geisel seiner selbst. Als Geliebte seiner selbst.
Ukr. – Потрібно робити гарні рухи головою і потім ці рухи знерухомлювати на фото,
зв‘язувати, наче власного заручника. Наче власного коханого.
Die Wörter wie Geisel und Geliebte können sowohl in Bezug auf Männer als auch Frauen gebraucht
werden:
Dt. – Geisel - заручник/заручниця
Ukr. – Geliebte - коханий/кохана
In diesem Fall ist der Kontext erforderlich, damit man erkennt, um welche Person (weibliche oder
männliche) es sich handelt.
 Grammatisch gesehen weist der Artikel auf das Geschlecht der Person hin.
Beispiel 1
Dt. – Nicht dass ich geglaubt oder auch nur gewünscht hätte, eine Ausgezeichnete, eine Herrliche,
die durch Klugheit auf sich aufmerksam macht, würde sich mit mir als Möglichkeit begnügen.
Ukr. – Не те, щоб я дуже хотів чи вірив, що така особлива, чудова – та, що своїм розумом
привертає до себе увагу, при нагоді буде задовольняти себе зі мною.
In der Übersetzung werden zu den Wörtern eine Ausgezeichnete, eine Herrliche die Varianten wie
особлива, чудова dargeboten. Der unbestimmte Artikel eine gilt als Hinweis auf die Person des
weiblichen Geschlechts, da die Wörter Ausgezeichnete und Herrliche als substantivierte Adjektive
auch männliche Personen bezeichnen können.
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Keine Unterscheidung des Geschlechts im Deutschen – die Betonung auf das
Geschlecht im Ukrainischen (vom Kontext abhängig)

Dt. – Sogar diese Wand soll dich lieben! Damit du seist! Du bist unersättlich.
Ukr. – Навіть ця стіна має тебе любити! Щоб ти існувала! Ти невситима.
Anhand des Pronomens dich im Deutschen und des Pronomen тебе im Ukrainischen können wir
das Geschlecht der angesprochenen Person nicht bestimmten. Dasselbe Problem besteht bei der
Verwendung der Personalpronomen du und ти. Obwohl man weiß, dass die Verformen seist und
bist auf die 2. Person Singular hinweisen, ist es nicht verständlich, ob diese Person weiblich oder
männlich ist, während im Ukrainischen die weibliche Person mit Hilfe der Konjunktivform seist
und des Nominalprädikats невситима angedeutet wird.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das originale Werk eine Menge von kulturologischen
Aspekten aufweist, die an die Grundideen der Frauenbewegung sowie an die von Gender-Studies
gelieferten Theorien angeknüpft sind. Da nicht das Original selbst, sonder auch seine ukrainische
Übersetzung in Betracht gezogen wurden, wurde im Beitrag mit Hilfe von Beispielen aus dem
Original und aus der Übersetzung bewiesen, dass die Kategorisierung eines Individuums im
Hinblick auf den Aspekt „Geschlecht“ sowie die dychotomische Klassifizierung der Objekte der
Wirklichkeit nach dem Kriterium männlich-weiblich bei der Übersetzung beachtet und auf
verschiedene Art und Weise wiedergegeben wurden. In den meisten Fällen wurde nur die Form,
nicht aber der Sinn verändert. Aufgrund der vorliegenden Analyse wurden folgende Ergebnisse
festgestellt:
 Die Übersetzerin hat nur eine Übersetzungsavariante aus der Reihe von den anderen
ausgewählt, wobei sie – absichtlich oder nicht - an den manchen Textstellen das andere
Geschlecht verwendet hat.
 In manchen Fällen hat die Übersetzerin trotz der Unterschiede zwischen den beiden
Sprachsystemen eine optimale Äquivalenz ausgesucht, da andere Vorgehensweisen aus der
Sicht der Sprachnormen unmöglich sind.
 Die geschlechtsneutralen Textstellen wurden vom Übersetzer verweiblicht oder
vermännlicht.
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Лесьо Ольга-Юлія
ЛЕКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДИСКУРСУ ПАНДЕМІЇ
2020 рік став своєрідним викликом для людства,оскільки пандемія коронавірусу вплинула на
всі сфери життя та поділила його на “до” та “після”.Тема пандемії активно
висвітлюється у медійному дискурсі,відтак виникає проблема аналізу дискурсу пандемії та
розгляду його лексичних та семантичних особливостей.
Ключові слова:лексико-семантичне поле,дискурс,пандемія,коронавірус, ЗМІ.
LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES
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OF PANDEMIA DISCOURSE
2020 has become a particular challenge for the humanity, since the pandemia of COVID-19 has
influenced all the spheres of our life and ,as a result,has divided it into 2 parts:”before” and
“after”.The topic of pandemia is discussed in mass media every day and it is the reason for
analyzing this discourse and its lexical and semantic features.
Keywords:lexico-semantic field,discourse,pandemia.coronavirus,mass media.
Засоби масової інформації докорінно змінили сучасне суспільство:вони підвищили рівень
обізнаності кожної людини,а також стали потужним інструментом впливу на людську
психіку.Телевізійні новини,статті з просторів інтернету,а також друковані видання здатні
змінити ставлення людини до певного явища чи окремих осіб.За допомогою різноманітних
прийомів,тактик та стратегій,ЗМІ можуть впроваджувати у суспільство певні ідеології та
цінності,а відтак впливати на сприйняття людиною різних явищ.
Сучасне суспільство піддалося впливу небезпечного вірусу
коронавірусу,який
трансформував усі сфери нашого
життя:політику,економіку,медицину,освіту
тощо.Коронавірусна хвороба стала темою номер один для обговорень у всіх інформаційних
джерелах,а власне сам науковий термін “коронавірус”,котрий спочатку мав обмежену сферу
вживання,зайняв чільне місце не лише у людській свідомості,але й у медіа-дискурсі.Звідси
і мета дослідження:вивчити лексичні та семантичні особливості притаманні дискурсу
пандемії(об’єкт дослідження).
Дискурс є складним та багатоаспектним комунікативним феноменом.Термін “дискурс” є
одним із основних понять лінгвістики тексту.Вважають,що першим цей термін вжив у 1952
році Зелліг Харріс,який вважав,що “ мова з’являється не просто у вигляді потоку слів чи
речень,а у зв’язаному дискурсі”[3,3].Саме тому він поставив собі за мету дослідити мову за
межами речення,тому його увага була прикута до лінгвістичних одиниць більших за одне
речення, а також контексту у якому ці лінгвістичні одиниці були створені.Відтак можемо
прийти до висновку,що у вузькому розумінні термін дискурс відноситься до письмових чи
усних комунікацій,довших за одне речення.Проте у більш широкому його розумінні
“дискурс- це складна єдність мовної системи та екстралінгвістичних факторів,необхідних
для розуміння тексту”[2,212].Важливим є те,що у кожному дискурсі велику роль відіграє
контекст,який допомагає краще зрозуміти сказане чи написане,а також віднайти приховані
значення тексту.Саме про це слід пам’ятати при дослідженні дискурсу,оскільки без
контексту дослідникам аж ніяк не вдасться правильно розшифрувани значення почутого чи
побаченого.Варто також підмітити,що кожен дискурс не існує сам по собі:усі дискурси є
пов’язані між собою і це було доведено на прикладі дискурсу пандемії,адже матеріал
дослідження засвідчив злиття аж трьох типів дискурсу:медичного,політичного та медійного.
Не можна залишити без уваги і те,що уся лексика,яка використовується у різних типах
дискурсу належить до різноманітних лексико-семантичних полів,які разом утворюють
складну мовну систему.На даний момент є справді багато визначень терміну лексикосемантичне поле,але визначення М.Кочергана вважають базовим: “лексико-семантичне
поле – це сукупність лексичних одиниць,які об’єднані спільністю змісту і відображають
поняттєву,предметну або функціональну подібність позначуваних понять”[1,212].Лексикосемантичне поле пандемії можна також порівняти із мозаїкою,яка складається з різних
елементів,так само як і поле складається з різноманітних слів,які вживаються для позначення
та опису даного поняття.Дане лексико-семантичне поле здебільшого складається із
слів,котрі належать до медичної сфери вжитку,оскільки не так давно сам термін
“коронавірус” вживався лише у ній.
Отже,як ми бачимо,події 2020 року призвели до того,що дискурс пандемії посів чільне місце
у нашому житті,оскільки ми стикаємося з ним кожного дня.Як результат,все більше і більше
дослідників почали цікавитися даною темою та досліджувати її.Опис дискурсу пандемії
здебільшого відбувається за допомогою слів,котрі належать до цього лексико-семантичного
поля,проте не обмежуються лише ним.Важливим є те,що у дискурсі пандемії ми також
можемо знайти і поєднання інших типів дискурсу,зокрема медичного,політичного та
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медійного.Це свідчить про те,що мова є складною системою,всі частини якої є тісно
пов’язані між собою.
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Liba Sofiia
Linguostilistische Besonderheiten der deutschsprachigen Werbung für Jugend
Der Artikel beschreibt die stilistischen Mittel, die in der deutschsprachigen Werbung für
Jugendliche verwendet werden, und wie sie auf diese Zielgruppe auswirken. Eine wichtige Rolle
spielen dabei die Jugendsprache und Anglizismen, die der Sprache Dynamik und Expressivität
verleihen.
Stichworten: Werbung, Jugend, stilistisches Mittel, Epitheton, Metapher, Wiederholung,
Personifikation, Jugendsprache, Anglizismus.
Sofiia Liba. Linguo-stylistic peculiarities of the German-language advertising for teenagers
The article describes the stylistic devices that are used in German-language advertising for
teenager and how they affect this group. Slang and Anglicisms, which give the language dynamics
and expressiveness, play an important role.
Key words: advertising, youth, stylistic devices, epithet, metaphor, repetition, personification,
slang, anglicism.
Werbung spielt eine besondere Rolle in unserem Alltag. Es bestimmt hauptsächlich das Bild
und die Lebensweise und es hat einen großen Einfluss auf unser Denken sowie auf die Einstellung
zu uns selbst und der Welt um uns herum. Die Werbung beeinflusst besonders stark die
Jugendlichen. Sie sind aktiv, lebensfroh und lustig. Gleichzeitig zeigen sie Interesse für die Politik,
Ökologie und Gesellschaft.
Die stilistischen Besonderheiten der deutschsprachigen Werbung für Jugendliche wurden
unzureichend geforscht, darum besteht der Bedarf dieses Thema weiter zu untersuchen. Das Ziel
dieser Arbeit ist es, die Stilmerkmale der Werbung für Jugendliche zu analysieren und zu
charakterisieren.
Den Begriff „Werbung“ versteht Bernhard Ulrich als „die Präsentation von Produkten
beziehungsweise Dienstleistungen oder Unternehmen…Zur Werbung gehört jede Art der nichtpersönlichen Kommunikation und Förderung von Ideen, Waren eines eindeutig identifizierten
Auftraggebers durch den Einsatz von Medien“ [3].
Alle Formen von Werbung haben letztlich nur ein Ziel: Gewinnmaximierung. [7]. Um die
Ziele zu erreichen, muss man eine Strategie erarbeiten, die immer mit Marktuntersuchungen und
deren Ergebnisse beginnt. Dabei sind besonders wichtig die Zielmärkte und Kaufmotive. Um eine
Werbungstrategie erfolgreich sein, muss die Werbeplaner eine Zielgruppe bestimmen, für die eine
Werbung erstellt wird. Die Zielgruppe ist eine bestimmte Gruppe von Personen, die aus potenziellen
Verbrauchern des Produkts, das heißt, Käufer und Kunden besteht und auf die Werbebotschaft
abzielt [1].
Uns interessiert die Zielgruppe Jugend. Unter dem Begriff „Jugend“ versteht man die
Lebensphase eines Menschen, in der er nicht mehr Kind ist, aber auch noch nicht Rechte, Pflichten,
Rollen und Status eines Erwachsenen hat. Je nach Definition umfasst sie unterschiedliche
Altersjahre, in der Regel diejenigen zwischen 14 und 24 Jahren [8]. Es gibt insbesondere zwei
übergreifende Einstellungen, die für die Jugend charakteristisch sind: Hedonismus und
Pragmatismus. Die junge Generation ist einerseits eine aktive, extrovertierte und spaßbetonte
Generation. Dies zeigt sich auch im Kaufverhalten [2]. Besonders wichtig bei der Jugendwerbung
sind Neuigkeiten von Angebote, die kreativ eingesetzt werden sollen.
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Die russische Sprachwissenschaftlerin E. Serdobintseva teilt mit, dass die Wirkung durch die
Verwendung von Vokabeln verstärkt wird, die Gefühle bezeichnen: Charme, lebhafter Charakter,
Offenheit [1].
Lexik und ihre stilistischen Besonderheiten sind für eine Werbestrategie sehr wichtig.
Belarussische Sprachwissenschaften A. Werakscha und T. Dawidowitsch betonen: „Die
Möglichkeiten des Werbetextes sind durch den Umfang beschränkt. Die Werbung muss kurz und
zusammengepresst sein…Die Werbung muss dynamisch sein, sie muss zur Handlung anregen. In
Werbetexten überwiegen einfache Sätze“ [11].
Da moderne Jugendliche die meisten Informationen aus dem Internet erhalten, haben wir die
Werbung analysiert, die in sozialen Netzwerken geschaltet ist. Darüber hinaus analysierten wir die
Werbetexte aus den deutschen Magazinen wie „Bravo Girl“, „Bravo“, „Vitamin-de“, „Bravo
Sport“, „YAEZ“, „Deutsch perfekt“. Man kann die Werbetexte für folgende Schwerpunkte
thematisieren: Getränke, Essen, Kosmetik, Accessories, Kleidung und Schuhe, technische Geräte,
Bildung und Freizeit.
Der Werbetext ist eine verbale und visuelle Verkörperung der Werbebotschaftsstrategie.
Damit die erstellte Werbung effektiv werden könnte, verwendet man verschiedene stilistische
Mittel.
In den analysierten Werbetexten trifft man sehr oft Epitheta. Ein Epitheton ist jede
Merkmalsbestimmung jedes substantivischen Begriffs, durch die dieser logisch-sachlich
konkretisiert oder emotional eingeschätzt wird [9, с. 61]. Normalerweise hervorheben sie eine
charakteristische Eigenschaft oder Qualität:
„Garnier. SkinAktive. Echt fresch! Kühlende „Hydra Bomb Augen-Tuchmaske““ /Bravo Girl
№ 7 2019/.
„Raketonade. Der gesunde Energydrink“ /21/.
Epitheta werden häufig in den Werbetexten verwendet, die den Verbraucher „verführen“
sollen – Kosmetika oder technische Geräte:
„Das neue iPhone SE. Mit Porträtlichteffekt. Beeindruckend scharfe 4K Video.
Wassergeschützt bis 1 Meter. Das großartige iPhone“ /YouTube/.
Außerdem verwendet man in den Werbetexten emotional bewertende Epitheta.
„ICONails. Bereit für einen super schönen Sommertrend?“ /Bravo Girl № 7 2019/.
Also, die Hauptaufgabe eines Epithetons besteht in der positiven Bewertung des Produkts
oder der Dienstleistung. Epitheta betonen die Vorzüge des Produkts und konzentrieren die
Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sie.
Die Metapher ist für Werbetreibende gleichermaßen wichtig. Es bedeutet “ein sprachlicher
Ausdruck, bei dem ein Wort, eine Wortgruppe, ein Satz, ein Textfragment aus einem eigentlichen
Bedeutungszusammenhang in einen anderen auf Grund der Ähnlichkeit übertragen und als Bild
verwendet wurden“ [9, с. 53]. Es ist ein Material zur Veranschaulichung der Hauptidee. In einem
Werbetext dient eine Metapher als Hinweis auf die Entscheidung, das heißt die Fabel kann den
notwendigen Gedanken hervorrufen, oder als Anreiz zum Handlung.
„bizzl. Entdecke bizzl sunrise kiss. Die Quelle des Geschmacks“ /24/.
Für eine stärkere emotionale Wahrnehmung des Werbetextes verwendet man die
Personifikation. Die Personifikation ist die Übertragung von Eigenschaften eines Lebewesens auf
ein unbelebtes Wesen [9, с. 56]. Es konkretisiert das Bild und macht es angeblich lesbar. Darüber
hinaus erhöht die Personifikation die Dynamik und Lebendigkeit der Sprache.
„McDonalds. Butterbrod ist tot“ /23/.
In diesem Text wird das Adjektiv „tot“ verwendet, das zeigt, dass ein Butterbrod die
Eigenschaften eines Lebenswesens hatte.
„Grüne Lust. Mit uns lacht Ihr Salat“ /13/.
In der obigen Werbung werden Adjektive und Verben am häufigsten verwendet, um die
Personifikation auszudrücken. Zum Beispiel ein Salat aus der Werbung „Grüne Lust“ ist mit
menschlichen Eigenschaften ausgestattet: er kann lachen.
Die Wiederholung eines Wortes oder eines Ausdrucks verleiht der Sprache Emotionalität,
Dynamik und Bildlichkeit, deswegen verwendet man es oft in einem Werbetext. In der Werbung
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kann man sich durch Wiederholung auf die individuellen Eigenschaften oder Vorteile des Produkts
konzentrieren und das hervorheben. Zu diesem Zweck wird Anapher verwendet. Die Anapher
bedeutet „die Wiederkehr desselben Wortes oder derselben Wortgruppe an der Spitze mehrerer
Sätze hintereinander“ [9, с. 74]:
„Mach’s mit Liebe, mach’s mit Wiener Zucker“ /17/.
„Frucade. Hier gemacht und hier geliebt“ /22/.
Die andere Art der Wiederholung ist die Epipher. Die Epipher bildet die Wiederholung des
letzten Wortes oder der letzten Wortgruppe am Ende mehrerer hintereinander folgender Sätze [9,
с. 74]. Die Epipher geben dem Werbetext mehr Ausdruckskraft, machen ihn origineller und
verbessern seine Einprägsamkeit.
„Ritter Sport. Auch ohne, nicht ohne“ /19/.
„Ritter Sport. Olympia. Ihr wollt sie zurück. Ihr bekommt sie zurück!“ /15/
Mit Hilfe der Anapher oder der Epipher ist ein Wort hervorgehoben, das für den Werbetext
Dynamik und Rhythmus erzeugt. Diese stilistischen Mittel werden auch verwendet, damit ein Text
leichter in Erinnerung bleiben kann.
In der Werbung werden Vergleiche auch verwendet, um einen Originalton zu erzielen.
Vergleich verbindet zwei Wörter aus verschiedenen Begriffssphären und ruft durch die bloße
Nebeneinanderstellung eine Fülle von bildhaften oder bildlichen Assoziationen hervor [9, с. 51].
Durch Vergleich können die positiven Eigenschaften des Objekts auf das Produkt übertragen
werden.
„Ritter Sport. Praller gefüllt als die Bahn um halb acht“ /16/.
„Nivea. Schöner als natürlich“ /14/.
In diesem Fall das Wort „natürlich“ verleiht diesem Produkt einen besonderen Reiz.
In einem Werbetext kann man auch Phraseologismen oder Rätsel finden, die den Inhalt
überzeugend, lebendiger und verständlicher machen. Manchmal können sie umgeschrieben werden
und auf Grund von einzelnen Elementen kann ein Slogan erstellt werden.
Beispiel für eine Rätsel: „Was ist weiß, schnell weg aber kein ICE? Ritter Sport“ /18/.
Beispiel für ein Phraseologismus: „Amerikanische Demokraten müssen jetzt in den sauern
Apfel beißen, or as they would say: bite the bullet. Spotloght Verlag besser mit Sprachen.“ /Deutsch
Perfekt №4 –2017/
Die Werbung für Jugendliche hat ihre Besonderheiten. Die Werbetreibenden verwenden
Jugendsprache, damit ein Werbetext besser verstanden und wahrgenommen von Jugend wird. So
kann man emotional gefärbte Lexik in einer Werbung treffen, die oft unter Jugendlichen zu hören
ist:
„TikTok. TikTok. Bringt eine komplett neue Social Media-Erfahrung!“ /20/
„Garnier. SkinAktive. Echt fresch! Kühlende „Hydra Bomb Augen-Tuchmaske“ “ /Bravo Girl
№ 7 2019/.
Solche Wörter wie „komplett“, „perfekt“, „echt“, „richtig“ usw. ermöglichen es den
Jugendlichen zu verstehen, dass sie ein bestimmtes Produkt brauchen und dadurch werden sie zum
Handel motiviert. Da die jungen Menschen die Jugendsprache im Alltag beziehungsweise im
Internet verwenden, ist es nützlich dies in der Werbung zu benutzen, um den Text für diese
Zielgruppe klar zu machen und die Vertrauen zu schaffen.
„L’Oréal „Casting Cremé Gloss“. Ich bin verrückt nach den neuen Caramel-farben“
/YouTube/.
„uoga uoga. Geht super wie diese tollen Produkte.““ /Bravo Girl №4 2020/
Anglizismen sind ein wesentlicher Bestandteil der Jugendsprache, daher sind sie häufig in
den Werbetexten zu finden. Sie verleihen der Sprache Dynamik und Expressivität.
„H&M. Rosafarbene Gläser im Herzform. Cool, praktisch, und super fürs Selfie: farbenfrohe
Shades in funny Formen!“ /Bravo Girl № 7 2019/
Darüber hinaus verwendet man Okkasionalismen, mit deren Hilfe ein Text modern und
expressiv klingt und dadurch den Jugendlichen dieses Produkt zu kaufen anregt.
„Ritter Sport. Der Kekxit kommt schneller als gedacht“ /12/.
„Ritter Sport. Servus Schickeria, heute schon gekokost?“ /16/.
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Zusammenfasend lässt sich sagen, dass die stilistischen Mittel besonders wichtig für Werbung
sind, da sie den Text lebendig, expressiv, modern, melodisch und dynamisch machen.
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Лукашук Мирослава
АГРЕСИВНА КОМУНІКАЦІЯ: ПРАГМАТИЧНІ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ
АСПЕКТИ (НА ОСНОВІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ СЕРІАЛІВ)
Феномен агресії завжди привертав увагу суспільства. Проблема агресивної поведінки
особистості є предметом досліджень різних наук (психології, біології, соціології, екології)
майже півстоліття. Метою роботи є визначити, що розуміється під поняттям «агресивна
комунікація», систематизувати її прагматичну та соціолінгвістичну перспективи та
проілюструвати їх на прикладах, взятих з телевізійних серіалів.
Ключові слова: агресивна комунікація, телевізійні серіали, позитивна ввічливість,
негативна ввічливість.
AGGRESSIVE COMMUNICATION: PRAGMATIC AND SOCIOLINGUISTIC
ASPECTS (BASED ON TV SERIES)
The phenomenon of aggression has always attracted the attention of society. The problem of
aggressive behavior of the individual has been the subject of research in various humanities
(psychology, biology, sociology, ecology) for almost half a century. The aim of the work is to define
what is meant under “aggressive communication”, to systematize its pragmatic and sociolinguistic
perspectives and illustrate them on the examples based on TV series.
Keywords: aggressive communication, TV series, positive politeness, negative politeness.
На сьогодні вивчення агресії проводиться в рамках різних гуманітарних наук:
психології, соціології, філософії, культурології та мовознавства. Агресія вважається
насамперед психологічним явищем, тому її суть більш глибоко досліджена в психології. У
лінгвістиці вивчення агресії як явища мовної комунікації розпочалося порівняно недавно, і,
отже, явище вербальної агресії досі мало вивчене. Серед мовознавців, які займаються цією
проблемою, немає єдності в розумінні сутності агресії в мовленні, а також у виборі терміна
для її позначення. Широко використовуються такі фрази, як вербальна агресія, мовленнєва
агресія, мовна агресія, словесна агресія тощо. Найбільш поширене та загальновживане
визначення агресії для всіх наук, що беруть участь у цій проблемі, визначається таким чином:
агресія - це будь-яка дія, призначена для заподіяння шкоди об’єкту. Часто словесна агресія
означає подібні словесні реакції, які не є агресією.
Метою роботи є визначити, що розуміється під поняттям «агресивна комунікація»,
систематизувати її прагматичну та соціолінгвістичну перспективи та проілюструвати їх на
прикладах, взятих зі серіалів.
Об'єктом дослідження є агресивна комунікація в серіалах.
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Предметом дослідження є прагматична та соціолінгвістична перспективи агресивної
комунікації, яке проявляється у серіалах.
Практична цінність дослідження визначається можливістю використання його
результатів у різних курсах, таких як соціолінгвістика, прагматика, мовна комунікація,
риторика та стилістика.
Завданнями дослідження є:
- визначити сучасний стан агресивної комунікації;
- дати огляд існуючого визначення агресивної комунікації;
- дати робочу дефініцію агресивної комунікації;
- інтерпретувати агресивну комунікацію за допомогою теорії ввічливості;
- визначити особливості використання позитивної та негативної ввічливості в
агресивній комунікації.
Планується дослідити агресивну комунікацію як соціальне, семіотичне та
соціопрагматичне явище. У цьому дослідженні будуть використані теорія мовленнєвих актів
та теорія лінгвістичної ввічливості П.Браун та С.Левінсона.
Матеріалом для дослідження буде серіал «Династія» (англ. Dynasty). Серіал
розроблений Джошем Шварцем, Стефані Севідж і Селлі Патрік. Прем'єра серіалу відбулася
11 жовтня 2017 року на телеканалі The CW.
У висновках планується показати аналіз прагматичних та соціолінгвістичних аспектів
агресивної комунікації, проведений у цій роботі.
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Луцко Марія
ЛІТЕРАТУРНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТРАГЕДІЇ 11 ВЕРЕСНЯ В РОМАНІ ДОНА
ДЕЛІЛЛО «ЛЮДИНА, ЩО ПАДАЄ»
Дон ДеЛілло вважається одним з найвидатніших представників пост-літератури
9/11. У своєму романі «Людина, що падає» він висвітлює актуальність теми глобального
тероризму у наш час. У статті розглянуто символіку національної травми американців
крізь призму множинної фокалізації.
Ключові слова: тероризм, література 9/11, ДеЛілло, «Людина, що падає»
THE LITERARY REPRESENTATION OF 9/11 TRAGEDY IN DON DELILLO’S
NOVEL THE FALLING MAN
Don DeLillo is considered to be one of the most prominent representatives of the post 9/11
literature. In his The Falling Man he has highlighted the topicality of the global terrorism at
present. The symbols of national trauma of the Americans through the prism of plural focalization
have been analyzed in this article.
Keywords: terrorism, literature 9/11, DeLillo, The Falling Man
The origin of the so-called “post 9/11 literature” is conditioned by the September 11 attacks,
coordinated by the Islamist terrorist group Al-Qaeda against the USA of September 11, 2001. As
the result, the twin towers of the World Trade Center in New York City, with all people inside, were
destroyed. Nearly 3,000 people were killed during the 9/11 terrorist attacks.This tragedy shook the
whole world and caused a wide public response, as well as it was reflected in fiction.The following
American authors have attempted to comprehend the phenomenon of terrorism and its impact on
the modern world: Jonathan Safran Foer (Extremely Loud and Incredibly Close, 2005), Philip Roth
(Everyman, 2006), Nicholas Rinaldi (Between Two Rivers, 2004), Mohsin Hamid (The Reluctant
Fundamentalist, 2007), Stephen E. Atkins (The 9/11 Encyclopedia, 2008) and others.
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One of the most prominent American authors is the novelist and essayist Don DeLillo. In
his novels, recognized by many literary critics, he demonstrates an amazing depth of analysis of
terrorism. Moreover, in his works, he even could predict the inevitability of this terrorist attack.
The novel Falling Man, published in 2007, was the author's reaction to the tragedy. It
concerns a survivor of the 9/11 attacks, Keith Neudecker, a 39-year-old lawyer who works in the
World Trade Center. This character managed to escape from the building being hardly injured. The
picture of that day is reproduced in the novel by a narrative technique that can be described as
multiple focalization. It means that the tragedy is commented on by a number of characters who act
as participants, witnesses, or interpreters. The multiple focalization helps to understand the
atmosphere of that day by referring to the emotions and experiences of the main characters. First of
all, it is Keith who was faced with the people’s despair: “They ran and fell, some of them, confused
and ungainly, with debris coming down around them, and there were people taking shelter under
cars…. They ran and then they stopped, some of them, standing there swaying, trying to draw breath
out of the burning air, and the fitful cries of disbelief, curses and lost shouts” [2, part 1,1]
A religious response to the 9/11 tragedy is represented by Lianne Glenn, the character who
tries to return to Catholicism, mainly through her work with a writing group of Alzheimer's patients.
Lianne's doubts continues during the class with them while expressing their attitude to the terrorist
attack: “What about the people God saved? Are they better people than the ones who died?”…“A
million babies die in Africa and we can’t ask.”…“I don’t respect God no more, after this.”“Ashes
and bones.That’s what’s left of God’s plan” [2, part 1,5].
It should be noted that the actual title of the novel has a hidden symbol, which is identified
with the fall of the American nation. The Falling Man, photo taken by Richard Drew, at the very
moment when an unknown man, escaping from the collapsing the northtower, jumped out of the
window: “The true power of Falling Man, however, is less about who its subject was and more
about what he became: a makeshift Unknown Soldier in an often unknown and uncertain war,
suspended forever in history [3]. Being published in a few days after the tragedy that photo became
the symbol of the “free fall” of the free Western world. As O. Bandrovska claims, the literary
representation of the 9/11 tragedy has got the dual optics that accentuates “the responsibility of the
West for military conflicts in the East and the East’s responsibility for Islamic terrorism in the
West” [1].
To sum up, in Falling Man, DeLillo reveals terrorism as one of the greatest tragedies of all
mankind. Through a series of symbols that cover the whole novel, the author tries to convey to the
reader the inevitability of what happened, showing the differences in the values of the Eastern and
Western world. The 9/11 terrorist attack showed the true state of the whole society, where there is
no hope in God, but only in the acceptance of different worldviews.
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Maidaniuk Dmytro
Sprach- und Übersetzungsanalyse von Ilma Rakusas Werk "Mehr Meer", in Übersetzung
von Chrystyna Nasarkewytsch
Annotation: Die Übersetzungsanalyse des Werkes „Mehr Meer“ von Ilma Rakusa,
Übersicht der Übersetzungsmethoden sowie der sprachspezifischen, stilistischen und
grammatischen Aspekte bei der Übersetzung des Werkes.
Schlüsselwörter: Ilma Rakusa, „Mehr Meer“, fragmentarische Sammlung von
Erinnerungen, Reise, Analyse, Сhrystyna Nasarkewytsch.
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Linguostylistic and translation analysis of Ilma Rakusa's work "Mehr Meer" translated by
Chrystyna Nazarkevych
Annotation: The translation analysis of the work "Mehr Meer" by Ilma Rakusa,
overview of the translation methods as well as the language-specific, stylistic and
grammatical aspects of the translation of the work..
Keywords: Ilma Rakusa, "Mehr Meer", fragmentary collection of memories, travel,
analysis, Krystyna Nazarkewytsch.
Im folgenden Beitrag wird Ilma Rakusas Werk „Mehr Meer“ aus der linguistischen und
übersetzungswissenschaftlichen Sicht analysiert. Dabei wird das obengenannte Werk im Hinblick
auf kulturwissenschaftliche, grammatische, sprachspezifische Aspekte der Übersetzung untersucht.
Da Ilma Rakusa eine schweizerische Schriftstellerin mit genug breitem Hintergrund der Ostkultur
ist, hat sie diese thematischen Elemente in ihrem Werk beleuchtet. Es ist somit interessant, wie alle
diese sprachspezifischen und kulturellen Aspekte in der Übersetzung implementiert und
wiedergegeben wurden.
Die Ziele der angebotenen Untersuchung sind die folgenden:
- Sprachanalyse des Ausgangs- und Zieltextes;
- Untersuchung der Thematisierung der osteuropäischen Kultur im Originaltext und deren
Übertragung in der Übersetzung;
- Untersuchung der Aspekte von Zuwanderer-Background und deren Erscheinung im Werk
von Ilma Rakusa;
Ilma Rakusa hat einen langen und an Ereignissen, Reisen, Erinnerungen sehr reichen Lebensweg
hinter sich, den sie im obengenannten Werk darstellte. Als Tochter eines Slowaken und einer
Ungarin verbrachte sie ihre jungen Jahre in Budapest, Ljubljana und Triest. Dann zogen ihre Eltern
zusammen mit ihr nach Zürich um. Der weitere Lebensweg brachte sie nach Sankt Petersburg und
Paris. Dank solchem Lebensrhythmus konnte sie acht Sprachen lernen und ein ganzes Meer von
Erlebnissen hinter sich haben. Damit hat auch der Name ihres Buches genau zu tun, und nicht mit
einem Meer, dessen Erwähnung im Buchtitel schöne Erinnerungen und Assoziationen unter den
„getricksten“ Lesern erwachen ließ. Man sieht drauf aber mit Ironie, weil dieses Meer etwas mehr
in seiner Triefe birgt.
Das Werk von Ilma Rakusa stellt eine fragmentarische Sammlung von einzelnen Erinnerungen der
Schriftstellerin dar. 69 relevant kurze Beschreibungen ihres Lebens, einzelner Ereignisse, wichtige
Geständnisse für sich selbst und für die Leserschaft. So eine Art und Weise der Ausmachung des
Textes ermöglicht die Grenzen zwischen verschiedenen Kulturen, in denen die außergewöhnliche
Schriftstellerin lebte, hervorzuheben.
Die ukrainische Übersetzung des Romans „Mehr Meer“ wurde von der Übersetzerin Krystyna
Nasarkewytsch gemach, das Buch erschin im Verlag „Knyha 21“.
Eines der Ziele des vorliegenden Beitrags ist die präzise Sprachanalyse des Ausgangs- und
Zieltextes des Werkes von Ilma Rakusa. Dabei werden die sämtlichen Übersetzungsstrategien und
der eigene Übersetzungsstil von der Übersetzerin betrachtet.
Beginnend mit dem Titelblatt kann man eine gelungene Übersetzung des Titels vom Werk von Ilma
Rakusa „Mehr Meer“ sehen, das im Original ein Wortspiel beinhält. So ein Wortspiel basiert auf
dem Einklang von Wörtern und passt gut zum Inhalt des Buches. Frau Nasarkewytsch wollte dieses
Element beibehalten, indem sie den Titel nicht wörtlich übersetzte. Der übersetzte Buchtitel klingt
– „Море моря“, der der Definition des originalen Buchtitels metaphorisch entspricht.
Während der Analyse des Originaltextes und seiner Übersetzung kommen mehrere
Übersetzungsmethoden vor, wie das Explizieren einer oder anderer Definition, gewisse
Auslassungen oder Ergänzungen sowie Abkürzungen und Umformulierung auf.
Beispiele:
„mit dem silbernen Mariatheresien-Taler – срібним таляром із зображенням Марії-Терезії“,
„Bruckners Siebte – Сьома симфонія Брукнера“
„Tafelspitz – «тафельшпіц» - варена телятина“
„…geadelt - … отримав шляхетний титул“
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„…und zu deiner Linken ragt ein Gotteshaus, die Kirche der Unierten. - … а ліворуч від тебе
височіє {…} церква уніатів.“ – Auslassung des Wortes „Gotteshaus“ in der Übersetzung.
„Als dichter Mischwald zieht er sich über etliche Hügelketten. In seiner ﬁnstersten Mitte, in
Paneriai… - Густий змішаний ліс, що тягнеться уздовж чисельних пагорбів. У його похмурій
середині, у передмісті Панеряя…“ – semantische Ergänzung des Begriffs „передмістя“ unter
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.
„… kein Mensch weit und breit – … ні душі“ – Abkürzung.
„… zieht es ihn noch immer hinaus in die Natur. – … його й далі нестримно тягне на пленер.“
– Umformulierung.
Außer den einzelnen Definitionen in der Übersetzung ist auch die Ergänzung der grammatikalisch
bedingten Morpheme in Sätzen vorhanden. Das kann man anhand folgender Textausschnitte sehen:
„Ich sah zu ihm hinüber. Eigentlich sah ich zu ihm auf. Ich hatte Grund dazu. – Я глянула на нього.
Тобто підняла на нього погляд. І в мене були причини дивитися на нього знизу вверх.“
„…abgewandt… – …відвертався від нас…“,
„… quer durch den Raum - …міряючи кроками кімнату.“,
„ nur kein Geschwätz – не терплячи порожніх балачок.“
In oben angeführten Textabschnitten werden das Explizieren in der Zielsprache von Begriffen und
die Ergänzung von Morphemen in den Sätzen veranschaulicht, indem beide Varianten
zusammengestellt werden.
In folgenden angeführten Beispielen wird die Erscheinung der sogenannten emotionalen Sprache
thematisiert. So eine Art der stilistischen Übertragung lässt sich zu dem Übersetzungsstil der
Übersetzerin zuschreiben.
Von gewissem Interesse ist auch die Übersetzung der unten angeführten Textausschnitte in einer
emotionalen, pejorativen Form. Wie in den Beispielen zu sehen ist. Dabei ist der Originaltext im
neutralen Stil geschrieben:
„Eine kommunistische Unterwanderung – комуністична зараза“;
„…hoch intelligent – збіса розумний…“;
Im Rahmen der geplanten Struktur der Untersuchung wird auch die Analyse der Übertragung der
osteuropäischen Kultur in der Übersetzung durchgeführt, denn Ilma Rakusa hat ziemlich nähe
Beziehungen zum Osteuropa. Während ihres Lebens hat sie viele Sprachen beherrscht, und ihre
Eltern waren die Zuwanderer aus zwei Ländern des Osteuropas. Dieses Thema betrifft auch noch
die Frage der wissenschaftlichen Arbeit, und zwar die Aspekte des Zuwanderer-Hintergrunds von
Ilma Rakusa. Zur Erscheinung der thematischen Stellen im Originalwerk kann man folgende Punkte
mit deren Übersetzungen erwähnen.
- Die Übertragung von slowenischen Namen: (Farkas – Фаркаш; Misi - Міші).
- Die Anpassung zu den kulturellen Realien der Zielsprache, die man in der Übertragung des
Wortes „Hexe“ sehen kann. Die Übersetzerin hat einen kulturell stark geprägten Terminus
„Баба-яга“ eingesetzt. So eine Entscheidung vom Lexem wurde wegen des kontextualen
Grundes getroffen: „Wie wäre das Leben verlaufen, wenn. Gehst du am Kreuzweg nach
links, holt dich die Hexe ein; gehst du nach rechts, gelangst du zum Meer, wo ein Schiffauf
dich wartet.“ Beim Lesen des angegebenen Textschnittes kann man hier bemerken, dass die
Autorin selbst einige Märchenmetapher verwendete, deren Gestalt uns aus den slawischen
alten Märchen über Bogatyrs mit einem Scheideweg, der zu den verschiedenen Zielen führt,
vertraut ist. Und als untrennbarer Teil dieser Geschichten tritt hier auch die Gestalt von
Baba-Jaga, die in der Übersetzung verwendet wurde.
- Bereits im Titel des zweiten Kapitels kann man erkennen, wie das Toponym „Wilna“
übersetzt wurde, nämlich – „Вільна“. Dies ist eine interessante Lösung für die Benennung
der litauischen Hauptstadt, da dieser Name der Stadt in der Zielsprache ein veralteter Name
der Stadt darstellt, die im Zeitraum zwischen 1919 und 1939 Jahren verwendet wurde. Der
originale Name „Wilna“ trägt wiederum keine Färbung des erwähnten Zeitraumes in sich,
um das Bild der alten Zeiten zu zeigen, sondern hat beide äquivalenten Formen in der
Originalsprache: Wilna und Vilnius.
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Was die stilistischen Transformationen betrifft, kann man die Verwendung von Dialektwörtern in
der Zielsprache hervorheben.
Beispiele:
„Theaterdepot – театральні манелі“
„Dachkammer – піддашшя“
„Salonensessel – фотель“
Interessant erscheint die Übersetzung des Begriffes "russisch", der in diesem Kapitel mehrmals
vorkommt, aber dabei auf zwei verschiedene Arten übersetzt wird.
Beispiele:
„… und dieser litauisch-polnisch-russisch-jüdischen Vielfalt. - … і це литовсько-польськорусько-єврейське розмаїття.“
„… die zum russischen Frauenkloster führt. - … що веде до російського жіночого монастиря.“
„…monotonen Rituale griechischer, russischer Gottesdienste. - … монотонні обряди грецьких,
російських літургій.“
„… geriet in russische Kriegsgefangenschaft. - … потрапив до російського полону.“
Aus den angeführten Beispielen kann man sehen, dass der Begriff "russisch" grundlegende
Unterschiede in der Zielsprache hat, die die folgende Variabilität der Formen „руський“ und
„російський“ aufweisen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es in der deutschen Sprache
keinen visuellen oder semantischen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen gibt, haben sie
in der ukrainischen Sprache wiederum einen grundlegend historischen und politisch geprägten
Unterschied. Im Fall des deutschen Textes müssen wir uns vom Kontext leiten lassen.
Wie zu sehen ist, stellt der Roman von Ilma Rakusa ein interessantes Objekt der sprachkulturellen
Untersuchung dar, den man aus verschiedenen wissenschaftlichen Sichten analysieren kann, dazu
ist das Werk thematisch gesehen für die Leserschaft aus Osteuropa von besonderem Interesse.
Anhand der Zusammenstellung beider Kulturwelten – der westeuropäischen und osteuropäischen –
sieht man grundlegende Sprach- und Stilunterschiede, die thematische Analyse des Ausgangs- und
Zieltextes lässt dabei diese Unterschiede kaum bemerken, was von der Tatsache bedingt wäre, dass
die Sprache der Übersetzung zu einer der Sprachen von Osteuropa gehört.
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Макогін Христина
Засоби вираження емотивності в романі Артура Голдена «Мемуари гейші»
Means of expressing emotion content in “Memoirs of geisha” written by Arthur Golden
Ключові слова: емотивність, сема, емотив
Артур Голден - сучасний американський письменник, автор роману-бестселера
«Мемуари гейші». Книга протягом двох років залишалася в списку бестселерів The New York
Times. У 2006 році кінокомпанія Columbia Pictures зняла за романом однойменний фільм,
який отримав три «Оскара», дві премії BAFTA, «Золотий глобус» і «Греммі» [4].
У лінгвістиці тексту розглядають мову опису емоцій і мову вираження емоцій. На
мовному рівні емоції трансформуються в емотивність, тобто емоції є психологічною
категорією, а емотивність – мовною.
В.І. Шаховський визначає емотивність як іманентно притаманну мові семантичну якість
виражати системою своїх засобів емоційність як акт психіки, відображені в семантиці
мовних одиниць, соціальні та індивідуальні емоції [1, с. 23]. Дослідник також зазначає, що
емотивність – це емоційність в мовному значенні, тобто чуттєва оцінка об’єкту, вираз
мовними або мовленнєвими засобами відчуттів, настроїв, переживань людини [2, с.153].
Згідно з підходом до визначення груп емотивної номінації В. І. Шаховського, існує три типи
лексики для мовної репрезентації емоцій:
 лексика, що називає емоції: adore (обожнювати).
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лексика, що описує емоції: розмовна лексика lazy-bones (ледар), сленгізми sawbone
(лікар), полісемантичні слова bunny (зайчик), слова з суфіксами емоційної оцінки - y
(daddy – татко), - ling (daughterling – донечка), - kin (boykin – хлопчина),
фразеологічні вирази dribs and drabs (невелика кількість).
лексика, що виражає емоції: вигуки Oops! (Упс!) [1, c. 101].

«I was so shocked I couldn't stop myself from saying: "Yoroido! Why, that's where I grew up!"»
[3]. В цьому реченні спостерігається приємне здивування Саурі, коли вона зустріла людину,
яка розповідає про подорож до її рідного міста. Тут присутня лексика, яка називає її емоції:
“I was so shocked” (я була шокована, здивована, вражена). Також можна спостерігати як
Саурі виражає свої емоції, вигукнувши назву свого рідного міста.
«Емотивом» В.І. Шаховський вважає мовну одиницю, головна функція якої полягає
у «вираженні емоції мовця, тобто якщо ця її здатність однаково і для відправника, і для
одержувача мови відображена в емотивному аспекті його лексичного значення (тобто в його
конотації), і якщо при заміні цієї одиниці синонімом емоційність інформації зникає
(знімається)». Також він ввів наукове поняття емосеми, сутність якого розкривається як
окремий вид сем, що співвідносяться з емоціями того, хто говорить. Ці семи виражаються у
семантиці слова як сукупність семантичної ознаки «емоція» і семних конкретизаторів:
«любов», «зневага», «приниження» тощо. Сема емотивності може відображати емоційний
процес стосовно будь-якої особи: тієї, що говорить, слухає або якоїсь третьої особи [2, с. 9].
«But the truth is that the afternoon when I met Mr. Tanaka Ichiro really was the best and the worst
of my life. He seemed so fascinating to me, even the fish smell on his hands was a kind of perfume.
If I had never known him, I'm sure I would not have become a geisha.» [3]. В цьому уривку
розповіді Саурі про містера Танака можна відчути її зацікавленість і в певному роді любов
до нього. «Then he said something that made my face blush so red, I'm sure my lips looked pale. "
So how did a wrinkled old man with an egg for a head father a beautiful girl like you?"» [3], «I
made sure no one was watching me, and then clutched the incense to my chest and said Mr. Tanaka's
name into the whistling wind, over and over, until I felt satisfied I'd heard the music in every
syllable. I know it sounds foolish of me-and indeed it was. But I was only a confused little girl.»
[3]. В цьому уривку також відчувається зацікавленість Саурі містером Танака, це
підтверджується тим, що вона почервоніла (присоромилась) від компліменту, який їй було
приємно чути, і тим, що вона потайки промовляла його ім’я, з чого можна судити що вона
закохувалась в містера Танака.
Отже, у лексичному запасі кожної мови присутні не лише слова з яскраво
вираженим стилістичним забарвленням або зі структурним компонентом, який дає змогу
виразити емоції, а й слова, чиї емоційні якості перебувають у потенціалі, і використання
яких у певному контексті надає слову емоційного забарвлення, що дає їм можливість
впливати на реципієнта цього контексту.
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Strategy of persuasion in didactic discourse (based on video lectures)
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This paper will focus on different strategies of persuasion in didactic discourse as well as
implementation of such strategies in video lectures, and provides the analysis of previous studies
on some of its aspects. The paper sheds the light on peculiarities of video lectures, mechanisms of
the persuasion in didactic communication and their general characteristics. The importance of the
factor of the addressee in the virtual communication as well as the methods of persuasion in didactic
discourse are grounded in the work.
Key words: didactic discourse, video lecture, live digitized lecture, e-Lecture, the addressee
factor, mechanisms of the persuasion, pedagogical discourse.
Vasyl Malendevych
When talking about the ways information can be conveyed to people these days it is clear that
there are three general ways – oral, written and electronic. Taking this into consideration the last
one is developing extremely fast now. This means that such things like video lectures are becoming
more and more popular. Lectures were always a part of oral and written forms but now with the
development of technologies they are just as well implemented in the electronic sphere. Such
lectures are successfully doing their work in the virtual communication discourse. Following the
mechanisms and results of such an adaptation of lectures we can clearly state that this is a new genre
of lecture a genre of video lecture which successfully combines social, cognitive and linguistic
aspects.
Lectures always played a key role in the scientific sphere because of their multifunctionality.
These days video lectures are one of the most popular ways to provide society with scientific
knowledge, ways to transfer the information its spreading and discussion between different society
groups such as teachers, scientists and students. “The special role of such lectures is seen through
their technological possibilities that appear these days and allow to share the necessary information
to learn and to study with and an incredible speed between different groups of society”. [2, c.150].
Technological devices become a perfect way to transfer knowledge and material and with such an
ease they allowed to transform the usual lecture into an online world, making the “live” lecture into
a video material that can be accompanied by the presentations or electronical slides. With each year
there are more and more different massive online courses and educational programs that are open
for users and allow free access to thousands of video lectures.
These video lectures are the basis of such courses as they help to transfer knowledge
implementing their basic communication strategies. And in such communication special importance
is given to the manner by which the receiver assimilates the message from the emitter. [3, c. 106].
Such video lectures are a range of different methods of monologue and dialog communication
situations, flexible structure and friendly manner of communication with the audience, passivity
and activity of listening, nonverbal communication, fast and slow speech rates.
Despite the fact, that there are a lot of features common for the video lectures as a whole, and
there are so many things yet to be discovered and analyzed about them if we take the e-lecture as
an example we can firmly state that this one owes a bulk of distinctive characteristics, since it
requires a special preparation and setting to be shot and designed. Such circumstances may make
an e-lecture to be considered as an independent genre of the scholarly discourse in the future.
To conclude this paper is manly written to show how strategies of persuasion in didactic discourse
may influence the audience, this influence is shown and based on video lectures.
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Маркевич Олена
РОМАН В. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМAРОК МАРНОСЛАВСТВА»
І ЙОГО КІНОІНТЕРПРЕТАЦІЇ
У статті досліджені особливості двох кіноінтерпретацій роману В. Теккерея
«Ярмарок марнославства», особливості відтворення характерів та епохи. Доведено вдале
відтворення головних рис роману та колориту, персонажі здобули нові зорові
характеристики.
Ключові слова: кіноінтерпретація, реалізм, характер.
W. M. THACKEREY’S “VANITY FAIR”AND
ITS INTERPRETATIONS IN CINEMA
The peculiarities of two well-known interpretations in cinema of the famous novel “Vanity
Fair” by W. M. Thackerey have been studied in the article as well as the representation of novel
characters and its historical epoch. It has been proved that the main features of the novel “Vanity
Fair” and its peculiar color were well represented; all characters of the novel were given new
visual characteristics.
Keywords: interpretation, character, realism.
Вільям Мейкпіс Теккерей належить до течії англійського реалізму ХІХ ст., хоча його
спосіб відображення реальності відрізнявся від «класичної» форми реалізму Ч. Діккенса,
оскільки позбавлений романтичної естетики. Твори В.Теккерея – це іронічна, аналітична й
сувора проза. Він постійно висміював своїх персонажів, інколи, навіть і себе у них. Тому
«Ярмарок марнославства» не став винятком. Автор своєю іронією хотів висвітлити
проблеми, які існували в суспільстві цього періоду. Однією з них була проблема жінки в
суспільстві. Мета статті – проаналізувати дві відомі кіноінтерпретації зазначеного роману,
що стали об’єктом дослідження.
У творі бачимо двох головних персонажів – Ребекка Шарп та Емілія Седлі. Вони були
з різних соціальних станів і тим, Теккерей хотів показати, як людей міняють гроші і їхнє
становище у суспільстві. Беккі хотіла досягнути вищого статусу через інших заможних
людей своєю хитрістю. А Емілія мала все з дитинства, але втратила через збанкрутування
свого батька. Тільки вкінці герої твору усвідомлюють, що вони не можуть поміняти свій
статус, але вони повинні цінувати те, що вже мають, доки не пізно. Автор не засудив жодної
з героїнь у романі. Він вважав, що причиною у всьому було суспільство, яке створило такі
умови для життя.
Ребекка Шарп і Емілія Седлі, які вчилися разом у приватному пансіоні міс Пінкертон,
були подругами, але з різних кіл суспільства: Беккі – донька збіднілого художника-п’яниці і
французької танцівниці, які рано померли, Емілія - донька успішного комерсанта. Головна
увага в «Ярмарку марнославства» зосереджена на міс Ребецці Шарп, яка шукає кращого
життя. Беккі була егоїстичною, жорстокою авантюристкою.”‘Revenge may be wicked, but it’s
natural,’ answered Miss Rebecca. ‘I’m no angel’”[1, c. 20]. Емілія ж мала добре серце, була
тендітною, але дуже чутливою. “But she had such a kindly, smiling, tender, gentle, generous
heart of her own, as won the love of everybody who came near her, from Minerva herself down to
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the poor girl in the scullery, and the one-eyed tart-woman’s daughter, who was permitted to vend
her wares once a week to the young ladies in the Mall; For the silly thing would cry over a dead
canary-bird; or over a mouse, that the cat haply had seized upon; or over the end of a novel, were
it ever so stupid; and as for saying an unkind word to her, were any persons hard-hearted enough
to do so-why, so much the worse for them” [1, c. 11–12]. З опису характерів видно, що вони –
протилежності, але їх постійно з’єднувала доля між собою.
Роман вважається одним із найуспішніших і найвідоміших робіт Вільяма Теккерея, і
тому не дивно, що багато режисерів хотіли адаптувати його в кіноіндустрії. За романом було
екранізовано декілька фільмів. Зосередимо увагу на двох з них: «Беккі Шарп» (1935р.) і
«Ярмарок суєти» (2004р.). Фільм, знятий режисером Мірою Наїр є більш правдоподібний до
твору, ніж «Беккі Шарп» Рубена Мамуляна. В обох фільмах персонаж Ребекки розкритий
прекрасно. А Емілію, навпаки, у кінострічках зображено по-різному: в «Беккі Шарп» Емілія
була милою і гарною жінкою, але вона не була занадто млява і плаксива. А «Ярмарок суєти»
показав цю дівчину такою, як і намагався передати письменник.
Щодо другорядних персонажів, як Джордж Осборн, Ровдон Кроулі, Джозеф Седлі та
Вільям Доббін, то вони були показані дуже приближено до твору. Осборн був пихатим та
залежним від азартних ігор гульвіса, який не знав що таке кохання і одружився з Емілією,
тільки заради грошей і влади. Ровдон Кроулі, був теж залежний від азартних ігор, але він
щиро кохав Ребекку і був готовий на все заради неї. Якщо говорити про брата Емілії, то автор
його показує як заможного, трохи дивакуватого, але тим не менш добродушного чиновника.
І останній з перечисленних, Вільям Доббін, найкращий друг Джорджа, сором’язливий,
добрий та щирий офіцер і, напевно, один з найбільш позитивних персонажів цього роману.
Отже, «Ярмарок марнославства» отримав друге життя у кіноінтерпретаціях. Його
варто і прочитати, і подивитися. Констатуємо відмінності у кінопрочитанні образу Емілії,
вдале відтворення колориту епохи, збереженні головної думки роману. Вільям Теккерей
хотів показати, що всі люди є ляльки і кожен має свою роль у театрі. Йому вдалося це
зробити, і режисери досягнули цього також. Обидва фільми є вдалими екранізаціями цьог
роману.
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ГОТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНЄ ВЕРБАЛЬНЕ
ВІДОБРАЖЕННЯ У “СЯЙВО” СТІВЕНА КІНГА
Що таке жах? Питання, на яке неможливо відповісти одним реченням. Місія жаху полягає
в тому, щоб викликати у читача страх, шок, огиду (або їх поєднання) разом із подібними
емоціями, такими як відчуження або напруга. Страх - це найдавніша і найсильніша людська
емоція. Це було і залишається невід’ємною частиною людського існування. Протягом історії
страх був однією з рушійних сил, яка змушувала людей давати пояснення невідомого:
утвердження віри та релігії, неможливість пояснити таємничі явища, а потім уособлювати
його в різних персонажах. Вони боялися, але цікавились. І оскільки зіткнулися два
наймогутніші інстинкти - страх і фантазія, це подарувало нам більшість архетипних
персонажів, яких ми знаємо сьогодні: богів, демонів, привидів, виродків, чудовиськ,
негідників. Світ не стоїть на місці, і розвитком науки були пояснені численні явища.
Незважаючи на цей факт, нескінченне різноманіття легенд та міфів знайшло своє місце в
сучасному втіленні культури. Жанри, що грають на страху та уяві, можна розділити на 3
піджанри: наукова фантастика, фентезі та жахи. Це створює так званий трикутник, який
доповнює і збагачує себе. У своїй роботі “An Introduction to Studying Popular Culture” Dominic
Strinati створив таке визначення, що характеризує жах “as a genre that represents the need for
suppression if the horror shown is interpreted as expressing uncomfortable and disturbing desires
which need to be contained.”(1)
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Крім того, як очевидний вибір для розслідування причин популярності фантастики жахів,
я обрав аналіз найпопулярнішого письменника літератури жахів Стівена Кінга. Насправді
він є одним з найпопулярніших авторів усіх часів, підтримуючи аргумент про жах як основну
форму літератури. На сьогоднішній день його книг продано понад 350 мільйонів
примірників, і з багатьох його романів, таких як “Керрі”, “Сяйво”, “Кладовище домашніх
тварин”,“Воно” та “Зелена миля”, зроблено художні фільми, які також стали надзвичайно
популярними. Крім того, розумним вибором для аналізу популярності жахів є один з
найпопулярніших романів Стівена Кінга і, без сумніву, один із найвідоміших сучасних
творів жахів "Сяйво". Holland-Toll, який стверджує: "generally speaking, the reader of horror
fictions expects at least some of the following elements to surface: [...] emotional engagements of
terror, horror, or revulsion; and, of course, the paradoxical feeling of enjoyable terror"(4).
Однак слід уникати занадто загальних висновків про причини популярності жахів. Як
зазначає Grixti: “horror fiction cannot be taken as straight blueprints of such elusive and
impossibly generalized notions as those described in terms like ‘the collective unconscious’, [...]
‘mass culture’ or ‘mass consciousness’. For one thing, [...] they cannot be claimed to cover
anything like the majority, even of the so-called masses”(5). Таким чином, метою даної
дипломної роботи не є зробити узагальнені висновки щодо привабливості жаху. Натомість,
як продовжує Grixti: "the reading of works of popular fiction as reflectors and affirmations of
social and cultural realities remains valid and profitable" (5).
Роман вийшов у 1977 році, і це третя книга Кінга. Книга стала бестселером, але в 1980
році, коли вийшла екранізація роману Стенлі Кубрика, "Сяйво" став однією з остаточних
класик жанру жахів. Хоча фільм та роман мають багато схожих якостей, це дві окремі
роботи.
Отже, вибравши один із найпопулярніших творів фантастики жахів як предмет мого
аналізу, я спробую знайти причини популярності «Сяйва». Я вивчу різноманітні способи, за
допомогою яких роман намагається викликати у читача страх і напругу: я викладу способи,
за допомогою яких розповідь і стилістичний вибір Кінга створюють напругу, що, в свою
чергу, збільшує залученість читача та можливий страх і хвилювання, пережите ним / нею. Я
також стверджуватиму, що використання Кінгом напруженості, передбачуваного сюжету,
реалізму у вигляді відносно простого використання мови, кількох неформальних способів
використання мови.
Структура моєї дипломної роботи буде такою. У теоретичному розділі я коротко
обговорюю передумови Стівена Кінга та його роботи. Я також обговорюватиму їх прийом
та аналіз, з особливим акцентом на конфлікт, який виявляється в академічних та загальних
відгуках на його роботи. Я також обговорюватиму історію жанру жахів. Також будуть
описані розвиток та традиції готики, оскільки це допоможе проаналізувати методи
написання
“Сяйва”.
В практичному розділі даної дипломної роботи я проаналізую загрози, представлені в
романі через вищезазначені концепції та теорії. Роблячи це, я буду стверджувати, що
двозначність і, зрештою, всемогутність загроз досягають успіху таким чином, що якщо / коли
читач ототожнює себе з романом, він / вона відчуває тривогу і страх перед
загальнолюдськими темами, такими як відчуження, страх перед невідомим і страх втратити
себе. Я також зазначу способи, якими “Сяйво” може звернутися до читача через простоту з
великою кількістю популярних культурних посилань, а також тому, що широкий спектр
основних загроз, представлених у романі, служить способом вирішення як суб'єктивні,
універсальні та примітивні страхи. Іншими словами, ця теза буде стверджувати, що
популярність «Сяйва» походить від того, як роман використовує реалістичні, натуралістичні
та готичні конвенції та адаптує їх до сучасного культурного контексту.
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Мартиненко Віолетта
Укладання навчального корпусу англійської мови
Корпусна лінгвістика – досить нова і перспективна галузь мовознавства, мета якої
розробити, укласти корпуси текстів і використати їх задля вирішення лінгвістичних завдань.
На відміну від класичних галузей мовознавства, “корпусна лінгвістика не обмежується
певним аспектом мови. Швидше, вона може бути використана для дослідження майже будьякої галузі лінгвістики”[4 c. 7]. Корпусно-лінгвістичний підхід до досліджень базується на
прикладах, отриманих із корпусів, що зазвичай передбачає об’єктивне використання мови,
тобто “природні приклади, які були створені без знання про лінгвістичну гіпотезу, на основі
якої вони перевіряються” [3, с. 15].
Навчальний корпус – це один із спеціалізованих корпусів, який складається з робіт
студентів або учнів, які вивчають іноземну мову. Основними функціями навчального
корпусу є можливість аналізувати використання цільової мови тих, хто вивчає другу або
іноземну мову, та вдосконалювати методологічні стратегії засвоєння мови. Проте навчальні
корпуси актуальні не тільки для методики викладання іноземних мов. "Створення
навчальних корпусів призвело до низки досліджень у галузі контрастивного аналізу:
використання корпусів для порівняння міжмови, яку, наприклад, носій французької мови
розвиває під час вивчення англійської, та порівняти структуру різних міжмов, які розвивають
носії різних рідних мов” [5, c. 26].
Актуальність теми. З розвитком інформаційних технологій корпусна лінгвістика стала
ефективною сучасною методологією, яка має широке практичне застосування. Враховуючи,
що основною метою укладання навчальних корпусів є аналіз помилок студентів і розробка
ефективних методик вивчення іноземних мов, укладений нами корпус може надати суттєву
допомогу викладачам англійської мови та студентам, що її опановують.
Для проведення дослідження було використано UAM CorpusTool [6] для створення,
анотації та аналізу корпусу, а також сервіси перевірки унікальності текстів Grammarly [7] і
Plagiarism detector [8].
Метою дослідження є укладання навчального корпусу англійської мови на основі есе
студентів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана
Франка з можливістю його подальшого використання.
Для досягнення поставленої мети, необхідно було розв’язати такі основні завдання:
- відібрати серед есе випускників-бакалаврів 2020, 2019 і 2018 років за допомогою
сервісів перевірки унікальності текстів ті, в яких рівень оригінальності був не менше
90%;
- укласти навчальний корпус англійської мови на рівні С1 на основі відібраних есе
студентів;
- здійснити анотацію укладеного навчального корпусу шляхом додавання метаданих
до кожного есе;
- розробити анотаційну схему помилок на основі наявних класифікацій (зокрема К.
Джеймса і К. Рункаті) та власного досвіду;
- застосувати анотаційну схему помилок до есе і проаналізувати кожне на наявність
помилок.
Основним результатом дослідження є навчальний корпус англійської мови носіїв
української мови. Здійснено потрійну анотацію корпусу: структурну (метадані до есе),
частиномовну та анотацію помилок. Виявлено та проаналізовано найпоширеніші помилки,
зроблені студентами, рідна мова яких українська, під час написання письмових робіт і
вивчення англійської мови загалом.
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Мартишин Лілія
Композиція і структура латинських tabellae defixionum
Важливим джерелом відомостей про магію у стародавньому Римі є так звані «проклинальні
таблички» (defixionum tabellae). Метою таких проклять було вплинути на добробут, вчинки
та статки людини чи осіб (або тварин) проти їхньої волі, бажаючи якісь негаразди.
Сутність заклять полягала в покликанні до вищих сил: якщо хтось, отримавши тяжку
образу або побоюючись отримати її сам, не спромігся помститися звичайним способом, то
він звертався до богів з благанням прийняти на себе справу помсти або посприяти.
Ключові слова: антична магія, релігія, прокляття, латинські заклинальні таблички,
структура, композиція
Composition and Structure of Latin curse tablets
An important source of magic is the so-called " curse tablets" (defixionum tabellae). The purpose
of such curses was to influence the welfare, actions and wealth of a person or persons (or animals)
against their will, wanting some trouble. The essence of spells was a call to higher powers: if
someone, having received a severe insult or afraid to get it himself, failed to take revenge in the
usual way, he appealed to the gods to take revenge or help.
Key words: ancient magic, religion, defixiones, Latin curse tablets, structure, composition.
Весь античний світ будувався на вірі у надприродні сили. Складовою частиною
релігійних вірувань античних була магія. Виникнувши у близькосхідному регіоні, на що
вказує перське походження самого слова та згадка Плінія Старшого, який відзначав, що
історія магії бере свої витоки в Персії від Зороастра (orta in Perside a Zoroastre (Plin. Hist. Nat.
30, 3)), вона швидко поширилась у греко-римському світі [2, с. 5], адаптувавшись під місцеві
реалії.
Одним із видів магічних практик були т.зв. «проклинальні таблички» (гр. καταδεσμοί,
лат. defixionum tabellae), поширені на всій території імперії. Це невеликі за розміром,
переважно свинцеві, таблички, які містять прохання до божества метою яких був вплив на
здоров’я, добробут, вчинки та статки людини (або тварин) проти їхньої волі, бажаючи якісь
негаразди. Здебільшого такі закляття розташовували у сакральних місцях – гробницях,
святилищах, а в більш пізні періоди - у колодязях або водоймах. На даний час, за
підрахунками Дж. Гейгера, знайдено і опубліковано близько 1500 табличок, що містять
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прокляття: 2/3 з них грецькі, інші написані латиною [6].
Існуючі латинські tabellae defixionum засвідчені від II ст. до н. е. до кінця IV - початку
V ст. На підставі епіграфічних даних з різних частин Римської імперії можна констатувати,
що розквіт магічних практик із застосування defixiones припадав на II – IV ст. [10, с. 315].
Метою представленої розвідки є аналіз композиції та структури латинських
defixiones. З огляду на зв’язок композиційно-структурних особливостей із типами заклять
коротко зупинимось на їх жанровій класифікації, яка залежить від покладених у її основу
критеріїв. Одна із перших класифікацій defixiones на підставі змісту належить французькому
досліднику О. Одолену, який, відповідно до змісту, виділив чотири типи: а) судові (defixiones
iudiciariae), б) агоністичні (agonisticae), в) любовні (amatoriae), г) проти злодіїв (in fures) [3,
c. 83]. Таку класифікацію з невеликими змінами або більшою деталізацією приймають і
сучасні дослідники, виокремлюючи наступні типи: а) агоністичні (competition in theatre and
circus); б) любовні (sex, love and marriage); в) судові і політичні суперечки (legal and political
disputes); г) комерційні (business and commerce) [5, с. 3 наст.; 6; 9, c.37 наст.]. Німецька
дослідниця А. Кропп пропонує поділ заклять на: а) неспецифічні; б) судові; в) агоністичні;
г) любовні; д) проти конкурентів; е) молитви про справедливість [8, c. 179 наст.].
В основі класифікації професора Харківського університету Є. Кагарова взято до
уваги змістову і структурну складові заклять, на підставі чого виокремлено такі типи: а)
молитви; б) описи; в) побажання; г) порівняння; д)тексти змішаного типу [1, с. 33].
У найзагальнішому вигляді структуру defixio можна представити як поєднання двох
складових: імені суб’єкта на якого скеровано закляття та предиката, що вказує на дію, яку
необхідно виконати. Іноді закляття може доповнюватись вказівкою на об’єкт(и), який або які
повинні зазнати негативного впливу. Аналіз defixiones різного характеру і змісту дозволив
виділити такі типові структурні елементи.
1. Імена проклятих осіб (іноді з вказівкою на ім’я батька чи матері) без вказівки на дію, яка
повинна застосовуватись щодо них, напр.:
Marcus Ponti filius, Secundio, Marcus Ulpius, Anici filius (7, dfx.1.1.1/2).
«Марк, син Понта, Секундіон, Марк Ульпій, син Аніка».
Laelianus, Saturninus, quos peperit Aquilia Saturnina (7, dfx.11.2.1/1).
“Леліан, Сатурнін, яких народила Аквілія Сатурніна”.
Ім’я особи, на яку скеровувалось закляття, було найсуттєвішим елементом, тому будьяка невизначеність не дозволялася. Як відмічав О. Одоллен, необхідність точно називати ім’я
була такою важливою, що часто імена проклятих навмисне ставилися в номінативі, хоча
граматика речення вимагає іншого відмінка[3, c. 49].
Можливо, негативний вплив на перелічених суб’єктів міг імпліцитно передбачатись
особливостями тексту чи таблички (напр., зображенням, напрямом письма, проколюванням
таблички цвяхом) або місцем її розміщення (могила, храм тощо). На думку дослідників [10,
с. 318], такі закляття представляють найдавніший тип і були дуже популярними та
поширеними.
2. Інші, розширеніші типи заклять містять назву особи (осіб) із предикатами, серед яких
часто фігурують дієслова defigere «проклинати», tradere «передавати», obligare «зв’язувати»
або інші, залежно від змісту тексту, та перелік об’єктів, на які скероване закляття, або
бажаної ситуації, напр.:
...obligo Vettiae, (quam) peperit Optata, sensum, sapientiam et intellectum et voluntatem ut amet
me Felicem, quem peperit Fructa, ex hac die, ex hac hora, ut obliviscatur patris et matris et
propinquorum omnium suorum et amicorum omnium et aliorum omnium virorum amoris mei
(causa?)...(7, dfx.11.2.1/4).
“…я зв'язую відчуття, розум та почуття Веттії, (яку) народила Оптата, щоб вона полюбила
мене, Фелікса, якого народила Фрукта, від цього дня, від цієї години, щоб вона забула батька
і матір, і всіх своїх близьких, і всіх друзів, і всіх інших чоловіків (через?) любов до мене ...”
...obligate et gravate equos veneti et russei ne currere possint, nec frenis audire possint, nec se
movere possint set cadant, frangant, disfrangantur, et agitantes veneti et russei vertant nec lora
teneant, nec agitare possint nec retinere equos possint nec ante se nec adversarios suos videant nec
162

vincant vertant (7, dfx.11.2.1/20).
“…зв’яжіть коней синього та червоного та створіть їм труднощі, щоб вони не могли бігати,
підкорятися віжкам і не могли рухатись, але так, щоб вони падали, ламали, розбивалось, і
щоб сині та червоні візничі не могли утримати віжки, не могли гнати чи стримати коней, і
щоб вони не бачили перед собою ні своїх супротивників, не перемогли, повернули…”
3. Більш довгі, складніші закляття доповнюються іменами божеств та демонів до яких
звертається за допомогою автор.
Bona pulchra Proserpina, Plutonis uxsor, seive me Salviam deicere oportet, eripias salutem,
corpus, colorem, vires, virtutes Ploti. Tradas Plutoni, viro tuo, ni possit cogitationibus sueis hoc
vitare. Tradas illunc febri quartanae, tertianae, cottidianae, quas cum illo luctent, deluctent; illunc
evincant, vincant, usquedum animam eius eripiant...(7, dfx.1.4.4/8).
“Добра, гарна Прозерпіно, дружино Плутона, чи потрібно називати тебе Сальвією. Вирви
здоров'я, тіло, колір, душевні та фізичні сили Плотія. Передай (його) своєму чоловікові
Плутону, щоб він не міг цього уникнути у своїх думках. Передай його чотириденній,
триденній, щоденній лихоманці, які з ним він змагатимуться і змагатимуться; нехай вони
остаточно переможуть його, доки не вирвуть його душу...”
Dis imferis vos rogo utei recipiates nomen Luxsia Auli Antesti filia caput cor consiliom valetudinem
vitam membra omnia accedat morbo cotidea et sei faciatis votum quod faccio solvam vostris meritis
(7, dfx. 2.2.2/1).
“Підземним богам. Благаю вас прийняти ім’я Луксії, доньки Авла Антесія. Нехай хвороба
щодня відвідує її голову, серце, розум , здоров'я, життя, всі (її) члени. І якщо ви виконаєте
обіцянку, яку я даю, я відплачу за ваші заслуги”.
Однією з найбільших і найчисленніших категорій проклять є «молитви про
справедливість» (prayers for justice (Г. Верснел), defixiones in fures (О. Одолен), які
характеризуються додатковими структурними елементами. Г. Верснел [11, c. 90]
характеризує ці тексти як благання, звернені до бога чи богів з проханням покарати особу,
яка образила автора (крадіжкою, наклепом, хибним звинуваченням чи магічними діями),
часто із додатковим проханням відшкодувати шкоду, заподіяну автором (наприклад,
примусивши злодія повернути викрадений предмет або публічно визнати свою провину).
Молитви про справедливість часто складаються з імені автора і звернення до
місцевого божества; вони також в основному включають мотивацію молитви, як правило,
крадіжку. Іноді також називається ім'я винуватця, однак значна частина таких прохань
спрямовані на невідомих осіб.
Domina Nemesis do tibi palleum et galliculas qui tulit non redimat ni vita sanguine suo (7,
dfx.3.6/1).
“Володарко Немесідо, я дарую тобі свій плащ та сандалії. Хай той, хто їх викрав, викупить
їх, хіба що своїм життям і кров'ю.”
Docilianus Bruceri deae sanctissimae Suli devoveo eum, qui caracellam meam involaverit, si vir
si femina, si servus si liber, uti eum dea Sulis maximo leto adigat nec ei somnum permitat nec natos
nec nascentes, donec caracallam meam ad templum sui numinis pertulerit (7, dfx.3.2/10).
“Доціліан, син Бруцера до найсвятішої богині Суліс. Проклинаю хто заволодів моїм плащем
з капюшоном,чи то чоловік чи жінка, раб чи вільний, щоб йому богиня Суліс спричинила
якнайбільше смерті і не дозволила йому спати, і не дала дітей ні тепер ні у майбутньому,
поки він не принесе плащ з капюшоном до храму її божества”.
На відміну від інших типів у молитвах про справедливість часто фігурує обітниця
автора принести вкрадений (втрачений) об’єкт, за умови його віднайдення, або компенсацію
за нього як вдячну жертву божеству, напр.:
Commonitorium deo Mercurio [Marti Silvano] a Saturnina muliere de lintiamine quod amisit ut
ille qui hoc circumvenit non ante laxetur nissi quando res supradictas ad fanum supradictum
attulerit si vir si mulier si servus si liber deo supradicto tertiam partem donat ita ut exsigat istas
res quae suprascripta sunt ACA(?) quae perdidit deo Silvano tertia pars donatur ita ut hoc exsigat
si vir si femina si servus si liber... (7, dfx.3.22/3).
“Нагадування богу ... Меркурію (Марсу Сільвану) від жінки Сатурніни стосовно полотна,
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яке вона втратила. (Вона просить), щоб той, хто його вкрав, не відпочивав до того, як
принесе вищеназвану річ до вищеназваного храму, будь то чоловік чи жінка, раб чи вільний.
Вищеназваному богу вона дарує третю частину, так щоб він повернув ці речі, про які
написано вище. Третя частина того, що вона втратила, дарується богу Сільвану за умови,
щоб він повернув, будь то чоловік чи жінка, чи раб або вільний…”
Іноді у defixiones різних тематичних груп зустрічаються т. зв. формули similia
similibus, в основі яких лежить порівняння особи, на яку накликається лихо, з тваринами,
матеріалом або іншими девіантними ознаками (напр., зворотнім написанням імені), як у
наступних випадках:
Mutae tacitae, ut mutus sit Quartus agitatus erret ut mus fugiens aut avis adversus basyliscum ut
e(i)us os mutu(m) sit… (7, dfx.7.2/1).
“ Мовчазній богині (мовчазна богиня (Muta Tacita) – богиня мовчання у римській міфології –
Л.М.) , щоб Кварт був німим, щоб гнаний блукав як утікаюча миша або птах супроти
василіска, щоб його уста були німими…”.
Valentis Sinto sive alii inimici Valentinus Sinto inimicus sic quomodo plumbum subsidit sic
Sintonem et Martialem Sintonis et Adiutorium Sintonis et quisquis contra Rubrium fratrem et me
Quartionem si quis contravenerit Sintonem et Adiutorium eius Sintonis defero ad inferos… (7,
dfx.5.1.4/5).
“Сінтон, раб Валента або інші вороги. Валентин Сінтон ворог, так, як плавиться свинець,
так (покарай) Сінтона і Марціала, раба Сінтона і Ад’юторія, раба Сінтона, і кожного, хто
(виступить) проти брата Рубрія і мене, Квартіона. Якщо хтось виступить проти (нас), я
віддаю Сінтона і Ад’юторія, раба того Сінтона підземним богам...”.
Vaeraca, sic res tua perverse agas, quomodo hoc perverse scriptum est. quidquid exoptas nobis in
caput tuum eveniat [4].
“Верако, так роби свої справи, як це написано навпаки. Все, чого ти бажаєш нам, нехай спаде
на твою голову”.
Аналіз латинських defixiones, незважаючи на їх приналежність до різних тематичних
груп, дозволяє констатувати їхню структурну і композиційну подібність. Усі вони тією чи
іншою мірою зберігають хоча б один з традиційних компонентів: ім’я адресата, який може
бути невизначеним (суб’єкт), побажання лиха (предикат) і кінцеву мету (об’єкт впливу), які,
за бажанням адресанта можуть доповнюватися іменами божеств, причиною гніву автора (що
є типовим у молитвах про справедливість) та іншими елементами.
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Марчук Анна
Термінологія кулінарії: структурний, семантичний і прагматичний виміри (на
матеріалі кулінарних ток-шоу)
Кулінарія є складовою частиною життя сучасного суспільства та відображає
культуру країни так само, як і її мова, одяг, традиції та інші аспекти. Крім того, сьогодні
кулінарія вийшла на новий рівень і слугує у своєму роді певним видом мистецтва.
На телеекранах все частіше з’являються кулінарні ток-шоу, такі як «Майстер Шеф»,
«Кращий кухар Америки», «Пекельна кухня», де неодмінно присутні усі найновіші
гастрономічні тенденції.
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що нові кулінарні терміни у токшоу викликають труднощі під час перекладу. Сам перекладач повинен бути знайомий з
гастрономічною культурою не тільки своєї країни, а й кулінарією країни мови перекладу.
Він має бути обізнаним з лексичними, граматичними та іншими особливостями перекладу
кулінарних лексичних одиниць.
Аналіз останніх досліджень. Рецепти, телепрограми, кулінарні блоги та тому
подібне є частиною кулінарного дискурсу, як наслідок комунікативні ситуації пов’язані з
обробкою, приготуванням та споживанням їжі.
На сучасному телебаченні останнім часом набувають найбільшу популярність
нетрадиційні розмовні форми кулінарних програм.
Учасниками даного дискурсу можуть бути кухарі, офіціанти та навіть глядачі
кулінарних ток-шоу або читачі кулінарних статей. Кулінарний дискурс поділяється на
рецепти, тексти меню, гастрономічну рекламу тематичні телепрограми тощо. Саме вони є
об’єктом роботи перекладача, та містять лексичні одиниці що викликають труднощі під час
перекладу.
Мета роботи полягає у детальному висвітленні термінології кулінарії у вимірах
структурного, семантичного і прагматичного виміру.
Завдання магістерської роботи полягає у:
- Вивченні теоретичних засад формування термінології кулінарії;
- Дослідженні структурного, прагматичного і семантичного виміру у термінології
кулінарії;
- Аналізі перекладу термінів у галузі кулінарії ( на прикладі кулінарного ток-шоу
Джеймі Олівера).
Об’єктом дослідження є структурний, семантичний і прагматичний виміри
термінології кулінарії, а предметом кулінарні ток-шоу.
В магістерській роботі мною було застосовано такі методи дослідження, як: описовий,
метод аналізу, систематизація, класифікація та узагальнення; порівняльний аналіз і синтез.
Теоретична база дипломного дослідження будується на основі різноаспектних
наукових робіт. Я посилалася на такі праці як: «Система журналістських жанрів. Основи
творчої діяльності журналіста» Л.С. Кройчика, де дається визначення жанру як такого,
вивчаються його складові та категорії; «Феномен ток-шоу: ліки чи отрута для душі?» Мілана
Крума, де автор дає визначення поняттю ток-шоу і властивим йому якостям; «Діалог:
Телевізійне спілкування в кадрі і за кадром» С.А. Муратова, де йдеться про особливості
діалогічних, «розмовних» жанрів телебачення, також розглядаються психологічні, естетичні
та етичні проблеми, що виникають при спілкуванні тележурналіста зі своїм героєм.
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Емпіричну базу дослідження склали випуски кулінарного ток-шоу «Джеймі Олівера»,
що розглядаються в роботі з позиції організаційної структури, типологічних характеристик
і стратегії його організації.
Практичне значення дослідження виявляється в тому, що його результати можуть
бути використані для розробки спеціалізованих словників та покращить якість перекладу у
кулінарних ток-шоу.
Новизна роботи полягає в тому, що на сьогодні існує невідповідність у термінології
кулінарії. У зв’язку з розвитком популярності кулінарних ток-шоу та інтересу до теми
кулінарії в нашу мову все більше приходять запозичення, що не мають еквівалентів.
Обізнаність з термінологією кулінарії, а саме тонкощами приготування страви, її складом,
інгредієнтами та культурною стороною є необхідною умовою для початку роботи над
перекладом.
Матвійчук Анастасія (Національний університет «Львівська Політехніка»)
Особливості перекладу драматичного твору канадського драматурга Моріса Панича
«7 історій»
Анотація
У статті розглянуто особливості перекладу драматичних творів на прикладі п’єси
канадського драматурга Моріса Панича «7 історій»(у перекладі Івана Кричфалушія), вимоги
для його створення і прийоми реалізації адекватного перекладу.
Ключові слова: переклад, оригінальний текст, драматичний твір, вимоги та прийоми.
Features of the translation of the dramatic work of Canadian playwright Morris Panych "7
stories"
Abstract
The article considers the features of the translation of dramatic works on the example of the play
by Canadian playwright Morris Panich "7 stories" (translated by Ivan Krichfalushii), the
requirements for its creation and methods of implementing adequate translation.
Key words: translation, original text, dramatic work, requirements and methods.
Необхідність у перекладацькій діяльності існує від найдавніших часів. Історія
перекладознавства тягнеться ще з часів зародження християнства. У ті часи переклади
християнських текстів починають здійснюватися латиною, й звісно, саме з Біблії. Перші
переклади Біблії латиною, відомі під назвою Vetus Latina, датуються ІІ ст. н. е. Першими
християнськими перекладачами можна назвати євангелістів, які грецькою мовою записали
те, що казали Христос та його учні арамейською [17,1].
Отже, переклад Святого Письма є доказом того, що перекладацька діяльність несе в
собі пізнавальну функцію, бо за допомогою неї люди різних національностей та носії різних
мов вже з найдавніших часів могли обмінюватися знаннями та інформацією, що, звичайно,
сприяло розвитку суспільства.
Переклад драматичних текстів – це окрема царина у перекладознавстві, яка має
особливі вимоги. Для перекладу драматичного твору потрібно не лише вміти передати
цільовою мовою лексичні одиниці мови джерела, а й правильно інтерпретувати атмосферу ,
яка панує у творі для точної передачі на сцені ідеї автора.
Можна виокремити два загальних погляди на процес перекладу драматичних текстів.
Найбільш детально ці доволі різні погляди були викладені в роботах американської
перекладачки і теоретика перекладу С. Басснетт [] і французького театрознавця П. Паві [6].
Басснетт C. стверджує, що драматичний текст містить не тільки паралінгвістичні та
кінетичні знаки, а й приховані «жестикулярні» («gestic signs») - останні, нібито, мають бути
розпізнані і розшифровані акторами-виконавцями для повної реалізації твору у виставі.
Якщо погодитися з цією думкою, а також із тим, що драматичний текст є лише
нарисом для подальшого сценічного втілення і саме під час останнього отримує той
фізичний вимір, якого йому бракувало, то перед перекладачем постає майже нездійсненне
завдання. Перекладач повинен якимось чином закодувати ці приховані елементи мовою
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перекладу так, щоб у тих, хто працює над виставою, залишилася можливість їх дешифрувати
[4].
Тому для створення перекладу драматичного твору існують певні вимоги, які
розглядають у чотирьох аспектах:
1) в аспекті вимовляння: легковимовність реплік, оскільки текст розрахований на
декламування актором;
2) в аспекті сприйняття - синхронність сприйняття і розуміння тексту глядачами (читачами),
миттєвість глядацької реакції; розгортання перекладачем семантичних контекстів
(змістовно-підтекстової інформації);
3) в аспекті стилю - стилізованість мови драми, тобто особлива емоційна виразність,
індивідуалізація мовленнєвих партій персонажів, збереження метафоричного характеру
реплік і їх нетотожності побутовому діалогу;
4) в аспекті емоційного впливу на адресата - збереження в перекладі найважливіших
змістовних концептів ВТ, чим і визначається цілісність твору; експресивне забарвлення
реплік, вплив персонажів на читачів або глядачів, спілкування між персонажами,
множинність сприйняття.
Я.І. Рецкер (радянський лінгвіст ) описав деякі прийоми досягнення адекватності
перекладу[3]:
1) конкретизація недиференційованих та абстрактних понять
2) прийом логічного розвитку поняття
3) антонімічний переклад
4) компенсація (використання інших стилістичних засобів, чи тих же засобів, проте на
іншому відрізку тексту).
На прикладі перекладу твору канадського драматурга з українським походженням
Моріса Панича «7 історій» проаналізовано використання прийомів Я.І. Рецкера для
адекватності перекладу:


Конкретизація недиференційованих та абстрактних понять
Оригінальний текст: «Misunderstood, nothing! You tried to kill me, Rodney. He saw the
whole thing. Didn't you?» [5]
Переклад: «Та невже? Родні, ти щойно намагався мене вбити. Він усе бачив.
Правда ж?»[2]
Оригінальний текст: «Ordinarily you're so outspoken. One might even say LOUD and
CONSPICUOUS!»[5]
Переклад: «Зазвичай ти така балакуча. Аж невгамовна!»[2]



Прийом логічного розвитку поняття
Оригінальний текст: «Would you like a drink? (to RODNEY) Fix us a drink, would you,
Rodney? RODNEY goes.»[5]
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Переклад: «Хочете випити? (до РОДНІ) Родні, принеси нам випити. (Родні
йде).»[2]
Оригінальний текст: «As the play progresses, the lights emphasize the time elapsed
between early evening and late night.»[5]
Переклад: «Поступово світло змінюється: п'єса починається раннього вечора, а
закінчується пізньої ночі.»[2]


Антонімічний переклад
Оригінальний текст: «I shouldn’t think you’d need any help with that.»[5]
Переклад: «Гадаю, ти й без моєї допомоги вже зробила це.»[2]
Оригінальний текст: «Oh, I know! I tried that once. Scary isn’t it?» [5]
Переклад: «О, я знаю. Я одного разу пробувала. Страшно, правда ж?» [2]



Конпенсація

Оригінальний текст: «Don’t listen to him. He'll say anything. He spins a web of lies,
like a spider.»[5]
Переклад: «Не слухайте його. Він скаже будь-що. Він плете брехню, ніби павук
павутину.»[2]
Оригінальний текст: « Why would you go to all the trouble of strangling me, when you
simply could have BORED me to death?» [5]
Переклад: «До речі, Родні, чому ти хотів задушити мене, якщо просто міг вбити
переліком якихось фактів?» [2]
Оригінальний текст : «He’s not usually so generous with my word usage. He finds
himself correcting just about everything I say.» [5]
Переклад: «Зазвичай він не такий великодушний. Зазвичай він виправляє кожне
сказане мною слово.» [2]
Отже, перекладач драматичного твору «7 історій» (звуть його Іван Кричфалушій)
вдається до усіх прийомів, які у свій час був описав Яків Рецкер. Тобто перекладач для
створення максимально правильної передачі ідеї твору засобами цільової мови
використовував усі можливі способи та методи реалізації адекватного перекладу. Те, що
переклад зроблено вдало, вказує навіть те, що в Україні відбуваються вистави за п’єсою «7
історій» Моріса Панича.
Як висновок Івану Кричфалушію вдалось передати зміст оригінального тексту так,
щоб цей твір міг ожити на сцені мовою перекладу, що є головним заданням перекладу
драматичного твору.
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Медянцева Анна
Sociolinguistic aspects of Estuary English (based on the speech analysis of TV personalities)
In Britain, and in most other cultures around the world, the way people speak unconsciously gives
information about their status in society, about their origin, and gives hints to their “age, sex,
occupation, even personal dispositions and attitudes. Estuary English used to be understood as a
deviation from a standard, but things have turned out differently. Estuary English will play a big
part in breaking down the barrier that separates the people of the upper classes from the people of
the lower classes.
Estuary English is a term coined by Rosewarne in 1984. He described this accent as “[a] variety of
modified regional speech, a mixture of non-regional and local south-eastern English pronunciation
and intonation” (Rosewarne 1984). This pronunciation can be found around the river Thames and
its estuary, so that most of the speakers live in the south-east of England. Estuary English today is
gaining on the Standard English pronunciation, in terms of popularity and prestige, especially
among young people. he reason for why young people choose to speak Estuary English is to be a
part of the community, so they won’t stand out by speaking upper-class accent.
The object of this work is social aspects of Estuary English. The subject is the use of Estuary
English as a covert prestige(based on the example of politics). The corpus of the analysis is the
script of Tony Blair`s official public speech in which he announced he would stand down as British
prime minister.
The purpose of the work is to study the use of Estuary English as a linguistic strategy of
manipulation used in political discourse.
The work consists of Introduction, two main Parts, Conclusions, The Appendices and The List
of References. The Introduction defines the framework of the forthcoming analysis, the theories
applied in it, the general overview of research in the field. Part 1: Estuary English and theoretical
framework for its analysis makes a brief outline of the theoretical basis of the research, defines the
phenomena, which are analyzed in the practical part. Part 2: Frame Analysis of the collected data
of the research about famous Estuary English speakers consists of 5 chapters which include the
description of the famous Estuary English speakers, analysis of their speeches and the contrastive
analysis of the middle and upper class speakers. The Conclusions summarize the major findings of
the research conducted within the framework of this work. The Appendices comprise the script of
the famous Estuary English speakers.
Received Pronunciation has always reflected a prestigious voice and standard-correct
pronunciation, spoken not only by British aristocrats and other high-class representatives, actors, as
well as people working on British television. Over time, not only the language changes, but also its
pronunciation. Thus, the purpose of this work is to analyze the “estuary dialect”, its phonetic
features, their frequency in British political discourse, as well as to confirm or refute the views of
some authors about the existence of the Estuary English, which predominant form of pronunciation
is increasingly found in the official languages of British politicians. There are many famous
speakers of Estuary English, and amongst them is David Beckham. Additionally, the actors Sir
Michael Caine and Bob Hoskins both speak Estuary English, and also the media personalities
Jonathan Ross and Janet Street-Porter. These people that have been mentioned, including David
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Beckham, have various backgrounds, which supports the fact that Estuary English is spreading
through England’s social classes. As an example, David Beckham was a child of loving parents
with steady jobs, while Janet-Street Porter`s relationship with her parents was “extremely poor”. In
the same way, Jonathan Ross has attended two universities, while Sir Michael Caine dropped out
of school during his teen years. This shows that labels that are often attached to non-standard
accents, such as Estuary English, are often incorrect in the way that the social attributes they are
trying to portray do not correspond to the speaker’s actual position in society.
Мельниченко Оксана
ГОТИЧНИЙ РОМАН XXI СТОЛІТТЯ НА ПРИКЛАДАХ ТВОРЧОСТІ ДІАНИ
СЕТТЕРФІЛД ТА ДЖОНА ГАРВУДА
У центрі уваги статті – наскрізні риси готичних романів XVIII ст., які знайшли місце
в літературі сьогодення. У дослідженні увага зосереджується на особливостях побудови
сюжету неоготичних романів, виборі хронотопу та підбірці характерних художніх засобів.
Для аналізу відібрані широковідомі літературні доробки американця Джона Гарвуда та
британки Діани Сеттерфілд.
Ключові слова: готичний роман, неоготика.
ХХІ CENTURY GOTHIC NOVEL ON THE BASIS OF DIANE SETTERFIELD’S AND
JOHN HARWOOD’S NOVELS
This article focuses on the major features of 18th century Gothic novels which take place in
the modern-day literature. This article concentrates on peculiarities of the plot construction of the
Neo-Gothic novels, the selection of the chronotope and the variety of distinctive artistic techniques.
The best known novels by John Harwood (American) and Diane Setterfield (British) have been
selected for analysis.
Key words: Gothic novel, Neo-Gothic style.
Готичний роман, що асоціюється з містикою та жахами, розвинувся у XVIII ст. в Англії.
Він не лише сильно вплинув на творчість письменників наступного сторіччя та на
формування нових жанрів, а й зберігся у наш час, знаходячи місце у творчому доробку
сучасників. Читачі стають прихильниками тепер уже неоготики. Об’єктом даного
дослідження стали романи Діани Сеттерфілд «Тринадцята казка» (‘The Thirteenth Tale’),
«Одного разу над річкою» (‘Once upon a river’) та Джона Гарвуда «Привид автора» (‘The
Ghost Writer’), «Мій загадковий двійник» (‘The Asylum’), «Сеанс» (‘The Seance’). Метою
дослідження є продемонструвати тяглість між традиціями готичного роману та сучасною
неоготикою.
Наскрізні теми готичних романів є добре дослідженими і відомими загалу. Майже всі
вони зустрічаються у творах, обраних для аналізу.
Типовою локацією у готичних, а відтак і у неоготичних романах є старий та добре
захований від усіх середньовічний замок, що викликає страх у будь-кого, хто коли-небудь
про нього чув. Так, головна героїня «Тринадцятої казки» Маргарет Лі вирушає у маєток,
розташований далеко від міста та на перший погляд здається закинутим. Водій швидко дістає
багаж Маргарет і спішить повернутись назад у місто, залишивши дівчину саму. У «Сеансі»
сюжет розгортається в замку, що збудований ще у часи Генріха VIII на місці монастиря та
стоїть в глушині поблизу старої каплиці.
Таке розміщення приводить нас до іншої характерної риси – замкненого простору. У
«Тринадцятій казці» сад постає справжнім лабіринтом: «Природа сама із себе витворила
лабіринт і наче навмисне намагалася збити мене з пантелику» [1]. У романі Джона Гарвуда
«Привид автора» хлопець, зайшовши у старий дім, потрапляє у пастку – двері зачиняються і
вийти він уже не в змозі.
Ще одна прикмета – мотив двійників. У «Тринадцятій казці» він стає провідним:
Маргарет Лі на перших ж сторінках знаходить свідоцтво про смерть сестри і доторкається
до шраму на боці – «знаку, залишеного сестрою» [1], а близнючка однієї із головних героїнь
роману грає вирішальну роль в історії.
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Частим прийомом, до якого вдаються творці даного жанру, є використання дзеркала.
Для прикладу, у романі «Мій загадковий двійник» знаходимо такий момент: «Я вставала
перед дзеркалом і пильно дивилася на своє відображення аж поки не впадала в дивний
напівгіпнотичний стан, в якому жести і міміка Розини (так дівчина назвала своє
відображення) здавалися мені незалежними від моїх» [2].
Знаходимо у готиці й символіку тілесного розпаду. У новому романі Діани Сеттерфілд
«Одного разу над річкою» у центрі уваги з’являється потонула дівчинка на руках у
незнайомого чоловіка. Тут можемо бачити гру авторки із описом їхнього стану: кремезний
чолов’яга лякає усіх своїм виглядом, «ніс косий та сплющений, а під ним глибочіла
порожнява, чорна від крові» [3, с.9], а от дитинча спершу й зовсім вважають лялькою:
«Кучері її були зроблені із справжнього волосся і він ніяк не міг з’ясувати, яким чином вони
прикріплені до голови» [3, с. 12].
Такі епізоди, що межують із описами смерті, приводять наше дослідження до іще
одного готичного прийому – спіритизму. Ним просякнуті майже усі твори, згадані у цьому
тексті. Протягом усієї «Тринадцятої казки» Маргарет Лі відчуває присутність своєї мертвої
сестри та намагається її віднайти. «Сеанс» розпочинається зі згадки про спіритичні зібрання
та продовжується їх описом. А герой роману «Одного разу над річкою» Джонатан на власні
очі бачить дух дівчинки, що померла та ожила.
У цих творах знаходимо й інші типові готичні особливості: простонародна свідомість
та перекази (легенда про Перевізника у «Одного разу над річкою», родинна історія у
«Привиді автора»), наявність скептика, що намагається науково обґрунтувати містичні події
(«Сеанс») та оповідач, що стоїть осторонь, як, для прикладу, Маргарет Лі, яка покликана
лише занотовувати історію Віди Вінтер.
Отож, готичні романи не зникли у Англії минулих століть, а, швидше, навпаки – стають
все популярнішими як мінімум в сучасній англомовній літературі. Як підсумок, знаходимо
все більше авторів-сучасників, які стоять пліч-о-пліч із традиційними майстрами готики –
Анною Редкліфф, Мері Шеллі та іншими. Доведено, що маємо сучасний вияв неоготики у
романах Діани Сеттерфілд та Джона Гарвуда.
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Мельниченко Оксана
ДЖАЗОВІ ТРАДИЦІЇ В РОМАНІ РІЧАРДА ОЛДІНҐТОНА «СМЕРТЬ ГЕРОЯ»
У цій статті проаналізовано зв’язок між двома мистецькими різновидами джазу –
музичним та літературним, а також показано, як їхні загальні риси знайшли втілення на
сторінках роману «Смерть героя» Р. Олдінгтона. Також продемонстровано
інтертекстуальність як окремий спосіб втілення джазових традицій у тексті.
Ключові слова: «роман-джаз, музикальність, інтертекстуальність.
JAZZ TRADITIONSIN RICHARD ALDINGTON’S NOVEL «DEATH OF A HERO»
This article analyzes the link between the two artistic forms of jazz – music and literature, as
well as how their general features are embodied on the pages of the novel «Death of the Hero» by
R. Aldington. Intertextuality is also demonstrated as a special way of representing those jazz
traditions in the text.
Key words: jazz novel, musicality, intertextuality.
Літературний доробок Річарда Олдінґтона (1892-1962) є надзвичайно різноманітним –
поезія, проза, літературна критика та переклади. Починав Олдінґтон як поет-імажист, разом
з іншими англійськими поетами Томасом Стернзом Еліотом та Девідом Гербертом
Лоуренсом. Літературні заняття Олдінґтона перервала Перша світова війна, на яку молодий
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поет пішов добровольцем у 1916 році. Свій воєнний досвід упродовж 1916-1919 років
Олдінґтон описує у романі «Смерть Героя» («Death of a Hero», 1929).
Джаз як музичний стиль зародився на межі XIX-XX ст. у США. Пізніше він стрімко
поширюється Європою, відсуваючи віденські вальси та оперети на другий план. В Англії ж
він набуває особливих рис, здобуваючи все більше і більше прихильників. Ось яку
характеристику цьому стилю надає Фіцджеральд: «It is associated with a state of nervous
stimulation, not unlike that of big cities behind the lines of a war» [4].
Через це рішення Річарда Олдінґтона написати роман-джаз (як він сам його визначає)
було дуже своєчасним. Автор у передмові зазначає, що джаз стосується більше способу
художнього мислення, аніж тематики чи змісту [5]. Окрім чітко окреслених словами ідей, не
менш важливими чинниками є ще й добір цих слів та їхнє впорядкування, інакше кажучи –
те, що робить текст літературою. Далі буде розглянуто саме естетичну та риторичну сторону
«Смерті героя».
Роман починається і закінчується картиною самогубства головного героя. За таким же
принципом побудована музика – одна і та ж нота починає та закінчує музичний твір. Отож,
так звана музична завершеність, необхідна для праць композиторів і зовсім не притаманна
романам, підкреслює приналежність даного твору до джазу в літературі.
Структуру роману оформлено за зразком справжнього музичного твору. Кожна
частина починається із заданого темпу. Перша – «Vivace» (жваво, швидко) описує
метушливість, сум’яття епохи та місця, «жваве лицемірство Вікторіанської епохи» [1]. На
цю частину припадає розповідь про життя батьків головного героя та дитинство Джорджа
Вінтерборна, повне безладдя та плутанини. Другий відрізок позначений темпом «Andante
cantabile» (спокійно, співуче) і розповідає, як пливе молодість головного героя – його нові
знайомства, перші кроки в мистецтві, кохання. Третя частина проходить у темпі «Adagio»
(повільно, спокійно). Парадоксально, але на цей розділ припадає саме війна. Для
Вінтерборна свого часу стало відкриттям, що на фронті не лише запеклі бої та суцільна
метушня, а ще й довге, вбивче очікування, солдатська рутина. Саме через цю мертвотну
атмосферу, розміреність й одноманітність днів розділ заданий у сповільненому темпі. Зоряна
Лановик подає думку про співставлення ритміки не лише з розгортанням подій у творі, а й
зі сприйняттям часу самих персонажів [1]. Нарешті Вінтерборн має час, щоб зупинитись і
обдумати своє життя – все, що було до того і все, що ще чекає на нього попереду.
Синкопічний ритм вказує на приналежність твору Олдінґтона до роману-джазу. Це
можна довести на прикладі контрастної оповіді та емоційних перепадів: від меланхолії до
цілковитого відчаю, від насмішок до глибокого суму [3].
Написана у пролозі фраза «Morte d'un eroe» переносить увагу читача до 12-ої сонати
Бетховена під назвою «Похоронний марш на смерть героя». Музичний тон цього твору
нагадує про смерть та траур, відчутний мотив навіть самогубства, що настає після
незадоволення собою самим та світом довкола.
Чільне місце у джазових композиціях завжди посідає імпровізація. У романі цей
прийом втілений у різний спосіб. Найперше, автор визнає, що не слідував жодним із
загальноприйнятих правил побудови роману [5]. Це символізує вихід за рамки, відкидання
будь-якого вже існуючого планування. У своєму дослідженні Степанова звертає увагу на ще
один імпровізаційний момент, щоправда цього разу імпровізація залишається за
персонажами роману [2]. Цим моментом стає заперечення та відкидання неідеального
минулого та теперішнього на користь майбутнього. Ми не знаємо, що лежить в основі
майбутнього, які його риси, яким його бачить Джордж. Увесь його подальший план – суттєва
імпровізація.
Зорієнтуватися
на
ходу,
ставлячи
за
головне
сам
факт
руху вперед, без уявлення про кінцеву точку – ось що він змушений
робити тепер, приречений, зруйнувавши своє минуле.
Вияви музикальності знаходимо в численних звуконаслідуваннях у романі. Тут і
награність плачу матері, подана за допомогою відтінків звуку («Sob…Sob…sob…Sob. Pause.
…Sob. Sob…Sobissimo» [5, с. 30]), і гармати раптом перетворюються на вагнерівський
окрестр («Crash! Like an orchestra at the signal of a baton the thousands of guns north and south
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opened up. The night sprang to flickering daylight with the gun-flashes, the earth trembled with the
shock, the air roared and screamed with shells. Lights rushed up from German line, and their
artillery in turn flamed into action» [5, с. 395], «zwiss, zwiss, zwiss» [5, с. 294]).
Знаходимо також і музичну метафорику, що сприяє чіткішій експресії, властивої
джазовій музиці: «adagioofdespair» [5, с. 127], «Winterbourne thought with agony how every
one of those dreadful vibrations of sound meant death or mutilation» [5, с. 342], «It was an
immense rhythmic harmony, a super-jazz of tremendous drums» [5, с. 342].
Джаз втілюється у літературному творі ще й за допомогою калейдоскопічності. За
словами Зоряни Лановик, калейдоскопічність проявляється у творі неоднорідністю
розповіді, порушенням її цілісності та немонолітністю [1]. Історія, розказана оповідачем,
часто переривається іншими, адже побудована на його спогадах про те, що він коли-небудь
чув про Вінтерборна або про те, що бачив на власні очі. Одночасно такий прийом сприяє
зміні ритміки у творі, що є характерною для джазового мистецтва.
Усі згадані вище характеристики роману – віршовані рядки з-поміж прози, відступ від
основної канви твору, фрагментарність, філософічність, зміна темпоритму тощо – можна
підсумувати термінами «омузичнення» або «ліризація». Такі прийоми утворюють
поліритмію та нагадують поезію в прозі [1]. Розповідь про життя Джорджа Вінтерборна
закінчується віршем, що допомагає ще краще омузичнити роман-джаз.
Роман Олдінґтона є реплікою у довгій дискусії воєнної літератури, починаючи ще від
Гомерових гекзаметрів, як на це натякає фінальна поема про Трою. Ця обставина, а також
діалогічна, грайлива природа джазу робить неуникненною розмову про інтертекстуальність
роману.
Джаз – це перш за все імпровізація, а отже й вихід за рамки. Така музика охоплює
величезну кількість прийомів, стилів та інтонацій, це завжди щось більше, ніж один сталий
музичний твір. У джазу немає меж, саме тому численне пародіювання та посилання на інші
тексти в романі «Смерть героя» можемо вважати також однією із рис джазу.
Інтертекстуальність виявляється в цитуванні, прямому посиланні або пародіюванні
літературних творів – і всі три її види можемо зустріти у романі Олдінґтона.
Для прикладу, поглянувши на опис зустрічей митців у Лондоні, одразу відчуваємо
схожість із вечорами, описаними Фіцджеральдом у романі «Великий Ґетсбі». Однакові і
люди, присутні на вечірці, і теми, які вони зачіпають у своїх розмовах, та навіть дещо
зневажливе ставлення самих авторів до схожого прошарку суспільства з усіма їх
зацікавленнями тощо.
Структура роману віддає данину античним традиціям, щоправда з промовистими
корективами XX сторіччя. Найперше можемо помітити типову для античної драматургії
структуру твору: пролог та епілог. Степанова прирівнює роль оповідача до партії хору в
античній трагедії [2]. Подібно до неї читач дізнається про основний перебіг подій та їхнє
закінчення вже на самому початку. Такий принцип побудови твору концентрує увагу, в
даному випадку, не на самій смерті, а на значно менших епізодах, які, власне, і мали вплив
на кінцівку. В той же час, дослідниця зауважує, що в «Смерті героя» немає типового
трагічного персонажа, оскільки антична трагедія вимагає нетипового героя із чіткою ціллю
в житті, а Джордж Вінтерборн не задовольняє жодну з умов. Степанова пояснює, що саме
для посилення контрасту автору потрібні посилання на античність (як символ чіткого
порядку та гармонії) і джаз (хаос та імпровізація).
Закінчення твору теж супроводжується античними образами, а саме зображенням
падіння Трої. Перші рядки прикінцевого вірша розпочинаються словами: «Eleven years after
the fall of Troy» [5, с. 398]. Вони слугують символом падіння імперії, а вказаний час повертає
читача до моменту повалення Європи.
Підсумовуючи, варто зазначити, що роман «Смерть героя» Річарда Олдінґтона є
надзвичайно багатогранним твором, оформленим відповідно до вимог джазового жанру, а
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використані автором стилістичні прийоми помітно омузичнюють романний текст, тим самим
перетворюючи його на унікальний зразок літератури ХХ століття.
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Mochun Olena
PSYCHOLOGISCHE ANSÄTZE
IN DER THOMAS MANN-FORSCHUNG
In den letzten drei Jahrzehnten des XX. Jahrhunderts zeigte sich in der Thomas MannForschung deutlich das Interesse und das Bedürfnis, sowohl den Autor Thomas Mann als auch sein
Schaffen psychologisch zu verstehen. Der Grund dafür waren gesicherte Informationen, die über
den Schriftsteller und sein Werk in einem hohen Maße vorlagen und auch psychologisch
interpretiert werden mussten. Es handelte sich vor allem darum, einzuschätzen, inwieweit die Daten
vom Autorbewusstsein abhängig sind, aber auch um die psychologischen Einschätzungen der
Romanfiguren, um die keine Textinterpretation herumkommt. Wie Manfred Dierks formuliert hat,
die Methode einer solcher Psychologie war „in der Regel Einfühlung (Empathie), das
Wahrheitskriterium Plausibilität, also Psychologie ganz auf eigene Hand“ [2, S. 20]. Ausgehend
von den zahlreichen Äußerungen von Thomas Mann zu seinem eigenen Schaffen, von seiner
Überzeugung, dass gute Dichtung immer Bekenntnis sein soll („Versuch über das Theater“, „Geist
und Kunst“), etablierte sich in den literaturwissenschaftlichen Arbeiten der Begriff
„Selbstinterpretation“ oder „Selbstdeutung“. Im Essay „Bilse und ich“ besteht Thomas Mann
darauf, dass sich seine Werke ausschließlich auf seine eigene Person beziehen: „Nicht von Euch ist
die Rede, gar niemals, seid es nun getröstet, sondern von mir, von mir…“ [3, S. 11]. In den
„Betrachtungen eines Unpolitischen“ behauptet der Schriftsteller, dass seine Schriften „geistlichsittliche Bemühung um ein problematisches Ich“ [5, S. 20] gewesen sind, „auf die Rettung und
Rechtfertigung des eigenen Lebens notgedrungen bedacht“ [4, S. 352]. Auch Heinrich Mann
diagnostizierte bei seinem Bruder in einem nicht abgesandten Brief „wütende Leidenschaft für das
eigene Ich“ [Zitiert nach: 6, S. 90]. Die selbstinterpretierenden Bekenntnisse von Thomas Mann
haben der Forschung entscheidend den methodischen Weg formuliert. Wie Wiebke Buchner
feststellt, tat dieser radikale Selbstzug von Thomas Mann dem Drang nach genauer Darstellung der
„Wirklichkeit“, nach dem Schein von rücksichtsloser Objektivität keinen Abbruch [1, S. 65].
Gestützt wird die subjektive Poetik, der Bekenntnischarakter von Dichtung durch das Zitat aus
Henrik Ibsens Vierzeiler „Ein Vers“, der auch Motto des Novellenbandes „Tristan“ (1903) ist:
„Dichten, das ist Gerichtstag über sich selbst halten“. Somit ist Dichtung für Thomas Mann
Bekenntnis des Künstlers über sein inneres Wesen und seine Daseinsform. Die Formel aus Ibsen’s
Gedicht zitierte Thomas Mann immer wieder, wenn es um den Bekenntnischarakter von Kunst ging.
Der Begriff „Selbstinterpretation“ wird in Bezug auf das Schaffen Thomas Manns im Rahmen der
narrativen Psychologie verstanden, nach der wir unser ganzes Lebens und unsere Beziehung zur
Welt als Narration gestalten. So gesehen, wird das literarische Werk als eine narrative Konstruktion
auch als Material für die Analyse der Psyche des Schriftstellers betrachtet. So hat Hans Wysling
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darauf hingewiesen, dass vor allem das Briefwerk von Thomas Mann „jene Selbstreflexion, jene
Selbsterforschung, Selbsterörterung, Selbstrechtfertigung“ leistete, „die ja immer schon – im
psychologischen wie im moralischen Sinn – der Kern auch seiner Werke war“ [7, S. 86]. Der
Forscher charakterisiert das schriftstellerische Ich von Thomas Mann als „reizbar und dünnhäutig“.
„Feste Werte kannte es nicht. Es kannte nur seine Problematik, seine Labilität und Mobilität. Seine
Fragwürdigkeit schien ihm das einzige zu sein, was zu erforschen ihm aufgegeben war“ [7, S. 86].
In der Monographie „Das Sein im Text: Analysen zu Thomas Manns Wirklichkeitsverständnis und
ihrem Wandel“ weist Franz Orlik darauf hin, dass Narzissmus- und Homosexualitätsparadigma die
psychologische Forschungsrichtung wesentlich verstärkt haben. Der Fortscher versucht das
Realitätsverhältnis des Schriftstellers Thomas Mann zu bestimmen. So liest er zum Beispiel die
Skizze „Das Wunderkind“ als literarische Auseinandersetzung des Autors mit seiner neuen
Lebenssituation: „Die neue Situation, in der Thomas Mann sich vorfindet, ist für ihn und sein
Schaffen bedrohlich. Sie zeitigt „Verzettelung“; der Dichter Thomas Mann ist nun „nicht mehr
einsam, frei und verpflichtungslos“, sondern „mit Verantwortung belastet“ [6, S. 42]. Franz Orlik
ist überzeugt, dass Thomas Mann nah an seiner Lebenssituation geschrieben hat und Themen
behandelt hat, mit denen er sich in seinem Privatleben grade auseinandersetzen musste.
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Мурдза Юліанна
ОБРАЗ БЛАЗНЯ В ТРАГЕДІЇ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА
«КОРОЛЬ ЛІР»
У статті досліджено особливості функціонування та типологію блазня в трагедії
Вільяма Шекспіра «Король Лір». Акцентовано на амбівалентній природі цього образу, який,
зважаючи на його функціональне навантаження, постає однією із центральних дійових осіб
п’єси.
Ключові слова: Єлизаветинський театр, образ блазня, типологія блазня, функції
блазня, трагедія, В. Шекспір.
The Image of the Fool in William Shakespeare’s Tragedy “King Lear”
The article examines the peculiarities of functioning and the typology of the Fool in William
Shakespeare’s tragedy “King Lear”. It emphasises the ambivalent nature of this image, which, due
to its functional specificity, appears as one of the major characters of the play.
Key words: the Elizabethan Theatre, the image of the Fool, the typology of the Fool, Fool’s
functions, tragedy, W. Shakespeare.
Ім’я Вільяма Шекспіра (1564–1616) протягом вже тривалого часу функціонує у
світовій літературі як символ найвищої драматургічної майстерності та неперевершеного
поетичного таланту, «центральна постать Західного канону» (Г. Блум): «…маємо право
написати: Шекспір – це канон. Саме він окреслює цінності і межі літератури» [1, с. 57].
Створені більше як чотири століття тому твори Шекспіра залишаються сучасними та
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актуальними і тепер, стимулюючи нові естетичні пошуки і прочитання в контексті нової
культурно-історичної епохи. В центрі його творів – людина і проблеми її буття. Шекспір
вражає глибиною знання людської природи і психології, а також силою пізнавальної
гостроти, роздумуючи у своїх творах про добро і зло, егоїзм і людяність, любов і ненависть,
відчай і надію, життя і смерть.
Серед найвідоміших Шекспірових образів – Гамлет, Отелло, Король Лір. Проте не
менш важливим для розуміння складного і розмаїтого художнього світу англійського
драматурга є образ Блазня, до якого автор апелює в багатьох своїх творах – і комедіях, і
трагедіях, і трагікомедіях. Образ блазня, щоправда, не є творінням Шекспіра, а, як зауважує
українська дослідниця Г. Пастушук, «даниною тій довголітній традиції, що існувала на
британській середньовічній сцені протягом кількох століть і що завжди передбачала у навіть
найсерйознішій виставі наявність персонажа-веселуна, розважальника публіки,
інтерпретатора сценічної дії» [4, с. 262]. Постать блазня є одним із культурних кодів
Середньовіччя і згодом Ренесансу.
Означуючи основоположні риси і типи західноєвропейського блазня в праці
«Теологія сміху як феномен західної культури», О. Голозубов наголошує на амбівалентності
цього архетипного персонажа: «…він насолоджується власною подвійністю і перевагою над
тими, хто не хоче зізнатися собі у цій подвійності. Він оголює світ і людину»; та вирізняє сім
його буттєвих втілень: буффон, трикстер, клоун, арлекін, ейрон, святий дурень, юродивий,
які й визначають його ігровий і театральний потенціал [див.: 2, с. 75-78]. З одного боку,
блазень – це персонаж, що кривляється й блазнює на потіху іншим; з іншого – прикидаючись
дурнем, він говорить правду, якою б гіркою вона не була. Це ці два аспекти, що складають
ядро концепту «блазень».
В англійській драмі XVI ст. блазень постає позасюжетним персонажем, що займає
«проміжне місце між сценою і глядачами, коментуючи усе, що відбувається» [3, с. 94], та
пропонуючи глядачеві альтернативну точку зору на представлені події. Зрештою,
блазнювання як особлива форма сценічного мистецтва стало невід’ємною частиною
єлизаветинського театру (кінець XVI – початок XVIІ ст.), перетворюючи блазня, від якого
вимагалося «виняткове чуття балансу і вміння втриматися “на межі”» [4, с. 267], на
своєрідного носія англійського «культурного коду» та, зрештою, повноцінного
літературного персонажа в творах Вільяма Шекспіра. Саме в п’єсах Великого Барда блазень
перетворюється на індивідуалізованого динамічного персонажа. При цьому, значний вплив
на формування образів блазнів у зрілих і пізніх п’єсах Шекспіра мали не тільки фольклорна
традиція, а й манера блазнювання відомого лондонського блазня – Діка Тарлтона, «першого
блазня Королеви Єлизавети <…>, який задля ефекту більше покладався на вирази обличчя і
жестикуляцію, ніж на літературну вигадливість чи сатиричні коментарі» [6, c. 147, 149], а
також акторська діяльність комічних акторів «Глобуса», передусім Роберта Арміна.
Яскравими прикладами шекспірівського блазня-речника є образи Бруска і Феста в
комедіях «Як вам це подобається» і «Дванадцята ніч», безіменних гробарів у «Гамлеті»,
Автоліка у «Зимовій казці», а також Блазня короля у трагедії «Король Лір», яка і слугує
матеріалом дослідження.
У трагедії Шекспіра Блазень відіграє знакову роль у процесі прозріння короля Ліра,
проте з’являється він тільки тоді, коли король здійснює свій безглуздий вчинок – позбавляє
себе влади і багатства, віддаючи все двом старшим дочкам – Гонерільї і Регані, довірившись
їхній облесливій мові, та виганяє наймолодшу дочку Корделію за її правдиву відповідь
(Акт І, сцена IV). У цій п’єсі Шекспіра образ блазня значно ускладнюється і розширюється:
він виконує тут функції не так забавника короля, як виступає у ролі філософа і мудреця, який
здатен донести до Ліра правду усієї ситуації, вірного його захисника, а також речника
короля, виразника його дурості і совісті. В ігровій формі блазень подекуди перебирає на себе
роль короля, стає його тіню і дзеркалом, аби той міг подивитися на себе зі сторони та
усвідомити помилковість своєї поведінки. Адже лише блазню дозволено критикувати короля
без ризику бути покараним (тоді як для Кента спроби врозумити Ліра закінчуються
вигнанням).
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Показовою є вже перша сцена появи Блазня: король дає переодягненому Кенту гроші
як плату за послугу і майбутню службу; його найняти хоче також Блазень, віддаючи, навіть
не роздумуючи, свій ковпак як плату. Паралельні дії Блазня та його слова – «Would I had two
coxcombs and two daughters! <…> If I gave them all my living, I’d keep my coxcombs myself.
There’s mine; beg another of thy daughters» – натякають на нерозумність рішення Ліра
зректися трону та поділити королівство. Ковпак – невід’ємний атрибут блазня, маркер його
ідентичності, так само як корона (трон) – атрибут короля, його влади і величі. Як мудрець
Блазень повчає короля: «Give me an egg, nuncle, and I’ll give thee two crowns. <...> after I have
cut the egg i’ the middle, and eat up the meat, the two crowns of the egg. When thou clovest thy
crown i’ the middle, and gavest away both parts, thou borest thy ass on thy back o’er the dirt: thou
hadst little wit in thy bald crown, when thou gavest thy golden one away. <...> thou hast pared thy
wit o’ both sides, and left nothing i’ the middle» [5, Act І, Scene ІV]. Так король Лір позбувся
всього: трону, маєтків, поваги від старших дочок, присутності наймолодшої дочки, яка його
найбільше любить. «Розламавши свою корону і віддавши обидві половинки», тобто
розділивши королівство, він «bor’st thine ass on thy back o’er the dirt», тобто своїми руками
зруйнував усталену ієрархію. Втративши корону і багатство (маркери королівської
ідентичності), Лір, як висловлюється Блазень, став ніким: «Now thou art an O without a figure
<…> thou art nothing. <…> a shealed peascod». Які ж правдиві, хоча й дуже жорстокі ці слова.
Скільки докору відчувається у них щодо нерозумної поведінки короля, його оманливості
щодо своїх дочок. Усе це дає підстави Блазню вважати Ліра дурнем: «thou hadst little wit in
thy bald crown when thou gav’st thy golden one away» [5, Act І, Scene ІV]. Такі жарти аж ніяк
не звеселяють короля, адже Блазень говорить йому те, про що він вже почав здогадуватися,
але в чому ще боїться зізнатися навіть собі.
Так Блазень перетворюється на речника совісті і сумління короля, озвучуючи його
потаємні думки, передчуття і сумніви. Отже, він не тільки і не стільки розважає Ліра (і
глядача зі сцени), як коментує події, з іронією і сарказмом викриває пиху і дурість короля,
нагадує про його непевну ситуацію та безглуздість його минулих вчинків, щоб застерегти
від майбутніх: «For, you trow, nuncle, The hedge-sparrow fed the cuckoo so long, That it’s had it
head bit off by it young. So, out went the candle, and we were left darkling» [5, Act І, Scene ІV]. У
такі моменти Блазень постає «мудрим» дурнем, а от король – справжнім дурнем: вони ніби
міняються місцями.
Не залишає короля Блазень і в момент його найбільшого розпачу, розділяючи з ним
усі поневіряння. Якщо в попередніх сценах у функції Блазня входило інформування про події
та іронічне коментування і викриття помилок Ліра, то тепер його мета – захистити Ліра від
стихії, ворогів і, найголовніше, самого себе. Турботливий і люблячий Блазень стає
найближчою людиною Ліра. І зрештою король визнає те, що найвища мудрість часто
приходить у найскромніших формах. Саме Блазень і представляє цю скромну форму
мудрості. Проте тепер вже вустами божевільного Ліра промовляє здоровий глузд Блазня:
«When the mind’s free, / The body’s delicate: the tempest in my mind / Doth from my senses take
all feeling else / Save what beats there. Filial ingratitude! / Is it not as this mouth should tear this
hand / For lifting food to’t? But I will punish home; / No, I will weep no more. In such a night / To
shut me out! Pour on; I will endure. / In such a night as this!» [5, Act IІI, Scene IV]. Як Блазень,
так і король є уособленням дурості із трагічним, жорстоким наслідком.
У «Королі Лірі» Блазень, без сумніву, – це одна з головних дійових осіб. У своїх
жартівливих, але проникливих словах він постає втіленням життєвої мудрості і справжнім
порадником королю. Його мова алегорична, а алегорії сповнені філософського змісту: «this
fellow has banished two one’s daughters, and did the third a blessing against his will; <…> Would
I had two coxcombs and two daughters! <…> If I gave them all my living, I’ld keep my coxcombs
myself. There’s mine; beg another of thy daughters». У цих словах гірка правда життя, іронія і
повчання. Блазень спонукає короля замислитися над його безглуздим вчинком – відмови від
влади і багатства. Що ж чекає короля? Відповідь криється у таких словах Блазня: «Truth’s a
dog must to kennel; he must be whipped out, when Lady the brach may stand by the fire and stink»
[5, Act І, Scene ІV], що містить надзвичайно влучне порівняння долі короля Ліра і його
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старших дочок, жорстокості їхнього ставлення. Проте король не розуміє глибини слів
Блазня, і тоді він вчить Ліра народної мудрості: «Mark it, nuncle: / Have more than thou
showest, / Speak less than thou knowest, / Lend less than thou owest, / Ride more than thou goest, /
Learn more than thou trowest, / Set less than thou throwest; / Leave thy drink and thy whore, / And
keep in-a-door, / And thou shalt have more / Than two tens to a score». Скільки розумного зерна
криється в цих словах народної мудрості, яку Блазень називає «the breath of an unfee’d
lawyer» [5, Act І, Scene ІV], що є дуже актуальним і тепер. Звертаючись до короля, Блазень
говорить: «you gave me nothing for’t. Can you make no use of nothing, nuncle?» [5, Act І, Scene
ІV]. На це схожі прибутки від багатства короля, які він віддав старшим дочкам. Пояснюючи
королю свої слова, зміст яких Лір не може до кінця збагнути, Блазень називає його дурнем і
повчає словами народної мудрості: «That lord that counsell’d thee / To give away thy land, /
Come place him here by me, / Do thou for him stand: / The sweet and bitter fool / Will presently
appear; / The one in motley here, / The other found out there» [5, Act І, Scene ІV]. Він пояснює
Ліру, який все ще нічого не розуміє зі слів Блазня: «All thy other titles thou hast given away;
that thou wast born with» [5, Act І, Scene ІV]. Блазень вже не простий споглядач і жартівник,
а критик нерозумної поведінки короля. Він передбачає брехню і несправедливість, яка чекає
на Ліра, його майбутню долю.
Блазень – найцікавіший з усіх персонажів, бо з його слів читач черпає не тільки
життєву мудрість, істини буття, а й чесність і правду. Покликання блазня – блазнювати; його
талант – у тонкій іронії, що часто слугує захистом від трагічних переживань. Він добре
знається на людській природі і розбирається у почуттях інших людей. Блазень оперує голими
і жорстокими фактами, для проголошення яких пасують не прекрасні вірші, а жарти й
дотепи, в основі яких – іронія. Чесність його абсолютно незалежна. У трагедії Шекспіра
Блазень повстає проти шаленства особистих пристрастей, проголошуючи загальні, тверезі
істини. На запитання Ліра: «Who is it that can tell me who I am?», Блазень із сумом сповіщає:
«Lear’s shadow <…> Which they will make an obedient father» [5, Act І, Scene ІV].
Саме з подачі Блазня, який не дає королю забути про його вчинок щодо Корделії, Лір
починає бачити правду і розуміти чесність своєї наймолодшої дочки: «O most small fault, /
How ugly didst thou in Cordelia show! / That, like an engine, wrench’d my frame of nature / From
the fix’d place; drew from heart all love, / And added to the gall»; та фальшивість у словах
Гонерільї: «Ingratitude, thou marble-hearted fiend, More hideous when thou show’st thee in a
child Than the sea-monster!». Король в розпачі вигукує: «Woe, that too late repents» [5, Act І,
Scene ІV]. Він починає прозрівати, проте ще має надію на другу дочку Регану, в якої, на його
думку, знайде притулок. І знову до нього звертається Блазень: «Shalt see thy other daughter
will use thee kindly; for though she’s as like this as a crab's like an apple, yet I can tell what I can
tell. <...> She will taste as like this as a crab does to a crab». Блазень переконаний, що і Регана
вижене свого батька, тому повчає короля так: «Thou canst tell why one’s nose stands i’ the
middle on’s face? Why, to keep one’s eyes of either side’s nose; that what a man cannot smell out,
he may spy into» [5, Act І, Scene V]. Блазень знову і знову хоче попередити короля щодо другої
дочки Регани. З іронією він промовляє до Ліра: «Canst tell how an oyster makes his shell? Why,
to put his head in; not to give it away to his daughters, and leave his horns without a case» [5, Act
І, Scene V]. Та зрештою співчуває королю, кажучи: «Thou shouldst not have been old till thou
hadst been wise». Крім того, він співає йому повчальну пісеньку: «Fathers that wear rags / Do
make their children blind; / But fathers that bear bags / Shall see their children kind» [5, Act І,
Scene V]. І це споконвічна дилема всіх часів.
Під впливом Блазня король поступово приходить до розуміння помилковості свого
вчинку і нерозсудливості своєї поведінки. Саме Блазень у дотепній, а то й іронічній і
саркастичній формі доносить до Ліра суть ситуації, в якій той опинився. Коли ж Лір
усвідомлює все сам і зрештою прозріває, Блазень зникає, виконавши своє головне
призначення – викрити лицемірство, розкрити королю правду життя, навчити його
прислухатися до розуму і серця та цінувати те, що має (подальша доля Блазня незрозуміла).
Тепер вже з уст божевільного, але просвітленого короля лунають істини, які раніше
проповідував вірний йому «мудрий» Блазень. Лір немов би сам стає Блазнем, нарешті
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зрозумівши сенс життя та справжні цінності: в особі короля, який прозрів, прихований
блазень.
Традиційно блазень – це другорядний персонаж, який функціонує поза сюжетом:
коментуючи та інтерпретуючи ключові колізії простою і доступною мовою для пересічного
глядача, він виступає медіатором між сценою і глядачем. У Шекспіровій трагедії «Король
Лір» Блазень, завдяки своїй неординарності, активності, проникливості і розуму, а також
можливості говорити правду королю про короля, не дотримуючись правил етикету, радше
сприймається як один із головних персонажів. Водночас Блазень у «Королі Лірі» – це
приклад культурного, професійного блазня, «мудрого дурня», який виконує функцію не
тільки розвеселяти короля і його оточуючих, а й критикувати і давати йому мудрі поради у
випадку його нерозумної поведінки, відкривати йому очі на справжній стан речей. А
достатній рівень комунікабельності Блазня «Короля Ліра» дозволяє йому легко вступати в
контакт, спілкуватися і доносити життєві істини. Блазень короля Ліра – найрозумніший і
найблагородніший, мабуть, з-поміж Шекспірових блазнів. Його жарти і коментарі наповнені
глибоким філософським змістом, його образ – людський і людяний.
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Митулинська Марта
ДЕГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ОПОНЕНТІВ: ДИСКУРСИВНІ ТА КОГНІТИВНІ
АСПЕКТИ
Мова та ідеологія - це область критичного дискурс-аналізу, яка привертає все більше
уваги лінгвістів. Зростання впливу засобів масової інформації зумовило необхідність аналізу
мовних механізмів, особливо в політичному дискурсі. Перемикання коду між двома і більше
мовами або діалектами відповідно до визначених екстралінгвістичних факторів є
стратегією політиків, що використовувується для отримання підтримки на виборах.
Ключові слова: політичний дискурс, критичний дискурс-аналіз, дегуманізація, методи
дегуманізації.
DEHUMANIZING POLITICAL OTHERS: DISCURSIVE AND COGNITIVE
PERSPECTIVES
Language and Ideology is an area of critical discourse analysis that has increasingly gained
importance in the linguistic sciences. The vast influence of the media has provided a need for the
explicit analysis of common linguistic mechanisms, particularly those in political discourse.
Codeswitching, general pattern in a speech community of switching between two or more available
languages or dialects with respect to certain extralinguistic factors is strategically employed by
politicians to gain support for elections.
Keywords: political discourse, critical discourse-analysis, dehumanization, methods of
dehumanization.
179

Політичний дискурс являє собою інституційне спілкування, яке, на відміну від
особистісного орієнтованого спілкування, використовує певну систему професійноорієнтованих знаків, тобто має власну підмову (пареміологія, фразеологія, лексика) [1, c.
105]. Політичний дискурс - це специфічний різновид дискурсу, так як він має на меті
утримання та завоювання політичної влади [2]. Метою політичного дискурсу є не опис, а
пробудження, переконання намірів в адресата, надання ґрунту для переконання і спонукання
до дії.
Головна тема і мета політичного дискурсу втілюється в його інструментальному
призначенні, що розгортається між певними політичними силами в боротьбі за владу.
Політичний дискурс легітимізує новий порядок денний [3]. У політичному просторі
перманентно здійснюються переоцінка і переформулювання норм, цілей і завдань, що вказує
на неможливість визначення та встановлення його чітких меж з огляду на дедалі
взаємозв'язків між його елементами.
Однією з найбільш поширених технологій формування образу Чужого в політиці є
дегуманізація - комплекс ідей і дій, що дозволяють уявити політичних опонентів як акторів,
позбавлених людських начал, і, отже, виправдовувати практично будь-які дії щодо них.
Роль технології дегуманізації в системі владної взаємодії безпосередньо визначена
цілями її використання. Спираючись на ідеї В. Харле, ми виділяємо такі цілі як політична
ідентифікація; легітимація існуючого політичного порядку; політична мобілізація;
дискредитація політичного конкурента; зняття відповідальності за політичні невдачі;
психологічна компенсація; ціннісна орієнтація і політична соціалізація [4, с. 16].
За допомогою аналізу критичного дискурсу (CDA) можна визначити, які мовні засоби
можуть сприяти тому, щоб Трамп приваблював свою публіку за домогою прес-конференцій,
різних телевізійних виступів та офіційних виступів після вступу на пост президента: «Trump
attracts his such affective components of communicative behavior as repetitions, hyperbole, and
name-calling, among other things; his manipulative use of in-group vs. out-group dynamic; and,
finally, his use of implicit meaning and presuppositions» [5]. Тим не менш, активізація
афективного компонента є стратегічним для Трампа, хоча також вірно, що звернення до
емоцій є природним і часто інтуїтивним з його боку. Окрім того, повторення та негативне
маркування гарантують, що певні ідеї стають постійними у свідомості майбутніх виборців і
що опоненти підсвідомо асоціюються з чимось негативним.
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Nakonechna Tetyana
TYPEN DER SATZVERBINDUNGEN
IM SCHÖNGEISTIGEN TEXT
In unserer Arbeit befassen wir uns mit den grundlegenden Fragen des komplexen Satzes und
zwar mit den parataktischen Beziehungen der einfachen Sätze in der Satzreihe. Das Ziel unserer
Arbeit besteht darin, folgende Teilaufgaben zu lösen: Den Begriff "Satz" zu bestimmen, die
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syntaktischen Satzformen festzustellen, die Satzverbindung anhand ihrer Merkmale auszusondern,
die semantischen Beziehungstypen der Koordination in der Satzverbindung zu unterscheiden und
mit dem Sprachmaterial zu belegen.
Als theoretische Grundlage für unsere Untersuchung dienten die Bücher von folgenden
Sprachwissenschaftlern: G. Helbig, J. Buscha, G. Drozdowski, E. Schendels, W. Admoni,
O. Moskalskaya, K. Sommerfeldt, G. Starke.
Die Prinzipien der allgemeinen Satzlehre waren für unsere Forschung maßgebend. Zuerst
mussten der Satz und seine Hauptmerkmale berücksichtigt werden: das Vorhandensein des Subjekts
und des Prädikats, mögliche elliptische Satzmodelle und semantische Auslastung vorhandener
Satzglieder.
Unsere Aufmerksamkeit galt den Arten formaler und semantischer Verbindungen zwischen
Hauptsätzen in einem komplexen Satz und der Frage, welche Konjunktionen zum Ausdruck dieser
Beziehungen beitragen. Eine detaillierte Unterscheidung der semantischen Beziehungen zwischen
den Hauptsätzen in der Satzreihe ergibt folgende Einteilung der logischen Verbindungsarten:
kopulative (anreihende) Verbindung, adversative (entgegensetzende) Verbindung, kausale
(begründende) Verbindung, konsekutive Verbindung, disjunktive (ausschließende) Verbindung,
restriktive Verbindung, konzessive Verbindung, konjunktionslose Verbindung – insgesamt 8 Typen
von logischen (semantischen) Verbindungsarten.
Die analytische Untersuchung des Sprachmaterials (drei deutsche Romane aus dem 19ten
und 20sten Jh.) wurde dank einer modernen Methode durchgeführt – der automatischen Suche mit
Hilfe des Computerprogramms "Word". Diese Methodik ermöglichte uns, die Texte auf alle
Konjunktionen zu überprüfen und die Verwendungshäufigkeit der jeweiligen Konjunktion in den
Texten festzustellen. Wir haben auch den Einfluss der Konjunktionen auf die Wortfolge im Satz
betrachtet.
Zusammenfassend lässt sich Folgendes behaupten: Das kopulative Verhältnis wird
hergestellt durch Konjunktionen und, sowohl…als/wie (auch), weder…noch, nicht nur…sondern
auch oder durch Konjunktionaladverbien auch, außerdem, ferner, zudem, überdies, ebenso,
ebenfalls, gleichfalls; das adversative Verhältnis wird hergestellt durch Konjunktionen aber, doch,
jedoch, sondern oder durch Konjunktionaladverbien dagegen, hingegen, indessen, vielmehr; das
kausale Verhältnis wird hergestellt durch Konjunktion denn oder Konjunktionaladverb nämlich;
das konsekutive Verhältnis wird durch Konjunktionaladverbien ausgedrückt also, folglich, daher,
darum, demnach, deshalb, deswegen, mithin, somit, infolgedessen; das disjunktive (alternative)
Verhältnis wird hergestellt durch Konjunktionen oder, entweder... oder oder durch
Konjunktionaladverbien sonst, andernfalls; das restriktive Verhältnis – durch Konjunktionen aber,
doch, allein, jedoch oder durch Konjunktionaladverbien freilich, zwar... (aber), wohl... (aber), nur,
indessen; die konzessive Satzverbindung wird signalisiert durch Konjunktionaladverbien trotzdem,
gleichwohl, nichtsdestoweniger, dessenungeachtet oder durch das Konjunktionaladverb zwar im
1. Hauptsatz, die koordinierende Konjunktion aber am Anfang des 2. Hauptsatz und trotzdem im
2. Hauptsatz.
Unsere Arbeit kann die Grundlage für weitere Forschungen auf diesem Gebiet werden, da
sie interessantes grammatikalisches Material und semantische Analysen vorsieht.
Обуховська Софія
ОБРАЗ СТАРШОГО БРАТА
В РОМАНІ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА «1984»
Всесвітньо відомий англійський письменник Дж. Орвелл у романі-антиутопії «1984»
(об’єкт дослідження статті) зобразив тоталітаризм і диктатуру влади. Актуальність
проблематики незаперечна, бо письменник показав позачасові проблеми : війна, насильство,
маніпуляція, повстання та репресії. Найголовнішою із них є проблема диктатора (образ
Старшого Брата). Доведено, що надалі цей образ став прикладом ТСО літературного
походження.
Ключові слова: антиутопія, образ диктатора, війна, Старший Брат.
THE IMAGE OF BIG BROTHER IN GEORGE ORWELL`S NOVEL «1984»
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A world-famous English writer George Orwell in his anti-utopia «1984» (which is the object
to study in the present article) represented totalitarism and authority dictatorship. The topicality of
the issues is indisputable, because the author described eternal problems, such as war, violence,
manipulation, rebellion and repression. The most important is the problem of dictator (the image
of Big Brother) which has been chosen to study in the article. The image of Big Brother has been
proved to become the example of traditional image of literary origin.
Key words: anti-utopia, image of dictator, war, Big Brother.
Антиутопія стала дуже популярна в XX ст. оскільки саме в той час набирали сили
тоталітарні і диктаторські режими. Тогочасні письменники вдавалися до будь-яких способів
опису подій, щоб максимально завуальовано, але точно і правдоподібно передати ту
атмосферу народження диктатур у світі. І у творі англійського письменника Джорджа
Орвелла «1984», який є об’єктом даного дослідження, саме так і відбувається. Актуальність
проблематики незаперечна, бо письменник показав позачасові проблеми : війна, насильство,
маніпуляція, повстання та репресії були і будуть на часі завжди. Найголовнішою із них є
проблема диктатора (образ Старшого Брата), проблема культу особи і її вплив на суспільну
свідомість. Саме цей образ є предметом дослідження статті.
Теоретичною базою стали дослідження про ТСО у порівняльному
літературознавстві А. Волкова [1], Н. М. Москаленко [1] про вияви, ознаки, функціонування
ТСО. Методологічну основу дослідження становлять методи спостереження,
систематизація, класифікація, узагальнення.
Події роману відбуваються в Лондоні 1984 року – головному місті “Першої Злітної
Смуги” і третьої за кількістю населення провінції держави Океанія. Тоталітарна Океанія
перебуває в стані війни з іншими наддержавами: Євразією та Остазією. Воюючи з однією,
Океанія укладає мир з іншою, і навпаки. Союзники і вороги змінюються миттєво, без жодних
пояснень, а населення це вважає нормальним явищем.
На чолі держави перебуває Партія, лідером якої є Старший Брат, і саме його образ,
роль у романі «1984», місце в суспільстві та вплив на людство є метою даного дослідження.
Як зазначає Джордж Орвелл, Старший Брат є уособленням влади, а точніше страшної
сили влади. В країні панує культ особи, що підтверджується наявністю по всій території
держави плакатів із його зображенням, де написано: «Старший Брат стежить за тобою».
Ця пропаганда слідкує за людиною на вулиці, в домі, в під’їзді, і взагалі кругом, куди б ти не
пішов і де б не глянув. Читаючи твір, ми так і не можемо до кінця збагнути чи живий
насправді Старший Брат, чи він є просто засобом маніпуляції в руках Партії. Головний герой
Вінстон Сміт запитав свого ката О’Браєна: «Існує він в тому сенсі, якому існую я», і отримує
відповідь: «Ви не існуєте. Втім це навряд чи має значення. Старший Брат існує і
безсмертний – як уособлення партії» [2].
Образ персонажа відповідає множинному образу неіснуючої маси, що, проте,
виглядає сильним і всевладним: «Партія прагне до влади, винятково заради неї самої. Влада
– не засіб, вона – ціль…Ціль репресій – репресії. Ціль катування – катування. Ціль влади –
влада… Індивід володіє владою настільки, наскільки він перестав бути індивідом. Ви знаєте
партійний лозунг ”Свобода – це рабство”. Вам не приходило в голову, що його можна
перевернути? Рабство – це свобода. Одна – вільна – людина завжди терпить поразку…Але
якщо вона може повністю, без залишку, підкоритись, якщо вона може відмовитись від себе,
якщо вона може розчинитись в партії так, що вона стане партією, тоді вона всемогутня
і безсмертна» [2].
Звернемо увагу на портрет персонажа: Старший Брат зображений як чоловік 45 років
з чорними вусами і по-чоловічому привабливим обличчям: «На кожному майданчику зі
стіни дивилася все та сама особа. Портрет був виконаний так, що, куди б ти не став, очі
тебе не відпускали» [2].
Крім того, в історії ми можемо спостерігати такі прототипи Старшого Брата як Гітлер,
Сталін, Муссоліні, Мао Цзедун та інші. Вони є прямим уособленням диктатури та культу
особистості. Також, наведу один цікавий факт. У всьому світі система камер спостереження
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в магазинах, будинках, офісах тощо має свою загальну назву Big Brother. Саме ця назва пішла
із відомого роману.
Дж.Орвелл намагається спрогнозувати ймовірні тенденції розвитку сучасного
суспільства, його прогноз дуже песимістичний. “Спазм закінчився. Він повернув білого коня
на місце, але ніяк не міг зосередитися на задачі. Думки знову пішли у сторону. Майже
несвідомо він вивів пальцем на запиленій кришці стола: 2+2=5. “Вони не можуть у тебе
залізти”, – сказала Джулія. Але вони змогли залізти. “Те, що робиться з вами тут, робиться
навічно”, – сказав О’Брайен. Правильне слово. Є таке – твої власні вчинки, – від чого ти
ніколи не одужаєш. У твоїх грудях щось вбито – витравлено, випалено” [2]. Цей уривок
яскраво засвідчує смерть особистості, а точніше її вбивство. Автор наочно показує, що як би
людина не опиралася, влада завжди знайде спосіб, як нею маніпулювати та змусити її
повірити в те, що владі вигідно [3]. Старший Брат – це диктатор, який взяв верх над
суспільством. Під його впливом кожна людина не може почуватись особистістю, вона лише
частина сірої маси. Найстрашнішим видом злочину, який придумала Партія є думкозлочин.
Він означає смерть. Свобода – це 2+2=4, а партія казала, що 2+2=5. Кожен мав слухатись
Старшого Брата, коритись йому і його любити. А ті хто порушували ці закони, піддавались
“лікуванню” – страшним тортурам, які повністю ламали людину як особистість і робили її
маленьким гвинтиком в цілому механізмі тоталітарної системи.
Отже, мета Дж. Орвела показати збірний образ неіснуючого персонажа на основі
впізнаваних тиранів ХХ ст., що асоціюється надалі з диктатором. Можна ствердити, що від
появи у тексті Дж.Орвела цей образ стає прикладом ТСО літературного походження.
Маркованими ознаками образу є приваблива зовнішність, влада, що породжує страх,
наявність партії-маси.
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The reproduction of emotive space in the English translation by J. Wiznuk and C.H.
Andrusyshen of the short stories by Vasyl' Stefanyk
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transformation.
At the present stage of the development of linguistics, the dominant is the anthropocentric
research paradigm, which involves examining the language in close interconnection with its user
and proclaims the priority of factors ensuring the successful use of the language by the subject of
communicative activity to achieve its goal. As noted by C. Izаrd, “in any person everything is
moved by emotions, which are the motivational basis of his or her activity” [17, p.87]. The
emotional sphere of the personality is one of the most important in its life, since it is common for a
person to experience emotions and express them with verbal language means [5, p. 3].
‘Emotions (French ‘emotion’ from Latin ‘emovere’ – ‘to evoke, to excite’) – are the forms
of reflection of the world, which signifies emotional excitement, nervousness’ [13, p.65]. It should
be pointed out that emotions are those immediate experiences that are fixed in the human language.
They are multifaceted and affect both the biological and spiritual level of human existence, human’s
behavior, feelings and experience [16]. Emotions can be expressed in various ways: in the form of
emotional reactions caused by an emotional state that reflects the inner experiences of a person, but
also has an external expression.
Much of the research on emotion in the field of psychology maintains his tradition by
documenting universal aspects of human emotions. The basic emotion theory has drawn the most
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attention, which argues that there are 5-10 basic emotions common to all human beings. Proponents
of this theory have used facial-expressions recognition studies as their central source of evidence.
Their assumption is that facial expressions are the translations of psychological states or processes.
Izard (1971) shows that facial expressions of Americans in photographs
expressing ‘basic’ emotions can be recognized above chance level in both preliterate and literate
cultures and he concludes that these facial expressions of emotions are universally recognized [16].
For this research, we have chosen the classification of fundamental emotions of modern
American research and psychologist – Сarroll E. Izard.
The scientist distinguishes such basic emotions: interest-excitement, joy, anger, distress, disgust,
contempt, fear, surprise, shame, guilty [16].
The concept of means of expressing emotional state is closely related to the category
emotions. However, they are not synonymous. In speech emotions are transformed into the
language category – emotiveness, but emotions are a psychological category.
Expressiveness and emotive space are the leading attributes of the artistic style since they
are the most important factors influencing the recipient. The emotive aspect of the text is considered
to be the presence in its formal organization of utterance within one or more sentences, conveys
“relevant and emotional information (or only one) with the help of at least one emotive means,
linguistic or paralinguistic, which expresses a certain emotion, more or less adequately realized by
all communicants in this situation" [7, c.14].
Modern literary scholars, in particular L. Babenko and Yu. Kazarin. distinguish the
emotive space of a literary text. One of its main postulates are: a) the conditionality of the text not
only linguistic, but also psychological laws; b) the correlation between the structure of the literary
text and the accentuation of consciousness; c) emotional and semantic dominant – the organizing
center of each artistic text. Under the emotional-semantic dominant we understand the system of
cognitive and emotive standards that are characteristic of a certain type of personality. They serve
as the psychic basis for the metaphorization and verbalization of the picture of the world in the text
[9, p.183].
Emotional space is a component of emotionality accordingly, as it expresses its pragmatic
meanings, as well as uses those are linguistic means. Emotional space also has certain features that
are inherent in the text, as a continuous formation, and it is the integrity, coherence, closedness,
completeness, etc., so it is a characteristic feature of the text. The feelings that the author ascribes
to the character appear in the text as objectively existing in reality and the feelings experienced by
the author and expressed by him are subjective (modal). In a holistic text, emotive meanings (level
of characters) and modal emotive meanings (level of author’s consciousness) are harmoniously
interwoven, the combination of which forms the core of the emotive content of the text. [9, p.232].
The binary nature of the emotive content is determined not only by the textual properties of
the media of feelings (the author is a character), but also functionally. As Postovalova V.I. notes,
‘people’s worldview has two basic functions – interpretative (to realize the vision of the world) and
regulatory (it serves as a reference point in the world, to be a universal reference point of human
life)’ [122, с. 17].
It can be assumed that a holistic emotive content requires a mandatory interpretation of the
world of human emotions (character level) and assessment of this world from the position of the
author to influence this world, transforming it. In this regard, concerning meanings, two typological
varieties can be distinguished: emotive meanings included in the structure of the character’s image,
and emotive meanings included in the structure of the author’s image.
There are lexical and semantic varieties of intentional emotive meanings. The semantic
meanings due to the object of evaluation include the following: 1) character emotive content; 2)
situational emotive content (emotional assessment of a specific textual situation); 3) private-event
(emotions caused by personal events) 4) global-event (the collision of good and evil in the
character’s mind).Thus, based on the sources, we can formulate our working definition: emotive
space is one of the paramount indications and integral components of a text, which represents
sensory assessment of an object expressed by linguistic or verbal means of feelings, moods, human
experiences
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Emotive text is an utterance that “along with general information also conveys emotional
information (or only it) with the help of at least one of emotive means - linguistic or paralinguistic
(kinesics, phonation), which expresses a certain emotion, more or less adequately understood by all
communicants in the situation" [15, p. 68]. It means that emotive space, as one of the main
properties of a literary text, is correlated with emotionally loaded text components that embody the
author’s emotional intentions and model possible emotions of the addressee related to the perception
and interpretation of textual reality.
Emotive space reflects in literary texts by a set of indicators, which are hierarchically
organized text components associated with the explication in the text of emociogenic knowledge
[2, p. 112]. It is actualized in the text through text components of various ranks, characterized by
formal, semantic and lingvo-cognitive heterogeneity. Such heterogeneity of the indicators of
emotionality is primarily determined by their linguosemiotic specificity, which is manifested in the
ability of the emotive loaded components of the text to express the emotional intentions of the
author in a variety of ways and simulate the reader's emotional response to textual reality. According
to V.I. Shakhovsky, “the emotive text is a kind of ‘building’, which presents all the ‘floors’of the
emotional language and all the channels of its language expression” [14, p.153]. Thus, emotive
space has a complex system of its means which are inherent to all levels of meaning within a text:
word level; sentence level; supra-phrasal level; story/complete text level. There are various
approaches to identifying and describing the emotional lexical fund of language. According to the
approach to emotion proposed by V. Shakhovsky, there are three groups of vocabulary of the
language representation of emotions: words that name emotions; words that describe emotions;
words that express emotions.On the level of sentences emotive space of a text is formed by
exclamation, interrogative, elliptical, inverted sentences, and insert elements. The higher the degree
of emotional stress, the higher the degree of disorganization of the syntactic structure. Super-phrase
unity - a whole compositional-syntactic construction, which combines several sentences, phrases,
even paragraphs that have a certain semantic completeness and structural unity, which is achieved
through the use of formal language (lexical, grammatical, intonation). Emotive space on this level
is expressed with anaphoric and epiphoric repetitions, grammatical parallelism, common gradation,
insert constructions, etc. syntactic and stylistic markers. Also, factual information, dominated by
emotional-evaluative, subtextual, conceptual information is expressed by lexical units with a
cultural marker of semantics in the denotation (the marker is expressed explicitly), which are
integrated into the utterance at the sentence level [3, p. 279]. Emotive space of complete text level
is represented by, on the one hand, in the form of emo-topics and thus it is included in the cognitive
content of the text, and on the other hand - it is the emotive part of the author’s pragmatic strategies.
In terms of expression, emotiveness is linear and is represented in the text by a set of linguistic and
textual markers of emotions motivated by multilevel emotive content.
The problem of an adequate reproduction of emotive text content always attracts the attention
of scientists (V. N. Komisarov, Y. Y. Retzker, V. I. Shakhovsky, O. D. Schweizer). One aspect of
this problem is the interpretation of an emotional character of a literary work in translation. In
Ukrainian translation studies, the question is not studied enough. Therefore, this question still
causes considerable difficulties in translation. Еmotional expression, in contrast to a rational one,
shows a great tendency to implicit forms – allegories, allusions, ambiguities, which obtained lexical
and syntactic forms. They often give a completely unexpected result, from the point of view of
formal language logic, and this result cannot be completely understood not only by literal, but even
by traditional interpretation in another language system.
Moreover, emotiveness is the most complex property more than any other type of speech
utterances. Its main linguistic features are: symbolic language, phraseological units, metaphors, as
well as grammatical emphatic structures, which can often be similar but not identical in different
languages. They sometimes cover a much larger text space than a single phrase or sentence. Such
forms in most cases do not coincide in different languages, and attempts to translate them with
stable equivalents are not always successful from both a stylistic and emotive point of view. The
translation of emotive expressions and text passages is more context-oriented than other types of
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translation, and that creates certain difficulties for formulation certain universal methods for
adequately transmitting the emotive content of a text in a foreign language.
In order to achieve adequacy in translating emotive texts, it is important to devote a
significant role to the transmission of the communicative-pragmatic component of the text. V.N.
Komissarov notes: “The transfer of the purpose of communication is of paramount importance in
the translation” [11, p.152]. Thus, reproduction of emotive space is a translation due to lack of a
unified scientific vision and, accordingly, a unified approach and classification, contextual
dependence, tendency to implicit forms and variability. There is a point to rely on the ways of
verbalization translating emotive space of a text, however, they cannot suggest any defined
strategies in translation of such text property. Thus, we find translation transformation
(morphological, syntactic, grammatical, lexical, and semantic transformations) as an appropriate
decision to solve the translation problem. Barkhudarov L. S. defines translation transformations
as “numerous and qualitatively diverse interlanguage transformations that are carried out to achieve
an equivalence (‘adequate translation’) despite differences in formal and semantic systems of two
languages” [10, с. 190]. Transformation is the basis for most translation techniques.
The works of the outstanding creator of Ukrainian literature V. Stefanyk are a vivid example of
emotive text. For the analysis, translation of J. Wiznuk and C.H. Andrusyshen was choosen: А
Михайло ймив Івана за барки, і шалено термосив ним, і верещав як стеклий. — Мой, як-єс
газда, то фурни тото катранє з себе, бо ті віполичкую як курву! [8, p. 14]; At the same time
Mikhaylo seized Ivan by the shoulders, shaking him violently and shrieking like a madman: "Hey,
if you're a landholder, chuck those rags off, or I'll wallop you like a whore!" [19, p. 31] This passage
expresses the whole range of emotive experiences: hate-despair-regret-dislike represents emotion
of distress towards Ivan, main character of ‘Stone Cross’ short story. The scene imbued with grief
and pain experienced by the characters because of emigration, which means the loss of the natural
connection between man and his land. Emotional space is represented with great range of
hyperbolized gestures: ‘ймив за барки’, ‘шалено термосив’, ‘верещав як стеклий’ and
exclamatory sentence with emotionally colored the dialect exclamation ‘мой’ and the coarse lexical
unit ‘курва’. Translators followed author’s way of emotion verbalization (expression), but lost
cultural coloring and expressive significance using English literary vocabulary. However,
translators misunderstood the meaning of dialectical phrase ‘Брати (взяти, вхопити) за барки,
which means - хапати за груди (під час сварки, бійки)’ [20, p.107]. Another dialectically colored
expressions (‘шалено термосив’, ‘верещав як стеклий’, ‘мой’) were transformed on the lexical
level, as their semantic loads do not coincide. Translators basically conveyed the meaning and
emotivess of the passage, although in some cases the inadequacy of the translation arose because
the literary language overshadows the “flavor” of Stefanyk’s short stories. The next sample depicts
contradictory reflection of the reality expressed by distress: “Стара, гай, машір — інц, цвай,
драй! Ходи, уберемоси по-панцьки та й підемо панувати. [8, p. 14]”; "Old woman, come,
march — one, two, three! Come, well dress up like the rich and go to live like the gentry." [19, p.
31]. This passage unlikely express emotional space of distress. This contradictory reflection of the
emotion indicates that the character is in such a difficult psycho-emotional state that force his wife
and himself to dance and rejoice in grief. The dialectical exclamation ‘гай’ within this context
becomes imperative coloring. Translator J. Wiznuk rightly replaces this exclamation with a
predicate in the form of the imperative mood “come”. Unusual transcription of German ordinal
numbers (‘інц, цвай, драй’) is an allusion of military language, that emphasize an order to be happy
in the emotional state of deep distress and grief. However, English variant lost the resemblance of
military command thus fell to provide the same pragmatic effect. The English version is completely
devoid of national colors, the descriptive periphrase does not reproduce elements of cultural life in
Pokuttya at that time. Translators didn’t find right correspondence for Ukrainian lexical units ‘попанцьки’ and ‘панувати’. Both are derived from morpheme ‘пан’ – which at that time was
associate with rich and cruel in most cases Polish landowners, who treated Ukrainian peasants as
slavers. Hence, each of lexical units have two connotations: ‘по-панцьки’ - luxuriously (as the rich)
and voraciously; ‘панувати’ – to rule, own, revel [20]. These connotations are not actualized in the
translated text as its correspondence ‘rich’ and ‘gentry’ do not bear the same semantic load.
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Moreover, gentry are people of high social status or high birth, specailly in British society of Middle
Ages, that cannot fully represent Ukrainian feudal lords.
Thus, emotional space as translation problem requires pose new challenges for translation
studies and requires further research.
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Олійник Наталія
Засоби вираження припущення в британському детективному серіалі
«Молодий Морс»
У роботі проведено прагматичний аналіз засобів вираження мовленнєвого акту
припущення в британському детективному серіалі «Молодий Морс». Матеріал (250
прикладів) відібрано за допомогою методу суцільної вибірки.
Припущення кваліфікують як репрезентативний мовленнєвий акт, який
реалізується тоді, коли мовець не володіє певною інформацією, сумнівається в її
достовірності, або не хоче брати на себе відповідальність за її достовірність. Джерелом
припущення може бути особиста думка, враження, повідомлення іншої особи.
Вивчення мовлення героїв у серіалі показує, що вираження припущення може бути
прямим та непрямим. Більшість прикладів (60% із 250 прикладів) становлять прямі
висловлювання, напр.: Well, my only supposition is that he wasn't mad to begin with. There was
a young woman also at the scene that we're trying to identify, presumably the girl that Drake was
here with last night. Непрямі мовленнєві акти зустрічаються рідше, напр.: Distinct smell of
alcohol from his mouth. – Straight-forward drink-drive, then? Showing off for the girl?
Вираження мовленнєвого акту припущення у серіалі здійснюється за допомогою
різнорівневих мовних засобів, до яких можна віднести:
1. Лексичні одиниці різних частин мови зі значенням припущення, а саме: дієслова
(suppose, believe, think, expect, feel, hope, presume, guess), іменники (supposition, conjecture,
guess), прикметники (hypothetical, alleged, possible), напр.: I suppose it'll be to do wit some
boy she's been mooning over. I expect he lied to Rosie the same way he lied to Emily. Is it possible
she was ... involved with Greville Creswell?
2. Модальні прислівники (allegedly, hopefully, possibly, presumably, probably,
purportedly, reportedly, seemingly, supposedly), напр.: You are looking at Emily Bayard’s case,
presumably. There's a known pervert seen back in the area. Maybe he knows where the boy is. –
Maybe.
3. Модальні дієслова та синтаксичні конструкції з модальними дієсловами, напр.: Can
you think of anything that could have led her husband to do what he did? – No. No, he must've gone
mad.
4. Сталі словосполучення, прагматичні ідіоми (I’m inclined to think, I dare say, , To
the best of my belief, To my way of thinking, at a rough/ wild guess, by the feel of it, by the look
of it), напр.: I would say they were connected. – To your way of thinking, maybe.
5. Майбутній неозначений та майбутній тривалий часи, напр.: So, we've a set of car keys
found in Adam Drake's pocket and no idea whose car they belong to. – Someone'll claim 'em when
they miss 'em, won't they? And how will Armstrong, Aldrin and Collins be feeling right now? – Well,
I think it's safe to say they'll be feeling a mixture of trepidation and excitement.
6. Теперішній неозначений час, напр.: So, she dies in a fall, and Van Horne leaves the
mess for them to sort out. They're in so deep with his Single Way mumbo-jumbo they cover it up.
Must be more to it than that.
7. Умовні речення, напр.: If he was at home talking to Bursar, he can't've been out picking
up Ann Kirby. If I am sent back to my country, I will most likely be killed. If the blade was sharp
enough, even a kitchen knife would do.
8. Питальні речення, напр.: Single shot to the head. Star-shaped contact burns around the
entry site. – Suicide? You take the photographs, and what? You sell them on to other freaks? What
if he didn't do it?
Висловлення припущення в серіалі також характеризується залученням невербальних
компонентів комунікації (мімічних, кінесичних та просодичних), вживання яких допомагає
інтерпретувати та інтенсифікувати припущення. Наприклад, такі жести як дотик до носа,
легке підняття плечей, а також задумливий вираз обличчя, незначне підняття брів говорять
про сумніви, невпевненість. Під час вираження припущення акторами серіалу спостерігалася
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незначна зміна інтонації висловлювань, а саме: певне підвищення тону голосу, інтонація
понижується до кінця фрази, часто мовлення є досить швидким, але іноді з'являються паузи.
Orlik Andriy
Specific techniques of rendering the detective serial "Sherlock" into Ukrainian
In today's world, video production indeed plays an important role. As a result, the number of TV
channels, cinemas and online video services is increasing, and they, accordingly, need more and
more material for broadcasts. Every day a new video material of different genres, subjects and
directions is made. Most of it is produced outside our country and thus is in a foreign language.
This is where the work of our translators becomes important.
Film translation is a complex translation activity that reproduces film in another cultural and
historical setting. On this basis, it can be argued that one of the most important issues arising in the
study of the problem of film translation is the combination of adequately reproduced and
understandable for a foreign-language recipient information, as well as the preservation of the
director's vision of the world and preservation of author’s individual features embodied in the
structure, in the architecture of each image and in the actors' speech.
Before translating a film or other video material, the translator first needs to watch it and study the
script, its editorials (sequential description of the film with a precise indication of the content of
each frame and its coordinates on the film). It is crucial to study each character, each scene and
dialogue as precisely as possible in order to convey the emotions and feelings of the characters in
the translation, as the translator is obliged not only to make the translation but to make it of highquality, which, unfortunately, is not always the case.
Next what translator must keep in mind is that in the process of translation it is necessary to adapt
the text for the viewer, to rethink the values embodied in the text from the position of the target
viewer. In different countries and cultures different culturally-national values and misinterpretation
of them for the target viewer leads to mistakes and, as a consequence, poor quality of translation in
general.
Specialists mostly recognize four types of film translation: subtitling, dubbing and Lip-sync.
Subtitling - is a short translation of the film's dialogues, reflecting their basic content. which
accompanies the film in its original version, and is usually located at the bottom of the screen while
dubbing - is a special recording technique that allows replacing an original movie soundtrack and
it’s recording of the original dialogue with an audio recording with a dialogue in the language of
translation. Dubbing is also a type of film translation. It should be noted, that compared to other
types of film translation, dubbing is probably the most common one. This is a result of the focus of
dubbing on the general public and the facilitation of film perception. In addition to this, the spending
costs related to translation, as a rule, are overshadowed by the desire of film studios to produce a
quality product.
It is also necessary to dwell upon such concept as lip-sync, which is a subdivision of dubbing. Lipsync is dubbing of lesser quality, in which only the beginning and end of the lines of the original
and the translated audio track are synchronized. For the most part, dubbing requires a certain level
of synchronicity - the matching of the lips movement of the on-screen characters and dubbed lines.
It also should be mentioned that of particular difficulty is the so-called “lip-sync”, which is a
complete synchronization of the image with the audio series. Lip-sync usually is associated with
less time and cost spending on the contrary to creating a high-quality dubbing. Choosing lip-sync
over dubbing may be caused by the lack of funding for film translation studios.
In the process of film translation one can often observe the absence of situations where the wordfor-word translation would be appropriate, given the context. In such cases translators should refer
to translation transformations, with the help of which, they can change the form of lexical units,
omit or replace them in order to convey the essence of the original. Two main types of translation
transformations which translators can use are lexical and grammatical. These transformations can
be used individually or combined with one another:
If the translator wants to avoid word-for-word translation, lexical transformations should be used
during translation. Lexical transformations are subdivided into:
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•
Concretization – is used in translating words with wide and non-differentiated meaning. The
essence of this transformation lies in translating such words of SL by words with specified concrete
meaning in Tl (e.g. “But they take the pills themselves” – “Вони жують, ковтають таблетки
самостійно”)
•
Generalization - is an opposite strategy in its character and is used when the norms of TL
make it unnecessary or even undesirable to translate all the particulars expressed in SL (e.g. “And
its going to take you a while to adjust to civilian life” – “Потрібен час щоб звикнути до
нормального життя”). Generalization is also used in those cases when a SL word with
differentiated meaning corresponds to a word with non-differentiated meaning in the TL.
•
Transformation of sense development – is created on the basis of logical connection between
two phenomena (usually it is a cause-and-effect type of connection), one of which is named in the
original text and the other used as its translated version. In other words, the transformation of sense
development - is translating a cause by its effect or vice versa (e.g. “You see what I mean” –
“Насторожує?”).
•
Antonymic transformation – translation of a word or phrase not by the corresponding word
or phrase of Tl, but by its antonym with adding negation, or vice versa (e.g. “How fresh?” –
“Давно?” : “Your mouth’s too small now” - “Рот був більшим”).
•
Compensation – is a general principle of conveying stylistic peculiarities of a text when
there is no direct correspondence between stylistic means of SL and Tl. This transformation is
widely used to render speech peculiarities of characters, to translate puns, rhyming words, etc. (e.g.
“Yeah, like that’s going to happen” – “Не в цьому житті”).
A vast majority of languages differ in their grammatical structure. As a result, the necessity to
introduce certain grammatical changes during translation of any text occurs. Thus, the grammatical
transformations should be used. They are divided into four major types:
•
Transposition – Changing the word order in the TT. Rearrangement of elements of different
levels occur because of such reasons:
1.
Changing of word order occurs when SL has fixed word order, while TL – not, and vice
versa.
2.
Using the transposition of clauses to preserve the semantic and communicative balance of
the whole sentence.
3.
Using transposition of sentences to convey the meaning which is expressed by the Past
Perfect form in the English text, so, as to indicate the succession of actions or events.
•
Replacements:
1. Change of grammatical form of a word as to conform to the demands of the grammatical
system of Tl (e.g. “look at him dashing about…” – “такий непосидючий…”).
2. Replacement of one part of speech by another (e.g. “Possibly because he’s an alchoholic” –
“Бо не схвалюєте способу його життя – він п’є ”).
3. Replacement of parts of the sentence that are most frequently used in the form of substituting
an object for the subject and vice versa (e.g. “Her suitcase was taken by the murderer…” – “ЇЇ
валіза, вбивця її забрав…”).
4. Substituting Ukrainian composite sentences for simple sentences of the ST or vice versa
(e.g. “I heard you were abroad somewhere getting shot at” – “Чув ти бігав під кулями
закордоном”)
•
Addition – the transformation of the target language sentence structure when new elements
non-existent in the original appear in the target language text in accordance with the requirements
of the structural adequacy. It can be both lexical and grammatical. (e.g. “Very nice indeed” – “Я б
сказав навіть дуже”).
•
Omission – some structural elements can be regarded redundant from the target language
grammar or style perspective (e.g. “'I’m just going home to take my umbrella” – “Та візьму собі
парасолю?”,).
It can be concluded, that dubbing, subtitling, lip Sync and voice-over translation are the main
methods of movie translation. However, only dubbing and subtitling are widely used, as voice-over
190

translation seems to be the least effective given its specificity - translated dubbing actor’s lines
overlap the original audio track. On the one side, the undoubted advantage of this method is the low
cost, but on the other – the risk of the confusion between the replicas of different persons emerges.
Regarding the translation transformations, utilizing them in the translation of film-texts is due to
the necessity of changing the structure of the SL sentence in accordance with the TL norms. What
is more, one single transformation is almost never used when translating a film. The combination
of grammatical and lexical transformations enables the translator to achieve maximum
correspondence at the phonetic, grammatical and lexical levels.
Парфан Вікторія
Синтаксис ідіом та їх роль в англійській мові
The syntax of idioms and the role of idioms in English language
Ключові слова: лексичні одиниці, ідіоматичні вирази, лексема, класифікації ідіом.
З кожним днем англійська мова розвивається і модернізується. У її структурі
відбуваються зміни, пов'язані з старінням і виключенням з активної частини англійської
лексики одних виразів, і виникненням абсолютно нових.
В останні роки зросло розуміння критичної ролі словникового запасу у вивченні і
викладанні англійської мови. В рамках цієї широкої області наукових досліджень також
існує загальна думка про те, що словниковий запас даної мови - це набагато більше, ніж
просто список окремих слів. Ментальний лексикон, (поняття, використовуване у лінгвістиці
та психолінгвістиці для позначення способу побудови та структурної організації лексичного
мовного знання у мозку людини [5]), також містить широкий спектр багатослівних одиниць,
таких як фразові дієслова (to calm down), сталі словосполучення (to take a risk) та ідіоми (call
it a day). Є вагома причина зосередитися на вивченні таких одиниць: дослідження показують,
що більша частина мови, можливо, до 50 відсотків, складається з такої лексики. Ці вислови
містять один або кілька подібних елементів, так що значення всієї фрази важко передбачити
[4].
Ідіома - це фраза або вираз, загальне значення якої відрізняється від значення окремих
слів. Наприклад, «head over heels» («бути по вуха закоханим») і «on cloud nine» («бути
надзвичайно щасливим») - це ідіоми англійської мови. Ідіоми виходять з мови і, як правило,
не можуть бути перекладені дослівно. Ідіоми складають дуже численну частину англійської
мови. В.В. Виноградов вважає, що «ідіома - поєднання мовних одиниць, значення яких не
збігається зі значенням складових його елементів. Ця невідповідність може бути наслідком
зміни значення елементів в складі цілого » [1].
Ідіоми - це сталі вирази, елементи яких не можна змінити або замінити іншими
елементами. Їх називають фіксованими виразами. Однак в ідіомах можливі деякі зміни. Ці
зміни можуть бути як лексичними, так і граматичними. Можливі також перетворення
всередині ідіом. Одні ідіоми зазнають трансформації, а інші - ні. Семантика і синтаксис
розглядаються як єдине ціле в системі англійської мови, і проводиться дослідження їх
взаємовідносин.
Існує безліч критеріїв, за якими можна класифікувати ідіоми. Квєтко вказує на безліч
різних аспектів, які необхідно враховувати при спробі провести загальну класифікацію. Він
згадує семантичну і конструктивну точки зору, фіксованість і мінливість, функцію,
стилістику і етимологію. Однак розуміння ідіом окремими лінгвістами різниться, і тому
виникають різні класифікації [3].
С. Глуксберг виділяє композиційність ідіом і тому виокремлює некомпозиційні
(ідіоми, які не мають зв’язків між складовими та значення ідіоми не можна зрозуміти),
частково композиційні (ідіоми, які мають певні зв’язки, що частково можна зрозуміти),
повністю композиційні ідіоми (значення складових елементів повністю відповідає
ідіоматичному виразу) [2].
Найвідомішою системою класифікації фразеологізмів є класифікація Ш. Баллі та В.В.
Виноградова. В.В. Виноградов розрізняє три групи фразеологічних одиниць – фразеологічні
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зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення. Фразеологічні зрощення –
семантично неподільні фразеологічні одиниці, у яких цілісне значення невмотивоване, тобто
не випливає із значень їх компонентів. Наприклад: бити баглаї – to eat the bread of idleness;
ллє як з відра – to rain cats and dogs і под. Фразеологічні єдності – теж семантично неподільні
фразеологічні одиниці, але цілісне їх значення умотивоване значенням компонентів.
Наприклад: to look a gift horse in the mouth – заглядати в рот дарованому коню; a fish out of
water – не в своїй тарілці та ін. Фразеологічні сполучення – тип фраз, створюваних
реалізацією зв’язних значень слів. Фразеологічні сполучення не є безумовними
семантичними єдностями. Вони аналітичні, наприклад: в українській мові: зачепити почуття;
зачепити гордість; зачепити інтереси. В англійській мові: to meet the requirement; to meet the
necessity, the demand.
За граматичною приналежністю до певної частини мови ідіоми можна класифікувати
на такі типи: • дієслівні (to get into one’s head, to lose оne’s head, to shake the dust from one’s
feet); • субстантивні (head and shoulders above); • прикметникові (black hearted, with bare
hands); • прислівникові.
Ідіоми не тільки відображають культуру і побут тієї чи іншої мови, але і допомагають
зробити мову більш виразною і емоційною. Переклад ідіом – це надзвичайно складний
процес, оскільки необхідно враховувати стилістичні особливості фразеологічної одиниці і
зберігати її лексичне значення. Хоча дослідження різних класифікацій та теорій ідіом у
англійській мові може часом заплутати, ця одиниця має велику практичну цінність, адже
людина, що володіє великою кількістю стійких виразів - набагато більш цікавий
співрозмовник. Це і називається живим спілкуванням.
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Пелех Наталія
Cognitive Aspect of English Adjectives
Speaking about language and taking into consideration the very act of speech, we are gradually
turning our attention from the lexical load to the grammatical encapsulation it finds its place in. In
other words, we value the grammatical composition of the structure as much as the lexical layer as
it presents the second immediate constituent of a message being transmitted. Thus, the objective of
the article is to pour some light onto adjectives as a part of speech as well as the role of adjectival
supplement in a particular context and in discourse in general, to outline the grammatical properties
and referential nature of both attributive and predicative adjectives and clarify the difference and
peculiarities of their usage.
Adjective as an independent part of speech attracts recently more and more attention due to its
grammatical multifunctionality. In fact, it can be applied to various modifications of constructions
and the meaning of the adjectival component in them is characterized by versatility depending on
contextual background. Here we may derive the wide existing classification of adjectives depending
on their syntactic location, the functions they perform and the characteristics attributed to them. It
would be relevant to mention that adjectives, in accordance with their syntactical position, are
divided into those attributive and predicative or those called postpositive, the mutual interchange of
the syntactic roles of which are usually possible, though there are exclusive cases when this process
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either leads to the complete change of the phrase meaning or makes the modification of subject (the
primary syntactic function of adjectives) rather impossible. Here we may mention the so-called
inherent and non-inherent adjectives, the correlation of which with nouns in the structure of
grammatical constructions defines the whole their meaning and thus, gives certain image of their
idea. [9; 2.2.3]
The considerable amount of modern research done in this area are those examining the proximity
of adjectives and the attributive constructions in general to the daily life and activity of humans.
The so-called phenomenon of ubiquity is especially characteristic or inherent in adjectives and thus,
interesting for studies. It is quite possible to draw a parallel between adjectival compositions we
tend to turn to on the daily basis and the famous theory of metaphorical thinking developed by
American linguists George Lakoff and Mark Johnson, who accentuate on the conceptual nature of
our perception of the world based upon the use of metaphor as its constituent and a tool of
identification of what we percept: “The concepts that govern our thought are not just matters of the
intellect. They also govern our everyday functioning, down to the most mundane details. Our
concepts structure what we perceive, how we get around in the world, and how we relate to other
people. Our conceptual system thus plays a central role in defining our everyday realities.” [5; 4]
Here the author approaches the definition of the very notion of concept we think in, which is, in
fact, essential for our own understanding of how these mental processes work. If to have a look at
the proper definition of this notion, it becomes apparent that concepts are not only cognitive
abstractions representing classes of things and ideas but they also can be regarded themselves
as complexes of characteristics composing a mental representation or a concept the one whole
which is actually.
According to the definition, concepts are seen as semantic categories which help to unite things,
qualities, and occurrences on the basis of a similarity of features, which means these are features
or qualities that value in the process of categorization and, as the result, in our language, which
is reflection of that process as well as of our background knowledge and life experience: “Since
communication is based on the same conceptual system that we use in thinking and acting,
language is an important source of evidence for what that system is like.” [5; 4] From Lakoff and
Johnson’s theory we derive that our conceptual system is reflected in our language and pours light
onto our individuality. As far as every concept being conceived in human’s mind is not only an
abstract image but a set of characteristics, our language as a means of individual expression serves
as an indicator of our personality and pours light onto how our mental concepts look like.
According to the famous Port-Royal Grammar published by theologians in the XVII century, we
have to understand language as the expression of thought: “The objects of our thoughts are either
things, like the earth, the sun, water, wood, what is ordinarily called substance, or else are the
manner or modification of things, like being round, being red, being hard, being learned, what is
called accident. There is this difference between things or substances and the manner of things
or accidents: substances exist by themselves, whereas accidents depend for their existence on
substances” [8; 11] In spite of their being dependent, this is due to linguistic means and primarily
adjectives among them that we describe things just as we see and understand them (more or less),
which in its turn, shows the personal judgements, views and experience, the intellectual level and
background knowledge, the cultural, historical or traditional aspects, or mental paradigm, or
simply anything our consciousness contains. As the famous American researcher in psychology
declared, consciousness “is a metaphoric space analogous to the real world where adjectives
used to ‘to describe behaviour in real space’ are analogically taken over to describe mental
behaviour in mind-space”. [7; 2] It would be quite relevant to claim that we think in adjectives
as well for it is due to their contextual syntactic and also semantic modifications that various
stylistic means come to realization.
The peculiarities of expressive means used in a communicative act highly depend on the
contextual specificities: “Language is likely, moreover, to be substantially shaped by the
pragmatic constraints involved in linguistic communication”. [1; 502] Nevertheless, there is one
more aspect we tend to express in our speech, consciously or subconsciously, that does influence
the selection of linguistic tools and adjectives in particular: our physical and emotional state, our
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psychological conditions, which to a great extent may influence the intended objectivity of
expression. It would be relevant to claim that the objectivity of one’s communicative message
could be rather intended but not completely achievable than real. The subjective point is present
due to the above mentioned psychological peculiarities, emotional state and also cognitive
experience that is very individual for every person taken separately, and this is, in fact, why we
must admit there is no objectivity at all in one’s judgements either in one’s descriptive attempts.
Thus, we can judge that there is no objectivity in our mind because all the spheres work together
in processing the information we percept as well as the information we want to transfer. The
objectivity as such lies beyond human perception, these are things in reality as they are, the
existence itself of such things without any human interpretation, for the latter is the
implementation of the unique individual’s ability to consider and produce stylistically marked
constructions. Nonetheless, we are primarily interested in the subjectivity which is actually
verbally encapsulated because it gives us a more or less clear-cut shape of what is going on in our
brain and what we feel in our heart. This is a kind of precision first of all for a man who feels or
thinks, the speaker or the writer, – the better understanding of oneself, and, on the other hand, the
clear interpretation for those who are listening and who percept the message addressed to them.
Adjectives play an essential role in that very process of interpretation of ourselves as the
peculiarities of their use by a man reveals a lot about what he/she is from various aspects, the
most important among which are the above mentioned intellectual and emotional (temporary).
Taking into consideration the pragmatic analysis of adjective functionality, we may state that the
most valuable point of assessment of the functional potential of adjectives in the pragmatic aspect
is their applicability to various cases of contextual expressiveness and the relevant modifications.
In fact, adjectives can take up quite different grammatical positions, apart from their own ones,
becoming substitutes for nouns, adverbs or sharing the functions of verbs. Though, their semantic
role as well as pragmatic objective remain constant and by applying to human cognitive capacities,
allow to give one’s individual point of view on the discourse reality and its object. They authorize
us to make and provide judgements, to endow things with our personal logic or emotional mark, to
differentiate between things, to describe, to conclude and finally make assumptions on what is going
on around and what we are surrounded by. In contrast to the nominative nature of nouns, adjectives
do not directly point out denotates but they are rather supposed to illustrate the way a man is prone
to percept them. They reveal to some extend the mental processing of the reality by a man and
his/her cognitive response to what they percept. As the result, people describe their attitude, feelings
concerning the denotate or they describe the object itself from their own point of view resorting to
the powerful expressive means the adjectives possess. In fact, here we have the key to understanding
how people percept the world and what actually is their attitude towards the reality. The study of
grammatical means of expression, their semantic nature and pragmatic realization gives us the clue
to understanding how the human brain works and this is one of the main points where we derive the
importance of adjectives as parts of speech and the value of their contextual functionality. If to
consider the pragmatic aspect of that contextual realization, we must admit that adjectival load is
mostly transferred to more complex constructions than just a single adjective. Thus, adjectives often
perform their roles within certain syntactical patterns in a sentence as, for instance, attributive and
predicative constructions, which denominate the type classification and division of adjectives in
context according to their place and hence the grammatical properties. In fact, the place of an
adjective in a sentence plays crucial role in defining its contextual semantic, stylistic and
grammatical characteristics, creating at the same time modifications so as the adjective could adjust
its expressive means to various clauses of description. It would be relevant to remark that the
primary and the “most typical” function of adjectives is to define and then describe. They are
normally applied to give the definition to an object, an aspect, an event, to characaterise, and at the
same time – endowing the denotate with certain distinctive features or qualities. In fact, it is
considerably important to recognize that adjectives as a part of speech do not denote objects. They
denote characteristics of objects. It gives us the view on those properties that a man keeps in mind
while visualizing the object and those properties denoting the stable qualities and features of the
object of perception as well as its temporary characteristics or state conditions. Meanwhile, in their
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syntactical relations within any context, they perform the function of modification of subjects and
stand for any clarification that concerns or touches the subject anyway. Adjective stands in
numerous constructions as an integral part of subject, object, predicate forms and their relations to
the other parts of sentence respectively. Even if we regard any attributive construction, we will
notice that all of them, even those not containing the adjectives themselves, preserve their initial
descriptive roles though expressed by means of other parts of speech as constituents: prepositions
“joke of mother’s” and prepositional phrases «man of his abilities, letter from her sister», pronouns
“his eyes”, “that moment”, adverbs “voice inside”, participles “destroyed building”, gerund “idea
of living there”, infinitive “opportunity to broaden their life”, articles “the baby”, or even quotation
groups “I don’t like his ‘don’t-talk-to-me-or-I-will-contradict-you’ air”. Due to the considerable
amount of adjectives in the English language, their descriptive and defining functions being often
taken up and transferred onto other parts of speech, the vast paradigms of adjectival synonymy it is
absolutely possible to claim that attributive constructions are the area of adjectives in all their own
modifications as well as it is absolutely fair to consider that the nature itself of attributiveness
underlies both the sphere of communication and the cognitive area of individual perception of the
world. In order to study the functionality as well both linguistic and literary features of adjective
and its pragmatic potential in particular, it must be explored in all its dimensions, from quite
different scientific points of view, among which we should go deeper step by step into its semantic,
stylistic, linguopragmatic and cognitive nature.
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Петринка Надія
Модерністський досвід Сходу: колонізатори та колонізовані у романі «Селище в
джунглях» Леонарда Вульфа
The modernist experience of the East: colonizers and colonized in The village in the Jungle
by Leonard Woolf
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Починаючи з Нового часу, англійська література зробила значний внесок у дослідження
тематичного комплексу “Схід-Захід”. І якщо до початку ХХ століття в британській культурі
були домінуючими імперські стереотипи, представники модернізму поставили під сумнів
ідею переваги англо-саксонської раси над колонізованими народами. Леонард Вулф, відомий
британський публіцист, мислитель, літератор, чоловік Вірджинії Вулф був одним із знавців
Сходу, який побачив східну і західну людину рівними і майстерно відтворив маловідомий
світ однієї з цивілізацій Сходу, а також сформулював актуальні для ХХ століття проблеми
міжцивілізаційної комунікації. Його твори стали своєрідною кульмінацією в засвоєнні
інонаціональної образності. Мета даного дослідження – розглянути роман Л. Вулфа “Селище
в джунглях” (1913) крізь призму розширення географічного простору англійського роману,
становлення в ньому постколоніальної проблематики та відтворення життя колонізованих
народів.
Європейський світогляд у його історичній та естетичній перспективі неможливий без
погляду на Схід, без погляду на східну філософію, релігію та мистецтво. Це підтверджено
формуванням концепції орієнталізму, побудованої на перетині багатьох гуманітарних
дисциплін – від філософії, соціології та антропології до цивілізаційних та літературознавчих
теорій. Американський професор арабського походження, літературознавець і філософ
Едвард Саїд вважав орієнталізм “стилем мислення, заснованим на онтологічному і
епістемологічному розрізненні “Сходу” і (майже завжди) “Заходу”” [3, с. 2]. Вчений
переконливо довів у своєму ґрунтовному дослідженні “Орієнталізм” (1978), що
“європейська культура виграла в силі та ідентичності за рахунок того, що протиставляла
себе Сходу як свого роду сурогатному і навіть таємному “Я””[3, с. 3].
Діяльність Л. Вулфа в сфері політичної теорії та міжнародних стосунків залишається
актуальною дотепер. Біля сто років тому він розвивав ідеї міжнародної кооперації, бачив у
процесах об’єднання націй майбутню єдність світу. Він писав: “Ми звикли розглядати світ
як акуратно розділений по відсіках, названих Державами або Націями. Законодавчий,
адміністративний та судовий поділ на держави дозволяє простежити чітку лінію розриву;
в багатьох місцях мовні відмінності служать для поглиблення відмінностей у традиціях,
їжі, одязі та ідеалах, і усе це розширює цю лінію. Але це бачення розділеного по ізольованих
відсіків світу не є істинним відображенням фактів, як вони існують у великій кількості на
землі” [4, с. 345]. Сучасну державу Л. Вулф бачив не лише спільнотою індивідуумів, а
наголошував безстрокові, тісні та складні взаємини з іншими державами і народами світу.
У роман “Селище в джунглях” Л. Вулф майстерно передав маловідомий досвід життя людей
на острові Цейлон: це вічна боротьба з джунглями за виживання, примітивність побуту,
абсолютна економічна залежність, хвороби, раннє старіння і занепад. На прикладі
персонажів твору – селянина Сілінду та його сім’ї – письменник показав життя на межі
голодної смерті. Увівши в роман «одного з білих правителів» (прототипом якого виступав
він сам), автор показав складність міжцивілізаційної комунікації.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що “колонізований” у романі Л. Вулфа, за етичним
виміром, такий самий як “колонізатор”: персонажі твору, цейлонці, знаходячись в межах
іншої цивілізації, керуються такими ж моральними принципами, що і європейці, вони добре
знають, що таке підступність, зрада і помста. Тому роман “Селище в джунглях” можна
вважати значним документом з колоніального життя і, разом з цим, як зауважив Р. Мерфі,
“просто чудовим романом, справжнім здобутком художньої літератури”.
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Петрішак Юлія
Засоби вираження комунікативної агресії в популярних американських
кримінальних серіалах
Дослідницька робота присвячена комунікативно-прагматичному аналізу засобів вираження
мовленнєвих актів комунікативної агресії, а саме погроз та образ в американських
кримінальних серіалах «Клан Сопрано» та «Прослуховування». Комунікативна агресія
вважається складним мовним явищем, в основі якого лежать наміри спрямовані на
приниження адресата. Проблема комунікативної агресії привертає увагу дослідників, адже
вона стала поширеним елементом комунікації.
Погрозу ідентифікують як комісивний мовленнєвий акт, який полягає у вираженні
майбутнього плану дій у випадку, якщо співрозмовник не виконає поставлених умов. Вони
поділяються на два основні типи: прямі, які безпосередньо використовують перформативні
дієслова, та непрямі, які характеризуються двозначністю і для розуміння яких контекст
відіграє важливу роль. Погрози в більшості випадків характеризуються імпліцитністю,
радше ніж прямим вираженням. До прикладу, герої серіалу «Клан Сопрано» рідко
використовують прямі перлокутивні дієслова для вираження погрози: I’ll kill you!, а не I
threaten to kill you.
Вираження мовленнєвого акту погрози у серіалах здійснюється за допомогою різнорівневих
мовних засобів: 1) складносурядні речення (You kill me and a dark cloud goes over Shlomo’s
house); 2) підрядні умовні речення (If you go, I’ll kill myself); 3) риторичні запитання: (You
think I was born yesterday?); 4) наказовий спосіб (Don’t pull that on me again. You’re going!);
5) складний додаток (I want you to write that letter); 6) модальні дієслова will і would (I would
like to smash your face into hamburger).
Окрім вербальних способів вираження, велику роль у вираженні погроз відіграє голос та
інтонація, погляд, напружені паузи. Досить поширеним у серіалах є вид погрози, який
подається як подарунок, але насправді служить попередженням. Також проводиться аналіз
менасиву відповідно до успішних умов його реалізації, а саме враховуються підготовча,
пропозиційна, умова щирості, суттєва умова мовленнєвого акту та перлокутивна умова.
Комунікативна агресія включає в себе також лайливі слова та образи, які означають грубі
або образливі твердження на адресу співрозмовника. Засоби вираження мовленнєвих актів
образи є надзвичайно поширені у проаналізованих серіалах і варіюються від прямих, які
безпосередньо адресуються співрозмовнику, та непрямих, які адресовані людині чи речі, які
пов’язані із співрозмовником. Крім уже зазначених, образи бувають асертивні, директивні,
експресивні, комісивні та декларативні. Найпоширенішим типом образ у проаналізованих
серіалах є асертивні, які відображають чи описують реальний стан речей (weirdo; shrink).
Образи виражаються за допомогою різноманітних лексичних одиниць та зворотів: 1)
використання слів пов’язаних з релігією замість лайливих (oh Madonna; Jesus Christ) ; 2)
образливі слова пов’язані з тваринами (pig); інтелектом (idiot; moron); сексизмом (slut); 3)
алюзія (you are a living golem, Frankenstein); 4) позитивні за формою але негативні за
значення (you are a genius; D-girl); 5) глузування (sunshine у зверненні до людини, яка
зазвичай у пригніченому настрої).
Невербальні засоби вираження образи є більш інтенсивними та мають сильніший вплив на
людську самооцінку. Так, закидання ніг на стіл при розмові, плювання в сторону
співрозмовника чи показ середнього пальця, які ще й супроводжуються образливими
словами, будуть мати сильніший ефект на співрозмовника, ніж коли б використовувались
лише слова.
Пивовар Христина
ФОРМУВАННЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ГОЛОВНОГО
ПЕРСОНАЖА ПІПА У РОМАНАХ ЧАРЛЬЗА ДІККЕНСА ТА ЛЛОЙДА ДЖОНСА
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Роман новозеландського письменника Ллойда Джонса «Містер Піп» розглядається у
статті як приклад специфічної жанрової модифікації постколоніального роману.
Послідовність трансформацій вікторіанського претексту («Великих сподівань» Ч.
Діккенса) у поєднанні з усталеним мотивом «подолання німоти» не лише віддзеркалює
перебіг дифузії культур метрополії та колонії, але й демонструє поетапне подолання
культурного «англоцентризму». У романах Піп формується як особистість і водночас
зовсім по новому трансформується.
Ключові слова: нео-вікторіанський роман, постколоніалізм, «англійськість»,
інтертекстуальність, трансформація.
FORMATION AND TRANSFORMATION IDENTITY OF MAIN CHARACTER PIP IN
NOVELS BY CHARLES DICKENS AND LLOYD JONES
The article explores Lloyd Jones’s «Mister Pip» as a sample of specific generic modification
of post-colonial novel. By successfully combining the transformations of its Victorian pretext
(«Great Expectations» by Charles Dickens) with a steady motive of overcoming cultural muteness,
the New Zealand writer not only reflects upon colonial and metropolitan cultural diffusion, but
demonstrates the process of breaking cultural Anglo-centrism. In the novels, Pip was formed as a
person and transformed in a new way.
Key words: Neo-Victorian novel, Post-Colonialism, «Englishness», intertextuality,
transformation.
Ідентичність – це низка якостей, за якою індивід чи група індивідів асоціюють себе і
співвідносяться з іншими до певної категорії. Є декілька видів ідентичності: статтєва,
етнічна, релігійна, цивілізаційна та інші. Піп дуже різносторонній персонаж. У романі
«Містер Піп» це вигадана особа, у той час як у «Великих сподіваннях» реальний персонаж.
Не прочитавши роман Діккенса, до цього твору Ллойда Джонса потрібно підходити з
обережністю, так як він у багатьох моментах спойлерить роман класика. Звідси мета
дослідження – вивчити трансформацію головного персонажа Піпа у двох романах різницею
150 років (об’єкт дослідження).
У романі Л.Джонса оповідь ведеться від імені дівчинки-підлітка Матильди, яка мешкає в
селищі разом з мамою, а їх тато працює в Австралії. Роман Діккенса рятує її від жаху, що
навкруги. Головний герой роману «Великі сподівання» стає її уявним другом. «Персонажі
мігрують» [4, с. 13] пише автор в епіграфі до роману. Нехай між Піпом і дітьми була ціла
прірва у культурному, географічному і часовому сенсі, але вони однаково почувалися
маленькими та нікчемним у чужому великому світі. І разом їм було легше переживати великі
і страшні зміни. Для когось «Великі сподівання» стали просто історією, а для Матильди
визначили її майбутнє та формування ідентичності. Вивчення творчості та біографії Ч.
Діккенса переросли в спроби до кінця пізнати персонажа Банькуватого та зрозуміти себе.
У романі «Великі Сподівання» розкривається тема дорослішання, пошуків себе та зміни
людини впродовж деякого часу [2, с. 3]. Автор показує весь спектр почуттів головного героя
під час цих процесів, зміну його життєвих принципів та мрій, а також суспільну картину
життя тогочасної Англії. Вчинки головних героїв чітко показують як тягар тогочасної
нелюдських законів і несправедливих порядків, встановленим лицемірним суспільством і
застосовуваних навіть до дітей, призводить до поступового падіння людини. У книзі
здійснено детальний психологічний аналіз людських мотивів, думок, вчинків. Адже не дарма
існує таке твердження, що першими психологами були письменники. Росте головний герой,
змінюються його погляди, склад характеру і душевний світ, й так само невловимо
змінюється мова оповіді. У образі Піпа автор розкриває головний сенс свого роману. Великі
сподівання, засновані на фінансових статках чи на волі випадку, і при цьому не підкріплені
ні досвідом, ні знаннями, ні будь-якими зусиллями зі сторони людини, можуть принести
тільки розчарування і горе. Справжню цінність мають тільки любов та дружба близьких
людей, тільки просте чесне трудове життя.
Не дивлячись на те, що всі сподівання Піпа не справдились: він залишився самотнім та не
розбагатів, кохана Естелла не стала йому за дружину, ілюзії щодо розкішного лондонського
життя розбилися, кінець роману дає читачеві надію. Він зрозумів, на які жертви йшли близькі
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люди, простив їхні недоліки, знайшов себе : «час показує, що я був і чим і став» [1, с. 44]. І
що найголовніше – прийняв життя таким, яке воно є. Врешті решт Піп отримує своє щастя,
хоч і не таке повне, як йому здається.
Як висновок, підсумуємо, що твір Ч. Діккенса справляє вплив на формування
особистості та ідентичності персонажів Л. Джонса.
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Плотиця Соломія
ДИСКУРС ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ ТА ЗМІН КЛІМАТУ В
АМЕРИКАНСЬКИХ МЕДІА: ТЕКСТУАЛЬНІ ТА СОЦІОПРАГМАТИЧНІ
АСПЕКТИ
Міжнародна комісія з проблем зміни клімату, до складу якої входять провідні вчені
усього світу, дійшла висновку, що діяльність людини суттєво сприяла глобальним
кліматичним змінам та глобальному потеплінню в світі. Англомовні газети та телевізійні
ЗМІ виступають основним засобом інформування про наростаючі глобальні загрози.
Висвітлення таких проблем у ЗМІ - це не просто випадковий перелік газетних статей та
телевізійних програм, а швидше соціальні відносини між науковцями, суб’єктами політики
та громадськістю. У статті висвітлюються проблеми кліматичних змін та глобального
потепління в рамках дискурсу на основі аналізу статей англомовних ЗМІ .
Ключові слова: кліматичні зміни, глобальне потепління, дискурс, ЗМІ.
THE DISCOURSE OF CLIMATE CHANGE AND GLOBAL WARMING IN US MEDIA:
TEXTUAL AND SOCIOPRAGMATIC PERSPECTIVES
The International Commission on Climate Change, which includes leading scientists from
around the world, has concluded that human activities have significantly contributed to global
climate change and global warming. English-language newspapers and television media are the
main means of informing about growing global threats. Coverage of such issues in the media is not
just a random list of newspaper articles and television programs, but rather the social relations
between scholars, politicians and the public of such news. The article analyses the problems of
climate change and global warming in the discourse based on the analysis of articles in the Englishlanguage media.
Key words: climate change, global warming, discourse, mass media.
Зміна клімату є одним з основних сучасних викликів. Так, наприклад,
непередбачуваність погодних умов, яка ставить під загрозу виробництво продовольства,
підвищення рівня моря, яке, своєю чергою, збільшує ризик природних катастроф. Такі явища
є наслідками зміни клімату та мають глобальний характер і безпрецедентні масштаби.
Висвітлення ЗМІ проблеми зміни клімату впливає на громадську думку, оскільки воно
опосередковує наукові факти про те, що глобальна температура підвищилась за останні
десятиліття і що ця тенденція в основному зумовлена викидами парникових газів,
спричиненими людиною. Майже всі наукові інституції національного чи міжнародного рівня
погоджуються з цим поглядом, хоча деякі організації дотримуються протилежних позицій.
Висвітлення проблеми кліматичних змін сучасними медіа викликають ряд сумнівів
щодо правдивості поданої інформації.
ЗМІ усвідомлюють силу інформаційного впливу на громадськість та часто вдаються до
різноманітних лінгвістичних та психологічних прийомів, щоб досягнути потрібного ефекту
чи поставленої мети. От як наприклад, на думку Пітера Дж. Жака та ін., провідні ЗМІ США
не рідко застосовують ефективну тактику екологічного скептицизму.
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Унікальність моєї роботи полягатиме у проведенні порівняльного аналізу між
консервативними та прогресивними виданнями такими як The Guardians, The Fox News
тощо, в плані їхнього висвітлення проблем змін клімату та розглянуто лексичні особливості
(словосполучення, сталі вирази і
неологізми), аспекти морфології та прагматики
представлених в конкретних статтях даних видань.
Отже, об’єктом майбутнього дослідження є дискурс кліматичних змін та глобального
потепління у сучасних англомовних медіа. У роботі буде проаналізовано текстуальні та
соціопрагматичні аспекти сучасних англомовних статей відомих світових газет.
Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що англомовні ЗМІ виступають могутнім
суб'єктом у виробництві, обміні та розповсюдженні ідей у науковій, політичній та публічній
сферах, тому дослідження дискурсу, який застосовується при передачі інформації є дуже
актуальною проблемою сьогодення.
Список використаних джерел:
1. Maxwell T. BoykoV , Jules M. Boyko, Climate change and journalistic norms: A casestudy of US mass-media coverage (2007)
2. Antilla, L. (2010). "Self-censorship and science: A geographical review of media
coverage of climate tipping points". Public Understanding of Science. 19 (2): 240–256.
3. Julie Brigham-Grette; et al. (September 2006). "Petroleum Geologists' Award to Novelist
Crichton Is Inappropriate" (PDF). Eos. 87 (36). The AAPG stands alone among scientific
societies in its denial of human-induced effects on global warming.
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Присяжнюк Дар’я
Die „Offenbarung“ von Johannes in deutschen Übersetzungen verschiedener Zeit
Obwohl die Bibel schon mehrmals von Sprach-, Bibelwissenschaftlern und Exegeten
untersucht wurde, steht heutzutage das letzte Buch des Neuen Testaments, die „Offenbarung“, oder
„die Apokalypse“ des Johannes, und entsprechende Übersetzungen immer mehr in Kritik. Darüber
hinaus wird es in der letzten Zeit der Corona-Krise angenommen, dass die Pandemie das Zeichen
der Endzeit ist, deren Beschreibung im Buch der „Offenbarung“ zu finden ist. Warum ist dieses
Buch der Bibel meist umstritten und bei Wissenschaftlern sowie Exegeten auf andere Art und Weise
interpretiert? Was wollte Gott den Menschen anhand von diesem geheimnisvollen Buch offenbaren
und wozu ruft Gott damit die Menschheit? Heute ist die höchste Zeit, sich mit diesen Fragen
auseinanderzusetzen.
In unserer Forschungsarbeit beschäftigen wir uns mit deutschen Bibelübersetzungen
verschiedener Zeiten, indem das Buch der „Offenbarung“ im Mittelpunkt steht.
Der theoretische Teil ist meist durch die Betrachtung des geschichtlichen Hintergrunds der
Bibelübersetzungen gekennzeichnet sowie durch die ihrer Unterschiede. Da Hebräisch die Sprache
des Volkes Israel war, das „das heilige Volk Gottes des Alten Bundes war“, wurde das Alte
Testament ursprünglich in den Sprachen Hebräisch (wenige Abschnitte auch in Aramäisch)
niedergeschrieben. Da das Griechische die Weltsprache des damaligen Römischen Reiches war,
ließ Gott das Neue Testament in Griechisch niederschreiben [4, 1]. Diese Tatsache nehmen wir zur
Kenntnis, wenn in den Übersetzungen das ursprüngliche Wort des hebräischen und griechischen
Grundtextes erkennbar ist.
Im Laufe der Forschung ist für uns geistiger Prozess von Bedeutung:
1.
Gott anbeten und Ihn um Weisheit bitten, Gottes Wort richtig interpretieren zu
können «…ernstlich um eine Haltung des Lernens und um Offenheit für die Leitung des Heiligen
Geistes beten. Ohne Gebet und die Erleuchtung durch den Heiligen Geist kann die Arbeit eines
noch so begabten Gelehrten in ganz subtiler Weise in die Irre führen. Die göttliche Absicht kann
nicht mit säkularen Mitteln gemeistert werden. Das zusammengefasste Zeugnis der Schrift sagt:
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“Gottes Gedanken sind nicht unsre Gedanken” (Jes 55,8) und geistliche Dinge “müssen geistlich
gerichtet sein” (1 Ko 2,14)» [1, 79].
2.
bei der Vergleichsanalyse der unterschiedlichen Übersetzungen von „Offenbarung“
auf Abweichungen untereinander achten: „Der Gebrauch mehrerer Bibelübersetzungen kann das
Bibelstudium vor gelegentlichen Abweichungen durch falsche Übersetzung oder durch Irrtümer
bei der Manuskriptübertragung schützen“ [1, 79].
Gott selbst warnt durch Johannes die Übersetzer vor Änderungen und Auslassungen im
letzten Kapitel der „Offenbarung“: „Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in
diesem Buch: Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in
diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs
dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der
heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht“ [3]. So beinhaltet der Text der
Offenbarung konkrete Forderungen an die Übersetzerarbeit.
In der Auslegung halten wir uns auf vier Grundsätze von Prof. Utley:
1) Berücksichtigung des historischen Hintergrunds;
2) Bestimmung der literarischen Einheiten;
3) Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen, um „den größtmöglichen Umfang der
Kernaussage (Bedeutungs-/Wortfeld) zu erfassen, die in den biblischen Worten oder Sätzen
enthalten sein kann“; sowie
4) Feststellung des literarischen Genres [2, 5-6].
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
1)
Eine Auslegung der Symbolik in der Offenbarung [Електронний ресурс] / – Режим
доступу до ресурсу: https://silo.tips/download/eine-auslegung-der-symbolik-in-der-offenbarung
2)
Hoffnung in schweren Zeiten – Letzter Akt: Die Offenbarung [Електронний ресурс]
/
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://www.freebiblecommentary.org/pdf/deu/VOL12_german.pdf
3)
Offenbarung - Kapitel 22 [Електронний ресурс] / – Режим доступу до ресурсу:
https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/offenbarung/22/
4)
Zur Geschichte der Bibelübersetzungen [Електронний ресурс] / – Режим доступу
до ресурсу: https://docplayer.org/18573867-Zur-geschichte-der-bibeluebersetzungen.html
Протас Юлія
Зменшення впливу «мовного неспокою» під час вивчення англійської мови в навчальних
закладах України
Це дослідження має на меті з’ясувати фактори, які впливають на відчуття «мовного
неспокою» студентів під час вивчення англійської мови в навчальних закладах України та
запропонувати методи усунення проблем пов’язаних з відчуття тривоги студента під час
використання англійської, як другої мови.
Той факт, що деякі студенти є успішнішими у вивченні іноземної мови, незважаючи на
однакові умови навчального процесу, призвів до дослідження певних індивідуальних
характеристик студентів як предикторів успішного вивчення іноземної мови. Доведено,
що такі риси як впевненість в собі, цілеспрямованість, тривожність, здатність до
ризику та екстраверсія можуть формувати успіх у володінні англійською мовою. Тож усе
це призвело до глибокого дослідження поняття «мовного неспокою» (foreign language
anxiety). Незважаючи на те, що це поняття є загальновизнаним як ментальний блок
проти вивчення іноземних мов і сприймається як очевидний фактор у вивченні іноземних
мов, існує багато суперечностей.
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Отже, метою цієї роботи є узагальнити найбільш достовірну інформацію та
результати досліджень щодо «мовного неспокою» та запропонувати методи руйнування
бар’єру для успішного вивчення англійської мови у закладах освіти України.
Ключові слова: «мовний неспокій», мотивація
Мовний неспокій – це почуття тривоги, занепокоєння, невпевненості в собі під час
використання іноземної мови. Згідно з великою кількістю досліджень, мовний неспокій є
однією з найбільш домінуючих проблем, з якими студенти можуть зіткнутися в процесі
навчання.
Для того, щоб бути спроможним вирішити проблему, слід окреслити причини її
виникнення. Багато вчених працювали над цим питанням. Наприклад, Гіора стверджував,
що вивчення іноземної мови – це глибоко тривожний глибинний процес. Адже
самовираження студентів обмежується недосконалим володіння іноземної мови. Згідно з
Горвіцом невідповідність між тим, що хоче і що може сказати студенти призводити до
невпевненості в собі. Дослідник пише, що, напевно, жодна інша галузь дослідження не
передбачає такої диспропорції між «справжнім Я» та «обмеженим Я», як вивчення
іноземних мов.
Намагаючись зрозуміти загальний процес вивчення іноземних мов, дослідники
досліджували взаємозв'язок між вивченням мови та різними мовними (пов'язаними з
мовною системою) та позамовними (пов'язаними з процесом вивчення мови) змінними.
Мовні фактори можна поділити на дві категорії: внутрішньомовні та міжмовні.
Внутрішньомовні фактори виникають внаслідок самої системи іноземної мови, тоді як
міжмовні фактори - внаслідок контакту двох мовних систем (переважно рідної мови та
іноземної мови).
Тим не менше, «мовний неспокій» вважається скоріше психологічною проблемою, аніж
лінгвістичною . Сковел зазначає, що проблема полягає в прийнятті себе, сприйнятті інших,
уявленні про вивчення іноземних мов та ефективності даного процесу.
Одним з найважливіших елементів, які роблять процес вивчення мови успішним та
ефективним є мотивація та заохочення студентів до праці. Мотивація є в центрі навчання.
Викладач повинен дати можливість відчути, що студент на правильному шляху і робить
певні успіхи. Адже відчуття впевненості в собі породжує нові досягнення. Також, студент
має відчувати власну необхідність у навчальному процесі. Доведено, що вивчення
іноземної мови буде успішним та ефективним тільки тоді, коли процес приноситиме
задоволення та насолоду. Використання сучасних технологій, рольових ігор, проведення
конференцій, добре та правильно підібраний матеріал – все це є складовими успішного
заняття. Дуже важливо, щоб студент почував себе комфортно. Створити сприятливу
атмосферу для навчання є завданням як студента, так і викладача. Педагог в свою чергу
повинен ставитися до кожного, як до особистості, враховуючи особливості вподобань та
характеру учнів.
Отже, «мовний неспокій» - це дуже широке та поширене поняття, яке має психологічне
підґрунтя. Саме це може складати головну перешкоду у вивченні англійської мови у
навчальних закладах України. Проте при правильній організації навчального процесу та
мотивації студентів успіх гарантований.
Список використаних джерел:
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Horwitz, E. K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of a Foreign Language
Anxiety Scale. TESOL Quarterly, 20, 559–562.
202

5. Scovel, T. (1991). The effect of affect on foreign language learning: A review of the anxiety
research; p.18
Protskiv Olha
DIE MITTEL VON HUMOR UND SATIRE IM TEXT VON HEINRICH HEINES
„IDEEN. DAS BUCH LE GRAND“
Die linguostilistischen Mittel zum Ausdruck von Humor und Satire werden in
verschiedenen Literaturgattungen, unter anderem auch in der Publizistik, häufig verwendet. Sie
sind seit langem in der Literaturwissenschaft untersucht worden. Mehrere Wissenschaftler,
darunter F. Heibert, T. Lyashenko, E. Piirainen, N. M. Bobuch und S. I. Sotnikova behandeln in
ihren theoretischen Werken die Funktionen der Mittel von Humor und Satire in unterschiedlichen
Genres. Auch die Werke von H. Heine wurden in dieser Hinsicht von W. Goetschel, H. Kaufmann,
C. Leiros, M. Nietzki, G. Oesterle analysiert. Die Aufgabe vorliegenden Untersuchung besteht in
der Analyse der linguostilistischen Mittel von Humor und Satire in Heinrich Heines „Ideen. Das
Buch Le Grand“. Es soll festgestellt werden, welche Mittel in seinen Werken vor allem verwendet
wurden und welche Funktionen sie hier ausüben.
Heinrich Heine war ein großartiger Satiriker und Publizist. Er war einer der ersten
Publizisten, der die Form eines direkten Gesprächs, eigentlich einer Plauderei wählte. Zudem
verwendete er Mittel von Humor und Satire, die die Gesprächsführung einen besonders lebendigen
Ton verleihen, und den Inhalt humorvoll und auch satirisch darstellen. Im Werk "Die Ideen. Das
Buch Le Grand" bezieht sich der Autor auf eine Dame, die eine Leserin ist und beim Gespräch mit
ihr behandelt er unterschiedliche Probleme der Alltäglichkeit des literarisches Lebens und Politik
Deutschlands, die bisher nicht laut ausgesprochen wurden. Als Resultat erhält der Leser einen
lebendigen Text, der gleichzeitig reich an scharfer politischer Satire und autobiografischen
Elementen ist. Auch das Motiv der Narren hat in dem Werk ein doppeltes Erscheinungsbild:
einerseits schlüpft der Autor selbst in die Rolle eines Narren, um die Realität kritisch zu beurteilen,
andererseits verspottet der Erzähler echte Narren, Dummköpfe. Heines Sprache ist scharf, bissig,
aber ein schonungsloses Lächeln ist in ihr mit einer feinen Lyrik verwoben; die Leichtigkeit und
Schönheit der Sprache macht den Text zu einem wahren Vergnügen.
Die Analyse des Textes hat gezeigt, dass Heine in seinem Werk aus dem Arsenal der
existierenden sprachstilistischen Mittel von Humor und Satire vor allem die komische
Aufzählungen, das Wortspiel und den Doppelsinn gebraucht. Beispielsweise enthalten die
Wortspiele zumeist einige Fakten und Verbindungen zu historischen Ereignissen, so dass sie den
Text der Werke mit sozialkritischen Einstellung zum Thema erfüllen. Die komische Aufzählung
verwendet H. Heine bei den Beschreibungen des alltäglichen Lebens und Charakteristiken von
Menschen. In einer Reihe werden Hohes und Niedriges, Begriffe aus sehr unterschiedlichen
Kategorien kombiniert — so entsteht ein Kontrast, der einen satirischen Effekt bewirkt. Besonders
deutlich ist die Verwendung von komischen Aufzählungen bei der kritischen Darstellung der
Staatsmacht. Im Text "Ideen. Das Buch Le Grand" überlegt der Autor über die Themen Liebe,
Politik, Geschichte, Poesie und Kreativität. Die Einschätzung des Autors zu jeder Idee, jeder Figur
wird durch die oben genannten künstlerischen Ausdrucksmittel vorgestellt.
Iryna Rizhok
Сorpus-linguistic and Conceptual Study of Modern English Binomials
Binomials, generally defined as coordinated pairs of linguistic units that share some
semantic relations between their constituents, are one of the most heterogeneous, and therefore,
convoluted phenomena existing in the English language. Regardless of the fact that they are
exceedingly high in frequency of their usage in daily communication, binomials remain, in the
majority of cases, taken for granted and easily overlooked by most language users. This is the key
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reason for why the concept of binomial expressions, though being the focus of numerous studies, is
still full of ‘grey areas’ that puzzle the minds of linguists even nowadays.
The object of the study is the phenomenon of binomials in general, whereas the subject is
the relationship between binomials that exist in the modern English language and cognitive
processes that predetermine their existence. The aim of the research is to explore the notion of
binomials and their connection with human cognition. The principal tasks are as follows: to
establish the influence of purely linguistic as well as extralinguistic factors on the formation and
processing of binomials and identify how these factors cooperate; to track the ways ideology and
epistemology condition their usage in modern English; to explain binomials’ functioning within
mental lexicon; to reinforce the findings by making use of linguistic corpora.
The novelty of this work consists in the fact that it focuses on incorporation of the resources
available in cognitive and psycholinguistic sciences into the study of binomials. However, unlike
earlier works, where these resources were mostly used to explain sequencing preferences,
diachronic changes, the degree of reversibility, this one tackles the problem of formation,
perception, storage and retrieval of binomial pairs as ready-made units from our minds.
Methodologies. The study consisted of five stages: a corpus search for repetitive patterns
and reoccurring regularities that featured particularly in contemporary English; their classification
in accordance with factors that were influential; their analysis with the aid of extralinguistic
concepts (relevance of ideology and epistemology); adoption of the cognitive approach (prototype
theories and lexical priming) and psycholinguistic experiments (eye-tracking speed) into the
analysis of binomials; a repeated use of corpus with the aim of confirming the accuracy of achieved
results.
The search was conducted on the basis of several modern corpora, namely IWEB, NOW,
CORONA, GLOWBE, SUP CPT, etc. The target constructions also included multinomials. The
exploration took into consideration both reversible, non-fixed and ‘frozen’, irreversible binomial
expressions, with the emphasis on the former.
Findings. The study demonstrated that a) formulaic language units, binomials in this
number, have a holistic nature and are perceived as analysed wholes, morpheme-like entities,
extracted directly from the mental lexicon, b) elements of binomial sequences do not abandon their
own semantic and syntactic properties but, in contrast, make them predetermine their coordination,
c) due to being frequent in use, they serve as ready ‘templates’ in language that behave rather
predictably, which is caused by their formation of entrenchment in a person’s memory.
Conclusion. Binomials’ behaviour and functioning, with the notion of mental lexicon being
taking into account, proves that these linguistic units are tightly connected to cognitive processes
and are based on previous linguistic experiences.
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THE ROLE OF ADAPTATION IN THE ENGLISH TRANSLATION OF OKSANA
ZABUZHKO’S NOVEL MUSEUM OF ABANDONED SECRETS
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In the article, the notion of adaptation, its types and main motives for adaptation have been
examined. The key features of Oksana Zabuzhko’s novelistic style and the reasons beyond
utilization of adaptive strategies for rendering her texts in English are denoted. The adaptive
methods of Nina Shevchuk-Murray are analyzed.
Key words: adaptation, adaptation strategy, global adaptation, local adaptation, adaptation
through omission, adaptation through expansion, adaptation motivated by situational or cultural
adequacy.
Throughout centuries, adaptation has been frequently discussed, wholeheartedly supported
as one of the valid translational methods, or indignantly criticized as a form of translation which is
offensive to the original author.
According to Oleksandr Kalnychenko and Valeriy Podminohin, we can trace the history of
adaptation back to Cicero who was the first to reveal the difference between translation proper and
adaptation. In the nineteenth century Friedrich Schleiermacher introduced and contrasted two
translation methods, which are known as foreignization and domestication in contemporary
Translation Studies [7].
However, the notion of adaptation began to be seriously studied and substantiated as one of
the basic concepts in Translation Studies in the twentieth century. We cannot but mention the works
and ideas suggested by Eugen Nida, who differentiated between formal equivalence, which “is
designed to reveal as much as possible of the form and content of the original message”, and
dynamic equivalence, which focuses not so much on “the source message” as on “the receptor
response”. By dynamic, or natural, equivalent he means some grammatical changes “dictated by
the obligatory structures of the receptor language”, and changes of lexicon, especially for lexemes
that “identify culturally different objects, but with somewhat different functions”, or “cultural
specialties” [2].
Georges L. Bastin points out that there are two major types of adaptation – it may be applied
as local or global strategy. Most often, adaptation is referred to as the latter one. In this case, it is “a
set of translative interventions which result in a text that is not generally accepted as a translation
but is nevertheless recognized as representing a source text” [1]. These may be encounter abridged
and adapted translations done for children, specialized literature changed for the use by nonprofessionals, adapted plays, advertising, audiovisual and inter-semiotic translation, and
localization.
Local adaptation, a second main type, is temporary, and localized. Adaptation may be
applied, therefore, as a local procedure – to isolated parts of the text in order to deal with specific
differences between the language or culture of the source text and that of the target text. In this case,
the use of adaptation as a technique will have a limited effect on the text as a whole, providing that
the overall coherence of the text is preserved, J. Bastin believes [1].
The most famous definition of adaptation as a local translative strategy is that of Jean-Paul
Vinay and Jean Darbelnet. They consider adaptation to be “special type of equivalence”,
“situational equivalence”, because it is used in those cases where the type of situation being referred
to by the SL message is unknown in the TL culture. In such cases translators have to create a new
situation that can be considered as being equivalent. Vinay and Darbelnet emphasize that if a
translator refuses to make an adaptation it can be easily detected within a translation because “it
affects not only the syntactic structure, but also the development of ideas and how they are
represented within the paragraph” [4].
With regard to techniques of adaptation, J. Bastin itemizes the following procedures:
1) transcription of the original: word-for-word reproduction of part of the text in the original
language, usually accompanied by a literal translation;
2) omission: the elimination or implicitation of part of the text;
3) expansion: the addition or explicitation of source information, either in the main body or in
a foreword, footnotes or a glossary;
4) exoticism: the substitution of stretches of slang, dialect, nonsense words, etc. in the original
text by rough equivalents in the target language (sometimes marked by italics or underlining;
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5) updating: the replacement of outdated or obscure information by modern equivalents;
6) situational or cultural adequacy: the re-creation of a context that is more familiar or
culturally appropriate from the target reader’s perspective than the one used in the original;
7) creation: a more global replacement of the original text with a text that preserves only the
essential message/ideas/functions of the original [1].
Among the motives for adaptation in the English-language translations of foreign books, we
would like to point to the problem of language divergence. As N. Harbovskyi aptly remarks, there
exist some “asymmetry of linguistic view of the world, the ambiguity of associative relations
established between names, concepts and objects of the real world” [5]. This problem was described
in details by E. Nida. Elaborating the mode of creating the “natural” translation, which had to look
and sound as if it had been written originally in the target language, he spoke of two principal areas
of adaptation, namely, grammar and lexicon. The second reason for adapting the text while
translating into English is culture. E. Nida wrote a lot about discordance between cultures and its
effects on translation decisions. By the way, they are closely interwoven with language aspects [2].
V. Demetska suggests that since the exact methods of adaptation has not been elaborated
yet, nor have they been ever referred to, the term of occasional (local) pragmatic adaptation must
indicate the individual interpretation of the text by the translator [6]. Nida also listed personal
translator’s motives as an important factor during adaptation [2]. This is particularly true for genre
switching – certainly, the one should change one discourse type to another while dealing with, for
example, adapting adult literature for children [1].
Concerning English-language translations of foreign texts, we can notice the prevalence of
the adaptive, or rather, domesticating method in translation, especially in the post-World War II
period. Domestication is enforced by editors, publishers, and reviewers, because fluency results in
translations that are eminently readable and therefore consumable on the book market [3].
The novel The Museum of Abandoned Secrets by Oksana Zabuzhko belongs to such kind of
text the translation of which necessarily involves adaptative techniques. The key features of the
writer’s style are feminine writing, abundant cultural and political terms, linguoculturemes and
spectacular metaphoricalness. Moreover, Oksana Zabuzhko’s fiction is a powerful exponent of
Ukrainian postcolonial literature. The translator of the The Museum of Abandoned Secrets, Nina
Shevchuk-Murray, is guided essentially by culture and language differences as well as by the
demands predominantly of American publishing industry.
On balance, Nina Shevchuk-Murray tries to maintain equilibrium between foreignaizing and
domesticating strategies. The Museum of Abandoned Secrets do not lose its “alien” savour, and
adaptive techniques are applied to particular words or word combinations in some isolated cases.
For instance, the vast majority of names of the characters and even their diminutive forms are
rendered by transcription except for those which are “naturalized” that is adapted to the normal
English pronunciation and morphology (Aidy instead of «Адька», or Lolly instead of «Лялюська»).
The names of the cities, public administration bodies, streets, markets, meals and some specific
cultural items are usually preserved. They are rendered through transcoding (rushnyky, borshch,
pyzhyk, pioneer, communist), calque or standardized variant (Kyiv City Council, Central Committee
in Moscow, Palace Ukraina), or descriptive translation (ліжник – sheep’s wool blanket). Apart
from this, the translator sometimes prefers to keep the original metaphoric images intact even
though some of them feel somewhat weird in English (різнобарвно-темними підковами підпахов
– dark multicolored horseshoes of sweat in the armpits).
Nina Shevchuk-Murray also chooses to be “invisible” in her translation of the novel. She
supplies the English readership with neither footnotes nor a glossary at the end of the book which
would make clear historical or cultural context. She merely translates Oksana Zabuzhko’s afterword
where the author herself gives a piece of advice which books the readers can consult to gain more
profound knowledge of the subject.
Nevertheless, adaptation features prominently in Nina Shevchuk-Murray’s translation of
The Museum of Abandoned Secrets. We would like to focus on three groups of adapted words and
word combinations distinguished in accordance with Bastin’s classification: 1) adaptation through
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omission; 2) adaptation through expansion; 3) adaptation motivated by situational or cultural
adequacy, which are most frequently utilized by the translator.
By expansion it is meant that the translator adds some extra information to explain the
context for a target reader either in the text itself or in footnotes.
1. […] а навіть ті примітніші, хто […] вихоплювався з криком на сцену, чи під
двері закритого суду, чи до підніжжя пам'ятника, одною такою хвилиною
можна було собі заробити на дисидентський хліб до кінця життя, […]
[… ]but even the quite conspicuous ones, […] who performed public acts of civil
disobedience – shouted from a public stage, say, before the police could pin them to
the floor, or threw themselves against the locked doors of an ostensibly public court
hearing, or went to the Shevchenko monument on the poet’s anniversary, a single
moment that could earn enough dissident credibility to last one’s life.
As we can see, Oksana Zabuzhko is very laconic in the original utterance. She depicts
dissident actions which all the native speakers are aware of. In contrast, Nina Shevchuk-Murray
should develop the sense for a target audience adding the clarifications that the court trial is
“ostensibly public”, and the monument must be the one to a writer “forbidden” during those times,
for example, Shevchenko, and the occasion should be specific – writer’s anniversary; and the
delinquents will be “pinned down by the police”.
The comments in the translation often go along with the linguoculturemes. These specific
lexical units which apart from linguistic form have cultural meaning. Oksana Zabuzhko makes the
use of various Russian, English, Polish, and even French words. The Russian ones usually have
explicit Soviet flavor and are closely related to Communist party’s ideology.
2. («Несознательной..» — підказує всміхаючись інтервюєрка).
“No class consciousness,” the interviewer pipes in with the vintage Communist-speak.
Nina Shevchuk-Murray renders the linguocultureme «несознательной» in descriptive
mode – to present its linguistic meaning, and then she sheds light on the context adding that
communists used to say like this.
The reason for omission can be the relative insignificance of the lexical item to the context.
In the original, such a word usually provides another tiny linking to the historical era or culture
whereas for the target audience it would mean almost nothing.
1. […] і дай їм Боже, як кажуть у Карпатах гуцули, «наперед би більше», […]
[…] and to them we must wish many happy returns.
As we can see, in the original, there is a reference to the ethnic group of hutsuls spanning
mountainous regions of the Western Ukraine and their saying. Definitely, it is hard to find the
proverb in the target language which could serve as a full or even partial equivalent. Furthermore,
the mention of hutsuls demands the translator provide the reader with a footnote or extend the
sentence. She conveys it with the help of the popular English greeting many happy returns.
When Nina Shevchuk-Murray avoids cultural items, she mostly uses the technique of
generalizing, or neutralizing. In this way, the translator contextually changes the word відмінниця
for perfectionist, or the word авоська for shopping bag. These original words have strong
connotations with the Soviet period. But again, the implications of the first one are almost
impossible to render without expansion, and the latter require a footnote. Nina Shevchuk-Murray
decides to neutralize the words as they are of a minor importance in the text.
The translator applies the procedure of situational and cultural adequacy the most
frequently. Those words and word combinations to which the procedure was applied can be divided
into two vast categories depending on the object of their adaptation: 1) different realia, proper
names, political and cultural concepts which may be unfamiliar to the target reader; 2) the
metaphorical images which might feel weird in the target language.
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As far as the first group is concerned, Nina Shevchuk-Murray usually seeks for functional
equivalents for the realia or terms which are not of a high importance in the context. For instance,
she replaces нардеп with a Rep. (American congressman). While translating the episode about Lviv
in World War II settings, the translator substitutes опель (German car brand which is popular in
Ukraine) with Studebaker, a carmaker founded by German immigrants in the USA, which produced
military vehicles in those days.
1. (а які кумедні ці капелюшки з два-дцятих років уже минулого століття, такі
обтислі, насаджені по самі брови банячки, обперізані шовковими биндами, […]
(How comical these cloche hats from the Jazz Age of the already-past century: these
tightly fitted little felt pots, pulled down to just above the eyebrows and banded with silk
[…]
The word combination ці капелюшки з двадцятих років could be easily transferred wordfor-word. However, in American culture the period of the 20s of the previous century has its distinct
name as well as the cloche hats which were extremely popular among women at that time. Nina
Shevchuk-Murray tends to particularization technique here; she develops the sense of the original
text concepts and resorts to those particular equivalents in English because they are more evocative
for a target reader.
A lot of metaphors and similes were transferred by replacing the whole image with the
general meaning preserved. We believe that there are three main reasons for this – language
divergence, cultural dissimilarity, and political correctness in some isolated cases. For example, the
heroine Daryna says in translation that she feels so exhausted as if she had been “run through the
meat grinder” while in the original the vehicle of the metaphor is “washing machine”. We can
suppose that the image of the kitchen appliance is more evocative for a target reader if the feelings
of tiredness are concerned. While Oksana Zabuzhko compares a speech of a person who has just
learned Ukrainian to the attempts of the disabled person, Nina Shevchuk-Murray prefers to make
use of a comparison with the drunk. This may aim at escaping the sensitive subject of the attitude
towards people with disabilities although the motive of introducing a standardized, more common
image of clumsiness cannot be excluded either.
2. Свої пасочки ми з Лялюською давно склали докупи – потроху, по чайній ложечці,
розповівши одне одному найголовніше з того, що в кожного було раніше […]
Lolly and I mapped out our sandbox a while ago sharing bit by bit, scoop by scoop, the
things that were most important for the other to know […]
Oksana Zabuzhko creates an unusual metaphor by virtue of an image of the Easter bread
pasochka. The character says that his partner and he put their Easter breads together. The Ukrainian
readers can probably imagine that the two put the paskas into a basket before having them blessed
or on their table set for Easter breakfast. This means that the characters are very close because the
one celebrates this feast only with one’s family. Instead, Nina Shevchuk-Murray choses the image
of the sandbox peacefully shared by the children. As we can see, the original metaphor is based on
the vehicle of Ukrainian realia, and the tenor indicates the cultural specificity of associations.
Hence, the translator strives to create totally different metaphor, albeit not dismissing the essence
of it.
In conclusion, although sometimes Adaptation Studies face a storm of criticism with
adaptation being disapproved as an abusive form of rendering writer’s work in translation, we ought
to acknowledge that the translator cannot help using the adaptive strategies. Adaptation as localized
procedure is such kind of transformation in the course of which not only does the description of
situational subject-matter is changed, but also the situational subject-matter itself.
As far as Oksana Zabuzhko’s novel The Museum of Abandoned Secrets is concerned the
translator Nina Shevchuk-Murray entirely abandons the usage of footnotes or glossary and resorts
to expansion, omission and situational and cultural equivalents modes in accordance with the
classification suggested by Georges L. Bastin. Expansion as a procedure is used while dealing with
cultural and historical descriptions, linguoculturemes and allusions. Interestingly, the omission
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strategy is employed to the translation of the units of the same type. However, in this case, their
presence in the text usually does not influence the core message to the great extent, but the spirit
and flavour, thus, it is rather optional. The last adaptative procedure of seeking for situational and
cultural equivalents is used while translating cultural items as well as original metaphors and
similes. Translating some of those cultural items, Nina Shevchuk-Murray’s sets a goal here to
develop the sense of the unit of translation, thus creating a compelling new image evocative for the
target reader. While conveying original metaphors and similes, the translator usually changes the
vehicle preserving the structure of the metaphor and seldom substitute the whole trope.
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Романюк Олександр
Аудіовізуальний переклад: історія, типи та стратегії
Анотація: У статті розглянуто основні типи аудіовізуального перекладу: дубляж і закадрове
озвучення, а також здійснено короткий огляд кожного з них. Подано стислу історію кожного
методу, а також причини використання обох методів у різних країнах. У перекладі
виокремлено дві головні стратегії: стандартизація та адаптація.
Ключові слова: аудіовізуальний переклад, закадрове озвучення, дубляж, стандартизація,
адаптація, одомашнення, очуження.
Audiovisual translation from different angles:
history, types and strategies
Annotation: The article presents the main types of audiovisual translation - dubbing and voiceover - and gives a brief overview of each type. A concise history of each method is outlined while
focusing on the reasons behind various countries’ usage of both methods. Standardization and
adaptation are considered as the main strategies for translation.
209

Key word: audiovisual translation, voice-over, dubbing, standardization, adaptation,
domestication, foreignization.
The beginning of the 20th century struck both theoreticians in the sphere of translation
studies and translators themselves with the arrival of a new form of art – cinematography. Similar
to the likes of the theatre before, cinema posed new challenges for translators, containing two of the
synchronized components – audio and video. Thus, arrived the new type of translation – audiovisual
translation. Throughout the decades the rapid technological advancement and the continual change
in approaches to cinematography by both filmmakers and audiences of certain time periods forced
the translators to seek new ways of adapting the material. The translator who deals with an
audiovisual product works not only with text but also with other polyphonic aspects of media art,
such as dialogues/comments, sound effects, image and atmosphere of the video. According to G.
Gottlieb, there are four main channels of information which are to be taken into consideration while
translating: 1) verbal audio channel: dialogues, off-screen voices, songs; 2) nonverbal audio
channel: music, sound effects, off-screen sounds; 3) verbal and visual channel: subtitles, signs,
notes, inscriptions that appear on the screen; 4) nonverbal visual channel: picture on the screen [11;
p.245]
When considering the multimedia character of audiovisual translation, a new interpretation is
also to be found in the concept of equivalence. The equality of audiovisual translation demands both
equivalence between the linguistic elements in two languages and the adequate link between verbal
and non-verbal structures in the OT and TT. According to T. Herbst, there are three main levels of
equivalence: level of text meaning (the content of the audiovisual product), level of synchronicity
(coincidence of image and sound of both ST and TT) and level of text function (requires the text to
be perceived as the original by the target audience) [12; p.221].
The typologies by Y. Gambier [10; p.16], G. Luyken [14; p.38] and D. Cintas [7; p.87]
distinguish as many as ten types of multilingual transfer in the field of audiovisual communication.
However, they can also be united into two larger subgroups: revoicing and subtitling (consists of
incorporating a written text (subtitles) in the target language on the screen where an original version
of the film is shown). Revoicing is the term that denotes audiovisual methods of translation that set
the aim to completely or partially cover the text of the original by the new text of the target language.
Thus, revoicing can be subdivided into the following types: voice-over (half-dubbing), narration,
audio description, free commentary and dubbing [3; p.2]. Two of the most popular types of
revoicing are voice-over and dubbing.
Voice-over is a faithful translation of the source message performed in an approximately
simultaneous mode that presupposes superimposing a soundtrack of the target text over the muffled
track of the original text. The volume of the original soundtrack is usually reduced to a minimal
auditory level, in order to ensure that the translation can be easily heard. It is also common practice
to allow a few seconds of the original speech before reducing the volume and superimposing the
translation. In a voice-over the reading of the translation usually finishes a few seconds before the
end of the original speech, which allows the audience to listen to the voice of the character at a
normal volume once again. In this type of audiovisual translation regional dialects, accents or
peculiarities of the speaker are not usually taken into consideration [14; p.58]. Hence, the main
features of a voice-over can be singled out: 1) original soundtrack can be heard in the background;
2) expressivity in the voice actor’s performance does not bear such importance as it does in dubbing;
3) the text of the translation is synchronized with the dialogues and the video [2; p.34].
In the modern times the voice-over method no longer involves simultaneous interpreting,
which was the case some decades ago. The main focus is directed towards the original script. The
translator’s task is to ensure that the degree of adequacy of the translation is the highest, as the
technological progress has made it much easier and effective for a translator to have involvement
in every step of the process – be it the translation itself, editing, audio- or video-tweaking etc. The
translator also has a list of requirements to fulfil while working on a voice-over translation: the lines
of both ST and TT should be approximately similar in length; foreign realia should be conveyed via
simple terms and language or replaced by more understandable analogues of the target culture;
humour should be reproduced in accordance to the peculiarities of the target culture’s mentality;
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the TL equivalents to exclamations and onomatopoeia should be as close to the original sounding
as possible.
Dubbing is a type of interlinguistic audiovisual translation which presupposes complete
change of the soundtrack of the source language into soundtrack of the target language while
ensuring that the TL sounds and the actors’ lip movements are more or less synchronised with the
ones in the original [8; p.4]. The process of dubbing can take different amounts of time to complete.
It can last from several days to a month depending on the type of audiovisual production under
consideration (a feature film, a television programme, a computer game etc.), the available
technological means, difficulties of the original script, increased standards of quality, etc. British
scholar G. Luyken outlines the main steps of the process of dubbing [14, p.78]: checking and
mapping the script and dialogue sheet; working out the temporary draft copy with the mapping and
marking; first preliminary translation which serves the basis for further work; selection of dubbing
actors’ voices; special text layout and translation processing, synchronization with the actors’
mimics; process of recording; and editing and approving a finished translation of an audiovisual
product. By making an attempt to synchronize the ST and TT as perfectly as possible, the translator
becomes the victim of language interference. As a result, the SL interferes with the language system
of the TL. This notion is observed even in the process of translation into the dominant native
language and can affect any language level.
Labially synchronized dubbing (also called lip-sync) is the most widely-spread type of
revoicing of feature films in mass distribution. It is usually performed by professional actors. The
process of casting a voice actor is equally important to that of the film translation. It is preferable
for the dubbing actor to match the tone of voice of the original character, the age of the voice and
the character’s temperament. When much attention is devoted to phonetic synchronization, the work
of translators in dubbing can be limited to production of the dialogue lists in the TL. In this case the
translators perform word by word translation with comments and variants of one and the same word
or phrase. According to Czech scholar P. Reich the translation for dubbing is not the final product
which will be offered to the audience, it is “a half-finished product” which requires further work
[15]. Then the dubbing author edits the text by identifying sounds which the actors pronounce in
close-up shots and chooses from the list of translations just one that fits the articulation of the actor.
Sometimes the translator performs the function of dubbing author and adapts the text. When the
adaptation is ready, film dialogues are divided into different episodes. These episodes are then used
during recording the track with dialogues under the supervision of the dubbing director and sound
producer. Modern technologies allow the producers to change the lip movement of the real actors
digitally, which, in turn, leads to complete synchronization of the translated dialogues. This way
the attention of the audience does not need to be distributed among the spoken text of the original
and dubbing.
In terms of which method is more widely used in different geographical regions, two large
groups have emerged in western Europe - the large countries, which prefer dubbing (France,
Germany, Italy and Spain), and smaller countries, which tend to prefer subtitling (Greece, The
Netherlands, Portugal and the Scandinavian countries, among others). Due to being a large part of
the huge anglophone audiovisual market, the situation is rather special in the United Kingdom. In
the UK neither dubbing nor subtitling is common, although a certain degree of bias for subtitled
products is apparent. When considering central and eastern European countries, the division appears
to be less clearly defined. Romania and Slovenia prefer subtitling, whereas the Czech Republic,
Hungary, Slovakia and Bulgaria tend towards dubbing. As far as Poland, the three Baltic States and
some members of the Commonwealth of Independent States, are concerned, there seems to be an
inclination towards dubbing and voice-over. These distinctions are far from absolute, and in practice
different translation modes often coexist, the choice between them depending on the genre of the
programme and the audience profile and whether the product is shown on television or at a cinema.
Ukraine belongs to a small list of countries, where voice-over is the prevailing method when it
comes to the films which are shown on the national television. The reasons for it are of financial
and practical nature – voice-over is a much cheaper approach as opposed to dubbing and it can be
completed in much shorter time periods. [2, p. 34] The dubbed versions of films are mostly shown
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in the cinemas, although in the recent years it has become more and more of a common practice
among the television networks to either buy official dubbing audio from the distributor company or
to order a new dubbing. Only recently a slight percentage of cinema screenings started leaning
towards the use of the subtitled films. From a historical perspective, there are numerous reasons for
choosing one method or another. For example, countries with higher illiteracy levels tend to prefer
dubbing. In times of political repression and limits of freedom of expression, countries such as
Germany, Italy and Spain have been biased in favour of dubbing. Subtitling is much less expensive
than dubbing, hence an important role of economy in the choice. Habit and custom should also be
considered. According to G. Luyken [14, p.112] “audience preference is, in the first place,
determined by familiarity and conditioning to either of the two main methods’, although the authors
also suggest that ‘preferences may not be unalterable and that they might be transformed by
familiarisation with other alternatives”. It means, that the audience is more likely to be perceiving
the method they have been familiar with for a long time much better than the new one, although
with the right approach these preferences might also be changed. One of the most prominent
examples of such processes nowadays is the coexistence of both methods even in those countries
where it was previously thought that customs and traditions were already so deep-rooted in the
culture that any kind of change was highly unlikely.
Modern theory of audiovisual translation leans towards choosing one global approach to the
audiovisual product as a whole. Among the challenges the translators might face are the peculiarities
of the characters’ speech - dialects, accents and slangs. The translators often struggle with choosing
the proper way to convey all cultural and language peculiarities in the translation. F. Federici singles
out two global strategies: standardization, which aims to reduce the relevance and significance of
language features, and adaptation that aims to overcome the challenges by choosing a different path
[9; p.3].
Standardization is one of the strategies of translation that was brought forward by G. Toury.
Standardization is a translation strategy when a translator uses the standard variant of the language
while not reproducing or conveying peculiarities of the original text [6; p.51]. Standard language
presupposes that which corresponds to general criteria of grammar. Any of the standard languages
is a certain language variant that prevailed over other language variants throughout the historical
period of its usage due to some political or national factors [5; p.48]. Thus, translators choose
ideology that puts emphasis not on the idiosyncratic but even and smooth translation with
elimination of bulky parts, following the strategy of language variants in the translation [16; p.19].
R. Leppihalme claims that all elements which were lowered or lost in the process of translation do
not necessarily mean that it will have a negative effect on the viewers’ reception. All loss in the ST
peculiarities (e.g. dialect, slang) can be justified by satisfying the viewers’ expectations, who might
be more interested in perceiving the film’s plot than getting to hear such nuances as dialects. [13;
p. 251].
Another commonly used translation strategy is adaptation. It is a set of certain translation
procedures which aim to reproduce the original text while preserving the pragmatic effect of the
original with linguistic, social and cultural peculiarities of the original text and target audience. Any
translation presupposes adaptation, but it can comprise all above-mentioned aspects as well as one
or some of them [1; p.8].
S. Bassnett and A. Lefevere single out two micro strategies of adaptation: domestication and
foreignization. Domestication is based on analogy as the simplest form of interaction between
cultures [4; p.35]. At the basis of domestication is a smooth, idiomatic and transparent conveying
that aims to eliminate all foreign characteristics of the original and adapts it in accordance to the
cultural peculiarities of the target audience. Hence, the emphasis is put on the target culture, making
the end result closer to the target viewers. The second microstrategy is foreignization. This strategy
underlines and highlights the foreign identity of the text, while removing the target culture to the
background [16; p.37]. It is worth mentioning that while translating dialogues of an audiovisual
product foreignization might also include the use of cliché foreign phrases to point at the national
or regional origins of the characters. Such cliché phrases, language means or even language
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deviations might correspond with the stereotypes about certain cultures or the expectations of the
audience.
As far as the role of the social context in the translation of fictional texts is concerned, “it is the duty
of the translators to make sure that they both understand and properly render in the target language
all the socially dependent language instances” and use the most appropriate translation strategies.
In this way the final product can give the target audience as true a version of the social context in
the original work as possible. In addition, the most serious challenges the translator faces when
working with the source text are those related to the rendering of the linguistic and cultural features
of this very text. In order for the translators to meet these challenges, they need to both identify the
original author’s purpose for the choice he/she makes in terms of language and to resort to strategies
which can later lead to what has become the well-known “writer meaning and reader/viewer
meaning”. In other words, the translator will be an eternal intermediary between the original writer
and the target audience and will help with both the preservation and constant adaptation of the
original meaning.
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Roshkovych Iryna
Die Wiedergabe von Kulturelementen in der ukrainischen Übersetzung des Romans
"Atemschaukel" von Herta Müller
Abstract: In der vorliegenden Arbeit wurde die Wiedergabe von Kulturelementen des Romans
"Atemschaukel" in der ukrainischen Übersetzung analysiert. Dabei wurden die Strategien der
Verfremdung und der Einbürgerung und die Übersetzungsverfahren behandelt.
Schlüsselwörter: Kultur, Kulturelemente, kulturspezifisch, Kulturtransfer, Übersetzungsstrategie
Der Begriff „Kultur“ gehört wohl zu den am heftigsten diskutierten Begriffen in der modernen
Übersetzungswissenschaft. Seit den 80er Jahren gewinnt die Frage, wie Kultur den
Übersetzungsprozess beeinflusst, immer mehr an Bedeutung. Dem Begründer der Skopostheorie
Hans Vermeer gehört der Gedanke, dass sich das Ziel einer Übersetzung nach den Erwartungen der
Leser der Zielkultur richten sollte und die Treue der Übersetzung gegenüber dem Original diesem
Ziel sekundär sei. Nach Werner Koller ist jeder Text in einem bestimmten kommunikativen
Zusammenhang, einer Kultur, verankert. Er betrachtet Kultur als einen wichtigen Faktor unter den
vielen, die man bei einem sprach-, text- und kommunikationswissenschaftlichen Ansatz
berücksichtigen muss. Nach seiner Auffassung ist Kultur als eine interkulturelle Komponente zu
verstehen, mit Hilfe derer interkulturelle Kommunikation ermöglicht und die Verschiedenheit der
Kulturen betont werden.
Unter dem Begriff "Kulturspezifika" versteht man die Eigenheiten von Kulturen, Merkmale, die
nur für diese Kulturen spezifisch sind. Es kommt häufig vor, dass „gleiche“ Sachverhalte der
objektiven Wirklichkeit in verschiedenen Kulturen unterschiedlich wahrgenommen werden. Wenn
man über Kulturelemente spricht, werden unter diesem Begriff vor allem „Realien“ gemeint. In
Anlehnung an Elisabeth Markstein sind Realien „Identitätsträger eines nationalen/ethnischen
Gebildes“ (Markstein 2003, 288). Sie bezeichnen Sachverhalte des Alltags, der Geschichte, der
Kultur, der Politik usw. eines bestimmten Volkes, Landes oder Ortes, die keine Entsprechung bei
anderen Völkern, in anderen Ländern oder an anderen Orten haben.
Das Verständnis des Übersetzens als eine Form des interkulturellen Handelns macht die Frage nach
der Methodologie des Kulturtransfers zu einer Grundfrage der Translationswissenschaft. Aus der
Perspektive des Kulturtransfers wurde auch der Begriff "Äquivalenz" aufs Neue definiert. Reiß und
Vermeer sprechen von Adäquatheit in dem Sinne, wenn zwei miteinander verglichene Größen "in
der jeweiligen Kultur auf ranggleicher Ebene die gleiche kommunikative Funktion erfüllen können.
Angemessenheit und Adäquatheit des Zieltextes dem Ausganstext bestimmen die Qualität einer
Übersetzung.
Am Beispiel der ukrainischen Übersetzung des Romans "Atemschaukel" von Herta Müller werden
die Übersetzungsverfahren und Strategien der Übersetzung von kulturspezifischen Elementen
analysiert. Im Prinzip unterscheidet man zwei Hauptstrategien der Übersetzung: Verfremdung und
Einbürgerung. Bei der Einbürgerung passt der Übersetzer die Übersetzung an die Zielkultur an, was
zum Verlust von Informationen aus dem Ausgangstext führen kann. Bei der Verfremdung werden
fremde Elemente in die Zielkultur eingeführt. Welche Strategie ist besser? Es gibt natürlich keine
eindeutige Antwort auf diese Frage. Je nach der kommunikativen Situation und der Intention des
Autors wird eine oder andere Strategie verwendet.
Kulturelemente im analysierten Roman "Atemschaukel" von Herta Müller werden sowohl
verfremdend als auch einbürgernd übersetzt:
"Ich esse Hochzeitssuppe und Brot, gefüllte Paprika und Brot, Baumtorte. Dann werde ich wach,
schau ins kurzsichtige gelbe Dienstlicht der Baracke, schlaf wieder ein und esse Kohlrabisuppe und
Brot, sauren Hasen und Brot, Erdbeereis im Silberbecher. Danach Nussnudeln und Offizierkipferl.
Und dann Klausenburger Kraut und Brot, Rumtorte. Dann Kesselfleisch vom Schweinkopf mit
Meerrettich und Brot. Zuletzt hätte ich noch Rehkeule mit Brot und Aprikosenkompott gehabt…"
"Я їм зупу на чиємусь весіллі, зупу з хлібом, фарширований перець з хлібом, пляцок. Потім на
мить розплющую очі, вдивляюся у близькозоре жовтувате густе повітря барака, знову
заплющую очі і їм зупу с кольрабі і хліб, маринованого у вині зайця з хлібом, полуничне
морозиво на срібній тарілці. Потім макарони з горіхово-медовим соусом і тістечка. А тоді
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квашену капусту з хлібом, налисники. Потім смажений свинячий мозок з редискою і хлібом.
Далі окорок косулі з хлібом і абрикосовим компотом."
In diesem Auszug werden verschiedene Spezialitäten erwähnt. Bei der Übersetzung versucht die
Übersetzerin einerseits die Kulturspezifik der Speisen durch die Lehnübersetzung (Kohlrabisuppe
– зупу с кольрабі) beizubehalten. Andererseits orientiert sie sich an dem zielsprachlichen Leser
und übersetzt einige Speisen einbürgernd durch definitorische Paraphrase (sauren Hasen –
маринованого у вині зайця), Generalisierung (Baumtorte – пляцок) oder gar ersetzt sie durch
ukrainische Spezialitäten, die auch keine Analoga für deutsche sind (Rumtorte – налисники). Die
Überschrift des Kapitels "Steinkohleschnaps", wird in der ukrainischen Übersetzung durch
"вугільний самогон" wiedergegeben. Schnaps ist ein alkoholisches Getränk. Die Übersetzerin
wählt dafür ein ukrainisches Analogon "самогон". Da im Ukrainischen Komposita nicht
gebräuchlich sind, ersetzt die Übersetzerin das Kompositum „Steinkohleschnaps“ durch die
Wortverbindung, wo ein Adjektiv mit dem Substantiv gebraucht wird.
Unter den ethnografischen Realienbezeichnungen kommen im analysierten Roman auch
Bezeichnungen für Feste vor:
"Jetzt haben sie zu Hause Silvester gefeiert, um Mitternacht vielleicht auf mich angestoßen, damit
ich lebe."
"Сьогодні вони, мабуть, святкували Новий рік, а о півночі випили за моє здоров'я, щоб я
вижив."
Als Silvester wird in einigen europäischen Sprachen der 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres
im gregorianischen Kalender, bezeichnet. Nach dem Heiligenkalender der römisch-katholischen
Kirche ist dies der Gedenktag des heiligen Papstes Silvester I. Auf Silvester folgt der Neujahrstag.
Die Ukrainer haben für den letzten Tag des Jahres keinen speziellen Namen. Deshalb wurde diese
Realienbezeichnung durch die Analogieverwendung „святкували Новий рік“ wiedergegeben.
Die Analyse des Belegmaterials hat ergeben, dass der Übersetzer immer vor einer Wahl steht, den
Text so treu, wie möglich zu übersetzen, oder sich vor allem an dem Kultur- und Sprachwissen des
Empfängers zu orientieren, damit der übersetzte Text verständlich ist. Der Übersetzer kann sowohl
die Strategie der Verfremdung als auch der Einbürgerung einsetzen und entsprechend diesen
Strategien Übersetzungsverfahren gebrauchen. Die Wahl der Strategie hängt von vielen Faktoren
ab, nämlich von der Intention des Autors, der Funktion von Kulturelementen im Text, vom
Hintergrundwissen des zielsprachlichen Lesers.
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Садова Оксана
ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ ДОРІС ЛЕССІНГ
«П’ЯТА ДИТИНА»
У статті досліджено ключові мотиви і проблеми, порушені в романі британської
письменниці Доріс Лессінг «П’ята дитина». Особливу увагу зосереджено на розкритті
проблеми ідентичності, ґендерної нерівності, сімейного щастя, материнства, батьківської
любові та «Іншого».
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Д. Лессінг.
The Problematics of Doris Lessing’s Novel “The Fifth Child”
The article explores the major motifs and themes raised in the novel “The Fifth Child” by the
British writer Doris Lessing. Particular attention is paid to the representation of such problems as
identity, gender inequality, family happiness, motherhood, parental love and the “Other”.
Key words: problematics, identity, gender inequality, the “Other”, novel, D. Lessing.
Творчість британської письменниці Доріс Лессінг (1919–2013) важко категоризувати
в межах одного напряму. В її творах простежуються як риси реалістичного письма, так і
модерністичні тенденції, а також ствердження нових естетичних принципів, що визначили
розвиток британської літератури постмодернізму. Твори Лессінг – це психологічні романи,
позначені детальністю і глибиною зображення внутрішнього світу людини. Письменницю
цікавлять приховані мотиви думок, почуттів, вчинків; стани свідомості, що виявляють
несвідомі аспекти особистості. Водночас Лессінг належить до тих письменників, чия
творчість виразно відображає суперечливий характер тих соціально-політичних явищ, які
визначають життя другої половини ХХ ст., а також ролі сім’ї та індивідуума в суспільстві.
Проте найчастіше письменниця реалізує інтерес до сфери жіночого, зокрема материнства,
відтворюючи проблеми жінки, що протистоїть нав’язаним суспільним стереотипам щодо
обумовленості гендерних ролей та відповідних обов’язків.
Одним із центральних творів у доробку Доріс Лессінг є роман «П’ята дитина» («The
Fifth Child», 1988), дія якого відбувається в англійському передмісті в 1960–1980-і рр. На
прикладі історії сім’ї Гарріет і Девіда Ловаттів авторка розкриває глибину трагізму
неможливості вирішення проблеми нерозуміння, розгубленості і відчуження дитини
(маленької людини) навіть у забезпеченому сімейному середовищі добропорядної Англії. Не
менш важливими постають в романі і теми гендерної нерівності та сімейного щастя.
Гарріет була ідеальним варіантом дружини для Девіда: традиційний тип жінки, що
вірить в ідеальне сімейне життя та вбачає своє щастя у побуті та догляді за великою родиною
– «the angel in the house»: «…a three-storeyed house, with an attic, full of rooms, corridors,
landings. <…> Full of space for children, in fact. But they meant to have a lot of children. Both,
somewhat defiantly, because of the enormity of their demands on the future, announced they “would
not mind” a lot of children. “Even four, or five…” “Or six,” said David» [1, с. 1]. Після одруження
Гарріет кидає роботу та повністю присвячує себе дому, віддавши право керувати сім’єю
своєму чоловікові: «Happiness! When David went off to catch his train to London in the mornings,
Harriet was sitting up in bed feeding the baby, and drinking the tea David had brought her. When
he bent to kiss her goodbye, and stroked Luke’s head, it was with a fierce possessiveness that Harriet
liked and understood, for it was not herself being possessed, or the baby, but happiness. Hers and
his» [1, с. 2]. Однак подружжя зіштовхується з низкою проблем, які поступово руйнують їхні
уявлення про щасливе майбутнє і домашній затишок. Соціальний утиск через бажання мати
традиційну велику сім’ю – це те, що особливо відчули молоді батьки після народження
четвертої дитини. Найбільше від докорів членів родини страждала Гарріет, адже спрацював
поширений гендерний стереотип: жінка відповідає за дітей, і за їх появу на світ відповідає
також вона: «How old are you? No, don’t tell me, I know, and you’ve had four children in six
years…Here he looked around to make sure they were all with him: they were, and Harriet could
see it. She smiled ironically. A criminal, she said, that’s what I am» [1, с. 3]. Коли ж сім’я
дізналась про п’яту вагітність, Гарріет стала для них «злочинницею». Вся відповідальність за
небажану дитину лягла на її плечі.
Протиставляючи міф про досконалий дім і соціальну гармонію, Лессінг вказує на
проблему, яка не може вписатись в модель щастя, яку бажає суспільство. Допомоги немає
від кого чекати, і людині (жінці зокрема) нічого не залишається, окрім як взяти на себе
відповідальність, а отже бути виключеною зі суспільства.
Паралельно з історією Гарріет, Лессінг виводить образ Моллі, матері Девіда, яка
репрезентує абсолютно інший погляд на щастя та роль жінки в сім’ї. Сильна і вольова, вона
ставить свої інтереси на перше місце і аж ніяк не планує ставати простою домогосподаркою
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та залежати від когось іще. Моллі без ніяких вагань покинула чоловіка, коли перестала бути
щасливою поряд із ним. Це характеризує її як самодостатню особистість, яка готова
відстоювати свої права: «His parents had divorced when he was seven» [1, с. 1]. Щоправда,
Гарріет також вольова, адже попри усі дорікання своєї сім’ї вона таки дотримується свого
бачення нормального життя. У неї традиційний та можливо застарілий, з огляду на думку
інших, погляд на шлюб, і вона усіма силами намагається отримати розуміння та підтримку в
цьому плані в інших членів родини. Враження неймовірно сильної у психологічному і
фізичному плані жінки справляє і Дороті, мати Гарріет. Незважаючи на своє обурення
легковажністю дочки, вона допомагає їй в усьому і фактично стає гувернанткою в сім’ї
Ловаттів. Дороті здатна знехтувати особистим життям та власним здоров’ям задля щастя
своїх дочок, що безсумнівно заслуговує поваги в її сторону.
Насправді, усі жіночі персонажі в романі Лессінг є рішучими особистостями, які здатні
на вчинки. Різниця між ними полягає лише в тому, що одні діють заради себе, інші – заради
блага оточуючих. Однак, будь-яка сильна особистість може зламатись під тиском. Так
трапилось і з Гарріет. Шквал обурення, який посипався на неї після новини про п’яту
вагітність мав вагомий вплив на її емоційний стан. Усю вагітність жінка страждала від
нерозуміння. Незабаром вона виявила, що з дитиною відбувається щось не те, адже на такому
ранньому терміні вона була надто рухлива. З часом ситуація погіршується, плід завдає їй
невимовного болю і перешкоджає нормальному існуванню: «“My God,” she said, or grunted,
or groaned, and then suddenly sat up, or scrambled out of bed and went doubled up out of the room,
fast, escaping from the painю. <…> Sometimes she believed hooves were cutting her tender inside
flesh, sometimes claws» [1, с. 4, 5]. Кожен член сім’ї в глибині душі усвідомлював це, однак з
усіх сил намагався робити вигляд, що нічого не відбувається. Гаррієт була обурена такою
несправедливістю, а особливо її засмучувала байдужість чоловіка: «He had stopped putting
his hand on her stomach, in the old companionable way, for what he felt there was beyond what he
could manage with. It was not possible that such a tiny creature could be showing such fearful
strength» [1, с. 4]. Постійна втома і виснаження перетворюють Гарріет на ту, яка подумки
починає вважати дитину виродком. А щоб заглушити свій біль, починає приймати сильні
знеболювальні, через що згодом відчуває провину. Після народження Бена ситуація в сім’ї
тільки погіршилась, і єдине, що чує Гарріет з усіх сторін, – це знову докори та звинувачення.
Так закінчується омріяна ідилія.
Згодом, коли Гарріет рятує Бена зі закладу для дітей з відхиленнями від норми, куди
його помістили, сподіваючись на покращення його стану, вона знову стикається з гнівом
своєї сім’ї. Вони впевнені, що вона прийняла невірне рішення, яке принесе багато нещастя у
їхню родину, адже через Бена вона не може бути хорошою та турботливою мамою для
чотирьох інших дітей. Це її вибір, а отже вона винна в тому, що сім’я розпалась: старші діти
покидають дім, де оселився дух насильства та страху, непередбачуваних вибухів
незрозумілої природи людини. На прикладі родини Ловаттів Лессінг руйнує міф про
традиційні сімейні цінності та англійський домашній затишок.
Однією з центральних в романі є і проблема «Іншого». Остання, п’ята дитина Гарріет
та Девіда Ловаттів була незвичною. Бен не був схожим на інших їхніх нащадків і взагалі не
був схожий на дитину: «He’s like a troll, or a goblin or something» [1, с. 5]. Маленький гоблін,
що з самого свого народження прагнув стати самостійним, він не піддавався ласкам та не
сприймав нікого. Бен викликає страх у всіх членів сім’ї, який випливає з неможливості
осягнути того, ким він насправді є. Він неначе руйнує рамки між дитинством та дорослим
життям. Ніхто не наважувався визнавати цього, але він навіть не був схожим на просту
дитину. У романі читаємо: «He was not a pretty baby. He did not look like a baby at all. He had
a heavy – shouldered hunched look, as if he were crouching there as he lay. His forehead sloped
from his eyes to his crown. His hair grew in an unusual pattern from the double crown where started
a wedge or triangle that came low on the forehead…» [1, с. 5]. Цей опис промовисто вказує на
різницю між традиційно «нормальним» та «ненормальним». Зрештою Бен став символом
потенційної сили та небезпеки, від якої важко сховатись та нереально уникнути. Його
характер, поведінка та зовнішній вигляд відрізнялися від звичних стадій розвитку маленької
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людини. Його народження відбулось на восьмому місяці вагітності, і вже тоді він виглядав
значно доросліше свого віку, схожий на маленького мускулистого чоловіка, що от-от стане
на ноги і піде.
Бен – це той, хто порушив сімейну ідилію Ловаттів. Але, можливо, таким він став через
відсутність батьківської та материнської любові. Як тато, так і мама не могли полюбити та
прийняти такого свого сина. Вони намагались відгородити себе від нього та зберегти свою
сім’ю, не вважаючи його, Бена, її частиною. Ловатти та їхнє оточення не витримують тесту
на щоденний гуманізм і терпимість людського співіснування.
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Свередюк Aнна
The Phenomenon of Retranslation: A Case Study Based on the Ukrainian Translations of
Hamlet by W. Shakespeare
Annotation: The article deals with the phenomenon of the retranslation. The reasons for retranslation
are singled out against the background of several versions of Shakespearian classical drama,
Hamlet. It is argued that both linguistic and extra-linguistic factors play their role in creating
multiple version of the canonical text. An analysis is provided to illustrate the idea that newer
versions are not always more comprehensive than the first ones as far as canonical texts are
concerned.
Key words: retranslation, canonical texts, performability, classical translation, deconstruction,
post-colonial norms, ideology, dominant culture.
Retranslation is a process of producing more than one translation of the original text and its
consequent product. Retranslation is usually a phenomenon that concerns literary classic text.
L.Venuti claims that retranslation is in close connection with the literary canon, as it helps to achieve
certain status within the literary tradition that in turn promotes further retranslations [9, p. 2].
Among the main reasons for retranslation we may point out changes of the norms and structures of
TL and language standardization. Political and cultural contexts play the role as well, in particular
when we deal with the text translated within certain dominant culture. In this aspect, the Ukrainian
translations of Hamlet are exemplary, as they several of them were done in the Soviet times. This
factor should not be neglected, because translators had to comply with the official rules or ideology.
As a result, some important images had different meaning.
We agree with M. Tymoczko, who emphasizes that culture or tradition of a post-colonial author
(and here we would add, a translator) acts as a rewritten (retranslated) meta-text in the process of
literary creation [11, p. 21].
One more reason for retranslation relevant to Hamlet is the change in literary canon when a
translator decides to experiment with the original text within a certain trend. A retranslation thus is
carried out with the aim of introducing a new interpretation of the source text, sometimes addressing
a different readership or creating a new readership altogether [6]. This is the case with the translation
by Yu. Andrukhovych [5], who presented the drama to the Ukrainian audience in postmodern style
and endowed it with all the attributes of the style under the discussion.
L. Kolomiyets treats this text as a reinterpreted or rather deconstructed version, a provocation which
is oriented at the very contemporary reader [2, p. 27]. In our work, however, we will regard
interpretation by Yu. Andrukhovych as another translation maintaining the idea that a translator is
the closest reader and one translator may perceive certain features that were not noticed by his
predecessors. Thus, another reason for retranslation is the creation of common knowledge to which
next generations of translators may turn. In case with Hamlet the Ukrainian translators had a rather
restricted access to the commentaries and researches on Shakespeare.
A. Berman hypothesized that retranslations are made to enhance the first version, which may be
lacking in some features. This one introduces the text to the audience and it is usually a product of
domestication. The second translation is the one that foregnizes and brings true essence of the ST
to the target reader [9, p. 4]. Retranslation is striving for completion. Subsequent translations are
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focused more on letter and style of the source text. They also maintain a cultural distance between
the translation and its source, reflecting the singularity of the latter
[7, p. 233]. Thus, translation
develops through multiple versions. It should be pointed out that this approach explains the
phenomenon of retranslation only partially. The second translation is not always closer to the
original than the first one. A. Berman also claims that while originals remain forever ‘young’,
translations become outdated. That way, chronological issue is of central importance in
retranslating. What K. Koiskinen and O. Palopski put against this idea is the fact that modern
version cannot take advantage over the reception knowledge accumulated gradually with time.
Indeed, retranslation may actually preserve the earlier version, turning it into classical one. For
instance, the translation of Hamlet by H. Kochur is regarded as a canonical version, because it
proves a new level of quality and embodies already work of modern translator [2, p. 170].
G. Toury suggests that retranslations are set to fill a gap in the target system. He argues that
retranslation, always involves an element of change, however slight, on behalf of the receiving
culture. In that way, retranslated texts not only complement ST, but also introduce novel materials
and ideas to the TT [7, p. 235].
A. Pym draws a distinction between two types of retranslations: “passive retranslations” separated
by geographical distance or time and “active retranslations” that share the same cultural and
temporal aspects. If we apply this scheme to the versions of Hamlet, we may see that the translations
of H. Kochur and Yu. Andrukhovych are passive. This is not only because of temporal gap between
them, but also the difference in schools and approaches (neoclassic school versus postmodernist
influences). In comparison with the version of Hamlet produced by Yu. Klen in the 1930s the one
by H. Kochur is active, as both of them share the same school and in many cases coincide on the
lexical level. Such kind of translation multiplicity is a positive phenomenon, because it makes
translator’s voices visible.
Retranslation may be refitting the text to meet certain demands. While talking about Hamlet and its
representation in the Ukrainian versions, one must not forget about theatre retranslation. In
theatrical contexts, the term “translation” covers the semiotics of performing the play-text –
costume, acting style, gesture, movement, masks and make-up, music, sound and lighting. Criteria
of “performability” add a practical dimension to the aesthetics and philology brought to bear on the
retranslation of the TT. M. Rudnytskyi, another Ukrainian translator of Hamlet, points out the
double nature of theatrical translation – simultaneous orientation on the audience and on the
readership. Shakespearian text with its rich and multilayer imagery poses additional challenge, not
to mention word-plays and ironical implications that are important for deciphering the message.
Furthermore, there is a need for additional remarks as contemporary audience may be fully unaware
of the realia. What is more, works by Shakespeare are to be significantly abridged if they are to be
put on stage. M. Hablevych believes that his texts are intended for the reader rather than theatrical
audience, as the latter is more passive and perceives the work with the help mediators. A reader is
an actor himself and this is exactly what brings him closer to a text [1, p. 230]. That is why
retranslation beyond the literary field, and retranslation of Shakespeare in particular, is a very
demanding task, where a translator has to stir imagination of the audience within certain formal
constraints.
The final reason for retranslation may be changes to the ST that take place with the course of time.
This is relevant to Shakespeare, as three early editions of the 17th century (Q1, Q2, F1 e. g. quarto
and folio) of Hamlet have survived and each differs from the others. It was these remarks that
influenced translator’s decision, namely the work of H. Kochur. However, some scholars,
particularly M. Hablevych, maintain that there is no need for explanations and embellishments in
the “canonical texts” as they constrain reader’s imagination. In this work we will analyze Hamlet
in three different translations by M. Rudnytskyi [6], H. Kochur [4], and Yu. Andrukhovych [5] as
well as the approaches of mentioned above translators to certain peculiarities of author’s style.
Religious terminology in Shakespearian dramas raises special interest, as it was banned in the Soviet
society, and it serves as a fine example of the reason for the new reading of a classical text.
Moreover, one of the versions, namely by M. Rudnytskyi, was created for stage, and this fact is yet
another aspect of the reason for producing several translations.
219

We will concentrate on the funeral of Ophelia in the Act 5:
Входять священики та
(Входять
король,
Входять
Король,
багато інших разом із королева, Лаерт; вносять Королева, Лаерт, траурна
процесією.
труну;
священики, процесія
з
труною,
За труною Офелії – придворні).
Священик
Лаерт, Король, Королева,
Так само й королева,
двірські та інші.
і дворяни
І королева, і двірські. За
І королева, й почет.
Кого ховають? І
ким?
Хто ж помер?
чомусь обряд
Обряд
неповний.
Обряд скорочено, а
Занадто скромний.
Видко, той, кого
це ознака,
Може хтось із вищих
Несуть, на себе руку
Що ми на похороні
Достойників посмів
наложив
самовбивці.
на себе руки
В одчаю. Це якась
І, певно, це значна
значна особа.
якась особа.
Накласти. Відійдемо
Приглянемось на боці.
на бік [5, p. 205].
[6, p. 149]
Постіймо осторонь та
подивімось [4, p. 26].
In the original: Enter [priests with] a coffin [in funeral procession], King,
[Queen, Laertes, with Lords attendant.]
The
Queen,
the
courtiers.
Who
is
this
they
follow?
And
with
such
maimed
rites?
This
doth
betoken
The
corse
they
follow
did
with
desp'rate
hand
(3550)
Fordo
it
own
life.
'Twas
of
some
estate.
Couch we awhile, and mark [10].
According to J. Holleran [8, p. 66], maimed rites reflect the corruption of Claudius' rule in Denmark;
ironically, the funeral rites that have been denied appear in distorted, parodic form. This is one of
the recurrent themes throughout the play, however, only Ophelia’s are presented to the audience at
stage. Nobody of the characters who die is given a proper burial. Denied services are sermon, hymn,
graveside prayers, monument, post-funeral dinner, requiem and period of mourning. If we take a
closer look at the events that precede and follow the very funeral, we may observe that they resemble
a conventional ritual, distorted as it may seem.
In the original text Hamlet does not mention priests, neither sermon is heard. That is why he calls
the service a “maimed” one. As M. Hablevych puts it, a priest will not appear at the head of the
procession, as the very ritual is a deviation from the canonical law [1, p. 232].
H. Kochur mentions priests at the end of the procession, whereas in the translation of M. Rudnytskyi
the fact of their presence is emphasized. We find such representation not quite logical. M.
Rudnytskyi explicates commentaries further: “за труною Офелії”. Which with the view to
Hamlet’s question “Who is this they follow?” points out the fact already known to the reader. The
latter is somehow estranged from the main character.
When we look at the rendering of the phrase “maimed rites”, we may notice that both H. Kochur
and M. Rudnytskyi preserved the seme of incompletness: “скорочений”, “неповний”. M.
Hablevych introduces “калічний обряд” in her research paper dedicated to multiple interpretations
of this Shakespearian work: КАЛІ́ЧНИЙ, а, е, розм. Те саме, що калічений 1; покалічений,
скалічений [12]::maim to injure a person so severely that a part of their body will no longer work
as it should [13].
СКРО́МНИЙ, а, е. Невигадливий — в оздобленні, оформленні і т. ін./ Який не привертає
уваги; неяскравий; непоказний [12]. Logically, we understand that the funeral is less luxurious,
indeed Ophelia is denied half of the priviliges prescribed to bury the lady of her status. What is
implied here is the distortion and not just a mere lack of flamboyance, as Yu. Andrukhovych makes
the reader believe [5]. And this idea of the ritual being incomplete is crucial for the whole concept
of drama.
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That way, we may notice that the classical translation by H. Kochur [4] was more successful than
the modern version by Yu. Andrukhovych [5]. And this fact supports the statement that the second
translation (or the third one, if to take into consideration the work by M. Rudnytskyi) does not
always have an advantage over the first one.
Concerning the work by M. Rudnytskyi [6], we point out that it reveals too many details in
commentaries that otherwise would come as a surprise to both Hamlet and the reader. Taking into
account that fact that his retranslation was done for the stage performance, we find his explications
excusable.
Conclusions
In this work we tried to analyze the phenomenon of retranslation and its motives and apply them to
several version of the classical text. Among the main reasons for retranslation we may single out
linguistic factors (changes in TT norms, changes of the original) as well as extra-linguistic ones
(political and cultural influences, post-colonial past in particular)
Two of the translations under research were done in the colonial period, another one by Yu.
Andrukhovych – shortly after Ukraine regained independence. This was the reason for the
introducing differnet reading and interpretation. Versions by H. Kochur and M. Rudnytskyi were
successful in terms of preserving multi-layered imagery crucial for preserving sense integrity. Postmodernist interpretation failed to produce a “deeper” meaning. In other words, it does not represent
the features that make Shakespearian text a classical one.
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Смук Марта
Фразеологічні одиниці з нумеральним компонентом «один» в латинській мові
Анотація: Стаття присвячена аналізу вживання числівника «один» у фразеології латинської
мови з урахуванням культурної інформації. Також у роботі проаналізовано взаємозв’язок
між символічними значеннями й закономірністю у використанні числового компонента
«один» у фразеологічних одиницях (ФО). Аналіз джерел латинської фразеологічної системи
свідчить про надзвичайно різноманітні сфери їх живлення, зв'зок з побутом історією і
культурним життям римського народу. Найчастіше у фразеологізмах ми зустрічаємо
кількісні числівники першого десятка, зокрема числівник «один», що пов’язано з
культурними традиціями античності. Джерелами створення фразеологізмів з числовим
компонентом слугували повсякденне життя, міфи, філософські трактати, біблійні джерела,
тощо. Фразеологічний матеріал зібрано шляхом вибірки з фразеологічних словників
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Фразеологічні одиниці з нумеральним компонентом «один» в латинській мові
Анотація: Стаття присвячена аналізу вживання числівника «один» у фразеології
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побутом історією і культурним життям римського народу. Найчастіше у фразеологізмах ми
зустрічаємо кількісні числівники першого десятка, зокрема числівник «один», що пов’язано
з культурними традиціями античності. Джерелами створення фразеологізмів з числовим
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Особливим способом розуміння і осмислення дійсності є фразеологічні одиниці, під
якими розуміють відтворювані в мовленні, стійкі за своїм складом, структурою і значенням
словосполучення або речення, що виконують номінативно-характерологічну або
комунікативно-евристичну функцію. У фразеологізмах закарбований моральний досвід
народу, його дух і побут, його світогляд і світовідчуття. Через мовну модель, через
конкретний мовний образ оцінюються предмети і явища дійсності, події і ситуації [1, с. 111112].
На думку Швачко С. О. («Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі
аспекти») фразеологізми - це стійкі словосполучення, які сприймаються, як єдине ціле і
вживаються носіями мови в усталеному оформленні [11, c. 56].
Основоположними в області фразеології є роботи Ш.Баллі, В.Виноградова, В.Г. Гака,
М.М. Кирилової, М.М. Курчаткіна і А.В. Супрун, А.Г. Назаряна, Г.Г. Соколової, Т.З.
Черданцева. Власне фразеологізми з кількісним значенням досліджуються в роботах В.М.
Вовк, А.Г. Гриньової, СІ. Кравцової, В.В. Новицкой, М.М. Семенової, Т.М. Філоненко.
Деякі вчені, зокрема О.І. Смірніцький, вважають, що фразеологічні одиниці є
своєрідною окрасою мови, і що можна чудово говорити тією чи іншою мовою, абсолютно не
користуючись у своєму мовленні ідіомами [7, c. 128]. Проте вживання фразеологізмів робить
мову довершеною, багатою.
Значення слів не передають значення фразеологізмів, що входять до складу ФО.
Фразеологізм більш емоційно забарвлений, виразніший ніж синонімічне слово.
Варто зазначити такі основні ознаки фразеологізмів:
1. Стійкість - необхідна ознака фразеологізму, яке робить його "консервативним" в
часі і в просторі.
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2.
3.
4.

Відтворюваність - це здатність фразеологізму відтворюватися з пам'яті в
готовому вигляді.
Експресивність - відображення в змісті мовних сутностей емотивного ставлення
суб'єкта мовлення до елементів зовнішнього або внутрішнього світу людини.
Семантична цілісність - це здатність фразеологічного значення бути еквівалентом
слова.

Відтворюваність і стійкість як універсальні ознаки фразеологізму бачимо в концепціях
С.Г. Гаврина, Ю.А. Гвоздарева, В.П. Жукова, В.Н. Теліі. У роботах Т.Г. Нікітіної, В.М.
Мокієнко, В.І. Шаховського виділено експресивність і емотивність як основні ознаки
фразеологічних одиниць. В.П. Жуков вказує, що однією з головних ознак фразеологізмів є
їх неперекладнісь на інші мови, образність, сполучуваність лексем і сем,
внутрікомпонентний зв'язок, цілісність номінації.
Особливу увагу дослідники приділяють ФО з нумеральним компонентом. Адже, якщо
ФО допомагають творити в процесі мовлення вербальні образи унікальної для кожної мови
картини світу, то числівники в складі ФО, допомагає в осягненні окремих її елементів.
ФО з нумеральним компонентом відносяться до багатоаспектних мовних явищ,
структурно і семантично навантажених. Числівник є їх ядром, найвагомішим елементом,
який змінює загальний зміст фразеологізму і впливає на відтінки ФО у певному контексті
[10, с. 28].
Відомо, що кожне число має своє значення і вплив на наше життя. «Один» – є символом
першоначала буття і світу, основою всього. Світ, у якому ми проводимо життя, – єдиний, і
кожен з нас – також один. Тож єдине – це сполучення одиниць, а одиниця – вираз
єдиного/цілого. Він також символізує ядро, зокрема, центром такого світу є Сонце, яке єдине
і неповторне. У ньому закладена символіка початку.
Один – це найвище число, бо без нього не буває жодного іншого числа: всяке ж інше
число твориться одиницею.
Порівнюючи фразеологізми із числівником "один", можна помітити, що група цих ФО
є якнайширше представлена як у латинській, так і в інших мовах.
Римляни вживали цей числівний у найрізноманітніших варіантах. У ході дослідження
ми з’ясували, що ФО з нумеральним компонентом "один" в латинській мові вживаются з
такими значеннями:
1. Єдність, спільність, приналежність до одного цілого. Зокрема, ми відносимо до цієї
групи 17 ФО; у відсотковому відношенні серед вибраних ФО з компонентом
«один», ця група є найширшою – 29 %. До прикладу:
E PLURIBUS UNUM – Із багатьох єдине (або E PLURIBUS UNUS) – єдиний/єдине
із багатьох. (Цицерон «Про обов’язки», І, 17, 56).
MARITUS ET UXOR UNUM CORPUS SUNT – Чоловік і жінка — одне тіло.
2. Значущість чи досконалість предмета чи явища; більшу вагу якості над кількістю.
До цієї групи належать 4 ФО; у відсотковому відношенні- 6.5 %. До прикладу:
UNUM MALO DATUM QUAM PROMISSUM GEMINАTUM – Волію, щоб мені раз
дали, ніж двічі обіцяли.
PLURIS EST OCULATUS TESTIS UNUS, QUAM AURILI DECEM – Краще один
очевидець, ніж десять тих, що чули.
3. Незначущість чогось в порівнянні з кількістю. До цієї групи належать 6 ФО; у
відсотковому відношенні є дуже популярною – 10%. До прикладу:
UNA HIRUNDO NON FACIT VЕR — одна ластівка (ще) не робить весни.
Фразеологізм експлікує думку, що поодинокі випадки не можуть бути достатнім
підґрунтям для загальних умовиводів.
UNUS VIR NULLUS VIR – Один чоловік — не чоловік.
4. Мала кількість. До цієї групи належать 4 ФО; у відсотковому відношенні – 6.5%.
До прикладу:
HOMO UNIUS LIBRI – Людина однієї книжки.
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Про людину, яка знає мало (але часто грунтовно).
OS UNUM NATURA DUAS FORMAVIT ET AURES, UT PLUS AUDIRET QUAM
LOGUERETUR – Природа дала один рот і два вуха, щоб більше слухати, ніж
говорити.
5. «Дуже швидко». До цієї групи належать 5 ФО; у відсотковому відношенні – 8.5 %.
Наведемо приклад:
FUNGUS UNA NOCTE NASCITUR – Гриб виростає за одну ніч.
STANЅ PEDE IN UNO – Стоячи на одній нозі (на поспіх) (Горацій, «Сатири», I, 4,
10).
UNO IN ЅАLTU DUOS APROS CАPЕRЕ (/Uno in ѕаltu apros capiam duos) – Одним
стрибком піймати двох кабанів. ( Плавт «Casina», II, 8).
6. Протилежність значень (предмет чи явище мають і позитивний, і негативний
вплив). До цієї групи належать 4 ФО; у відсотковому відношенні- 6.5%. До
прикладу:
EX UNO FLORE TRAHITUR BENE MELQUE VENENUM – З одного цвіту
добувається заодно мед і отрута.
LUCRUM UNIUS ЕЅT АLTЕRIUS DAMNUM – Прибуток одного —втрата іншого.
7. Незмінність явища чи ситуації («те саме», «одне й теж»). До цієї групи належать 5
ФО (8.5 %). Наведемо приклад:
MENDAX IN UNO, MENDAX IN OMNIBUS – той, хто збрехав у чомусь одному,
бреше у всьому.
UNUM ET IDEM – одне і те саме (говорити, повторювати).
Ідеться про нав'язливу ідею постійно торкатися однієї теми.
8. Неминучість обставини. До цієї групи належать 5 ФО (8.5%) До прикладу:
ÓMNES ÚNA MANÉT NOX (або MANET OMNES UNA NOX) - Всіх чекає одна і
та ж ніч (Горацій, «Оди», І, 28, 15).
NEQU (Е) UNO LUNA NITET VULTU – Місяць не виблискує одним ликом.
У виразі йдеться про те, що доля не завжди посміхається людині; молодість швидко
проходить (з «Од» Горація, 1, 11, 10-11).
9. Важливість впливу чогось одного на діяльність інших чи самого себе. До цієї групи
належать 7 ФО; є однією з найпопулярніших – 12%. До прикладу:
LATRANTE UNO CANE LATRAT STATIUM ET ALTER CANIS – Як тільки гавкне
одна собака, тут же гавкає і інша.
UNO AVULSO, NON DEFICIT ALTER – Якщо відламати одну (гілку), відразу
з'являється інша (Вергілій, «Енеїда», VI, 143).
Отже, у процесі дослідження ми проаналізували 58 латинських ФО з числовим
компонентом «один». На базі матеріалу зібраного шляхом вибірки з фразеологічних
словників латинської мови, можемо зробити висновок, що перша група ФО, у якій «один»
виражає споконвічне своє значення єдністі, є найпоширенішою. «Один» - це насамперед
форма однини, яка хоч дуже часто і вказуває на вийнятковість когось/чогось, в той же
момент може і констатувати незначущість чи ілюструвати обставину, в якій той самий
предмет має водночає два протилежних значення.
Фразеологізми із числовим компонентом – є важливим складником фразеологічного
фонду римського соціуму. Чимало фразеологічних одиниць із числовим компонентом
відображають у своїй семантичній структурі специфіку культури римського народу, його
розвитку і історичному аспекті, певний соціально-економічний лад. ФО з числівниковими
компонентами становлять цінний матеріал, який дає нам можливість простежити, яким
чином ці елементи впливають на творення національно-культурної семантики. І на сьогодні
питання взаємозв'язку національної культури і фразеології все ще залишається одним із
найактуальніших питань у дослідженнях з фразеології у різних мовах.
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Stoljaretz Lada
Das Porträt der ukrainischen Frau in den Werken von Leopold von Sacher-Masoch
Der österreichische Schriftsteller Leopold Ritter von Sacher-Masoch (1836-1895) spielt für
das ukrainische Volk eine besondere Rolle. Der Autor hatte ostgalizische Herkunft, schon als Kind
beherrschte er einige slawische Sprachen und hatte eine große Sympathie zu Ruthenen, wie die
Ukrainer der Habsburger Monarchie offiziell hießen, und zu ukrainischer Kultur insgesamt. Seine
erste Amme war ein Bauernmädchen, das nur Ukrainisch konnte [1]. Sie war es, die das Interesse
des künftigen Schriftstellers für die Ukraine stark beeinflusst hatte.
Allein schon die Titel der Werke dieses Autors zeugen von seinem Interesse für das Land,
das er als Teenager verlassen hat: „Don Juan von Kolomea“, „Eine galizische Geschichte“, „Die
Bluthochzeit zu Kiew“ und andere.
Sein ganzes Leben suchte Leopold von Sacher-Masoch einen besonderen Frauentyp, den er
in seinen Werken darzustellen versuchte. Die Grundlage für die Frauenporträts in den Werken des
Schriftstellers bildeten vor allem drei Frauen aus seiner Kindheit: seine Mutter, seine Amme und
seine Tante [2]. Auffallend ist die Sympathie des Schriftstellers zu den ukrainischen
Frauengestalten. Anhand von drei Frauenbildern aus den Novellen mit ukrainischen Motiven „Im
Schlitten“, „Das Erntefest“ und „Magaß, der Räuber“ kann ein gemeinsamer Frauentyp
zusammengestellt werden. In allen drei Werken werden schöne junge Frauen dargestellt, deren
Schönheit die anderen fasziniert oder gar irritiert. Schlank und graziös, biegsam und hübsch: das
sind ihre äußerlichen Charakteristika. Leopold von Sacher-Masoch ergänzt die Beschreibung des
Äußeren mit wichtigen Details: ihre Namen, ihre Kleidung und Schmuck. Diese Details schaffen
ein spezifisches ukrainisches Kolorit, das Leopold von Sacher-Masoch sicher mag. Außerdem, und
gerade das ist die Besonderheit der masochschen Frauengestalten, sind diese Frauen stolz,
unabhängig und intelligent, dazu noch störrisch und ambitiös, sie erreichen ihre Ziele und
bekommen das Gewünschte. Eine Mischung aus Schönheit und Ehrgeiz macht die Protagonistinnen
der „ukrainischen“ Novellen von L. von Sacher-Masoch besonders anziehend.
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Ein gutes Beispiel ist Frau Ludmilla Augustinowitsch aus der Novelle „Im Schlitten“.
Ludmilla kämpft für die politische Gleichberechtigung und den politischen Einfluss. Zwar hilft sie
ihrem Mann in seiner politischen Karriere, erreicht aber gleichzeitig ihre eigenen ehrgeizigen Ziele.
Ludmilla fühlt sich frei und unabhängig, sie benimmt sich so, wie sie es will und möchte das
politische Leben Galiziens gern beeinflussen, das heißt die Rechte bekommen, die nur Männer
haben [1].
Natürlich waren die von Leopold von Sacher-Masoch dargestellten Frauen eher eine
Ausnahme in der patriarchalen Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Heutzutage können
die Hauptheldinnen der Novellen von Leopold von Sacher-Masoch als Wegbereiterinnen der
kommenden Ära der Frauenbewegung im 20. Jahrhundert gelten.
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Стрелецький Максим (Національний університет «Львівська Політехніка»)
Емоційна дислокація у художній літературі: чоловічі та жіночі засоби ословеснення
(на основі романів Алана Сілітоу “The long-distance runner” та Сильвії Плат “The Bell
Jar”
Анотація: Дослідження нинішнього стану синтаксису мови дозволяє аналізувати та
передбачати шляхи розвитку будь-якої мови загалом. У реальному спілкуванні синтаксису
притаманні такі характеристики як: дислокація, неповнота речень, розчленування
синтаксичних структур, котрі тісно пов’язані з ситуативністю та спонтанністю
мовлення.
Ключові слова: емоційна дислокація, парцеляція, вербальне спілкування, чоловіче
ословеснення, жіноче ословеснення, інформативно-дислокаційні конструкції.
Emotional dislocation in fiction: male and female media (based on the novels of Alan
Silitow "The long-distance runner" and Sylvia Platt "The Bell Jar"
Annotation: Current state of the language syntax research allows us to analyze and predict
the any language development in general. In rea-world communication syntax has got the following
characteristics: dislocation, incomplete sentences, dismemberment of syntactic structures, which
are closely related to the occurrence and spontaneity of speech.
Key words: emotional dislocation, parcelling, verbal communication, male disclosure, female
disclosure, informative-dislocation constructions.
Поняття і термін «дислокація» є часто-уживаними у лінгвістичних працях,
присвячених синтактико-стилістичним аспектам мовлення. Початково, було введено
поняття «парцеляція» - такі слова як «parcelles» а також «style parcellaire», які повністю
відповідають суті самого явища: розчленування єдиного цілого на складові його частини,
ввів французький мовознавець Марсель Коен (Cohen M.) [9].
Пізніше лінгвіст Ш. Баллі також дослідив таке виокремлення частини речення в
самостійну
одиницю, назвавши це явище дислокацією. Поряд із цим терміном
використовуються «сегментація» (Н.О. Шигаревська), а також «сепаратизація» (О.О.
Андрієвська), «приєднувальні конструкції» (В.Г. Гак, О.О. Реферовська) та інші.
Така синтаксична універсалія мовлення має на меті побудувати повідомлення,
розділивши речення на декілька самостійних одиниць, як правило, інтонаційно (в усному
мовленні) та графічно (у писемному мовленні) відокремлених, проте єдиних за змістом. У
мистецтві слова, яким є література, колосальну роль відіграє ословеснення персонажів, їх
манера висловлення, що також може бути розглянуто в гендерному аспекті, як і мовна
стратегія самого автора Е.Т. Холла: «Мова і стать мовця пов'язані найочевиднішим чином.
Якщо читач в цьому сумнівається, нехай він спробує якийсь час порозмовляти так, як це
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робить людина протилежної статі і подивиться, як довго йому вдасться змушувати
оточуючих таке витерпіти »[2, с. 98].
Важливо освідомити, більшість дислокацій досить схожі до еліптичних засобів:
відсутність дієслів, невикористання другорядних членів речення. Проте їх основна
відмінність — неоднакові можливості поєднуваності з іншими реченнями. Дислокація
обов’язково є частиною структури базового речення, тоді як еліптичне речення в жодному
випадку не поєднується зі своєю базовою конструкцією в реченнєву єдність, а є самостійним
реченням.
Вчені, котрі займаються гендерними дослідженнями, намагаються зрозуміти, які
відмінності існують у мові чоловіків і жінок. В. П. Белянін пише про те, що чоловіки частіше
перебивають, є більш категоричні та прагнуть керувати тематикою діалогу. Що стосується
жіночого мовлення, то вона включає в себе велику концентрацію емоційно-оцінної лексики,
а чоловіча оцінна лексика частіше стилістично нейтральна [1, с. 202].
Лінгвістичні гендерні дослідження мовної репрезентації чоловіків і жінок встановили,
що відмінності між чоловічим та жіночим ословесненням лежать в різних областях мови: в
фонетиці, в фонології, в лексиці, у граматиці, в стилістиці і синтаксисі [2, с. 36].
З одного боку, парцеляційні конструкції є прикладом взаємодії мови й висловлювань
на синтаксичному рівні. З іншого боку, аналіз дислокаційних конструкцій пропонує увазі
дослідника новий рівень – текстологічний. Він дозволяє відкрити нові межі в дослідженні
художнього тексту: авторського стилю письменника, мовної характеристики персонажів,
психологічної складової літературного твору. Сприймаючи текстологію як науку, існуючу
на стику лінгвістики, літературознавства і психології, дислокацію можна вважати елементом
синтаксичного вкладу в багатогранну структуру художнього тексту.
У процесі неформальної взаємодії беруть участь люди, пов'язані між собою певним
типом відносин, а саме - родинними, дружніми, подружніми і романтичними стосунками.
Кожен тип відносин має власні риси, що відображають специфіку даного різновиду
міжособистісної взаємодії. Посилення відмінних рис мовної поведінки чоловічих і жіночих
персонажів безпосередньо пов'язано зі ступенем формальності комунікації і складом групи
спілкування. У сфері формальної комунікації релевантною є сфера професійної діяльності
комунікантів. У неформальній комунікації значущим є тип відносин, що зв'язує партнерів у
спілкуванні.
Так, характерними рисами чоловічої неформальної комунікації, особливо дружнього
спілкування, є суперництво і конкуренція [5, с. 121]
Погляд на дислокацію з позиції синкретизму мовних рівнів пояснює сутність
сприйняття цього прийому носіями мови. Читач «проходить» слідом за автором той же шлях
структурування та реструктурування речень, представлених в дислокаційній формі, також
заповнює смислові свердловини не тільки між самостійними пропозиціями або темами
всередині тексту, а й між елементами парцельованої конструкції, що є мікротекстом. Сенс
тексту спирається на взаємодію сенсів його одиниць, а це означає, що структура
висловлювання як мінімальна одиниця структури тексту виступає також і в функції
мінімальної одиниці розуміння авторських інтенцій.
Для дослідження явища дислокації та пошуку відмінностей між чоловічими та
жіночими засобами ословеснення у художній літературі було обрано та проаналізовано
романи Алана Сілітоу “The long-distance runner” та Сильвії Плат “The Bell Jar”.
Дислокація допомагає підвищити емоційність вербального спілкування. Різні члени та
частини речення мають різний ступінь дислокації. Це може залежати від: змістової
важливості розділених членів, від їх граматичної самостійності в структурі речення,
емоційно-психологічних умов мовлення.
Основною функцією інформативних дислокаційних конструкцій у художньому тексті
є функція логічного відбору, яка досить часто комбінується з іншими функціями:
уточненням або конкретизацією. Такі інформативні побудови також актуалізують
зображальну функцію. Дислокації мають також семантичну та прагматичну відмінну рису і
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використовуються авторами для вирішення основного завдання художнього твору –
емоційного ефекту на читача.[6, c. 201]
Тут можна розглянути декілька прикладів з вищезгаданого роману Сильвії Плат:«Her
head drooped forward into the puddle, the wisps of her blonde hair dabbling in it like tree roots in
a bog, and I realized she was asleep. I drew back. I felt half-asleep myself. » [9, с. 17]
«I felt very low. I had been unmasked only that morning by Jay Cee herself, and I felt now
that all the uncomfortable suspicions I had about myself were coming true, and I couldn't hide the
truth much longer. » [9, с. 20]
У даному уривку ми можемо спостерігати, що жіночі персонажі схильні до вираження
негативних емоцій за допомогою дислокації. Головна героїня описує почуття втоми та
смутку, міжособистісні відносини. Так передається емоційно-психічний стан персонажа.
Читаючи ці рядки, відразу ж відчувається емоційний ефект, який намагається передати
автор.
Наступні приклади дислокації було знайдено у творі Алана Сілітоу: «No, in the throat.
But it’s got me in the stomach. »; «That’s what I’m trying to go if only you’d let me and stop asking
so many questions. Aren’t I, Mike? » [10, с.16]
Чоловічий стиль ословеснення дещо відрізняється від жіночого. У цій частині
персонаж застосовує засіб дислокації, відчуваючи фізичний біль та, ймовірно, приховану
злість. У контексті головні герої обговорюють хворобу одного із них. Очевидно, що речення,
будучи єдиним, було розділене на частини для конкретизації змісту базової частини та для
підсилення ваги висловлення.
Отже, емоційні стани, що переживає індивідуум у різноманітних життєвих ситуаціях,
супроводжують будь-яку діяльність і поведінку людини, а також набувають надзвичайної
концентрації у емоціогенних випадках, що завжди відображається у мовленні.
Віддзеркалення суб’єктом експансивної ситуації призводить до стану емоційного сплеску,
при якому конфронтує зміна поведінки і мовлення. Саме такі приклади спостерігаються у
літературі все частіше. Перспективи подальших досліджень можуть продовжуватися у
дослідженнях вираження емоцій у тексті та їхньої залежності від особистісних
характеристик мовця.
Диференціація чоловічого та жіночого ословеснення досліджується у вітчизняній та
іноземній гендерній лінгвістиці. Незважаючи на те, що дислокація характеризується досить
неоднозначно у сучасному мовознавстві, можна все ж зазначити, що розуміння дислокації
як форми стилістичного та експресивного вираження змісту найточніше відображає суть
цього явища. Аналіз дислокації у «чоловічих» та «жіночих» комунікативних тактиках
персонажів романів Сильвії Плат та Алана Сілітоу показує, що чоловічі та жіночі персонажі
відмінні в ословесненні своїх думок, перебуваючи під тисом зовнішніх або емоційнопсихологічних факторів.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНИХ СЛІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ ГРЕЦЬКОЇ
ПЕРІОДИКИ
Сучасна мова грецьких газет багата іншомовними номінаціями, що не зафіксовані в
словниках. Цікаво простежити перспективи усталення таких інновацій в новогрецькій мові,
а також тенденції адаптації зазначених лексем.
Проаналізувавши особливості написання іншомовних слів у сучасній грецькій періодиці, ми
виділили серед них 2 основних групи:
1.
Іншомовні слова, уживані переважно в латинському написанні; це або власні назви,
або слова, що мають семантичні відповідники у новогрецькій мові: brand (англ.) – μάρκα,
oversized (англ.) – υπερμεγέθης, hot (англ.) – ζεστός, trend (англ.) – τάση. Серед власних назв
можна виділити такі семантичні категорії:
- слова на позначення понять мережі Інтернет та засобів електронної комунікації:
YouTube, Instagram, Netflix; Facebook, Massenger;
- назви брендів: Vogue, Chanel, Gucci, Victoria’s Secret;
- імена зарубіжних знаменитостей: Jullia Roberts, Marilyn Monroe, Elon Musk, Alexander
McQueen, Michelle Obama, Kate Middleton, Angelina Jolie;
- назви зарубіжних нагород та премій: British Fashion Awards, Healthy Diet Awards,
Healthy Food Product of the Year, Social Media Awards, Grammy;
- назв відомих міст та пам’яток: New York, London, Buckingham Palace;
- назви засобів масової інформації: Times; Vogue Greece;
2.
Іншомовні слова, що зустрічаються як у латинському написанні, так і у написанні
грецькою абеткою. Переважна більшість з них мають семантичні відповідники в
новогрецькій мові: star (англ.) – σταρ/αστέρι; season (фран.) – σεζόν/εποχή, cup (англ.) – κουπ/
κούπα, party (англ.) – πάρτι/ διασκέδαση, crayon (фран.) – κραγιόν/μολύβι, live (англ.) –
λάιβ/φυσικός, celebrity (англ.) – σελέμπριτι/διασημότητα, outfit (англ.) –άουτφιτ/ενδυμασία.
Проте серед них є також такі, що не мають семантичних відповідників у новогрецькій мові:
look (англ.) – λουκ; glitter (англ.) – γκλίτερ, geans (англ.) – τζιν, finale (італ.) – φινάλε, barre
(фран.) – μπαρ, galerie (фран.) – γκαλερί, album (англ.) – άλμπουμ. Деякі з них мають кілька
варіантів передачі грецькою абеткою: Hollywood – Χόλλυγουντ / Χόλιγουντ / Χόλυγουντ, make
up –μέικαπ або μέικ-απ.
Показово, що більшість іншомовних слів, що мають як еквіваленти в новогрецькій
мові, так і варіант написання грецьким письмом, на шпальтах газетних видань все ж таки
передаються переважно латиницею. Припускаємо, що їхня функція – наповнювати газетний
текст певною експресією, передавати колорит чужої мови, що є престижною й модною,
демонструвати наочно глобалізаційні процеси в середовищі мас-медіа
Уживання чужомовної лексеми в новогрецькій мові завжди потребує певної адаптації
до власних мовних норм. Адаптація варваризмів, до норм сучасної грецької літературної
мови, проявляється і в їхньому узгодженні з іншими лексемами у роді, відмінку та числі.
Зокрема, кожен іменник новогрецької мови має належати до одного з трьох граматичних
родів: чоловічого, жіночого або середнього. Зазвичай зафіксовані іншомовні слова належать
до середньго роду однини, проте існують й виключення. Наприклад, у словосполученні «...με
τη beauty director της Vogue Greece», вживається артикль «τη» жіночого роду, однини, в
знахідному відмінку, тому що іншомовний іменник «director» в даному випадку стосується
особи жіночої статі та має грецький еквівалент – η διευθύντρια; «της» –артикль жіночого
роду, однини, в родовому відмінку використано перед назвою газети «Vogue Greece», тому
що гіперонім «εφημερίδα» у новогрецькій мові жіночого роду.
Отже, сучасне новогрецьке газетне мовлення активно послуговується запозиченнями,
переважно англо-американського походження, що зумовлено глобалізацією, співпрацею з
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іноземними державами, демократичними процесами в суспільстві, гонитвою за модою тощо.
Сере іншомовних слів частина передається лише латиницею, але більшість все ж таки має
подвійне написання, як латиницею, так і грецьким письмом. Перший етап граматичного
засвоєння іншомовних іменників у новогрецькій мові – набуття ними категорії граматичного
роду.
Tokarska Natalia
Terms of the Anglican Church as a problem of translation
(as based on the 1918 Book of Common Prayer
and its 1926 Ukrainian-language translation)
This research is the attempt to analyze the methods of translating terms in religious texts on the
basis of the 1918 Book of Common Prayer and its 1926 Ukrainian-language translation.
The complex and curious history of the Book of Common Prayer dates back to the 1549 when
Thomas Cranmer published its first edition. According to the Act of Uniformity on January 15th,
1549, the Latin mass was abolished in England. In 1918 the Church of England in the Dominion of
Canada produced its first Book of Common Prayer independently from the English version and on
April 16, 1922 General Synod authorized it.
Unfortunately, the translator of the Book of Common Prayer into Ukrainian remains unknown
but this work became a prominent evidence of the activity of the Anglican Church of Canada, trying
to incorporate Ukrainian communities in Canada. It is incredibly illustrative from the point of view
of values since such cultural achievements preserve the fundamental or leading values in a certain
community at certain period of time.
For the translator and the critic of the translation, value, its essence and manifestations in general
is not of the same importance as and the definition of specific values in a particular text and their
further reproduction in the target text, which uses values of the target language culture or will
contradict them. Finding ways to identify the values of a particular text, find comparability criteria,
identify the effects of the target culture is the purpose of this research.
Many concepts and principles of the translations of the religious books do not differ from the
concepts and principles in the general theory of translation and other thematic types of translation:
translatability, cultural values in the text, features of reproduction of historical context and
interpretation, lexical and grammatical problems of communication and so on. Instead, the notion
of "equivalence" needs to be changed, as more attention is to be paid to the communicative goals
of the translator and the cultural axiology of the recipient language. A certain set of normative
means and methods of how to overcome certain translation difficulties is developed, especially in a
specific language pair.
The study of the terminology and hermeneutic issues is very active in modern Ukrainian
religious translation, which is associated with the creation of a new canon in the religious life of
any nation whose religious life - like its literature - is restored after a period of decline. In societies
with an established religious life, translation studies are mainly focused on the study of
communicative goals and cultural values.
The system of terms can be considered as a closed lexical-semantic group, and therefore the
reproduction of the values of key terms will guarantee the identity of the reproduction of the author's
idea, even if there are different linguistic versions of the original or prototext. In the analysis of the
terminological system it is necessary to take into account special terms, general scientific terms,
and special vocabulary, because they can become the members of the terminological system due to
its dynamism and openness. At the same time, we need to take into account that the main feature of
the terms is accuracy of semantic boundaries, and therefore when considering texts the context of a
particular discipline should be taken into account. Thus, we narrow the interpretation of terms to
the scope of a particular science and do not consider the full range of cultural and historical
perception of reality. The best material for the research of the values is abstract vocabulary, because
it implements the whole system of worldview values, human ideas about the world, intellectual and
emotional sphere of human activity. In religious terminology, the central units are indeed abstract,
but even material objects have an important religious interpretation, where the abstract symbol is
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more important than the physical object. Textual method is more important to determine the values,
however, when describing such paradigmatic connections in terminological systems, both the
lexicographic method of analysis (according to the semantic and structural features of the word
defined by the dictionary) and the textual method of analysis (according to the connections obtained
as a result of text analysis and associative connections) can be used.
The following table demonstrates the excerpt from the catechism of the Church of England,
described in the “Book of Common Prayer” with the original text on the left and the Ukrainian
translation on the right. From a theological point of view, the Sacrament can be interpreted as a
divine act, as a symbol, and as a connection between man and God. There is a difference in the use
of the lexemes “Sacrament” and “тайна”.
Original

Translation

1) Question. How many Sacraments hath Christ
ordained in his Church ?
Answer. Christ has ordained two Sacraments only, as
generally necessary to salvation; that is to say Baptism,
and the Supper or the Lord.
Question. What meanest thou by this word Sacrament ?
Answer. By this word Sacrament, I mean an outward
and visible sign of an inward and spiritual grace, given
unto us, ordained by Christ himself, as a means whereby
we receive the same, and a pledge to assure us thereof.
Question. How many parts are there in a Sacrament ?
Answer. There are two parts in a Sacrament: the
outward visible sign, and the inward spiritual grace.

ПИТАННЯ. Скільки Тайн
установив Ісус Христос у Церкві
своїй?
ВІДПОВІДЬ. Христос установив
тільки дві Тайні, як загально
потрібні до спасення; це єсть,
Хрещення й Господню Вечерю.
ПИТАННЯ. Що розумієш під
словом Тайна?
ВІДПОВІДЬ. Під словом Тайна
розумію зверхний і видимий знак
внутрішньої й духовної благодати,
даної нам з постанови самого
Христа, яко засіб, через котрий
приймаємо її, і яко запоруку, що
ми дістали її.
ПИТАННЯ. Скільки частей є в
Тайні?
ВІДПОВІДЬ. В Тайні є дві части:
зверхний видимий знак, і
внутрішня духовна благодать.

2) The most comfortable Sacrament
of the Body and Blood of Christ

Найбільш животворчу Тайну
Тіла й Крови Ісусової Христової

Encyclopaedia Britannica explains this term in the following way: “Sacrament, religious
sign or symbol, especially associated with Christian churches, in which a sacred or spiritual power
is believed to be transmitted through material elements viewed as channels of divine grace.
The Latin word sacramentum, which etymologically is an ambiguous theological term, was
used in Roman law to describe a legal sanction in which a man placed his life or property in the
hands of the supernatural powers that upheld justice and honoured solemn contracts. It later became
an oath of allegiance taken by soldiers to their commander when embarking on a new campaign,
sworn in a sacred place and using a formula having a religious connotation.
When sacramentum was adopted as an ordinance by the early Christian Church in the 3rd
century, the Latin word sacer (“holy”) was brought into conjunction with the Greek word mystērion
(“secret rite”). Sacramentum was thus given a sacred mysterious significance that indicated a
spiritual potency. The power was transmitted through material instruments and vehicles viewed as
channels of divine grace and as benefits in ritual observances instituted by Christ. St. Augustine
defined Sacrament as “the visible form of an invisible grace” or “a sign of a sacred thing.” Similarly,
St. Thomas Aquinas wrote that anything that is called sacred may be called sacramentum. It is made
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efficacious by virtue of its divine institution by Christ in order to establish a bond of union between
God and man. In the Lutheran and Anglican catechisms it is defined as “an outward and visible sign
of an inward and spiritual grace.”
The term “Sacrament” has become a convenient expression for a sign or symbol of a sacred
thing, occasion, or event imparting spiritual benefits to participants; and such signs or symbols have
been associated with eating, drinking, lustration (ceremonial purification), nuptial intercourse, or
ritual techniques regarded as “means of grace” and pledges of a covenant relationship with the
sacred order. In this way the material aspects have become the forms of the embodied spiritual
reality.
Though the widespread conception of the Sacramental principle is an ancient heritage, in all
probability going back before the dawn of civilization, it acquired in Christianity a unique
significance. There it became the fundamental system and institution for the perpetuation of the
union of God and man in the person of Jesus Christ through the visible organization and constitution
of the church, which was viewed as the mystical body of Christ.
In the 12th century the number of Sacraments of the Western Christian church was narrowed
by the theologian and bishop Peter Lombard to seven: baptism, confirmation, the Eucharist (the
Lord’s Supper), penance, holy orders, matrimony, and extreme unction. This enumeration was
accepted by St. Thomas Aquinas, the Council of Florence (1439), and the Council of Trent (1545–
63). These rites were thus affirmed by the Roman Catholic Church as Sacraments that were
instituted by Christ. Protestant reformers of the 16th century accepted two or three Sacraments as
valid: baptism, the Lord’s Supper, and, in some fashion, penance. Eastern Orthodoxy also accepts
the sevenfold enumeration. In addition to these, any ceremonial actions and objects related to
Sacraments that endow a person or thing with a sacred character have been designated
“sacramental”; unlike those of dominical (i.e., Christ’s) institution, however, they are not thought
to convey divine grace ex opere operato (“it works by itself”) or to confer an indelible character on
the recipient. Sacramentals include the use of holy water, incense, vestments, candles, exorcisms,
anointing and making the sign of the cross, fasting, abstinence, and almsgiving.
The ecumenical movement in the 20th century initiated reforms in liturgical worship and in
private devotions within Christianity. Such reforms, involving the celebration of Sacraments
(primarily the Eucharist), did much to promote the recovery of a unity among Christians that
transcends differences in beliefs and ritual practices. The second Vatican Council (1962–65) played
a significant part in the process of recovery of unity and of renewal. In Protestantism the liturgical
reforms and ecumenical dialogues of the 20th century likewise entailed a preoccupation with the
Sacraments.” The Cambridge Dictionary provides as with such definitions as: 1) an important
religious ceremony in the Christian Church, such as baptism or communion; 2) the holy bread and
wine eaten at Holy Communion (= a religious ceremony).
The Academic Dictionary of the Ukrainian Language actually defines the “тайна” as the
synonym of the word “таємниця” with the meaning of 1) what is hidden from others, not known to
everyone; secret; 2) what is not known, has not become known or is not yet available for knowledge.
However, if we take a look at the definition of the quite similar word “таїнство” we can notice
more relevant definition of it as 1) church-cult rite (baptism, wedding, etc.), which allegedly has a
miraculous power; Sacrament; 2) when talking about something incomprehensible, mysterious.
Thus, in the word “тайна”, used in the given translation, the value of the divine mystery is
lost, and there is no connection with God, no action of God towards man or man towards God, as
opposed to the word “таїнство”, which possesses this divine connotation. In the lexeme
"Sacrament" the value of the divine inspiration of the performed action is initially laid down with
the following meanings: "rituals of the Christian church", "Eucharist, communion", "sacred sign",
"oath".
In the second example, taken from the Rite of the Lord’s Supper, the focus is on the
description of the Sacrament. In the original the author used the word “comfortable”, which the
Cambridge Dictionary defines as “1) producing a relaxing feeling of physical comfort esp. because
of shape or materials; 2) relaxed and free from pain.” The website Dictionary.com suggests more
exhaustive list of definitions: “1) (of clothing, furniture, etc.) producing or affording physical
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comfort, support, or ease; 2) being in a state of physical or mental comfort; contented and
undisturbed; at ease; 3) (of a person, situation, etc.) producing mental comfort or ease; easy to
accommodate oneself to or associate with; 4) more than adequate or sufficient.”
In the Ukrainian translation, we see the word “животворчий”, defined by the Academic
Dictionary of the Ukrainian Language as the synonym to the word “животворний” in the meaning
of something that gives strength, energy for life, invigorates the body; refreshing. Thus, the
difference between the emphasis in the original and translated units is noticeable. The English word
focuses on the state of comfort and ease while its Ukrainian translation denotes the source of the
strength and energy, slightly differing in terms of expressiveness from its counterpart.
Trylikh Daryna
LES MOYENS LINGUISTIQUES DE L’EXPRESION DE LA SPÉCIFICITÉ DU
LANGAGE DES HOMMES ET DES FEMMES
Le genre en tant que produit de la culture reflète les idées des gens sur la féminité et la masculinité,
enregistrées dans le folklore, les contes de fées, les traditions et, bien sûr, dans la langue.
Kirilina A. V.
Aucun phénomène naturel n’a suscité autant d’intérêt pour la science que le genre. Les
études de ce domaine nous permettent de jeter un nouveau regard sur de nombreux phénomènes et
processus linguistiques, de leur donner une évaluation plus polyvalente. Sélon une idée répandue et
souvent exploitée, les hommes et les femmes auraient des difficultés à communiquer et à se
comprendre : les femmes seraient bavardes et les hommes laconiques, les femmes seraient polies et
les hommes grossiers, les femmes préféraient se confier et les hommes se défiler... Alors, des
questions se posent : Les hommes et les femmes parlent-ils la même langue ? Communiquent-ils de
la même façon et avec les mêmes intentions ? En quoi le genre influence sur la pratique de la
langue ? Quels sont les fondements scientifiques de telles idées reçues ? Pour y répondre, des
chercheurs s'intéressent à la langue, afin de vérifier si les discours des hommes et des femmes, dans
une langue donnée, présentent des variations remarquables, constituant ainsi des variétés distinctes.
Au fil du temps, le sexe d'une personne, à partir d'une caractéristique biologique,
s'est transformé en une caractéristique socio-psychologique. Ainsi, le concept de «genre»
est apparu, signifiant un ensemble de normes sociales et culturelles que la société prescrit
aux personnes en fonction de leur sexe biologique. Le genre est une catégorie sociale, et ce
sont les stéréotypes du genre qui agissent le plus sur la spécificité du langage des hommes
et des femmes. La société impose des rôles différents aux hommes et aux femmes. Ils leur
sont attribués de manière stéréotypée à travers une langue, principal canal de réception des
informations socioculturelles. En fonction de la manière dont la langue affecte le genre, se
forment les attitudes de la société envers les hommes et les femmes ; et, par conséquent, des
stéréotypes de genre (mécanismes qui engendrent et perpétuent les rôles de genre de
génération en génération).
Mais, il faut souligner que la détection des éléments spécifiques des discours
masculin et féminin prouve le fait qu'il n'y a pas de frontières infranchissables entre les
discours «masculin» et «féminin». Ainsi, J. Herzler note: « Les contacts entre les sexes sont
si constants et si intenses qu’il est impossible de maintenir pour longtemps les différences
des discours significatifs ». L.P. Krysin souligne que « ... comme le montrent les études sur
les différences entre les discours" masculin "et" féminin "dans les sociétés au langage
spécifique, elles n’affectent que les zones périphériques des discours et peuvent créer des
difficultés de communication peu importantes ».
Il est à noter que les écarts entre les styles des discours masculin et féminin peuvent
être remarqués dans divers domaines de la langue. Les études linguistiques de ces dernières
années ont montré que ces raisons sont davantage dues à l'aspect social qu'au physique. A
savoir : l’état mental, la nature de la profession, le rôle social. Nous pouvons donc affirmer
que l'identité de genre et sa constrution langagière ne peuvent se réduire à la seule nature
sexuelle : elles résultent plutôt d'une interaction entre les valeurs biologiques, culturelles,
sociales et psychologiques des individus.
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L'étude des caractéristiques de l'interaction humaine, culturellement marquées et
individuelles, est basée sur la méthodologie du genre, la plus productive parmi d’autres. Ces
connaissances sont particulièrement pertinentes dans l'espace interculturel moderne, guidé
par la mondialisation. Dans le même temps, il est important d’établir la place du concept du
genre dans l’ensemble de l’image du monde, ainsi que de découvrir la spécificité de la
réflexion dans le langage des stéréotypes du genre.
Федевич Анастасія
Wie helfen Apps das Sprachwissen zu verfestigen?
In der modernen Welt spricht man immer häufiger über Technologien. Sie veränderten unsere
Vorstellung über das Leben: man arbeitet, lernt am Computer, man telefoniert mithilfe eines
Smartphones und bezahlt Einkäufe mit einer Plastikkarte. Viele junge Leute können ihr Leben ohne
Smartphone nicht vorstellen und verbringen starrend auf das Gerät fast den ganzen Tag. In diesem
Artikel wird es von positiven Seiten eines Smartphones gesprochen. Man kann es sogar beim
Fremdsprachenlernen verwenden! Es geht zwar um die Apps, mit deren Hilfe man Wörter lernen
kann. Es werden drei Apps dargestellt: Duolingo, Busuu und Memrise. Über welche Möglichkeiten
sie verfügen, für wen sind sie geeignet, wie funktionieren und wie man sie im Unterricht anwenden
kann, lässt sich weiter lesen.
How help apps to improve the language knowledge?
In the modern world, technologies are an increasingly popular topic. They changed our perception
of life: you work, study on the computer, make calls using a smartphone and pay for purchases with
a plastic card. Many young people can not imagine their life without a smartphone and spend most
of the day staring at the device. This article tells about positive aspects of a smartphone. You can
even use it while learning a foreign language! It's about the apps that help you learn new words.
Three apps are shown: Duolingo, Busuu and Memrise. What options they have, for whom are they
suitable, how they work and how they can be used in the classroom, you can read it further
1. Sprachen und den Wortschatz in der digitalen Welt lernen
“Mobile Endgeräte, also Handys, Tablets und Co., sind aus dem täglichen Leben der meisten
Menschen [...] nicht mehr wegzudenken, stellen sie doch als Kommunikationsmittel, als
Minicomputer und als Unterhaltungsmedium das wichtigste Allroundgerät zur Alltagsorganisation
dar.” (Feick 2014, S.14). Geht es entweder um Freizeitbeschäftigung oder Mitteilung von
verschiedenen Informationen, spielt dabei ein Mobilgerät heutzutage eine wichtige Rolle. Wenn
man sich zu Hause langweilt oder lange mit der Bahn fährt, schaltet man das Handy ein und findet
dort bestimmt eine interessante Tätigkeit: ein Buch lesen, Videos schauen, Musik hören…
Aber welche Vorteile haben die Smartphones für das Lernen? Früher waren Mobilgeräte in der
Schule verboten, die Kinder sollten Handys immer ausschalten oder nicht mitbringen, weil sie im
Unterricht ablenken und stören. In der heutigen digitalen Welt hat es sich verändert. Da die Bücher
ungenügend Informationen enthalten oder überdies die nicht veranschaulichen können, benutzen
viele Lehrende im Unterricht einen Computer, zeigen Powerpoint-Präsentationen, veranstalten
Quizze oder zeigen Lehrvideos. Auch im Fremdsprachenunterricht werden Handys von Schülern
als Wörterbücher häufig verwendet und dienen zum Recherchieren von unbekannten
Informationen.
Wie gesagt, Smartphones gehören heutzutage zum Leben von vielen Jugendlichen. “Es ist nur ein
kleiner gedanklicher Schritt zu der Idee, dieses Interesse für Lernaktivitäten zu nutzen.” (Wuttig
2014, S. 34). Man kann mit Hilfe von Smartphones Schreib-, Hörverstehensfertigkeiten, das
Gedächtnis trainieren. Als Textmedien fördern sie zunächst Schreibfertigkeiten. Dazu zählt man
übliche Kurztextformen, die man für Nachrichten häufig verwendet, z. B. im WhatsApp, SMS.
Feick schlägt Schnelltippwettbewerbe vor, bei denen man verschiedene Aufgaben bekommt, wie z.
B. wer kann am schnellsten das Zitat von der Tafel abtippen und dann per WhatsApp senden (vgl.
Feick 2014: S. 14). Die Kinder (mit Sprachniveau A1-A2) sollen dabei Rechtschreibfehler beachten
und in solcher Weise die Sprachkenntnisse verbessern. Ein beliebtes Spiel von den vielen
Lehrenden ist auch eine kleine Geschichte zu schreiben. Jeder Schüler schreibt ein Satz auf dem
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Blatt, am Ende entsteht eine interessante Geschichte zum beliebigen Thema und jemand liest vor,
was auch Spaß macht. Dieses Spiel kann man jetzt mit Hilfe von einer Smartphone spielen. Die
Lehrperson erstellt in WhatsApp oder in einem anderen Textmedium eine Gruppe, in die alle
Teilnehmer hinzugefügt werden und jeder hat die Möglichkeit einen Satz zu schreiben. Mit
Audiomedien kann man sowohl die Aussprache als auch Hörverstehen üben. Es gibt eine kostenlose
App Super Sprachrecorder, die bessere Qualität besitzt. Mit deren Hilfe kann man auch
verschiedene Spiele spielen, z. B. der Lehrer nimmt zwei Wörter auf (spuken und spucken) und die
Kinder sollen den Unterschied zwischen den beiden Lauten erkennen oder man nimmt verschiedene
Wörter/Wortverbindungen auf, die Kinder üben dann die richtige Aussprache als Hausaufgabe. Als
Bildmedien erfüllen Apps die Funktion der Karteikarten, darüber mehr im Punkt 3. Die Kinder
können verschiedene Bilder zu einem Thema aufnehmen und die anderen sollen die in einer
Fremdsprache benennen. Man kann auf diese Weise Komposita lernen: die Kinder machen z. B.
zwei Fotos “Sonne” und “Brille” und stellen ein Komposition “Sonnenbrille” zusammen. Für
Lehrende ist die Bildaufnahme besonders relevant, da sie passende Illustrationen in ihren
Präsentationen für den Unterricht anwenden, damit die Kinder das Material besser verstehen und
lernen, und zeigen dann diese mit einem Beamer. Videos haben eine ähnliche Funktion wie Bilder,
da sie auch gut das Thema veranschaulichen. Es gibt verschiedene Arten von Videos: Videoclips,
Umfrage, Tutorials, Kurzfilme, Reportagen, die die Lehrenden sowohl in einer Präsentation im
Unterricht einsetzen können, als auch den Schülern als Hausaufgabe senden, damit diese das Thema
zu Hause verfestigen können. Die Deutsche Welle nimmt für Fortgeschrittene eine Nachricht bzw.
einen Kurzfilm auf und gibt dazu die Aufgaben mit Auswahl.
Mobilgeräte haben auch weitere Vorteile: es gibt keine zeitlichen Vorgaben zum Erwerb von
Wissen und das Lernen findet an jedem Ort statt. Wenn man keine Zeit zu Hause hat, um zu lernen,
sind Smartphones ein gutes Hilfsmittel dazu. Fährt man lange mit der Bahn, wartet in einer Schlange
oder langweilt sich in der Pause mit einer Tasse Kaffee, kann man die Wörter lernen oder
wiederholen, sich ein lehrendes Video ansehen, Testaufgaben lösen oder mit Muttersprachlern
chatten.
Die Möglichkeiten von Mobilgeräten sindunbegrenzt, sie können uns Spaß machen oder uns etwas
Neues beibringen, den Lernprozess leichter machen und überdies Zeit sparen. Dabei helfen uns
meistens verschiedene Apps und das Internet. Welche Apps aber besonders gut für das
Sprachenlernen geeignet sind, wird im folgenden Abschnitt dargestellt.
2. Duolingo, Busuu und Memrise beim Wortschatzlernen
Heutzutage funktioniert keine Smartphones ohne Apps, die App - zusätzliche Applikation, die vor
allem auf Smartphones und Tablet-PCs heruntergeladen werden kann. Möchte man Sport treiben,
lädt man eine App herunter, die die Schritte, Kilometer zählt, oder möchte man ein Foto bearbeiten,
steht ein Fotoeditor mit einem großen Inventar von Instrumenten zur Verfügung. Die Apps helfen
uns bei verschiedenen Aufgaben, wie auch Nachrichten senden oder Telefonieren. Wie helfen sie
aber beim Sprachenlernen? Sind sie gut dafür geeignet?
“Sei es in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder auf der heimischen Couch – es gibt Dutzende
kleine Helfer, die beim Pauken von Vokabeln und Grammatik an Ort und Stelle unterstützen.”
(Weck, 2017) „Neue Sprachen lernen – schnell und überall“ lautet das Credo. Die Rede ist von drei
Apps: Duolingo, Busuu und Memrise, anhand deren Beispiel untersucht wird, was sie können und
wie sie beim Sprachenlernen helfen. Sie passen sowohl für iOS als auch für Android und man kann
sie schnell herunterladen.
In der ukrainischen Schule hat man meistens die Auswahl entweder Englisch oder Deutsch zu
lernen. Man soll die Wörter anhand von Büchern pauken, im Unterricht das lernen, was der Lehrer
verlangt, damit man keine schlechte Note bekommt. Aber was soll man machen, wenn man die
Sprache nicht mag oder keine Lust hat, sich mit dieser Sprache zu beschäftigen? Oder wenn es
schwer fällt, die Sprache zu lernen und die andere, z. B. Spanisch besser klingt und leichter ist. Die
Apps geben natürlich keine Erlaubnis mit der Sprache in der Schule aufzuhören aber sie geben die
Möglichkeit etwas Neues auszuprobieren. Eine andere Situation ist, wenn man in der Schule
Englisch gelernt hat, aber jetzt Französisch für den Beruf braucht.
2.1 Duolingo
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Duolingo-App kann jedem aus der Klemme helfen. Wenn man die App öffnet, sieht man eine große
Auswahl von Sprachen: von Englisch, Spanisch, Französisch bis sogar Arabisch. Man wählt, ob
man z. B. Französisch als deutscher oder als russischer Muttersprachler lernen will.
Man wählt auch den Zweck: will man Spanisch für die Reise lernen, bekommt man einen
vierwöchigen Kurs oder für den Beruf bzw. das Studium. Bevor man beginnt, sollte man einen
Einstufungstest machen oder wenn man gar keine Kenntnisse in der Sprache hat, kann man von
Anfang an beginnen. Der Einstufungstest stellt anhand von kleinen Testübungen in Hörverstehen
oder Übersetzungsaufgaben fest, welches Niveau man beherrscht. Danach kann man fortsetzen und
die Lektionen lernen, die man noch nicht kennt oder wenn man einige Wörter vergessen hat, die
bevorstehende Themen wiederholen und schwache Stellen bearbeiten, das Fehlwissen erwerben.
Nach dem Einstufungstest geht es zur Profilerstellung, es ist keine Pflicht, aber dann bekommt man
die Möglichkeit einen Lehrplan zu bauen, z. B. Wie viel Mal pro Woche und wie viel Zeit man
damit verbringt. Mit dem Profil kann man sich auch im Rating sehen und zusammen mit den
Freunden, den Duolingonutzern an einem Wettbewerb teilnehmen. Es sieht wie ein Computerspiel
aus, die Spieler konkurrieren miteinander, wer die Lektion besser gelernt hat und wie schnell man
bestimmte Übungen lösen kann. Das macht natürlich nicht nur Kindern Spaß, sondern auch
Erwachsenen.
Die Duolingo-App setzt besonders auf Bilder. Wer über ein gutes bildliches Gedächtnis verfügt,
der kann sich die Wörter leicht und schnell einprägen. Wie funktioniert es? Das Lernen beginnt mit
den einfachsten Wörtern, wie “der Mann” oder “die Frau”, dazu gibt Duolingo gezeichnete
Illustrationen, wenn man eine Illustration antippt, hört man, wie das Wort ausgesprochen wird. Jede
Lektion hat ein paar Teile und jeder Teil wiederholt sich viermal, bis man die Wörter gut kennt. Die
App synchronisiert sich immer, die Stelle, die man als letzte beendet hat, wird immer gespeichert.
Duolingo kombiniert verschiedene Übungsarten. Nachdem man bestimmte Wörter gelernt hat, übt
man die anhand von verschiedenen Testübungen. Z. B. man lernt das Thema “Tiere”. Zunächst
bekommt man natürlich alle Wörter mit Illustrationen und dann folgt eine kleine Prüfung: “wähle
die richtige Übersetzung” für das Wort “ein Affe” und damit erscheinen drei mögliche Antworten
-”un mono”, “un leon”, “un pingüino” (Spanisch). Wenn man die falsche Antwort wählt, wird es
rot und es kommt sofort die richtige Antwort. Man soll sich die merken, weil es sich bei einem Test
immer wiederholt, bis man richtig antippt. Ohne alle Aufgaben richtig zu beantworten, kann man
den Test nicht beenden. Es gibt auch andere Aufgaben, wie z. B. “Paare antippen”. Man bekommt
ein paar Wörter in beiden Sprachen und man soll das Wort mit seiner Übersetzung verbinden. Man
hat auch ganze Sätze zu übersetzen oder es wird ein Satz vorgespielt und man soll diesen
zusammenstellen. Eine andere Aufgabe ist “lies diesen Satz vor”, das Gerät nimmt ihre Stimme auf
und stellt fest, ob es richtig oder falsch klingt. Eine weitere Aufgabe ist, das fehlende Wort zu
wählen. Solche Aufgaben betreffen meistens Grammatik, dabei kann ein Artikel oder eine Endung
fehlen. Die Duolingo- App hat sowohl Vorteile, als auch Nachteile: man kann sich schnell die
Wörter mit Hilfe von Bildern einprägen, mit verschiedenen Aufgaben den Wortschatz und auch
grammatische Konstruktionen üben, es ist nicht zeitaufwendig, da man zu jeder Zeit die App
benutzen kann, nach jeder erfolgreich beendeten Aufgabe erscheint ein Vogel mit gutem
Kommentar “sehr schön”, “beeindruckend”, was zusätzliche Motivation gibt. Als Nachteile gelten,
dass die App nur für Einsteiger erstellt ist, damit kann man die Niveaustufe A2 erreichen, weiter
muss man etwas anderes aussuchen. Wenn man zudem die Sprache gut können möchte, soll man
nicht nur Wörter pauken, sondern auch in dieser Sprache kommunizieren. Mit der Duolingo-App
kann man die Sätze aussprechen, aber man führt keine Gespräche, die man für den Alltag braucht.
2.2 Busuu
Die nächste App ist Busuu. Was für eine App ist eigentlich Bussu und wie unterscheidet sie sich
von der Duolingo-App? In Busuu sind die Wörter ebenso mit den Bildern versichert. Aber diese
App bedient sich der Niveaustufen A1-B2 und veranschaulicht, was in jeder Lektion gelernt wird.
Man lernt nicht nur Wörter, sondern auch Grammatik. Wenn man zur neuen Phase übergeht,
erscheinen kleine Tipps, wie z. B. eine Regel bezüglich der reflexiven Verben oder wenn man den
bestimmten bzw. unbestimmten Artikel benutzt. Danach folgen ähnliche Aufgaben, wie in der
Duolingo-App. “[A]bgefragt wird nach dem Prinzip Versuch und Irrtum” (Fehn 2016, S. 14). Es
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gibt kleine Aufgaben im Hörverstehen, z. B. neue Begriffe richtig einzusetzen. Bei den Schreiboder Audioaufgaben wird der Text bzw. die Aufnahme für die Korrektur an die Lerngemeinschaft
gesendet und von Muttersprachlern, den Busuunutzern korrigiert. Ein Nachteil liegt darin, dass die
App eine kostenlose Testphase hat, die aber anhand von Werbung unterstützt wird, für mehrere
Funktionen muss man bezahlen.
2.3 Memrise
Die Memrise-App ist auf der Basis von Mems (Karteikartensystem mit seltsamen Fotos bzw.
Videos) gebaut. Die App unterstützt über 300.000 Kurse zu jedem erdenklichen Thema, von
Sprachen bis zu dem Thema “Die Planeten” oder “Yoga Terminologie”. Beim Sprachenlernen hat
Memrise Gemeinsamkeiten mit den oben genannten Apps. Die Wörter werden anhand von Mems
gelernt, das können auch kleine Videos sein, die das bestimmte Wort bzw. eine bestimmte Phrase
veranschaulichen. Die App verfügt über abwechslungsreiche Übungen: Einsetzübungen, MultipleChoice- und Hörübungen, und ist bis Niveau B2 geeignet. Die Memrise-App organisiert den
Lernprozess, man stellt Teilziele für jeden Tag (20 Minuten pro Tag, 5 Wörter lernen) und bekommt
kleine Wiederholungen von vorherigen Themen (bezeichnet mit der blauen Taste). Ein großer
Vorteil ist einerseits, dass man alleine Mems (Eselsbrücken) eingeben und auch die Kurse selbst
erstellen kann. Andererseits gibt es Fehler in den Memrise-Kursen von Nutzern, diese Kurse haben
keine klare Kurskennzeichnung, man trifft die Kursnamen, wie “Englisch mit Marco” oder
“Spanienreise Vokabeln” und man weiß nicht, ob der Kurs passt, welches Niveau er hat, was für
Vokabeln enthält.
Wenn man die Apps vergleicht, ist eins klar: die Sprachlern-Apps erleichtern die Arbeit beim
Wortschatzpauken, geben zusätzliche Motivation, nehmen wenig Zeit in Anspruch und sind für
Anfänger ein gutes Mittel, um eine Sprache zu lernen, doch nicht nur Apps werden dafür gebraucht,
sondern auch Gespräche mit Muttersprachlern, Videos, Nachrichten in der Sprache, Kurse, die ein
Lehrender führt und das Erlernen der Sprache kontrolliert.
3. Die Apps im Unterricht einsetzen
Es steht fest, dass die Apps gut für das Selbststudium geeignet sind. Besteht aber eine Möglichkeit,
die Apps im Unterricht einzusetzen? Wie funktioniert es überhaupt?
“Die Entwicklung eines belastbaren rezeptiven und produktiven, kommunikativ verfügbaren
Wortschatzes gehört zu den Kernaufgaben des Fremdsprachenunterrichts auf jeder Stufe.” (Klemm
2016, S. 8). Dabei orientiert sich der Lehrer an den Bildungsstandarf und fördert vier
kommunikativen Fertigkeiten: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben. Es fällt aber nicht allen Kindern
leicht, das Lernmaterial ohne praktischer Anwendung wahrzunehmen. Der Lehrer reduziert oft den
theoretischen Stoff, um mehr Übungszeit zu gewinnen. Dazu gehören permanente Wiederholung,
kreative, spielerische Elemente, Anschaulichkeit, Lieder.
Zu den kreativen und neuen Methoden gehören auch Sprachlern-Apps, die der Lehrer im und nach
dem Unterricht einsetzen kann. Duolingo, die Bilder-App für Anfänger lässt sich bei dem
Wortschatzlernen und besonders bei der Wiederholung verwenden. Sie existiert auch als Webseite
oder ist leicht als eine App auf dem Smartphone herunterzuladen. Die Kinder bzw. Jugendliche
können die Wörter aus jedem Thema anhand von Duolingo-Übungen üben. Man kann einen
Wettkampf zwischen den Teilnehmern veranstalten, wer alle Wörter richtig benennt oder am
schnellsten die Übung beendet. Busuu ist ein gebundenes Netz von Muttersprachlern, bei den
Schreib- und Ausspracheübungen gibt es eine Möglichkeit einen Muttersprachler oder den Lehrer
um die Korrektur zu bitten. Wenn bei der Hausaufgabe Probleme entstehen oder man wissen
möchte, ob man ein bestimmtes Wort richtig ausgesprochen hat, dann kann der Lehrer per BusuuApp dabei helfen. Die Memrise-App ist auch eine interessante Alternative. Sie gibt die Möglichkeit
eigene Kurse zu erstellen: man findet es auf der Webseite von Memrise Decks, gibt den Kursnamen,
ausgewählte Wörter mit der Übersetzung, Niveau, Zielgruppe ein und Memrise schafft automatisch
verschiedene Übungen. Auf diese Weise kann der Lehrer die Kurse für seine Schüler erstellen,
damit sie als Hausaufgabe z. B. passende Präpositionen in einer Übung einsetzen oder einzelne
Wörter lernen und sofort praktisch üben. Es gibt viele andere Apps fürs Sprachenlernen, die noch
zur Untersuchung stehen. Die Apps machen den Unterricht spannender und hilfreicher, damit die
Schüler mehr Interesse daran haben und die Sprache ohne Schwierigkeiten beherrschen.
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Schlussfolgerung
Neue Methoden beim Sprachenlernen geben neue Möglichkeiten. Die Smartphones gehören
heutzutage zu unserem Leben, man verbringt viel Zeit damit, doch sie bieten eine Vielfalt von
verschiedenen Apps an, die ebenso beim Wortschatzlernen hilfreich sind. Duolingo, Busuu,
Memrise haben sowohl Vorteile, als auch Nachteile, zudem sind sie im interaktiven Unterricht
einsetzbar. Welche Sprachlern-Apps noch existieren, welche gut für den Unterricht geeignet sind,
wie funktionieren sie, welche zusätzliche Möglichkeiten sie geben können? Diese Fragen lassen
sich noch untersuchen. Es steht aber fest: diese Methode ist neu, spannend und bringt gute
Leistungen.
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Федорова Яна
ПРИКМЕТНИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ
У ПОЕМІ ВЕРГІЛІЯ «ЕНЕЇДА»
Анотація. У статті коротко розглядається теоретична база дослідження. Описано
категорію оцінки, її структуру, засоби вираження та особливості. Досліджено та
проаналізовано прикметники, що використовуються для вираження оцінки на матеріалі
першої книги поеми Вергілія «Енеїда».
Ключові слова. Оцінка, прикметники, об’єкт оцінки, суб’єкт оцінки.
ADJECTIVES WITH THE MEANING OF EVALUATION IN THE POEM OF VERGIL
"AENEID"
Abstract. The article briefly considers the theoretical basis of the study. The category of evaluation,
its structure, means of expression and features are described. The adjectives used to express the
assessment on the material of the first book of Virgil's poem "Aeneid" are investigated and analyzed.
Key words.Evaluation, adjectives, object of evaluation, subject of evaluation.
Оцінка є лексико-семантичною категорією, що стосується понять цінності та норми.
В ній відображається як об’єктивна дійсність, так і суб’єктивний погляд людини, яка
взаємодіє з цією дійсністю. При цьому й проявляється оцінний аспект мови: поділ світу
мовцем на добро і зло, користь і шкоду тощо.
В основі оцінки лежить формула «А (суб’єкт оцінки) вважає, що В (об’єкт оцінки)
хороший/поганий». Більшість лексики з оцінним значенням складають прикметники та
прислівники, які часто є призначеними саме для вираження оцінки (чудовий – жахливий,
добре – погано).
Структуру оцінки, як правило, складають об’єкт та суб’єкт, поєднані оцінним
відношенням. Об’єкт – це предмет, особа або подія, яка оцінюється, суб’єкт – особа, частина
соціуму або соціум в цілому, з точки зору якого надається оцінка. Він оцінює на основі
шкали, яка міститься у його «картині світу», та стереотипів. Ці елементи структури можуть
бути експліцитні (явні, виражені) та імпліцитні (невиражені).
Головною особливістю оцінки є обов’язкова наявність суб’єктивного фактору, який
виражає позитивне або негативне ставлення суб’єкта до об’єкта, а об’єктивний
(дескриптивний) фактор оцінкивказує на власні якості предмета (особи, події, явища), на
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основі яких він оцінюється. Дескриптивні означення можуть мати в собі і елемент оцінки, у
такому випадку вони називаються частковооцінними (хоробрий, талановитий). Означення
ж, які виражають лише суб’єктивну оцінку, називаються загальнооцінними (чудовий,
поганий).
Основною аксіологічною (оцінною) одиницею є прикметники, адже їх семантика
головним чином полягає у вираженні властивостей об’єкта та в характеристиці цих
властивостей. Значення прикметників, що позначають оцінку, є дуже різноманітними. Серед
них є група прикметників загальної оцінки, які оцінюють об’єкт в цілому, не характеризуючи
його, а також більша група прикметників часткової оцінки, які описують окремі властивості
об’єкта та дають їм оцінку.
У першій книзі поеми Вергілія «Енеїда» ми виявили 225 прикметників на позначення
оцінки різних видів.
Загальнооцінні прикметники вжито тричі, вони представлені лексемами bonus, melius
та optimus, які є ступенями порівняння прикметника bonus, -a, -um:
«Vina bonus quae deinde cadis onerarat Acestes…»[6, І, р. 195-196] - «Вина, якими колись
добрий Ацест наповнив глечики…»2
Bonus є одним з найбільш поширених прикметників на позначення загальної оцінки. У цьому
реченні він передає позитивне ставлення автора до Ацеста, хоча й не описує якості самого
Ацеста.
Частковооцінні прикметники у творі представлені значно ширше (222 приклади) та є
різноманітними за своїми лексико-семантичними значеннями. За класифікацією,
запропонованою Н. Д. Арутюновою [1, с. 75], прикметники часткової оцінки можна
розділити на такі категорії як сенсорно-смакові, інтелектуальні, емоційні, естетичні,
утилітарні, етичні, нормативні, телеологічні.
Найчисленнішу групу в тексті складають прикметники етичної оцінки на основі рис
характеру. До неї входять такі слова як saevus, -a, -um (лютий, жорстокий), indignans, -antis
(гнівний), pius, -a, -um (побожний, благочестивий), fortis, -e (відважний), placidus, -a, -um
(спокійний), superbus, -a, -um (гордовитий), immitis, -e (жорстокий, безжальний),
magnanimus, -a, -um (великодушний, благородний), acer, acris, acre (палкий, нестримний)
тощо:
«Sum pius Aeneas, raptos qui ex hoste Penates
classe veho mecum, fama super aethera notus.» (І, 378-379)
«Я – той побожний Еней, що пенатів від ворога вирвав;
На кораблі їх везу, і до зір моя слава сягає.»3
Прикметник «побожний» тут дає характеристику моральних якостей Енея, а також
оцінює героя з позитивного боку (у даному випадку Еней говорить сам про себе, тому суб’єкт
та об’єкт цієї оцінки збігаються). «Pius» є постійним епітетом Енея і вживається з його
іменем у тексті першої книги чотири рази.
«O Danaum fortissime gentis Tydide!» (І, 96-97) – «О ти, наймужніший з данайців, сину
Тідея!»
У цьому реченні вжито прикметник fortis в найвищому ступені порівняння, що
підсилює цю рису Тідея, і одночасно дає йому оцінку зі знаком «+».
«Et alto prospiciens, summa placidum caput extulit unda.» (І, 126-127) – «Із моря виглянув і
понад хвилі підняв він спокійне обличчя.»
Прикметний «placidus» описує спокійний вираз обличчя Нептуна, а також, ймовірно,
вказує на його спокійний характер в цілому та на основі цього дає оцінку.
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«Praecipue pius Aeneas nunc acris Oronti,
nunc Amyci casum gemit et crudelia secum
fata Lyci, fortemque Gyan, fortemque Cloanthum.» (І, 220-222)
« Благочестивий Еней особливо оплакує гірко
Втрату Оронта палкого, й пригоду Аміка, й жорстоку
Лікову долю, оплакує Гія й Клоанта, героїв.»
В наведеному уривку використовується значна кількість прикметників позитивної
оцінки (pius, acer, fortis) для характеристики Енея та його супутників та товаришів, їх сили
духу і високих моральних якостей. Загалом, таке вживання подібних прикметників є дуже
характерним для цієї поеми, прикметники ж з негативною конотацією (наприклад, saevus,
inimicus) зазвичай виступають означеннями супротивників, які перешкоджають подорожі
та намірам героїв. Тут таким «ворогом» виступає сама доля – і, відповідно, її характеризує
прикметник crudelis, -e – жорстока, безжальна.
Також численною є група прикметників на позначення естетичної оцінки. Основним
засобом її вираження в тексті є прикметний pulcher, pulchra, pulchrum. Часто він та його
найвищий ступінь порівняння pulcherrimus, -a, -um вживаються як означення Дідони,
описуючи її незрівнянну красу:
«Haec dum Dardanio Aeneae miranda videntur,
dum stupet, obtutuque haeret defixus in uno,
regina ad templum, forma pulcherrima Dido…» (І, 494-497)
«Все це здавалось Енею дарданському подиву гідним,
Аж занімів він, у місце одно свої втупивши очі.
Входить до храму цариця краси неземної Дідона…»
Звісно, у творі оцінюється врода не лише цариці. Прикметником pulcher
характеризуються й інші (частіше жінки), наприклад, прекрасна німфа Дейопея:
«Sunt mihi bis septem praestanti corpore nymphae,
quarum quae forma pulcherrima Deiopea…» (І, 71-72)
«Двічі по семеро німф є у мене, краси чарівної;
Найчарівніша на вроду, проте, серед них Дейопея…»
Оцінка є вираженням емоційного суб’єктивного (хоча, можливо, й з об’єктивними,
дескриптивними елементами значення) ставлення суб’єкта до об’єкта, що оцінюється.
Проаналізувавши приклади оцінних прикметників, вжитих у поемі «Енеїда» Вергілія,
можемо чітко прослідкувати переважне використання лексем зі значенням позитивної
оцінки для характеристики позитивних героїв (Енея, його супутників-троянців, тих, хто
сприяють їм на їхньому шляху). Прикметники негативної оцінки, навпаки, описують
зазвичай ворогів та несприятливі обставини. У тексті твору є дуже поширеними епітети,
багато з яких – це саме оцінні прикметники. Більшість з них є частковооцінними, тобто не
лише передають ставлення до об’єкта – позитивне або негативне, – а й описують певні його
якості, властивості. Досить часто вживаними є форми найвищого ступеня порівняння, які
підсилюють оцінку, роблять її більш яскравою, емоційною.
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Фечан Анна
Комунікативно-прагматичний аналіз спілкування лікарів з пацієнтами у
популярних серіалах про медиків (“Хороший лікар”, “Резидент”, “Анатомія Грей”)
У роботі проведено комунікативно-прагматичний аналіз спілкування лікарів з пацієнтами у
популярних англомовних серіалах про медиків (“Хороший лікар”, “Резидент”, “Анатомія
Грей”). Матеріал відібрано за допомогою методу суцільної вибірки. Комунікація лікарів з
пацієнтами привертає увагу через особливості такого типу спілкування, а саме, соціальні
ролі учасників вербальної взаємодії та сенситивну тематику розмов.
Вивчення мовлення героїв у серіалах показує, що типовими мовленнєвими актами у
спілкуванні лікарів з пацієнтами є 1) репрезентативні мовленнєві акти: повідомлення,
пояснення, висловлення власної думки, запевнення, уточнення; 2) комісивні мовленнєві
акти: попередження та застереження; 3) директивні мовленнєві акти: запитання,
рекомендація, порада, спонукання до дії; 4) експресивні мовленнєві акти: заспокоєння,
утішання, висловлення жалю, співчуття, подяка, різноманітні емоційні реакції, страх,
здивування, розчарування тощо.
Лікарі у спілкуванні з пацієнтами у серіалах проявляють емпатію, допомагають заспокоїтись,
говорять ввічливо та м’яко, аби дати пацієнту відчуття, що вони його розуміють та
розділяють почуття пацієнта. Лікарі часто висловлюють своє співчуття, заспокоюють та
підтримують хворого. Спілкування лікарів з пацієнтами зазвичай відбувається на позитивній
або принаймні нейтральній ноті, особливо при повідомленні поганих новин.
Проаналізувавши мовлення лікарів та пацієнтів, було виявлено явище хеджування або
пом’якшення мови. Хеджування посилює виражальну силу та комунікативні результати, що
може покращити міжособистісні стосунки і, таким чином, зробити спілкування більш
плавним. Напр., Could be any number of things. Let's not worry until we have to. He still has a
chance. He could wake up and be fine. At this stage,our best option is probably a biotherapeutic
agent.
Мовленнєвий акт опитування пацієнта застосовують для встановлення точного діагнозу.
Питання хворим ставлять в делікатній формі. Опитують пацієнтів так, щоб вони розповідали
про себе невимушено. Лікар має привітний вираз обличчя та розмовляє лагідним тоном. У
розмові з хворим мовчання має значення, під час нього хворі збираються з думками. Лікарі
заохочують пацієнтів розповісти про свої переживання, якщо вони є, для зменшення
занепокоєння. Під час розмови з хворим лікарі не роблять записів, а уважно слухають,
приязно дивляться в очі.
Мовленнєвий акт пояснення включає пояснення захворювання та лікування (що за хвороба,
причини, проблеми, можливі ускладнення, діагностика, лікування, як воно приймається,
побічні ефекти тощо). Лікарі у серіалах намагаються пояснювати простою зрозумілою для
пацієнта мовою, уникаючи складних медичних термінів, говорять повільно та чітко та
перевіряють, чи пацієнти розуміють пояснення, чи є у них якісь запитання.
Пацієнти у серіалах нерідко налякані візитом до лікарні, стривожені, роздратовані або,
навпаки, мовчазні. Вони виражають свої емоційні реакції у спілкуванні з лікарем. Тому
лікарю важливо знайти правильний підхід до пацієнтів, запевнити їх в доцільності усіх
процедур, завоювати їх довіру.
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У серіалі «Хороший лікар» виникають складні ситуації у взаємодії лікар-пацієнт. Головний
герой геніальний лікар-аутист Шон Мерфі не вміє уникати надлишкової прямоти («У вас
дуже агресивна злоякісна пухлина, ви скоро помрете»), яка є неприпустимою для
повідомлення діагнозу. Невміння лікаря спілкуватися з пацієнтом та його родиною стає
причиною їх незадоволення.
Спілкування лікарів з пацієнтами в серіалах характеризується залученням невербальних
компонентів комунікації. Під час такої комунікації найпоширенішими виявились мімічні,
кінесичні засоби, а також просодичні засоби. Також зафіксовано такесичні та проксемічні
невербальні засоби, а саме, з метою вираження співчуття (доторк до плеча чи руки) чи
дотримання певної дистанції між лікарем і пацієнтом.

Філоненко Лариса
LES TRAMES NARRATIVES DANS LE TEXTE LITTERARIRE (à l'exemple du
roman de André Gide « La porte étroite »)
НАРАТИВНІ ФРЕЙМИ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТЕКСТІ (на прикладі роману
Андре Жіда “Вузька брама”)
У статті розглядаються основні аспекти теорії фреймів, визначення поняття фреймів,
важливість ролі фреймів у когерентності тексту. Особлива увага приділяється аналізу
фреймів у літературному тексті — наративних фреймів. Наративні фрейми
проаналізовано на прикладі роману Андре Жіда “Вузька брама”, в якому можна виділити
два основні фрейми — релігії та кохання.
Ключові слова: trame, trames narratives, linguistique cognitive, cohérence, trame
circumtextuelle, trame intratextuelle, trame intertextuelle, trame extratextuelle.
La notion de trame est employée dans beaucoup de domaines scientifiques, tels que
l’informatique, la psychologie, l’intelligence artificielle. Dans notre étude nous analysons la
trame du point de vue de la linguistique cognitive, dont la trame est une des notions cruciales.
M. Minskyï est créateur de la théorie des trames. Selon lui n’importe quelle trame est une
information structurée nécessaire pour définir la catégorie des objets donnés [3]. Ses idées ont
été soutenues par Ch. Filmor, qui s'est concentré sur les différents aspects du phénomène de
trames dans le domaine de la linguistique cognitive [4].
Dans le sens le plus général, les trames sont présentées comme ma structure des connaissances
et comme la structure de la représentation de ces connaissances, comme un fragment des
connaissances au stade quelconque, fixées dans la mémoire du récipient. En tant que les
éléments de la mémoire publique elles comportent l'information typique ou potentiellement
possible, qui s'associe à un concept dans le cadre d'une certaine culture.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert le mot « trame » a apparu au XII ͤ siècle et provient du mot
latin « trama ». Ce mot signifiait « l’ensemble des fils passés au travers des fils de chaîne, dans
le sens de la largeur, pour constituer un tissu ou la corde ». Dans le sens moderne, le mot est
employé à partir de 1829 et signifie « ce qui constitue le fond et la liaison d’une chose organisée
ou la texture ». C’est dans cette dernière signification que nous allons utiliser le terme trame en
l’adaptant au domaine de la linguistique [6, с.1999].
Dans la linguistique ukrainienne, de différents aspects de la théorie des trames ont été analysés
dans les travaux de S. Jabotynska (1999, 2011), O. Tychko, L. Kotsuk (2009), O. Kolyadenko
(2013), I. Bechta (2003, 2004), T. Soukalenko (2014), K. Streltchenko (2016).
Dans leurs recherches les savants ukrainiens envisagent les problèmes généraux de la définition
et de la classification des trames, la spécificité et l'efficacité de leur utilisation. Les linguistes
présentent aussi les trame comme les structures qui servent de base pour la création des
prévisions contextuelles concernant le développement du sujet et délimitent les interprétations
possibles du texte (les trames narratives et leurs types).
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Selon I. Bechta, la trame est non seulement le moyen d’organisation de l’expérience et
l’instrument de cognition, mais aussi l’instrument de la déscription et de l’explication de la
signification lexicale et grammatique [1,146].
La notion de cohérence est souvent liée à la théorie de trames. La partie considérable des
énonciations est associée dans le texte implicitement. En ce cas, le destinataire s’appuie sur la
cohérence selon laquelle il prévoit les énonciations suivantes qui indiquent des événements liés.
Alors, pour la déscription du méchanisme de perception des textes nous avons besoin de la
cohérence thématique [1,53].
Les aspects analysés des trames prennent une importance particulière dans le texte littéraire,
puisqu'il s'agit de la trame narrative, de la théorie de sémantique de trames qui a la structure
plus compliqué que la trame linguistique. Dans le texte littéraire, grâce à ces théories l'hiérarchie
des unités lexicales se construit. Elle est complétée des constituants thématiques et associatives
du caractère non seulement langagier, mais aussi perceptif, individuel, formé par le récipient.
Du point de vue de la théorie des trames, l'analyse du roman de André Gide « La porte étroite »
[5] nous a permis de distinguer 4 types de trames qui ont été proposés pal les savants, à savoir :
la trame circumtextuelle (c’est-à-dire tout ce qui est autour du texte. La trame peut être un titre,
une référence, un épigraphe, bref, tout ce qui s’attache matériellement au texte littéraire, mais
ne fait par partie du texte-même) ; la trame extratextuelle (dépend des conditions de vie de
l’auteur, de son temps historique, de son expérience vitale personnelle) ; la trame intratextuelle
(se réalise directement dans le texte, reproduit de nombreuses situations communicatives entre
les personnages) et la trame intertextuelle (reproduit les liens entre le texte et d’autres textes. Le
lecteur adapte le discours à son expérience acquise pendant la lecture des autres textes littéraires)
[1, с.147].
Le roman qui est la création au maximum libre de l'écrivain, est construit sous forme des
souvenirs du personnage principal Jerôme et transmet son interprétation des postulats réligieux,
définit leur influence sur la formation du caractère de Jerôme. L'auteur décrit la force et la
sincérité des sentiments de Jerôme, son amour pour sa cousine Alissa. Ainsi, ce sont ces deux
trames – la réligion et l'amour – constitueront la particularité la plus importante de l'oeuvre.
Le titre du roman « La porte étroite » évoque certaines associations chez le lecteur. Déjà la
notion de la porte nous renvoie au concept du passage, l’adjectif étroite indique que le passage
est difficile à franchir. Cette image est élargie dans l’épigraphe qui suit : « Efforcez-vous
d’entrer par la porte étroite » . L’épigraphe présente une citation d’évangile selon Saint-Luc
(ХIII, 24). Cette citation est expliquée dans le texte. C’est le personnage du pasteur qui lit ce
verset. « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car la porte large et le chemin spacieux
mènent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent ; mais étroite est la porte et resserrée
la voie qui conduisent à la Vie, et il en est peu qui les trouvent ». Donc, l’idée qui vient du titre
est développée plus tard dans le texte. Le lecteur peut remplir des espaces vides de cette trame
intratextuelle en construisant l’entité à partir de l’élément appréhendu au début du texte.
A part des extraits des textes réligieux, l'auteur cite les extraits des poésies de Charles
Baudelaire. Cette citation établit un lien entre l’œuvre de Gide et celui de Baudelaire, le lien
formant une trame intertextuelle en s’appuyant sur le sujet d’amour. L’œuvre de Baudelaire se
caractérise aussi par l’autobiographisme. En plus, le thème d’amour prédomine, ce qui était
inspiré par les relations du poète avec ses amoureuses. Chez ces écrivains l’amour n’évoque pas
le bonheur, au contraire, il est lié aux souffrances.
Parmi d’autres exemples des trames intratextuelles, nous soulignons celui de l’histoire de
l’amour entre personnage principal et sa cousine. « ...j’étais précocement mûri ; lorsque, cette
année, nous revînmes à Fondueusemare, Juillette et Robert m’en parurent d’autant plus jeunes,
mais, en revoyant Alissa,je compris brusquement que tous deux nous avons cessé d’être
enfants » [5, с.9]. Le lecteur établit la relation effet – cause, où l’effet c’est l’amour et la cause
c’est le mûrissement, grâce à son savoir concernant les relations humaines, à son expérience du
monde, à ses capacités cognitives et intellectuelles de présupposer, d’inférer, etc. Le
mûrissement des enfants (qui sont Alissa et Jerôme) nous fait déjà l’allusion à l’amour qui peut
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naître entre eux. Alors, quand cette présupposition se confirme le lecteur en est déjà prêt et
appréhende l’information plus vite.
En plus, nous estimons que cette trame intratextuelle peut être considérée en même temps
comme une trame extratextuelle. Ceci est lié au fait que Gide était amoureux de sa cousine tout
comme le personnage de Jerôme était passionné de Alissa qui était sa cousine. Dans ce cas-là
nous pouvons parler de ce que Jerôme idéalise Alissa comme il idéalise Dieu. L’écrivain a utilisé
le sujet d’amour comme base pour ses réflexions religieuses et éthiques. Dans “La porte étroite”
l’auteur critique l’attachement excessif aux vertus. À travers le personnage de Alissa Gide
décèle l’aspiration à la vertu totalement fondée sur l’ascétisme ce qui reproduit la trame
intratextuelle et la trame extratextuelle [2,207].
Dans notre recherche nous n'avons cerné que certains aspects de la théorie de trames dans la
textologie. Les connaissances de base, le champs associatif et l'expérience du lecteur constituent
l'une des conditions de la perception et de la compréhension adéquate de la situation de trame
dans le texte littéraire, lors de l'analyse duquel il s'agit de la trame narrative.
Dans le roman de Gide nous avons distingué deux trames les plus importantes – celles de la
réligion et de l'amour. Elles sont étroitement liées dans le développement du sujet et sont
représentées par quatre types (circumtextuelle, extratextuelle, intratextuelle, intertextuelle) qui
s'entrelacent dans la toile du roman. Elles couvrent l'ensemble maximal des connaissances et
des expériences du lecteur sur ces concepts (en format de la linguistique cognitive) et
l'expansion dimensionnelle de l'ensemble de leurs caractéristiques dûe aux slots textuels (en
format de la représentation langagière), ce qui constitue la base de la cohérence du texte
littéraire.
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Хома Уляна
«ГОЛОДНІ ІГРИ»: СТИЛІСТИКА ДЕКОДУВАННЯ
«Голодні ігри» - це роман-антиутопія, який оповідає про устрій світу після глобальних
катастроф природного, а потім і соціального характеру. Трилогія С. Коллінз порушує перед
нами проблему про світ майбутнього, в якому підлітків змушують брати участь в іграх на
смерть.
Ключові слова: антиутопія, стилістика декодування, роман, міф, символ.
THE HUNGER GAME: DECODING STYLISTICS
The Hunger Games is an anti-utopian novel about the world after global catastrophes of a natural
and then a social nature. The S. Collins trilogy raises before us the problem of the world of the
future, in which adolescents are forced to participate in death games.
Key words: anti-utopia, decoding style, novel, myth, symbol.
Мета дослідження – здійснити аналіз лінгвостилістичних особливостей
антиутопічного роману «Голодні ігри» Сюзанни Коллінс.
Проблематика дослідження полягає у потребі системного вивчення антиутопічного
роману «Голодні ігри». Характерними темами, які залучають молодого читача до жанру
антиутопії, на думку укладачів подібних бібліотек, є розпад загальнолюдських цінностей,
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несправедлива соціальна ієрархія, пригнічення і терор, проблеми самовизначення
особистості, мужність, виживання і любов. Всі ці проблеми зачіпаються в досліджуваної
трилогії
С. Коллінз «Голодні ігри»
«Голодні ігри» - це роман-антиутопія, який оповідає про устрій світу після глобальних
катастроф природного, а потім і соціального характеру. У тоталітарній державі Панем існує
традиція, закладена як нагадування про те, що буде з тими, хто повстає проти влади: щороку
12 дистриктів, в минулому зазнали поразки у повстанні проти Капітолію, відправляють
юнака і дівчину на свого роду гладіаторські бої, що носять назву "Голодні ігри». Підлітки
б'ються до останнього залишеного в живих: «Winning means fame and fortune. Losing means
certain death» [1]. Ігри проводяться у формі реаліті-шоу, перегляд якого є обов'язковим для
всього населення країни.
Але система руйнується, коли головна героїня Кетнісс Евердін стає добровільною
учасницею ігор і ненавмисно змінює не тільки правила гри, але і свідомість людей по ту
сторону екранів: «... how unjust the whole thing is, the Hunger Games». Саме вона, яка зазнала
гіркоту втрати близьких, голод і суворі умови життя бідняцьких дистриктів, стає символом
надії і віри в справедливість: «Am I unwittingly the face of the hoped-for rebellion?» [2, с. 162].
Любов в творах-антиутопіях сприймається як сила, здатна протистояти злу і
несправедливості тоталітарної системи держави, як спосіб вижити в жахливих умовах.
Саме любов протистоїть тоталітаризму (This year, for the first time, they tell a love story),
тому що два головних персонажа не готові втрачати один одного через несправедливі
правила гри і порушують їх разом, що похитнуло репутацію уряду країни, дозволивши
людям сподіватися на те, що все можна змінити, навіть жорстокі правила Голодних Ігор: «In
the arena, when I poured out those berries, I was only thinking of outsmarting the Gamemakers,
not how my actions would reflect on the Capitol. But the Hunger Games are their weapon and you
are not supposed to be able to defeat it. So now the Capitol will act as if they've been in control the
whole time». В кінцевому підсумку, саме любов привела до революції і поразки тиранії
президента Сноу [3].
Особливу увагу при аналізі роману «Голодні ігри» приділяється висвітленню а)
художньої природи міфопоетики трилогії С. Коллінз, б) ролі і специфіки бінарних опозицій
і в) ключових міфологем у творі.
Крім характерних рис жанру антиутопії, в романах присутні алюзії на давньогрецькі
міфи і античність в цілому. Сама назва держави Панем пов'язана з латинським виразом
«panem et circensis», яке перекладається як «хліба і видовищ», що не випадково. У передмові
«Голодних ігор» письменниця заначає, що сильне враження на неї справив міф про
Мінотавра. Текст її трилогії містить твоєрідну інтерпретацію цього міфу. Так, акцентується
момент обов’язкового в зображуваному суспільстві Панему жертвоприношення [4].
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Khrystyn Iryna
LES MOYENS LINGUISTIQUES DE L’EXPRESSION DU CONFLIT DANS LA
LANGUE FRANÇAISE MODERNE
Les conflits font partie intégrante de l’histoire de l’humanité, de l’histoire de chaque être
humain et de l’interaction sociale. Ils concernent tout le monde et ce, quel que soit le pays. Vivre
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sans conflits aujourd'hui presque impossible. Ils englobent tous les domaines de la vie humaine ce
qui nécessite l'étude des particularités de son fonctionnement et son expression.
Il est bien à noter que le mot «conflit» vient du latin conflictus, qui signifie affrontement,
heurt ou choc. Bref, le conflit est un désaccord entre deux ou plusieurs personnes (ou sociétés), il
est caractérisé par la confrontation et associé à de fortes émotions négatives.
En outre, quand on parle de conflit, il faut prendre en compte les moyens de son expression.
Tout d’abord, on parle de communication verbale et non verbale. La communication non verbale
englobe ainsi tout ce qui a trait au langage corporel agissant comme vecteur inconscient de nos
émotions: postures, style, gestuelle, mimiques, intonation, contacts physiques, mouvements. Par
exemple: montrer la porte; tirer la langue; taper légèrement son index contre sa tempe; frapper du
poing sur la table; faire la figue; prendre qn au cou, etc. Ces éléments traduisent nos profonds
ressentis face à une situation donnée.
Quant aux conflits verbaux, on peut dire qu’ils attirent l’attention des linguistes à la suite
d’une violation du processus de communication humaine, dont le moyen le plus important, comme
nous le savons, est la langue. Dans le conflit verbal, les interlocuteurs utilisent les épithètes, les
métaphores, les hyperboles, les vulgarismes, ainsi que les unités phraséologiques, le lexique de
l’emploi réduit, les jurons, les malédictions, etc. A notre avis, l'utilisation de la phraséologie, des
marqueurs conflictuels et d’un vocabulaire invectif pendant les conflits sont des aspects très
intéressants à étudier. Prenons un exemple:
LE COMTE, à Suzanne. A merveille, mademoiselle! à peine fiancée, vous faites de ces
apprêts?[…]
SUZANNE, outrée. Il n'y a ni tromperie ni victime; il était là lorsque vous me parliez!
LE COMTE, en colère. Ruse d'enfer! Je m'y suis assis en entrant!
CHÉRUBIN. Hélas! Monseigneur, j'étais tremblant derrière.
LE COMTE. Autre fourberie! Je viens de m'y placer moi-même!
CHÉRUBIN. Pardon; mais c'est alors que je me suis blotti dedans!
LE COMTE, plus outré. Diable! C'est donc une couleuvre que ce petit... serpent-là! Il nous
écoutait! Ô perfidie! [Beaumarchais, Le mariage de Figaro, Scène 9, p. 61].
Cet extrait nous montre une situation de conflit entre Le Comte, Suzanne et Chérubin. Le
Comte trouve Chérubin qui s’est caché sous la robe de Suzanne sur le fauteuil. Il ordonne de
l’envoyer chez ses parents pour son comportement frivole. Le Comte est en colère, il comprend que
le garçon a entendu sa conversation avec Suzanne et soupçonne qu'ils avaient un rendez-vous. Tout
d’abord, il commence à reprocher Suzanne: à peine fiancée, vous faites de ces apprêts?. Mais la
fille protège le page – il était là lorsque vous me parliez – en aggravant ainsi la situation. C’est
pourquoi, Le Comte emploi les interjections ruse d’enfer, autre fourberie, diable, ô perfidie pour
exprimer son étonnement et son mécontentement. L'utilisation des interjections est un procédé assez
courant dans la communication conflictuelle, c'est aussi la forme la plus courte pour exprimer les
émotions. La violence verbale du Comte monte en crescendo: de l’insinuation sous les mots à
l’insulte explicite: une couleuvre que ce petit... serpent-là ce qui ajoute une connotation négative à
un terme anodin. Dans ces conditions, les mots abusifs sont utilisés pour évoquer des sentiments
négatifs chez Chérubin, ainsi que pour le forcer à changer de comportement, provoquer certaines
actions. D'ailleurs, Le Compte essaie de maximiser son propre statut communicatif et minimiser le
statut de son interlocuteur, ce qui est provoqué par la tension émotionnelle croissante de la situation.
En résumant, nous constatons que les moyens linguistiques dans le conflit sont assez
applicables dans le français moderne et démontrent la mentalité du peuple, ils sont les principales
composantes du conflit verbal, dont l'analyse permet d'identifier et d'interpréter les intentions et les
objectifs de communication des locuteurs, le niveau de leur compétence communicative.
Khudzik Viktoriia
Narrative strategies in post-9/11 novel ReluctantFundamentalist by Mohsin Hamid
The “post-9/11” fiction focuses on the aftermath of the September 11 terrorist attacks. One
of the most representative works is Mohsin Hamid's novel “The Reluctant Fundamentalist”, in
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which the author, using a first-person narrative, presents a vision of terrorist attacks in the United
States from the point of view of an Eastern man.
Key words: “post-9/11” fiction, Mohsin Hamid, "Reluctant fundamentalist", narrative
strategies.
Наративні стратегії в пост-9/11 романі «Неохочий фундаменталіст» Мохсіна Хаміда
У «пост-9/11» художніх творах в центрі уваги знаходяться наслідки терористичної
атаки 11 вересня. Одним з найбільш репрезентативних творів є роман Мохсіна Хаміда
«Неохочий фундаменталіст», в якому автор, застосовуючи оповідь від першої особи, подає
бачення терактів у США з погляду людини Сходу.
Ключові слова: художня література «пост-9/11», Мохсін Хамід, «Неохочий
фундаменталіст», наративні стратегії.
В світовій літературі сформувався термін – «пост-9/11» художня література,
сюжети якої пов’язані з трагедією 11 вересня 2001 року та її наслідками. Метою даного
дослідження є аналіз художньої репрезентації подій 11 вересня в пост-9/11 романі
«Неохочий фундаменталіст» (2007) Мохсіна Хаміда, передусім, особливостей наративної
системи твору.
Пакистано-британський письменник Мохсін Хамід належить до невеликої групи
авторів, які наважилися виступити від імені арабських громад та відтворити негайну реакцію
представників неєвропейських цивілізацій на події 9/11. У творі Хамід акцентує
взаємозв’язок тероризму із війнами США на Сході, а також з ісламофобією в США та в
усьому світі. Головний герой роману «Неохочий фундаменталіст» – молодий пакистанець
Ченгез, який після навчання у Прінстонському університеті працює успішним бізнесаналітиком у Нью-Йорку, за віросповіданням є ісламським фундаменталістом. Автор
майстерно змальовує кризу його особистості, спричинену подіями, які поставили багато
країн на шлях відчуження.
Всі події роману, і передусім, відчуття задоволення, яке переживає Ченгез,
спостерігаючи за терористичною атакою, приводять персонажів та читачів до переоцінки
реальності. В даному випадку, як вважає письменник, переоцінка дійсності також означає
декодування чужорідності та взаємодії між виявами дивного та чужістю [1]. Подія 9/11 в
романі зображена як місце та момент самодослідження, коли особисті та національні
ідентичності переосмислюються через об'єктив того, що відбувається.
Актуальність роману Хаміда «Неохочий фундаменталіст» також полягає в окресленні
сучасних глобальних конфігурацій у сучасній художній літературі. Як пише Анна Гартнелл,
«"Неохочий фундаменталіст" [...] розширив острівні тенденції американського роману 11
вересня до постколоніального роману і тим самим виявив репресований політичний зміст
жанру» [4, с. 336]. Тому на прикладі роману Мохсіна Хаміда важливо простежити етикополітичні наслідки горя, вразливості та нестабільності в усьому світі.
В романі «Неохочий фундаменталіст» відтворено різні точки зору на події 11 вересня,
показано, як катастрофа та її наслідки переживаються з Нью-Йорка та Лахору. Разом з тим,
оповідь від першої особи, в якій оповідачем виступає центральний персонаж «незахідного»
походження, оприявнює позицію Сходу щодо відповідальності за ці теракти.
Використовуючи методи драматичного монологу, змішаного із «спогадами про спалах»,
автор демонструє точку зору «Інших» та обговорює вплив подій 11 вересня на арабську
ідентичність. Пакистанець Ченгез реагує на події та, аналізуючи результати «запозиченої
ідентичності», намагається знайти відповіді на власні екзистенційні питання. Його
національність є основною причиною того, що його ігнорують в американському
суспільстві. Історія власного життя, якою Ченгез ділиться з американцем, пояснює його
складні стосунки з Америкою. Описуючи своє дитинство та спадщину, він заявляє: «I grew
up with a poorboy’ssense of longing, in my case for whatwehad and lost» [3, с. 81]. У цій ситуації,
стверджує персонаж, «one has two choices: pretend all is well or work hard to restore things to
what they were. I chose both» [3, с. 12]. Важливою наративною особливістю роману є те, що
автор надає слово лише мусульманину, тоді як американська точка зору залишається
нерозкритою.
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Оскільки письменник залишає фінал відкритим, інтерпретація подій та поглядів
персонажів залежить від власних ідей і уявлень читача. На думку Дуні М. Мор, письменник
у романі прагне «put the reader into a confused position of narrative judgement and resentful
(re)identifications and re-evaluations of each character» [5]. Неоднозначний фінал примушує
читача думати, що кожна історія має кілька сторін, адже будь-яка інтерпретація ґрунтується
на світоглядних концептуальних рамках людини, які вона несвідомо накладає на художній
текст.
Підсумовуючи, варто зазначити, що одним із ключових питань, яке Хамід акцентує
в творі, є проблема дихотомії «ми проти них», тому цей роман допомагає відповісти, «що
зумовило нас думати саме так про людей Сходу після 11 вересня?». І хоча однозначної
відповіді на це запитання в романі немає, письменник підводить читачів до висновку, що
альтернативи мирному співіснуванню народів світу не існує.
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Цицик Зоряна
DEVELOPING LISTENING SKILLS THROUGH COOPERATIVE LISTENING
Кооперативне навчання - це коли група з двох або більше учнів працює разом для
досягнення спільної мети. Студенти взаємодіють та діляться своїми знаннями для виконання
завдання. Підхід головним чином спрямований на підвищення якості навчання шляхом
співпраці учнів невеликими групами або парами [4]. Це спосіб навчання, який сприяє
активній участь усіх студентів у вирішенні проблеми, завдяки чому учні використовують
свої ресурси, щоб оволодіти певною мовою якомога ефективніше. Пересуваючись по класу,
викладач чує, як учні використовують словниковий запас та структури, які вони вивчали на
уроці[1]. Проте вони роблять більше, ніж просто говорять про те, що засвоїли на уроці. Вони
поєднують навчальні цілі уроку з мовою, яку вони вже знають. Випадковий спостерігач може
подумати, що це перерва чи можливість для класу відпочити. Але, насправді, вони
отримують задоволення, хоча насправді вони важко працюють [5].
Навчання аудіювання є безперечно складним завданням. Швидкий звук ускладнює
слухачам зосередити увагу на певному слові чи фразі. Отже, зрозуміло, що багато вчителів
намагаються перевірити розуміння слухачів, а не навчити їх ефективно слухати. З 60-х років
минулого століття, зазначає Філд, вчителі, як правило, починають свої уроки аудіювання,
готуючи учнів до словникового запасу, який вони почують у наступному аудіо матеріалі.
Після прослуховування матеріалу студенти повинні відповісти на деякі запитання, після чого
виконується практика вимови [3].
Наявність студентів у парах та групах по три чи чотири учня є ключовим методом
підходу до кооперативного навчання. Разом вони практикують мову перекладу та
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встановлюють значення. На власному досвіді ми знаємо цінність навчання на практиці. Це
ще важливіше при вивченні мови, де утворення нових звуків, слів та структур є дуже
важливим. Щоб бути успішним користувачем мови, недостатньо знати слова та граматику.
Студенти повинні адаптувати свої знання для спілкування з кимось іншим.
На початку, метод навчання може виглядати цілком традиційно; вчитель часто
говорить, а учні слухають. Однак після етапу презентації роль класу змінюється таким
чином, що в центрі уваги класу стають учні, а не вчитель. Перший крок часто фокусується
на точності. У парах або групах учні механічно говорять. Вони вчаться один у одного.
Найважливіше те, що вчитель переходить від групи до групи, оцінюючи прогрес і коригуючи
учнів, якщо це необхідно. Подальші дії в послідовності заохочують учнів поетапно
використовувати цільову мову більш творчими і відкритими способами, а також вчитель
заохочує учнів поєднувати те, що вони щойно вивчили, з мовою, яку вони вже знають.
Матеріали для аудіювання означають речі, які можна використовувати для навчання
процесів навчання аудіювання. Уілсон стверджує, що існує кілька джерел прослуховування
матеріалів. Вони включають: розмову вчителя, розмову студентів, запрошених спікерів,
записи підручників, розмовні книги, магнітофонні записи, телебачення, відео, DVD, радіо та
Інтернет [6]. Портер і Робертс попереджають нас, що вчителі не можуть працювати з тими
мовами, яких вони ніколи раніше не чули і не використовували, вони повинні
використовувати лише автентичні матеріали для прослуховування в класі для навчання своїх
учнів [2].
Підхід до співпраці є надзвичайно спонукальним, оскільки він дозволяє учням
спілкуватися про речі, які для них важливі, бути більш активними та успішнішими.
Навчання слухання на дистанційному навчанні досить важкий процес. Лише кілька
місяців тому уявлення про те, що технології стануть важливим інструментом у нашому житті
- немислимо. Багато викладачів намагаються адаптуватися до цієї нової реальності. Які зараз
найбільш ефективні методи навчання в класі? Чи взагалі має сенс кооперативний підхід до
вивчення мови?
Важливим рішенням буде те, що робити в Інтернеті чи дистанційному класі. Спочатку
важливо представити словниковий запас та граматику в Інтернеті. Письмову діяльність,
включаючи кооперативну, можна успішно проводити в Інтернеті, як і аудіювання - студенти
можуть отримати доступ до змісту на своїх мобільних пристроях. Спілкування є ключовим.
Технології дозволять, що велика кількість учнів працювали разом. Вони можуть створювати
окремі бесіди онлайн чи групи, а на фінальне обговорення зустрічатися всі разом у одній
конференції
Отже, кооперативне слухання як орієнтований на учнів підхід покращує мовленнєві
навички та їх мотивацію. Отже, вчителі в школах, які викладають англійську мову, повинні
усвідомлювати переваги та важливість кооперативного навчання. Позитивні зміни
відбуваються, коли вчителі змінюють свої методи викладання до більш орієнтованого на
студентів підходу. Тому вчителів заохочують практикувати цей метод регулярно та
ефективно. Існує величезна кількість доказів, що підтверджують поняття що кооперативне
слухання позитивно впливає на формування у учнів позитивної мотивації до мовлення.
Нарешті, видається цілком розумним стверджувати, що кооперативне слухання має багато
переваг, такі як вдосконалення мовленнєвих навичок та мотивації.
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Цоба Наталія
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРСОНАЖІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГ ДАНІЕЛЯ
КІЗА ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
Специфіка перекладу художнього тексту у порівнянні з іншими видами перекладу полягає
насамперед в індивідуальному підході. Перекладач не тільки відтворює текст іншою мовою,
а ніби створює його заново, ставить себе на місце героїв, відтворює зміст настільки точно,
наскільки це можливо і, таким чином, формує відповідне ставлення до описаних в творі
подій та ситуацій. Тут важливу роль відіграє і опис зовнішності, рис характеру, поведінка
героїв та навіть їхня реакція на певні події. І якщо в описі живопису перекладач бере до
уваги зовнішнє зображення, то в описі героїв – мовленнєву характеристику.
Коли йдеться про особливості мовлення людей із психічними розладами, то відомо, що
такі люди зазвичай говорять повільно і простими реченнями, дають короткі відповіді на
поставлені запитання (так/ні) чи роблять відповідні рухи головою. Також можливий слабкий
голос, заїкання чи нечітке мовлення. У них погана пам’ять та відбувається плутанина у
свідомості.
Яскравим прикладом опису людей із психічними розладами є твори американського
письменника Даніеля Кіза, а саме «Квіти для Елджернона», «П’ята Саллі» та «Таємнича
історія Біллі Міллігана». Він розповідає про розумово відсталого юнака, який мріє стати
розумним, про дівчинку Саллі, у якої множинна особистість, і яка чекає на зустріч із тими,
хто живе у її голові, і про хлопця Біллі із 24 особистостями у своїй голові. Персоналізація,
складний та довгий шлях становлення людини, як особистості – це один із головних
предметів вивчення автора. І в своїх творах Деніел Кіз надзвичайно проникливо передає
різноманітні інтелектуальні прояви.
У випадку із множинними розладами кожна «особистість» має свою мовленнєву
характеристику, яку обов’язково потрібно відтворити у перекладі, звертаючи увагу і на вік
«особистості», походження, виховання, манери поведінки. Це стосується й інших відхилень
мовлення у творах.
Кожен із вищезазначених творів уже перекладено українською: «Квіти для Елджернона»
переклав Віктор Шовкун, «П’яту Саллі» – Володимир Куч і «Таємничу історію Біллі
Міллігана» – Олена Стусенко. Аналіз матеріалу засвідчив, що у процесі перекладу вони
використовували найрізноманітніші прийоми: метод увиразнення для створення образу
Чарлі («Таємнича історія Біллі Міллігана»), прийом нейтралізації (розуміння помилок в
оригіналі, але не відображення їх у перекладі) чи метод компенсації (передача змісту
висловлювання іншими засобами, ніж в оригіналі).
Таким чином, характеристика мовної особистості здійснюється автором не лише з
допомогою передачі змісту, але й звертаючи увагу на лексику, інтонацію, манеру. Інколи
навіть часто вжите слово може описати духовну сутність особистості. Тому, саме ці аспекти
потребують пильної уваги перекладача.
Чабан Марія
АНІМАЛІСТИЧНИЙ ОБРАЗ СОБАКИ
У РОМАНІ КАРОЛІН ЛАМАРШ «ДЕНЬ ПСА»
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У статті доведено поєднання реалістичного зображення і анімалізму для відтворення
проблем сучасного соціуму ХХІ ст. Досліджено символіку анімалістичного образу собаки,
виявлена головна думка авторки, втілена за допомогою множинності конотацій
анімалістичного образу собаки. Відзначимо, що роман «День пса» Каролін Ламарш справді
має індивідуальний колорит завдяки використанню різноманітних конотації персонажів з
анімалістичним образом собаки для вияву самотності людини ХХІ ст.
Ключові слова: реалізм, анімалізм, анімалістичний образ, персонаж.
ANIMALISTIC IMAGE OF A DOG IN
CAROLINES LAMARCHE’S NOVEL « LE JOUR DU CHIEN »
In the article realism’s and animalism’s combination has been proved to show modern
society’s problems. Animalistic symbolism has been investigated and shown through dog
character’s various connotations. It should be underlined that Caroline Lamarche’s novel “Le jour
du chien” can be considered as an example in order to show human’s loneliness in XXI century.
Key words: realism, animalism, animalistic image character.
Кожен період історії має проблематику, відображену у творах письменників.
Шевченко писав про нелегку долю українського народу під час російського панування, М.
Вілінська про жіночі права і кріпаччину, Вольтер про ідеї Просвітництва, англо-саксонські
поети про подвиги лицарів, а Ш. Бронте про Вікторіанську добу. Роман «День пса» сучасної
нам авторки Каролін Ламарш не є винятком, бо відображає проблематику ХХІ ст. Саме цей
текст став об’єктом нашого дослідження у статті. Основою дослідження стало визначення
анімалізму (лат. animal — жива істота) — художнє зображення тварин, птахів, комах, рослин
та ін. крізь призму людського світовідчування, надання їм властивостей людського
характеру [1]. Актуальність статті у зверненні до дослідження творчості К. Ламарш (вперше
на теренах України) і до залучення до дослідження значного роману з її творчої спадщини
через призму анімалістичного образу собаки. Метою дослідження є демонстрація функції
анімалістичного образу у вияві проблем сучасного соціуму. У передмові до її роману
зазначено : «Собаки як дзеркало, у яке дивляться шестеро оповідачів, де кожен впізнає себе»
[4]. Методологічну основу дослідження становлять методи спостереження,
систематизація, класифікація, узагальнення. Серед теоретичних праць з анімалізму були
опрацьовані статті С. П. Белогурової про анімалізм як культорологічний і художній
феномен [2].
К. Ламарш часто звертається до анімалістичних образів у своїх текстах. Її твір
«Галявина край лісу» (“Nous sommes à la lisière”) теж є зразком анімалізму: « Ці дев'ять
історій поставили нас на межі двох світів, де перетинаються розбиті люди та напівдикі
тварини. Кожен намагається приєднатися до іншого, але невідомо, хто, звір чи людина,
шукає захисту. Якою є політ пораненої качки Фру-Фру? Чи може кінь на ім’я Брех відвести
дитину від брехливого світу дорослих? Як щур, білка, їжак виганяють божевілля, траур чи
просто нудьгу? Що стане з гніздом мурах Лін, Клет, Клемент, Сіксте, Корнель та Кіпрієн
після проходження веселих ходоків? Як бездомний кіт, слабкий метелик можуть бути
посланцями любові? Про що свідчить уперта пісня Мерліна на верхівці дерева, ослабленого
кліматичними потрясіннями? Яким би загрозливим не було існування, але кожен сам
вибирає свою свободу» [5].
Роман «День пса» має мозаїчну структуру. Він складається з історій персонажів, котрі
є очевидцями можливої аварії, що могла б статися через собаку. Кожен із персонажів асоціює
себе з цією твариною.
Далекобійник першим розповідає історію про себе. Його покину батьки, він постійно
їздить і майже не спілкується з людьми, так само, як собака, котрий біжить, не зупиняючись:
«А далі йдеш по прямій, як та собака, що біжить слідом за невидимою машиною, але ніколи
не зможе її наздогнати, і ніхто не зможе вказати на ту машину пальцем, тому що, звичайно
ж, як водиться, коли собаку викидали на вулицю, ніхто нічого не бачив» [3]. Це не єдина
схожість між ними. Його дружина не виявляла до нього ніякої любові, турбувалася лише про
пуделя, на якого витрачала багато грошей: « Жермена ніколи на мене не дивилася, вона
дивилася тільки на свого пуделя, якого і собакою-то назвати не можна, так само як деяких
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чоловіків і жінок не можна назвати людьми або, принаймні, з великою натяжкою. Шахрай
був всім, чим завгодно, тільки не собакою - лицеміром, альфонсом, на якого йшло все платню
Жермени: то йому треба корм купувати, то вести до ветеринара, то зимові костюмчики,
то нашийники з дзвіночками. Чи не собака, а мішок з блохами, ці тварюки так і сипалися з
нього на килим. Я не розповів журналістці про Жермен, тому що вона пішла від мене,
забравши з собою Шахрая і всі наші заощадження» [3]. Анімалістичний образ собаки
використаний авторкою для показу зневажливого і корисливого ставлення дружини до її
чоловіка.
Священик також бачить себе у собаці. Він не міг зрозуміти сенс свого життя, доки не
п
о
б
а
ч
и
в
с
Жінка пояснює схожість своєї долі і долі собаки, вона також позиціонує себе як
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непримирення людей з тими, хто не хоче жити як всі. Анімалістичний
образ собаки на ланцюгу асоціюється з обов’язками і примусом, так само, як і вибір собаки
і потреба бути вільною, що є сутністю персонажа молодого хлопця.
Наступну історію розповідає жінка, котра була покинутою, як собака. Її чоловік помер
від хвороби: «Чоловік мене покинув, кинув. Образив мене, залишивши наодинці з усіма цими
рахунками, які потрібно потрібно платити, зростаючою дочкою, рішеннями, які мають
бути ухвалені» [3]. Донька мала досить прохолодні стосунки з жінкою: «Коли вона була
маленькою, я лише підносила ложку до її рота, і вона завжди їла сама, так жадібно, ніби її
єдиною метою було наповнити шлунок. Коли я грала з нею, її захоплювала лише сама гра, а
моя присутність, будь то рука, долоня або уява, - все це було тільки засобом, який вона
використовувала, прагнучи виграти або неодмінно програти» [3], і далі : «Вона не бажала
бачити мене на щомісячному вручення щоденників з оцінками або на театральних виставах,
де вона грала головну роль. Чи не розповідала, що у неї відбулося за день, не посміхалася мені
вранці і не обіймала ввечері. Навіть моя увага була їй нестерпною. Як з гусячого пір'я стікає
вода, так мої слова і ласки анітрохи її не чіпали» [3]. Проблема сімейних стосунків
виявляється у цій історії, анімалістичний образ собаки як іграшки використаний для асоціації
з цією жінкою.
Інший жіночий персонаж Анна пережила втрату батька, позбувалася від стресу
смачною їжею і набрала зайві кілограми. Вона прагне схуднути і хоче бігати не зупиняючись,
як собака: «До появи собаки я уявляла, ніби біжу до знемоги і тепер-то вже я точно схудну»
[3]. Також дівчина бажає знайти чоловіка, господаря свого життя і мчить за ним: «Чекаю
чоловіка. Наприклад, архітектора, який відвезе мене від мами, щоб десь далеко побудувати
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власний будинок. І якщо він не прийде, тоді я сама піду в дорогу» [3]. Цей персонаж є
прикладом анімалістичної собачої залежності від іншого, перекладання рішень та
відповідальності на інших, неготового відповідати за свою власну долю.
Отож, Каролін Ламарш за допомогою анімалістичного образу демонструє проблему
людської долі у XXI столітті. Анімалістичий образ собаки має різноманітний вияв: собакаіграшка, собака, що вибирає свободу, собака на ланцюгу, покинута собака, стара собака, що
доживає свого віку, собака як засіб для осягнення мети, собака як залежність від іншого і
т.д.. Відзначимо, що роман «День пса» Каролін Ламарш справді має індивідуальний колорит
завдяки використанню різноманітних конотації персонажів з анімалістичним образом собаки
для вияву самотності людини ХХІ ст.
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Chaplia Olena
Reproducing idioms of John Milton’s epic poem Lost Paradise in the Ukrainian translation
by Oleksandr Zhomnir
The phenomenon of phraseologisms requires profound translator’s skills and ability to cope
with the peculiarities of non-standard language that is being enriched with new language units and
meanings every day. This paper focuses on the investigation of the phraseological units from John
Milton’s “Paradise Lost” and the ways of rendering them in the Ukrainian translation by
Zhomnir Oleksandr.
The prominent English author and active-minded person John Milton wrote his priceless
masterpieces during religious changes and political overturns and is mostly known for his brilliant
epic poem "Paradise Lost" (1667), written in blank verse and very haughty English.
Milton’s writings were known in Ukraine, but not excessively translated. It was Ivan Franko
who was the first and only to translate Milton’s “Simson Agonistes” into Ukrainian. Afterwards,
Mykhailo Orest translated two minor poems and a short piece from “Paradise Lost”. Finally, the
complete translation came out in 2019 and was done by Oleksandr Zhomnir, an alumnus of the Ivan
Franko State University of Lviv. He later was the founder of the translation department of the
Mykola Hohol State University in Nizhyn. It took him over 20 years of arduous work to translate
the poem and it was published posthumously.
The methodological basis of the paper is based on Prof Roksolana Zorivchak’s theory of
translating phraseologisms, discussed and presented in her book “Phraseological unit as a
Translation Studies Category” (1983): A Phraseological Unit or idiom is a word group or wordcombination with a fixed and unchangeable lexical composition and grammatical structure.
Furthermore, its meaning, which is familiar and understandable to native speakers of the given
language, is generally figurative and cannot be derived from the meanings of the phraseological
unit’s component parts for target readers. The meanings of phraseological units are the result of the
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given language’s historical development. Before enlisting the examples, it should also be mentioned
that this epic poem is consisting mostly of religious idioms.
Example
1.
Of
Mans
First
Disobedience,
and
the
Fruit
Of that Forbidden Tree, – Про найдавніший людський той непослух і древа заборонений плід.
In this example, the idiom is well-known for both languages and it was not complicated to find a
proper equivalent in Ukrainian Language. So, the translator used an absolute equivalent and
preserved the idea and meaning of that extract. Here the translator also used the dialectal lexeme
“древа” to show the relic of the past in the translation.
Example 2. With loss of Eden, till one greater Man, Restore us, and regain the blissful Seat,
– Aж до великого пришестя мужа, що нам Едем поверне – заспівай.
Firstly, we would like to show the meaning given in the book to an idiom “one greater Man” by
John Milton, i.e. Jesus, or the "second Adam," the Messiah. Thus, it is visible that the translator
changed the meaning of that idiom and translated just word-by word this idiom, nevertheless, for
most religious Ukrainians, it is understandable that “великий муж” here means “Месія”. Also,
once again translator used the dialect “муж” instead of “чоловік” to show the antiquity of the epic
poem.
Example 3. For one restraint, Lords of the World besides, – Порушивши Його високу
волю, Що владу над землею їм дала? Опріч єдиної перестороги? In this extract by translator is
used descriptive translation, as he divided the translation of one line into three when translated into
Ukrainian. The phraseologism “Lord of the World” is simply translated into “Його”, thus from the
first glance it is hard to understand the Ukrainian translation and only after checking the original
we can discover what the translator meant by “Його”. To my mind, it would be tactically to translate
this line: “Порушивши високу волю Господа”.
Example 4. Rais'd impious War in Heav'n and Battle proud, - В облогу брав у нечестивій
битві. – Firstly, we would like to show the meaning of that idiom given by author : “The book of
Revelation recounts a war in heaven between angels led by Michael and the "dragon," or Satan and
his angels, presumably the rebel angels of Milton's poem.”. In Ukrainian word “нечестивий” means
a person that is violating the legal religious norms, so, to my mind, this translation is not an absolute
equivalent or near equivalent, but a great analog to the original which preserves the idea of the
author.
Example 5. Nine times the Space that measures Day and Night – І все тривало на людський
наш вимір, аж дев‘ять діб. – In this example we can see that the idea and meaning are perfectly
preserved by using a suitable Ukrainian near equivalent.
All in all, it should be said that it is essential for the translator to know all the peculiarities
about each figure of speech, as translation is a complicated job, it takes much time and efforts to
find a proper equivalent.
Чернікова Дар’я
Особливості відтворення емотивності в романах Ф.С. Фіцджеральда “Ніч ніжна” та
“Великий Гетсбі”
Peculiarities of emotional reproduction in “Tender is the Night” and “The Great Gatsby” by
F.S. Fitzgerald
Ключові слова: емотивність, емоційно-експресивна лексика, відтворення емотивності.
Сучасні мовознавчі дослідження поєднують у собі когнітивну, соціологічну та
культурологічну спрямованість та висувають на передній план індивідуальні характеристики
мовця як важливу складову вивчення центральної лінгвістичної проблеми – людина в мові.[4]
Емотивність та експресивність виступають провідними атрибутами художнього стилю, адже
йдеться про важливі чинники впливу на читача: формування думки про героя, створення
образу, усвідомлення його положення в суспільстві, характеру, звичок, настрою, тощо.
Риси емотивності в тексті активно прослідковуються на фонологічному,
морфологічному та синтаксичному рівні мови. До складу емотивної лексики відносять слова,
що у своєму значенні містять позитивну чи негативну оцінку, називають почуття, настрої,
процеси. Отже, емотивна лексика значно відрізняється від номінативної, адже її семантичним
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призначенням є не тільки номінація денотата, але й вираження емоційного ставлення мовця
до ситуації спілкування чи до предмету мовлення.[2] Сутність категорій емотивності, а також
засоби їх вираження стали предметом вивчення таких вітчизняних та зарубіжних
мовознавців, як В. Шаховський, Н. Арутюнова, О. Бєссонова, Н. Бойко, Т. Вендіна, О. Вольф,
Н. Лук’янова, Т. Маркелова, В. Телія, В. Чабаненко та інших. Емотивність лексичних
одиниць відіграє неабияку роль, адже завдяки їй посилюється їх комунікативна значущість,
збагачуючи, насичуючи та підсилюючи комунікативну компетенцію мовця задля
прагматичного впливу на адресата: ‘Do they miss me?’ she cried ecstatically. ‘The whole town is
desolate. All the cars have left the rear wheel painted black as a mourning wreath and there’s a
persistent wail all night along the North Shore.’ ‘How gorgeous! Let’s go back, Tom. Tomorrow!’
Then she added irrelevantly, ‘You ought to see the baby.’ [6]
Проаналізувавши цей невеликий діалог між кузинами, що не бачилися тривалий час,
читач може з'ясувати, що Нік-іронічний юнак, що охоче підтримує бесіду. Вихор життя
великого міста ще не поглинув його, водночас Дейзі встигла відчути всі тяготи нещасливого
шлюбу, однак не втратила своєї, дещо дитячої, вразливості. Її настрій швидко змінюється, а
її мовлення вдало це демонструє. Вона не може бути собою поряд зі своїм чоловіком Томом,
під безпосереднім впливом якого знаходиться. Її репліки експресивні та відривчасті, тема
розмови враз змінюється, ніби вона не може визначитися, яка частина її душі повинна зараз
говорити. Сам автор за допомогою двох слів: ecstatically-very happy and full of excitement [3]
та irrelevantly-not connected with what you are discussing or dealing with, [3] дає їй таку оцінку.
Dick was unconvinced-also he was showing off for Rosemary. "You wait," said Nicole firmly,
and hurried off to the telephone booth. "When Nicole takes things into her hands," he said with
affectionate irony, "there is nothing more to be done." [5] В цьому уривку ми також
спостерігаємо конфлікт темпераментів. Любовний трикутник: Дік, Ніколь і Розмарі, де кожен
є унікальний і керує власним арсеналом емоцій. Розважливий, стриманий та галантний Дік
[unconvinced-not at all certain that it is true or right [3]; affectionate irony], що повністю
знаходиться під впливом власної дружини. Рішуча та нестримна Ніколь[ firmly- with quite a
lot of force or pressure but also in a controlled way [3]; there is nothing more to be done], яка
володіє незліченними статками і впевнена, що навіть, якщо не вона, то її “прізвище” може
вирішити будь-що. “You wait”-неповне речення, що свідчить про те, що Ніколь не воліє
витрачати час на зайві розмови.
Отже, категорія емотивності є цінною складовою мовної системи і є центральною в
проблемі розуміння мовної особистості, адже будь-яка людська діяльність грунтується на
емоційних переживаннях, які приносять у лексику мови «ледь вловиму хімічну субстанцію»
[1]. У романах Ф.С. Фіцджеральда герої знаходяться у переломному періоді свого життя, а
автор за допомогою діалогів та власних характеристик влучно зображує їх емоційний стан.
Завдяки чому читач має змогу сповна відчути атмосферу, настрій та навіть найменші вагання
героїв.
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ПОЕЗІЯ ПРЕРАФАЕЛІТІВ У КОГНІТИВНО-СТИЛІСТИЧНОМУ РАКУРСІ (НА
ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ВИБРАНИХ ВІРШІВ КРІСТІНИ ТА ДАНТЕ ГАБРІЕЛЯ
РОЗЕТТІ)
Функціонування когнітивної метафори є важливим як для повсякденної мови, так і для
мови художньої літератури, адже вона є головним інструментом процесів мислення та
пізнання [4]. Окрім наукового внеску Р. Гіббса, Дж. Грейді, Т. С. Куна, 3. Кьовечеша, Е.
Маккормака, М. Тернера у розвиток теорії когнітивної метафори, широковідомими є праці
у галузі когнітивної поетики Р. Цура, Ж. Стіна, П. Стоквелла, Л. О Бутакової та інших.
Актуальність даного дослідження полягає у тому, що поезію Крістіни та Данте
Габріеля Розетті розглянуто у когнітивно-стилістичному ракурсі. Сутність даного підходу
полягає у визначенні основних когнітивних метафор у творах цих поетів шляхом розкриття
особливостей їх вербалізації. Поезія прерафаелітів посідає важливе місце в англійській та
світовій літературі. Боготворіння мистецтва краси, тяжіння до деталей, прагнення до
простоти, природності, рясність релігійних елементів, тенденція до символізму, тонка
чуттєвість, глибокий інтерес до середньовіччя головним чином характеризують творчість
Данте та Крістіни Розетті.
Метою даного дослідження є реконструкція специфічних індивідуально-авторських
метафоричних концептів як основних компонентів концептуального простору поезії Данте
та Крістіни Розетті та описі й аналізі їх вербалізації. Досягнення поставленої мети передбачає
виконання цілої низки завдань, зокрема: визначення особливостей поезії прерафаелітів,
дослідження теоретичної бази когнітивного аналізу художнього тексту, визначенні та
класифікації конвенційних та індивідуально-авторських метафор, аналізі специфіки їх
вербалізації, а також порівняння концептуальних просторів поезії Данте та Крістіни Розетті.
На даному етапі дослідження поезії Данте та Крістіни Розетті було виявлено такі
основні концепти: LOVE, DEATH, LIFE, TIME, HEART, GOD. Найбільшою частотою вживання
характеризується концепт LOVE, який головним чином реалізується в концептуальній
метафорі LOVE IS UNITY. До того ж зустрічаються такі конвенційні метафори як: LOVE IS
NUTRIENT/ILLNESS/VALUABLE COMMODITY/FLUID IN CONTAINER. Водночас, концепт LOVE
експлікується як істинна любов до Бога та кохання до чоловіка чи жінки.
Друге
місце за частотою вживання посідає концепт DEATH, який головно
розкривається у метафорах DEATH IS BEGINNING OF NEW LIFE, DEATH IS BEGINNING OF JOURNEY,
DEATH IS REST, що свідчить про християнські погляди прерафаелітів.
Значна кількість тропів, що вербалізують поняття часу складають майже третину
отриманих прикладів. Головним чином концепт TIME розкривається у метафорі TIME IS
MOVING OBJECT і вербалізується гіпонімами лексеми time – moments, days.
Отже, стилістичний аналіз поезій Д. Г. Розетті та К. Розетті в термінах когнітивної
метафори дає можливість визначити особливості індивідуального стилю та світогляду
поетів-прерафаелітів. Внаслідок когнітивно-стилістичного аналізу нами було встановлено,
що такою особливістю є унікальне поєднання релігійності та тілесної чуттєвості, що
реалізується яскравими словесними образами та стилістичними засобами.
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Chubych Artur
Schwierigkeiten bei der Übersetzung des philosophischen Erbes von Martin Heidegger
(am Beispiel des Werkes „Das Wesen der Sprache“
Martin Heidegger gehört zu den meist diskutierten Philosophen des letzten Jahrhunderts.
Seine Gesamtausgabe umfasst etwa hundert Bände. Die Zahl der Kommentare und Interpretationen
ist aber um das Zehnfache größer [2, S. 21]. Die Werke von Martin Heidegger sind immer eine
Herausforderung für den Leser und auch eine doppelte Herausforderung für den Übersetzer. Die
Übersetzung der Werke dieses Philosophen erfordert vor allem eine systematische Untersuchung
seiner persönlichen Terminologie und Neubildungen. Da so eine Untersuchung in der ukrainischen
Sprache nicht vollständig durchgeführt worden ist, kann es bei der Übersetzung eine besondere
Erschwernis darstellen.
Heideggers philosophisches Erbe ist umfangreich, aber die Anzahl der ukrainischen
Übersetzungen ist allzu gering. Jede neue Übersetzung von Heideggers Werken ins Ukrainische
zieht demzufolge sowohl in philosophischen als auch in sprachwissenschaftlichen Kreisen viel
Aufmerksamkeit auf sich.
Im Jahr 2007 wurde die Sammlung „Unterwegs zur Sprache“ ins Ukrainische von
Volodymyr Kamyanets [4] übersetzt. Es war von grundlegender Bedeutung, da der ukrainische
Leser seitdem die Möglichkeit bekommen hat, die „späten“ Gedanken des Philosophen auf
Ukrainisch zu lesen. Zuvor gab es nur russische Übersetzungen von V. Bibikhin, O. Chernyakov,
I. Mikhailov und anderen [5].
Die Sammlung „Unterwegs zur Sprache“ besteht aus 6 Texten: „Die Sprache“, „Die Sprache
im Gedicht“, „Aus einem Gesprach von der Sprache“, „Das Wesen der Sprache, „Das Wort“, „Der
Weg zur Sprache“ [6]. Alle Texte haben ein gemeinsames Ziel: „Mit der Sprache eine Erfahrung
zu machen“. Diese Sammlung ist ein einzigartiges Phänomen für den humanitären Raum der
westlichen Philosophie. Als hermeneutischer Philosoph interpretiert Martin Heidegger das Sein
durch die Sprache und vor allem durch die Sprache der Poesie. Die Sprache ist für Heidegger ein
„Haus des Seins“, die Sphäre der Offenbarung des Seins [1].
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht darin, die ukrainische Übersetzung des
Werkes „Das Wesen der Sprache“ zu analysieren, sich mit den Übersetzungsschwierigkeiten und
deren Lösungen auseinanderzusetzen.
Überwindung der Schwierigkeiten bei der Übersetzung von „Das Wesen der Sprache“
ergänzt das allgemeine System der spezifischen Terminologie von Heidegger in der ukrainischen
Sprache. Auf solche Weise erleichtert es die zukünftige Arbeit der Übersetzer an den Werken dieses
Philosophen.
Vor dem Hintergrund der Spezifik der philosophischen Werke von Heidegger ist in der
Übersetzung eine spezielle „Übersetzungsprache“ zu erwarten. Das heißt, dass die
Übersetzungsprache ungewöhnlich erscheinen kann, weil sie den Leser in die fremde Kultur
versetzt und auf solche Weise so viel wie möglich den Inhalt des Originaltextes bewahrt. Anstatt
den Autor näher an den Leser heranzuführen, bringt der Übersetzer den Leser näher an den Autor
heran. Ein Ausgleich bei der Übersetzung von Lücken oder Inkonsistenzen, beispielsweise
kultureller Natur, schließt meistens die Möglichkeit aus, formelle Äquivalente zu verwenden. Das
heißt: der Übersetzer ist gezwungen auf Transformationen zuzugreifen.
Solche Transformationen sind auf mehreren Ebenen möglich. Die Ebenen bestimmen die
Übersetzungseinheiten – die kleinsten semantischen Spracheinheiten der Ausgangssprache, die in
die Zielsprache zu übersetzen sind. Solche Einheiten können ihre eigenen Strukturen haben und für
Zielsprache „nicht übersetzbare“ Teile enthalten. Die Transformationsebenen entsprechen
wiederum den Sprachebenen, die als Teilsysteme des allgemeinen Sprachsystems fungieren.
Auf der Textebene steht der Übersetzer vor dem Problem der Wiedergabe der subjektiven
Weltanschauung des Autors. Basierend auf dem Stil des Originaltextes baut der Übersetzer einen
Sprachrahmen, in dem er die Übersetzung des gesamten Textes erstellt. Der Stil eines Textes
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bestimmt die Wahl der Sprachmittel und zeigt die pragmatische Ausrichtung des Autors, seine
subjektive Vision und Interpretation der Welt. [3, S. 493]. „Das Wesen der Sprache“ ist ein
wissenschaftliches und philosophisches Werk, deshalb ist bei der Übersetzung die strikte
Einhaltung des Stils und der Begriffe des Autors obligatorisch. Die Schwierigkeiten, mit denen der
Übersetzer auf lexikalischer Ebene konfrontiert ist, bekräftigen am häufigsten die Tatsache, dass
die beiden Sprachen einander nicht völlig entsprechen können. Ob es Polysemie, stammverwandte
Wörter oder Neubildungen sind, findet man in der Zielsprache nicht immer die vollständigen
lexikalischen Entsprechungen. Die Schwierigkeiten bei der Übersetzung auf der morphologischen
Ebene der Sprache sind hauptsächlich auf die genormten Grammatikregeln zweier verschiedener
Sprachen zurückzuführen. Darüber hinaus ist Heideggers anspruchsvoller Umgang mit der
deutschen Sprache ein Grund dafür, dass die Essenz der primären Idee bei der syntaktischen
Transformation nach den Regeln der Zielsprache einfach verloren gehen kann und eine besondere
Vorgehensweise seitens des Übersetzers erfordert.
Demzufolge treten bei der Übersetzung dieses Werks Schwierigkeiten auf verschiedenen
Sprachebenen auf. Einer der optimalsten Wege, solche Schwierigkeiten zu lösen, sind die
Anmerkungen des Übersetzers, die es ermöglichen, die ursprüngliche Idee des Philosophen dem
Leser zu vermitteln.
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Shavaryn Anastasia
Die Wiedergabe von Kulturelementen in den deutschen Übersetzungen der ukrainischen
Frauenliteratur
Abstract: Diese Arbeit ist der Forschung der Kultur und ihrer Elemente in den literarischen Texten
gewidmet. Anhand der Übersetzungen der ukrainischen Frauenliteratur ins Deutsche werden
solche Kulturelemente wie Realienbezeichnungen, Eigennamen und Idiome in Betracht gezogen. In
diesem Beitrag werden auch Übersetzungsverfahren von Kulturelementen analysiert.
Schlüsselbegriffe:
Kultur,
kulturspezifisch,
Übersetzung,
Frauenliteratur,
Realienbezeichnung, Eigennamen, Idiome.
Summary: The work under consideration is devoted to the research of culture and its specifics by
showing its role in the translation of literary texts in modern translation studies. The examples of
the translations of Ukrainian women's literature into German show which aspects should be taken
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into account. In this research work, special attention is paid to the reproduction of real names,
proper names and culture-specific idioms. The translation methods of the cultural elements were
also mentioned and their analysis considered.
Key words: culture, culture-specific, translation, women's literature, real names, proper
names, culture-specific idioms.
Eine der wichtigen Fragen der modernen kulturorientierten Übersetzungswissenschaft ist die
Frage danach, inwieweit beim Übersetzen die Kulturspezifik des Originals beibehalten und die
kulturellen Unterschiede überbrückt werden können. Die Werte einer Sprach- und
Kulturgemeinschaft, die in einer anderen Gemeinschaft fehlen oder sich erheblich von ihnen
unterscheiden, sind ein nationaler soziokultureller Fond, der sich in der Sprache widerspiegelt. Das
Erforschen dieses Fonds und des ihn zu beschreibenden Vokabulars ist für eine tiefere Erfassung
des Ausgangstextes und die adäquate Wiedergabe von Informationen über diese Werte in der
Übersetzung erforderlich. In der schönen Literatur sind Besonderheiten einer bestimmten Sprachund Kulturgemeinschaft kodiert, deshalb nimmt die literarische Übersetzung einen vorrangigen
Platz beim Kulturtransfer ein, in dem der Übersetzer nicht nur als Vermittler, sondern auch als
Kulturwissenschaftler agiert.
Für diese Forschungsarbeit wurden die ins Deutsche übersetzten Werke der ukrainischen
Frauenliteratur gewählt, die in der Sammlung „Schwester, leg die Flügel an!“ veröffentlicht wurden.
Dieses Buch wurde von Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois Woldan herausgegeben. Es
beinhaltet Übersetzungen von 85 Werken der ukrainischen Schriftstellerinnen, die kulturelle
Gegebenheiten einer bestimmten Zeitperiode in der ukrainischen Geschichte darstellen. Die Texte
der Frauenliteratur dienen als Belegmaterial, weil sie aus weiblicher Perspektive das Alltagsleben,
Bräuche, Religion und Mentalität des ukrainischen Volkes abbilden und deshalb reich an Trägern
der Kulturspezifik (Realienbezeichnungen, Eigennamen, bildlichen Mitteln u.a.) sind.
Die Relevanz und Zweckmäßigkeit des gewählten Forschungsthemas besteht darin, dass
literarische Übersetzung die Begegnung von Kulturen, den Kulturtransfer ermöglicht. Der
kulturelle Transfer ist nicht als Ersetzen der Ausgangskultur durch die Zielkultur zu verstehen. Die
Kulturelemente, die in der Sprache kodiert werden, können nur bezogen auf die soziale
Gesellschaftsorganisation ausgedeutet werden.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind Kulturelemente in den Texten der ukrainischen
Schriftstellerinnen und Möglichkeiten ihrer Wiedergabe in den deutschen Übersetzungen.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Analyse von Kulturelemente in ausgewählten Werken der
ukrainischen Frauenliteratur und Untersuchung von Übersetzungsverfahren, die bei ihrer
Wiedergabe ins Deutsche eingesetzt werden, um einerseits die Kulturspezifik beizubehalten,
andererseits die kulturellen Unterschiede zu überbrücken.
Die Aktualität dieses Forschungsvorhabens wird dadurch bedingt, dass der kulturelle Transfer
äußerst wichtig für den Kulturdialog zwischen der deutschen und der ukrainischen Sprach- und
Kulturgemeinschaften sowie für die kulturellen Austauschprozesse in der heutigen globalisierten
Welt ist. Darüber hinaus fehlt es immer noch an den systematischen Forschungen im Bereich des
Transfers von kulturellen Bedeutungen.
Diese Forschung untermauert theoretisch der Ansatz von Doris Bachmann-Medick, in dem
die Übersetzung als Übertragung von Denkweisen, Weltbildern und differenten Praktiken
aufgefasst wird [10; 179]. Einen theoretischen Rahmen zum Problem des kulturspezifischen
Übersetzens bieten auch Beiträge von Chr. Engel, D. Hansen, S. Müller und O. Čerednyčenko. Mit
dem Problem der Begriffsbestimmung der kulturspezifischen Elemente, ihrer Klassifikation sowie
der Erforschung deren stilistisch-semantischen Besonderheiten haben sich die
Übersetzungswissenschaftler W. Koller; T. Kyjak, A. Naumenko und O. Oguj; S. Wlachow und S.
Florin; R. Źoriwčak u.a. befasst. Unter den Kulturspezifika versteht D. Hansen sowohl Phänomene
als auch ihre sprachlichen Äußerungen, die das soziale System eines Sprachraumes betreffen und
in anderen Sprachräumen unbekannt, fast unbekannt oder anders definiert sind [9; 63, 68]. In dieser
Studie wird der Begriff Kulturelemente verwendet. Darunter werden solche Träger der
Kulturspezifik verstanden wie Realienbezeichnungen, Eigennamen, bildliche Mittel, welche
Traditionen, Verhaltensmuster, Denkweise und Weltauffassung einer Kulturgemeinschaft abbilden.
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W. Koller versteht unter kulturspezifischen Elementen oder den Realienbezeichnungen „[…]
landesspezifische Ausdrücke und Namen für Sachverhalte politischer, institutioneller, soziokultureller, geographischer Art“ [9; 232].
R. Źoriwčak definiert Realienbezeichnungen als „mono- und polylexikalische Einheiten,
deren Hauptbedeutung konventionell die für den objektiven Sachverhalt des Empfängers fremden
ethno-kulturellen Informationen enthält“ [3; 58].
Somit sind Realien Fakten des kulturellen, alltäglichen, historischen, sozialen Lebens eines
Volkes und man kann sie mit außersprachlichen Faktoren in Relation bringen, z. B. Personennamen,
geographische Bezeichnungen, Benennungen der Erscheinungen aus dem sozialen und kulturellen
Leben.
Im Weiteren werden kulturspezifische Elemente in den analysierten Texten der
Frauenliteratur in Betracht gezogen. Reichlich sind diese Kulturelemente in der Erzählung
„Frauennot“ („Жіноче бідування“) von Hanna Barvinok vertreten. Die Schriftstellerin gibt in
ihrem Werk das Leben in der Ukraine im 18.-19. Jahrhundert wahrheitsgetreu wieder. Im
Wesentlichen tragen dazu ethnografische Realienbezeichnungen und die Elemente des
Volksmundes bei, deren Gebrauch den Individualstil der Autorin kennzeichnet.
In der Erzählung wird das Leben einer ukrainischen Frau dargestellt, die unglücklich in der
Ehe war, weil bei der Eheschließung nur das materielle Gut akzeptiert wurde und nicht das
Liebesgefühl. Die ukrainische Frau muss auch hart und viel arbeiten, insbesondere wenn sie
verwitwet ist, was im folgenden Abschnitt beschrieben wird:
„… Усяке знає, що вдовин плуг їде, бо спізнився. Чи молотить, то всі обмолотини
попили, а вдова ще й молотити не починала. “
„… Jeder wusste, wenn Pflug der Witwe fuhr: weil er so spät pflügte. Oder wenn es Zeit zum
Dreschen war, hatten schon alle das Ende des Dreschens gefeiert, aber die Witwe hatte noch nicht
einmal begonnen, zu dreschen“.
In diesem Beispiel geht es ums „Dreschen“ als Getreideverarbeitung („молотьба“). Ins
Deutsche ist es durch eine zielsprachliche Entsprechung substituiert, da es auch in der deutschen
Kultur solche Beschäftigungsart gibt. Die Realienbezeichnung „обмолотина“ bedeutet feierliches
Ende des Dreschens. In der deutschsprachigen Kultur gibt es keine gleichwertige Entsprechung,
deshalb wird die Realienbezeichnung „обмолотина“ direkt im Text durch definitorische Paraphrase
erklärt.
Eigennamen sind eigenartige kulturell-historische und sprachliche Erscheinungen. Sie bilden
eine Gruppe von Lexemen, die eine eindeutige Referenz zu der Wirklichkeit aufweisen, deshalb
repräsentieren sie ein Objekt nicht nur als eine linguistisch-ethnische Realia, vor allem aber als eine
besondere, konkrete Erscheinung [1; 186]. Einige Forscher (T. Kyjak, O. Oguj, A. Naumenko, W.
Winogradow, S. Florin und S. Wlachow, R. Źoriwčak, I. Alexejewa) zählen die Eigennamen ganz
oder teilweise auch zur nationalspezifischen Lexik. Realienbezeichnungen und Eigennamen weisen
Unterschiede in den Übersetzungsmöglichkeiten auf: Realienbezeichnungen werden in die
Zielsprache mit Hilfe von verschiedenen Übersetzungsverfahren übertragen, Eigennamen wie
Toponyme und Antroponyme werden meistens transkribiert oder transliteriert.
Da Toponyme und Anthroponyme zur Bildung des Nationalkolorits beitragen, besteht die
Aufgabe des Übersetzers darin, dieses, inwieweit es möglich ist, in der Übersetzung beizubehalten.
Zahlreich sind Eigennamen im Werk „Die Karpaten-Bojken und ihr Familienleben“
(„Карпатські бойки та їхнє родинне життя“) von Olga Franko vertreten. In diesem Text sind
Eigennamen wie ein einzigartiger Schlüssel zum Verstehen vom Hauptziel des Werkes, und zwar
das Leben der Bauern in den ukrainischen Karpaten sowie deren Sitten und Bräuche zu schildern.
„…Літом 1886 року лучилось мені побувать в горах Самбірського округа, в селі Дидьові
Турчанського повіту. Там мала я нагоду придивить ся народному життю, а особливо деяким
звичаям,
на
котрі
у
нас
досі
звернено
дуже
мало
уваги.
…“
„ … Im Sommer 1886 hatte ich die Möglichkeit in den Bergen des Kreises Sambir, im Dorf Dydowa
des Bezirkes Turka zu werveilen. Dort hatte ich die Gelegenheit, das Leben der Menschen zu
beobachten, vor allem einige Bräuche, denen wir bisher wenig Aufmerksamkeit gewidmet haben.
…“
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Die Eigennamen in diesem Beispiel bezeichnen Verwaltungseinheiten in der karpatischen
Region. Um das Lokalkolorit zu schaffen wurden diese Toponyme transkribiert, die Gattungsnamen
als sozialgeschichtliche Realienbezeichnungen für Verwaltungseinheiten wurden durch die am
nächsten liegenden Entsprechungen im Deutschen wiedergegeben (Kreis, Dorf und Bezirk).
Phraseologische Einheiten spiegeln in ihrer Semantik die Geschichte und Kultur der
Menschen wider, die von Generation zu Generation nationale und kulturelle Standards weitergeben.
Die Phraseologismen sind Produkte des bildhaften und bildlichen Denkens der ukrainischen
Sprach- und Kulturgemeinschaft. Phraseologismen spiegeln kollektives Wissen und kollektive
Wertungen der Sprachbenutzer wider. In der Novelle „Empfängerin verstorben“ („Адресатка
померла“) von Jewhenija Jaroschynska, wo die Schriftstellerin eine sehr dramatische Geschichte
erzählt, kommt der stehende Vergleich „сльози мов горох“ vor. Die Protagonistin, eine alte Frau,
hat ihre einzige Tochter verloren. Die arme Frau konnte das Unglück nicht überleben und ist vor
Kummer gestorben.
„… „Померла, померла… “- шептали бліді уста, а з очей лились сльози мов горох. …“
„… Gestorben, gestorben… - flüsterten ihre blassen Lippen, und aus den Augen flossen Tränen wie
Perlen. (S. 86)
Der deutschen Sprach- und Kulturgemeinschaft kommt der Vergleich mit den Erbsen fremd
vor. Die Tränen werden mit einer anderen Naturerscheinung verglichen und zwar mit den Perlen.
Damit die pragmatische Wirkung auf den deutschen Empfänger vergleichbar mit der Wirkung auf
den ukrainischen Leser ist und das expressiv-emotionale Potential des Ausdrucks in der
Übersetzung erhalten bleibt, wurde dieser Vergleich durch den in der deutschen Kultur üblichen
bildlichen Vergleich ersetzt, d. h. remetaphorisiert.
Schlussfolgern lässt sich folgendes sagen: Bei der Auswahl eines bestimmten
Übersetzungsverfahrens für die Wiedergabe von Kulturelementen spielen mehrere Faktoren mit,
die der Übersetzer beachten muss. Einerseits wird diese Auswahl durch sprachlich-ästhetisches
Wesen von Kulturelementen wie Realienbezeichnungen, kulturspezifische Eigennamen und
Phraseologismen, durch außersprachliche Assoziationen, die sie wecken, durch ihre Relevanz im
Text bedingt. Andererseits sollte das Hintergrundwissen, Sprachkenntnisse und kulturelle
Stereotypen der Adressaten der Zielsprache und der Zielkultur berücksichtigt werden. Die Analyse
der Übersetzungsverfahren von Kulturelementen, die im Sammelband der ukrainischen
Frauenliteratur „Schwester, leg die Flügel an!“ vorkommen, hat folgendes ergeben:
Realienbezeichnungen werden meistens durch eine Analogieverwendung, und definitorische
Paraphrase, seltener durch Transkription und Lehnübersetzung wiedergegeben. Toponyme und
Antroponyme werden transkribiert bzw. transliteriert. Bildliche Mittel werden vor allem durch
zielsprachliche Bilder ersetzt, d. h. remetaphorisiert. Seltener, wenn es keine Analoga in der
zielsprachlichen Kultur gibt, werden bildliche Mittel durch Angabe des Sinns mit Hilfe von
nichtmetaphorischen Ausdrücken wiedergegeben, d.h. entmetaphorisiert.
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Шаламова-Ковтун Дар’я (Маріупольський державний університет)
СОМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ РИС
ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ, НОВОГРЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ
МОВАХ
За останні роки проблема характеру людини привертає до себе дедалі більшу увагу
дослідників і є предметом вивчення не тільки філософії чи психології, а й лінгвістики.
Інтерес учених обґрунтований, оскільки кожній людині властиві істотні особливості, які
позначаються на її діяльності та поведінці. Риси характеру виявляються настільки виразно й
постійно, що становлять собою типовий вид особистості, індивідуальний стиль її соціальної
поведінки.
Вираження різних рис характеру людини можливе за допомогою фразеологічних одиниць з
назвами частин тіла (соматизмів (від грецьк. σώμα – тіло)) людини або тварини. Широке
вживання соматизмів у складі одиниць фразеологізмів в значній мірі обумовлене тим, що
соматизми є одним з найдавніших шарів у лексиці різних мов і входять до ядра основного
складу словникового фонду мови.
Постійному використанню соматичних фразеологічних одиниць сприяють також
актуальність їх змісту, яскрава образність, народність, нескладність граматичного
оформлення і стилістичне різноманіття.
В українській, новогрецькій та англійській мовах такі риси характеру, як улесливість,
балакучість та лихослів’я виражають соматичні компоненти язик, η γλώσσα, το στόμα, a
tongue, які мають різне значення залежно від їх лексичного оточення. Язик – як орган
людського тіла – часто символічно прирівнюється до «мови». Наприклад, фразеологізми в
українській мові – мати довгий язик, гострий язик, язик поза вухами теліпається, язик як
лопатень (лопата, помело, млин), в новогрецькій – γλώσσα ροδάνι, η γλώσσα (που κόβει) ψαλίδι,
δεν έχει ξεματαλωμό η γλώσσα του, ακλείδωτο στόμα, αστέγνωτη γλώσσα та в англійській мові –
have a glib tongue, have a long (loose) tongue, have a sharp tongue, a tongue as long as a stockwhip означають дуже балакучу людину, яка любить говорити багато зайвого, непотрібного,
неправдивого. В новогрецькій та українській мовах таку людину, яка здатна говорити грубо,
з образливою прямотою, називають αισχρό (απύλωτο, άσχημο) στόμα, έχω ένα στόμα, έχει το
φαρμάκι στο στόμα (його уста виділяють отруту); різкий на язик, злі язики, розпустити язика,
як та баба Параска. В англійській мові улесливу людину, яка говорить нещиро, є
підлабузником, про таку людину кажуть have an oily tongue, have a smooth tongue, the tongue
is not steel but it cuts (злий язик вбиває, не бійся ножа, а язика).
Соматичний компонент голова може вказувати на брак розумових здібностей людини. Це
значення мають такі фразеологізмами з негативно-оцінним компонентом: в українській мові
– дурна голова, порожня голова, капустяна голова, голова дірява, голова соломою набита,
голова з вухами, дубова голова, тирса у голові, дірка в голові, жуки в голові; в новогрецькій
– το άδειο κεφάλι; в англійській – soft in the head, a woolen head, have a head like a sieve.
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Продуктивному використанню назв частин тіла у метафоричних сполученнях сприяє те, що
при назві нового об'єкту у людини виникає асоціація перш за все з тим, що їй добре знайомо,
що постійно знаходиться у полі зору. В першу чергу людина порівнює навколишні предмети
з собою, з частинами свого тіла. Завдяки тому, що частини тіла постійно знаходяться перед
очима, вони і стають своєрідними еталонами для порівняння.
Зіставлення українських фразеологізмів з їх іншомовними відповідниками свідчить, що
фразеологічні картини світу різних народів в деяких сферах можуть збігатися, що
пояснюється загальним джерелом походження фразеологізмів, а також здатністю різних
народів до однакового образного бачення світу.
Шаловило Анастасія
ENGLISH NON-FINITE FORMS OF THE VERB
AND WAYS OF THEIR TRANSLATION INTO UKRAINIAN
The verb is a notional part of speech which includes words expressing action or states conceived
as processes. Grammatically it is the most complex part of speech. It performs the central role in
realizing predication. The function of the verb in the sentence depends on whether the verb is finite
or non-finite (also called verbals or verbids). The subdivision can also be named in another way:
personal and non-personal verb forms.
Finite verbs are governed by the person and number of the subject. Finite verbs are always
predicates. Non-finite verbs do not change their form even when the person and the number of the
subject changes. The term, introduced by O. Jespersen, means that they are not verbs in the proper
sense of the word, because they combine features of the verb with features of other notional parts
of speech. They can perform the functions of: subject, predicative, object, attribute, adverbial
modifier (of reason, manner, time, result, place). The system of non-finite forms of Ukrainian and
English verbs differs. The only common verbal form in these systems is the Infinitive (the indefinite
form of the verb). The English language besides possesses a peculiar verbal form – the Gerund,
which does not have its counterpart in Ukrainian. The third verbal form of the English language –
Participle (in Ukrainian grammars rendered correspondingly as дієприкметник) – has a number of
such qualities and functions that correspond in Ukrainian to two non-finite verb forms –
дієприкметник and дієприслівник. So common forms (isomorphic) are the infinitive and two
participles; divergent forms (allomorphic) are the gerund in English and the the adverbial participle
(diyepryslivnyk) in Ukrainian.
So, the general characteristics of non-finite forms of the verb are:
1.
Their lexico-grammatical meaning is of dual nature. The verbal meaning of «action, process» is
presented as some kind of «substance» (for gerunds, infinitives) or «quality» (for participles).
2. Verbals have peculiar morphemes, e.g. in English: -ing (gerund and participle І), -ed, -en
(participle ІІ), to (infinitive), in Ukrainian -ти (for infinitive), -ий (for participles).
3. There is duality in verbids` combinability. They form connections with adverbs, nouns, pronouns
(denoting objects of action) like finite verbs, and with finite verbs like nouns and adverbs.
4. Their syntactical functions are quite different from those of the finite verb. They are rarely used
as predicates, but they are used in almost any other function in the sentence.
One of the peculiarities of English verbids is their being used as secondary predicates. In the
sentence I saw them dancing, combinations like them dancing become a secondary predications
(called nexuses). The phenomenon of “secondary predication” constructions is a peculiar feature of
the English language not found in Ukrainian.
The infinive names an action without pointing out its person, number, and mood. The English
infinitive is always distinguished by its identifier “to” (to come, to be asked, to be doing), whereas
the Ukrainian infinitive is characterized by the suffixes -ти, -ть, -тись, -тися (бігти, везти, сісти,
їхать, сіять). In Ukrainian every verb has just one form of the infinitive, while in English we find
a paradigm of six analytical forms baring specific grammatical meaning (to do, to be doing, to have
done, to have been doing, to be done, to have been done). Specifically Ukrainian is the diminutive
infinitive formed by suffixes: спатки, спатоньки, спатусі, спатусеньки, купці, купоньки,
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сістоньки, їстоньки. In a sentence it has three functions: it acts as a verb-noun or as a verb-adverb
or as a verb-adjective.
The English Infinitive is rendered into Ukrainian by the Infinitive, verbal noun and noun.
Gerund names an action without pointing out its person, number and mood;
• has a double nature combining nominal and verbal characteristics;
• is formed by adding the ending -ING to the stem of the notional verb.
It always functions as a verb-noun. The Gerund is translated into Ukrainian by the adjective,
verbal noun or cannot be rendered into Ukrainian at all.
The Participle is a non-finite form of the English verb which names an action without pointing
out person, number and mood. It combines both the features of adjective and adverb. Being used
in the attributive meaning, it corresponds to Ukrainian дієприкметник, but when it is used in the
circumstantial meaning, it corresponds to our дієприслівник.
 Participle I is formed by adding the ending -ING to the stem of the verb irrespective of the
fact whether the verb is regular or irregular. E.g. Speak - speaking, take - taking, wash – washing.
The present participle is a verb-adjective. While translating English Participle I in texts most
frequent means are active Participles, adjectives, nouns and parts of attributive subordinate clauses.
 Participle II is formed by adding the ending -ED to the stem of the regular verb or using the
3-rd form of the irregular verb. E.g. Wash - washed, speak - spoken, build - built, cut – cut. Like
the present participle, the past participle functions as a verb-adjective. The predominant ways of
translating Participle II are adjectives, passive Participles and parts of participial constructions.
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Shymanska Vira
Criteria for Defining Sentence Negation in English
Sentence negation (also called ‘sentential negation’, ‘clause negation’, ‘nexal negation’) has
been defined by Klima (1964) for English in purely syntactic terms with the help of several
diagnostic tests.
This gives us the following tests:
Positive sentence:
(1) a. It is quiet down there, isn’t it?
(Reverse polarity tag question)
b. It is quiet down there, and so it should be.
(Same polarity continuation, addition, with so)
c. It is quiet down there . . . , even in a storm.
(Same polarity continuation, focusing, with even)
Negative sentence:
(2) a. None of the bones are broken, are they?
(Reverse polarity tag question)
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b. None of the bones are broken, and neither is the skull.
(Same polarity continuation, addition, with neither)
c. None of the bones are broken . . . , not even the skull.
(Same polarity continuation, focusing, with not even)
Payne (1985) distinguishes standard negation from sentence negation. The term standard
negation, in the case of English negation by not, is reserved for the most prototypical way of
negating a clause. In the more recent typological literature this negation is also sometimes
abbreviated negpred, because it is typically marked either on the verb phrase (the predicate) or
situated in relation to it. Under standard negation Payne understands ‘that type of negation that can
apply to the most minimal and basic sentences. Such sentences characteristically are main clauses,
and consist of a single
predicate with as few noun phrases and adverbial modifiers as possible’ (Payne 1985: 198).
Standard negation in English is effected by the negator not or -n’t, whereas sentence
negation is also possible by negative quantifiers like nothing, nobody, etc., or by an adverb like
hardly, as we shall see below.
The English standard negator not is usually classified as an adverb. This can in part be
justified by the position that not can take inside the verb phrase, as this position is usually permitted
only for sentence adverbials.
Compare the following (a) and (b) examples:
(3) a. A stable environment can unfortunately be an unhealthy one.
b. A stable environment cannot be an unhealthy one.
(4) a. They’re sadly mistaken.
b. They’re not mistaken.
Quirk et al. argue for a similar analysis for semantic reasons: ‘The clausal negative particle
not could be regarded as a negative restrictive subjunct [i.e. a subcategory of adverbs], excluding
the part of the clause that is focused’ (Quirk et al. 1985: 605). In his comparative work Dryer has
shown, however, that sentence negation particles universally do not pattern like adverbs and that
‘they at best belong to the class of sentence adverbs and do not really function as dependents of the
verb itself’ (Dryer 1988: 109).
Indeed, negation markers do not occur in Keenan and Comrie’s accessibility
hierarchy at all (Keenan and Comrie 1977), which otherwise predicts dependents on the verb
correctly. Negative markers should therefore perhaps be reclassified as an extra category negator.
This analysis is also supported by work in a generative framework. Since Pollock (1989) a separate
functional category is widely assumed for the sentence negator (NegP). For these reasons, we shall
also adopt a more careful terminology and simply speak of the negative marker or the negative
particle not.
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Shostachuk Angelyna
BEDINGUNGSSÄTZE IM MODERNEN DEUTSCH
(AM MATERIAL DER SCHÖNGEISTIGEN LITERATUR)
In unserer Arbeit befassen wir uns mit einem verbreiteten Typ des komplexen Satzes und
zwar mit dem Satzgefüge, das einen Bedingungssatz enthält. Das Ziel unserer Arbeit besteht darin,
folgende Teilaufgaben zu lösen: Den Begriff das "Satzgefüge" zu bestimmen, die syntaktischen
Ausdrucksmöglichkeiten der untergeordneten Sätze festzustellen, die Arten der Konditionalsätze
zu beschreiben, die Verbindungsmittel der Konditionalsätze im Satzgefüge und ihre
Wechselwirkung mit syntaktischen Faktoren wie Wortfolge und Satzstellung zu untersuchen. Die
semantischen Beziehungen der Subordination im Satzgefüge und zwar konditionale Beziehungen
werden am Sprachmaterial belegt.
Als theoretische Grundlage für unsere Untersuchung dienten die Arbeiten von
Sprachwissenschaftlern G. Helbig, J. Buscha, M.G Arssenjewa, E. Schendels, W.-D Zielinski, O.
I. Moskalskaja, M. Wermke, R. Schmitt, H. Dreyer. Als Belegquellen dienen uns drei Romane:
«Sansibar oder der letzte Grund» von A. Andersch, «Effi Briest» von Th. Fontane und «Und sagte
kein einziges Wort» von H. Böll.
Das konditionale Verhältnis wird in der Satzsemantik in der Mitte der Hierarchie der
Konnektoren platziert: nach lokalen, temporalen, kausalen Verhältnissen der Sachverhalte stehen
konditionale Verhältnisse, ihnen folgen finale, konsekutive, konzessive und restriktive Verhältnisse
der Sachverhalte, die in der deutschen Sprache alle über entsprechende Ausdrucksmittel verfügen.
Der Einleitung der Konditionalsätze dienen unterordnende Konjunktionen wenn, sofern, falls, von
denen jede bestimmte spezifische Bedeutungsschattierungen aufweist.
Bei Nebensätzen mit konditionalem Verhältnis zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz
ist auch die Stellung des Nebensatzes im Satzgefüge von Bedeutung. Die Vorderstellung des
Konditionalsatzes kann im Deutschen alternative Verbindungsmittel an den Tag rufen: die Variante
mit der Konjunktion wenn oder falls wird der asyndetischen Verbindungsweise gleichgesetzt. Die
Häufigkeit und die Beliebtheit der asyndetischen (konjunktionslosen) Variante in der
Umgangssprache und im Volksmund wird am Material des deutschen Sprichwörter bezeugt, z. B.:
Kommt Zeit, kommt Rat; Ist die Katze aus dem Haus, so tanzen die Mäuse über die Wände. Das
Vorhandensein im nachgestellten Hauptsatz des Korrelats so oder dann ist in diesem Fall beinahe
eine Regel: „Sprang sie dann schließlich von der Schaukel ab, so begleitete sie die beiden Mädchen
bis an die Bank vor dem Schulhause“ (T. Fontane); „Fährt der Schlitten auf einen Stein, so fliegen
Sie hinaus“ (T. Fontane).
Ein wichtiger Aspekt der deutschen Konditionalsätze ist ihre Realität oder Irrealität; mit
diesem Aspekt ist der Gebrauch der Modi verbunden. In realen Konditionalsätzen können alle
Zeitformen des Indikativs gebraucht werden; in irrealen Konditionalsätzen steht das Prädikatsverb
in präteritalen Zeitformen des Konjunktivs – im Präteritum Konjunktiv zum Ausdruck der
gegenwärtigen oder zukünftigen irrealen Handlung (Fall A) und im Plusquamperfekt Konjunktiv
zum Ausdruck der vergangenen, vollständig irrealen Handlung (Fall B): A – „Wenn wir Vaters Boot
noch hätten, dachte der Junge, dann wäre ich so frei wie Huckleberry Finn“ (A. Andersch); B –
„Und wenn es Wüllersdorf nicht gesagt hätte, so hätte es Buddenbrook gesagt“ (Th. Fontane). Für
den Fall A gilt der Konditionalis I (d. h. die sogenannte würde-Form) als grammatisches Synonym:
„Wenn er den Seinen beistehen würde, dachte Helander, dann hätte er die Anderen nicht siegen
lassen“ (A. Andersch).
Obwohl sich unsere Untersuchung auf drei obenerwähnte Romane beschränkt, wurden in
ihren Texten – trotz sprachlichen Vorlieben der Schriftsteller – alle Satzmodelle der Satzgefüge
mit Konditionalsätzen festgestellt, an denen sich alle Aspekte der Satzstellung, der syndetischen
und der asyndetischen Satzverbindung, des Gebrauchs des Korrelats im Hauptsatz und der verbalen
Modi belegen lassen.
Eine Untersuchung der funktionalen (grammatischen) Synonymie im Bereich der
konditionalen Beziehungen im deutschen Satz wäre der nächste Schritt unserer Forschung.
Шпак Олена
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ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ФРАНЦІЇ
У РОМАНІ ДЖ. БАРНСА “ПАПУГА ФЛОБЕРА”
Джуліан Барнс – сучасний автор, “апостол постмодернізму”, надзвичайний есеїст і майстер
детективного жанру, а також великий поціновувач французької культури (“Папуга
Флобера”). У тезах розглядається основна проблематика твору “Папуга Флобера” і
зображення Франції у ньому як елемент розкриття автентичності французької культури за
допомогою лінгвістичних засобів.
Ключові слова : роман, постмодернізм, образ, біографія, Франція.
LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE IMAGE OF FRANCE
IN J.BARNES’ NOVEL FLAUBERT'S PARROT
Julian Barnes is a modern author, an "apostle of postmodernism", an extraordinary essayist and
the master of the detective genre, as well as a great admirer of French culture ("Flaubert's Parrot").
The main issues of the work "Parrot Flaubert" and the image of France in it as an element of
revealing the authenticity of French culture through linguistic means have been analyzed in this
thesis.
Key words: novel, postmodernism, image, biography, France.
Роман “Папуга Флобера” вже протягом багатьох років залишається актуальним об'єктом
досліджень закордонних, а також українських літературознавців [1]. Причинами активного
зацікавлення авторів-постмодерністів біографією, за словами Г. Колесник, є “продуктивна
напруга між теоретичними положеннями пост-сучасності та шкалою цінностей традиційної
біографістики” [2, c.5]. Це взаправду перший постмодерніський роман Дж. Барнса. Це
біографія Гюстава Флобера, блискуче виконана найкращими знаряддями постмодерніської
поетики. Формально — це збірка есеїв, присвячених найрізноманітнішим флоберівським
контекстам і тим часто химерним імпульсам, що змушували француза писати [5].
Провідна тема роману — суб'єктивність. Дж. Барнс веде гру з читачем, ставлячи факти та
докази під сумнів, а вимисли і гіпотези робить основою для пошуку відповідей/істини. Як
сказано у романі: “Mystification is simple; clarity is the hardest thing of all” [4].
Також значна роль у творі надана лінгвістичному та культурному аспектам зображення
Франції. Загалом, тема Франції – одна з основних у творчості письменника, це один із
основних елементів барнсівського всесвіту, в тому числі і у романі “Папуга Флобера”.
Франція – основне місце симуляції у творі. На перший план автор висуває проблему
автентичності та достовірності багатьох зображених об'єктів (статуя Флобера, дім
письменника в Круассе)[3]. Урізноманітнення тексту французькою лексикою додає відчуття
тісного знайомства та близькості читача з атмосферою даної країни.
Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що Дж.Барнс у своєму романі “Папуга Флобера”
повністю видозмінює жанр біографії та створює постмодерністську пародію на біографічний
роман, спонукаючи читача ставити під сумнів правдивість та достовірність цього
документального твору, стирає межу між минулим, яке залишається непізнаним, і
сьогоденням, яке впливає на наше уявлення про минуле.
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Yurchyshyn Ilona
The problem of finitude in English and Ukrainian
The article shows the problem of finitude in both English and Ukrainian. Many scholars disagree
on the topic and in many countries such a research is not conducted at all. This article
investigates the existence of such a category, its controversial features. It shows the differences
and similarities of both contrasted languages with mentioned examples.
Key words: finitude, finite forms, non-finite forms, category, verbids.
The Verb is a part of speech which denotes an action. Some grammarians agree that Verb is the
most complex of all parts of speech, which is bound not only to its subclass division, but rather to
its two strikingly different forms: finite forms and non-finite forms [10, p.55].
However, not everyone agrees that such category as the category of finitude exists. Strang,
Barkhudarov support this theory and it will be pointless to disagree as there are no counterarguments
[2, p.30]. Non-finites, or verbids, the term, introduced by O. Jespersen, are not so different from the
finite form of the Verb. They only lack some of the characteristics, like they do not denote clear
processes, but present them as specific kinds of properties; they are not conjugated according to the
categories of Person and Number, have no Tense or Mood forms. However, their meaning, features
and functions are the same as their finite counterparts.
In comparison to the Ukrainian Verb, the English Verb has the same features, characteristics, and
forms. However, the notion that does not exist in the Ukrainian language is the existence of the
composite or so-called phrasal verb.
What considers the non-finite form of the Verb, In English and Ukrainian they are divided into two
major classes: notional and auxiliary Verbs. Into the first category fall the following Verbs: to write,
to read, писати, читати. The second group is divided into 3 subclasses: primary (be, have, бути,
мати), modal (can, must, should, могти, мусіти, слід) and linking (seem, look, здаватись,
виглядати). However, in the English language the nominal or lexical class of Verbs exist, that is
not the case in Ukrainian. These Verbs can be formed with the help of the ending -ed, as in asked,
answered, or the whole word is change, as in the case with so-called irregular Verbs – write-wrotewritten. Irregular Verbs are not present in Ukrainian, though some of the forms exist, e.g. be – waswere, бути – є [3, p.74].
Finite verbs in both languages have six common morphological categories, which are realized with
the help of synthetic (Person and Number) and analytical means (Tense, Aspect, Voice, Mood) [8,
p78]. The only difference is that in the Ukrainian language the synthetic means prevail, whereas in
English analytical ones are dominant. Apart from that, English has the morphological category of
Time Correlation (perfect forms) realized analytically. Ukrainian verbs change their form in
accordance with the person, number, tense. This change is called declension.
The category of Person is a grammatical word-changing category of the verb, expressing the
relation of the subject (of the action, process, quality) to the speaker. Thus, in Ukrainian there is a
set of three-member-opposition:
Пишу-пишеш-пише, пишемо-пишете-пишуть.
However, in English the same opposition exists only in archaic verbs: ask-askest-asks [1, p. 46]. So
it can be said, that now only a two-member-opposition exists: ask-asks. It may be stated that in the
Plural form there is no opposition at all: ask-ask-ask.
Having said it all, some scientists agree that the category of person may not exist at all, the example
they give is that in the Past all pronouns take the ending –ed. According to Yu.O. Zhluktenko [6, p.
67], in the English language the category of person is only expressed by the third person singular
in the Present Simple Tense, and only this is opposed to all the rest forms, which do not really fall
into the category of Person. He also gives for consideration the modal verbs, which lack even that
ability.
In Ukrainian the Past forms of a verb and the Conditional Mood also lack the person category, e.g.
Я читав, ти читав, він читав, я читав би, ти читав би, він читав би, and are only distinguished
with the help of pronouns.
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Impersonal verbs or безособові дієслова as they are called in Ukrainian denote the action which is
not at all connected with the doer of the action, the action is happening as though by itself.
These verbs do not need a corresponding noun in Ukrainian, e.g. смеркає, смеркало, смеркатиме,
as they do not represent any noun they are not linked to any person. They are more numerous than
in English.
In Ukrainian is one specific subtype of impersonal verbs, those are reflexive verbs, e.g. заходиться,
призвичаїться. This phenomenon does not exist in the English language [5. p.45].
In English the above-mentioned verbs must be used with impersonal “it”, that’s why it in most cases
takes the verb conjugated according to the third person singular, e.g. It pours down, it snows.
The category of Number shows whether the process is associated with one doer or with more than
one doer [3, p.57]. The category of Number is a two-member opposition: singular and plural.
However, it does not show the actual number, it only indicates the relation to a single doer or to a
plural one. For instance, he works five days per week does not show that the action is done once,
but rather that is linked with a single doer.
As it was mentioned earlier, English Verb does not have a real opposition, but rather third person
singular versus all the rest. Comparatively in the Ukrainian Verb all characteristics can be seen, e.g.
я плачу-ми плачемо, ти плачеш-ви плачете, вона плаче-вони плачуть.
So it can be said that in both languages the categories of Number and Person are interconnected.
In English, contrastive to Ukrainian, this category is even worse developed than the category of
Person, as it lacks the three-component-opposition, and it is entirely absent in the Past form and in
the Future: I asked-we asked, you asked-you asked, she asked-they asked.
However, the situation with the verb “to be” in both languages is reversed. There is the threemember-opposition in English, but there is no opposition in Ukrainian: I am-we are, you are-you
are, he is –they are, я є-ми є, ти є-ви є, вона є-вони є.
When the category of Gender expressed by English nouns is debatable, that is entirely absent in
verbs. On the other hand, it is present in the Past forms and in the Conditional Mood of the Ukrainian
verb. It is created with the help of zero flexion for a masculine gender (писав би), a-flexion for a
feminine gender (писала б), o-flexion for the neuter gender (писало б). In plural they have one
common equivalent for three forms (писали б).
The category of aspect describes the action, whether it was in the process or simply stated [5, p.47].
In Ukrainian the opposition of perfective and imperfective verbs exist (доконаний і недоконаний
вид), as in the verbs читати and прочитати.
In English this category is rather controversial, grammarians still cannot come to agreement about
it. The main problems can be briefly highlighted as following:
Aspect is said to be the category of semantics rather than of grammar.
Aspect is not recognized as the category of Modern English.
Aspect is blended with the category of Tense.
Aspect and Tense are recognized as two separate categories.
According to the opinion of B. Khaimovich and B. Rogovskaya [9, p.87] in the opposition he wrotehe was writing the category of Aspect is most implicit, as it does not show the category of Tense
(the tense is one – past) but rather shows the continuous-non-continuous relations.
However, it will be a mistake to say that the category of Aspect is not interconnected with the
category of Tense, but it is linked with the categories of Mood, Voice, Person, and Number for that
matter. Nevertheless, when the Tense deals with the time of the action, the Aspect deals with its
development. So these two cannot be mixed.
The main counterargument as to the existence of that category is because of so-called noncontinuous forms (belong, love, consider) [10, p.137]. Sometimes, however, potential meanings of
these verbs do have their continuous counterpart, e.g. she is thinking about him right now.
The category of Tense shows the relation of the time of the action denoted by the verb to the
moment of speech [10, p. 138]. The category of Tense is a system of three member opposemes in
the English language such as writes – wrote – will write. There are three tenses both in English and
Ukrainian: present, past and future. In English the category of Tense is shown by a system of three
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member opposemes such as sleeps/sleep :: slept :: ’ll sleep; am/is/are sleeping :: was/were sleeping
:: ’ll be sleepping; has slept :: had slept :: ’ll have slept. In English Tense is interconnected with
Aspect and Time Correlation and is expressed synthetically (present/past simple, affirmative) and
analytically (present/past simple negative and interrogative; future simple; present/past future
continuous/ perfect/ perfect continuous).
In Ukrainian the Tense is mostly rendered synthetically. The following tense forms can be
distinguished: the present tense, which is synthetic (теперішній: пишу), the past tense, which is
synthetic (минулий: писав), and future tense which possesses both the synthetic and the analytical
character (майбутній: писатиму, буду писати). The Imperative and the Conditional Moods do
not express the tense differentiation.
However, in Ukrainian another peculiar Tense exists, though it is not expressed fully in Modern
Ukrainian and the existence of it is sometimes debatable, but is still common in many dialects and
some literary texts, it is the plusquamperfect (past tense), which is analytical (давноминулий: був
писав) [6, p.89].
The category of Order (Time Correlation) shows whether the action is viewed as prior to
(perfect) or irrespective of (non-perfect) other actions and situations. The existence of this category
is discussed in both languages, as in Ukrainian is it linked with Tense and in English Tense, Aspect,
and Order.
For example, the opposition between читаю-читала is that of Tense, and the opposition read-read
is the same. The opposition of read-am reading is that of Aspect, whereas read-has read is that of
Order.
Different scholars have different views about this:
1. The category of Order is a peculiar tense category (O. Jespersen) [7, p.154].
2. The category of Order is a peculiar aspect category (G. Vorontsova) [7, p.154].
3. The category of Order does not belong to the tense system or to the aspect but a specific category
different from both (L.Bloomfield and A. Smirnitsky) [7, p.154].
The category of Voice is represented by two-member-opposition, which shows whether the action
is represented as issuing from the subject (the active voice) or as experienced by its object (the
passive voice).
In Ukrainian it is more expressed with the help of endings –но, -то (написано, складено). There is
a separate group of reflexive verbs with a postfix –ся (складається).
In English almost all Tenses can have their Passive counterparts, except Future Continuous and all
Perfect Continuous Tenses, and it is rendered with the help of be (is said, is being said, has been
said).
The category of Mood reflects the relation of the action denoted by the verb to reality from the
speaker’s point of view [5, p.92]. Both languages have the same system of three Moods: Indicative,
Imperative, and Conditional. When the action is real it is the Indicative Mood, when it is unreal it
is Conditional Mood, and Imperative Mood serves to express orders and requests.
The difference in two languages in terms of Indicative Mood is not so striking, however, whereas
in Ukrainian only one Conditional Mood exists, In English there are thought to be four of them
(Conditional, Subjunctive I, Subjucntive II, and Suppositional Mood).
The Imperative mood in English and Ukrainian is expressed synthetically (affirmative: do it!) and
analytically (negative: Don’t do it!). English Imperative with let (Let me do it!) has the
corresponding Ukrainian forms with the particles нум (singular) and нумо (plural), cf. Нум я
зачитаю! Нумо заспівайте!
Besides finite forms of the Verb there are also so-called Verbids, the term introduced by O.
Jespersen, or how they are also called non-finite forms of the Verb.
1. They convey not only the “process”, but also “substance” (gerunds, infinitives) or “quality”
(participles).
2. They have their own special morphemes: -ing (Gerund and Participle I), -ed, -en (Participle
II), to (Infinitive); in Ukrainian -ти (for Infinitives), -ий (for Participles).
3. They form connections with adverbs, nouns, pronouns like finite verbs, and with finite verbs like
nouns or adverbs.
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4. They are rather different from the finite forms, as they are rarely as a predicate of the sentence, but
may have any other function besides it.
The Infinitive is the non-finite form of the verb, which combines the properties of the verb with
those of the noun, serving as the verbal name of a process [8, p 173].
The English Infinitive is linked with its identifier “to”, whereas in Ukrainian it is “ть”, “ти”, e.g. to
read, to write, писати, читати. When in Ukrainian we have only one representative, in English
there are six of them (to do, to be doing, etc.)
However, peculiar for the Ukrainian language is a diminutive infinitive: спатоньки, їстоньки,
питоньки, спатки, спатусі, спатусеньки.
The Infinitive is a quite peculiar form, it shares the category of aspect (continuous in opposition),
the category of retrospective coordination (perfect in opposition), the category of voice (passive in
opposition) with the finite Verb. However, its combinability resembles partly that of the Verb and
of that of the Noun at the same time.
Curiously that English Infinitive has the category of Tense, when the Ukrainian lacks one.
Participle as the English verbal form combines both the features of adjective and adverb. It
corresponds to Ukrainian дієприкметник and дієприслівник. The Ukrainian дієприкметник
combines in itself the categories of the verb and the adjective, and that is why it is often called the
verb-noun form (дієслівно-іменна форма), that is the intermediate form between the verb and the
adjective.
The English Participle is characterised by a complex system of forms, in particular: Participle I or
Present Participle in active and in passive states (writing, being written), Participle II or Past
Participle (written) and Perfect Participle (according to Yu.O. Zhluktenko Participle III) in active
and in passive states (having written, having been written).
Unlike the Ukrainian participle, the English participle does not possess any of noun categories –
gender, number, case. It is widely used for building of analytical tense-aspect personal verb forms.
The Gerund is the non-finite form of the verb, which, like the infinitive, combines the properties
of the verb with those of the noun [10, p. 162].
The indentifing feature of the Gerund is its usage in collocation with the noun (in possessive case)
or with the possessive pronoun, e.g.: The mother’s (her) cooking is delicious. – Те, що мама готує
є надзвичайно смачне.
Very closed to its meaning is Verbal Noun (віддієслівний іменник) In Ukrainian, however, in
overall this notion does not exist in the mentioned language, as in most European languages. That
is why it can truly be called peculiar only to the English language.
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Дрогомирецька Уляна
Переможець конкурсу на вшанування памяті Віри Річ «Талант і відданість» у
номінації «Перекладознавчий аналіз»
Before proceeding to the analysis of the translation of the poem “І ти колись боролась, мов
Ізраїль” written by Lesya Ukrainka in 1904 and translated by Vera Rich in 1968 it is important to
characterize its literary and poetic features.
There is no rhyme in the poem, but it has a regular iambic pentameter; thus, it is a blank
verse. Lesya Ukrainka uses an element of narration, and this presentation of the material gives the
author an advantage in expressing the idea.
The difficulties of translation are as follows: this poem is an invective, in which the
indifference of the people to the fate of their homeland is sharply condemned. It is worth noting that
the motives of invective reception are often used in the Bible – here I will draw a parallel - "І ти
колись боролась, мов Ізраїль” is a poem based on biblical legends about how the Israeli people
sought The Promised Land. Using biblical motives, the author comprehended the causes of
Ukrainian grief. Behind the exoticism of images of the poem is the pain of the soul of the poetess,
generated by the theme of Ukraine due to its semi-colonial position, national and political
discrimination.
So, even in the title itself (and the first line), we see certain peculiarities: the author refers to
the whole country as an individual, a subject, and at the same time compares it with the already
mentioned biblical story. In the English translation, Vera Rich retains this feature, translating it as
"and thou, like Israel, once fought great battles... ". In the same line, we first encounter the archaism
“thou” (Ukrainian - "ти"), the other forms of which we will meet in the translation later. This
archaism is used by the translator deliberately to bring the translation closer to the biblical parable,
in the form of which the poem is written. In standard English, thou is used in formal religious
contexts and in the literature that seeks to reproduce archaic language. At the same time, Vera Rich
adds the adjective "great”, which emphasizes the complexity of the history of the two peoples. The
next line Rich translates faithfully, retaining the epithets "невблаганна сила" and "сліпа доля",
she also preserves the inversion, highlighting the adjective "unblessed" and putting it at the end of
the line. «Оточив тебе народaми» in the fourth line Rich translates as «He encompassed thee with
nations» - when the meaning and peculiarity of a word «оточив» is rendered accurately, the word
«народами» is not translated correctly, because "nation" refers to a group of peoples (Ukrainian народів). "People" equals "ethnicity", whereas "nation" doesn't sum up in only one ethnicity or
people. To make a simile «народами, що мов леви в пустині, рикали» more expressible and
comprehensible for a target reader, Rich adds “in their raging” (“with nations that, like lions in the
desert, roared in their raging”) which strengthens the original simile. Such strengthening is absent
in the original text; thus we face a supplementation. It is worth admitting that by using such kind of
transformation the translator preserves another important stylistic device – alliteration («рикали,
прагнучи твоєї крові» - «roared in their raging eager for thy blood»).
The next line is peculiar by inversion, which shifts the phrasal stress into the word «таку»,
but not «тьму». Unfortunately, in the translated variant this peculiarity is lost, and the translator
stresses the noun «darkness» instead. It should be added, that in this case, English is not as flexible
as Ukrainian, the word order could be changed only in certain cases, thus the loss in translation is
acquitted. «Тьма» is a metaphor of social, economic and cultural humiliation of Ukrainians, it is a
metaphor of partial assimilation of the people, which is allusively associated with the Exodus.
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The translation of “волав ворожо” in the 10th line is an example of assonance that is not
rendered in the translated version (“willing the doom”). Moreover, the translation is neither full nor
partial equivalent, as the word-for-word translation of “willing the doom” is “бажаючи
загибелі/приречення”. As a consequence, the emotional meaning of the next phrase is not
perceived by the target reader. By this, I mean that there is a huge difference between will and yell,
and in our case, this difference is important, as “the spirit of the time” is Evil (the consequences of
the Unions).
As the opposition to the Evil we read about a bright side of the history – the time of Bohdan
Khmelnytsky, the time when “the hostile nations scattered and fled like jackals slinking craven” as
Rich translated. In this line, we see the substitution of the epithet “ниці” which expresses the
author`s attitude towards “the nations” in the original with the epithet “hostile”. If taking into
consideration the history of Ukraine, this substitution might be acquitted, but the translator does not
express the wealth of the right hand of Bohdan which actually made the hostile nations vile. At the
same time, Rich adds additional “scattered” and “slinking craven” which strengthens the sentence
by supplementation (word-for-word translation: “ворожі нації розсіювались і тікали, мов
шакали, просковзуючи боязко”).
It is worth mentioning that Rich translates all the biblical allusions faithfully (i.e. «земля
обітована» - “the Promised Land”, “єгипетський полон” - “Сaptivity of Egypt”, “вихід із
Єгипту” – “the Exodus from Egypt”). Even the phrase «свято згоди» in the 19th line is translated
as “covenant of friendship” which refers to The First Book of Samuel 18:3 (“Then Jonathan and
David made a covenant because he loved him as his own soul”). The phrase “from end to end”
(line 18) is absolute addition, introduced by the translator in order to admit the result of
Khmelnytsky Uprising. Such idiom has a biblical origin and is first used in Exodus 26:28.
Trying to preserve the root “брат” in a word “розбрат” Rich translates it as “brothers`
parting” (line 23). The main meaning of “розбрат” is enmity, but the translator successfully gives
the target reader the explanation of the word, she shows him that the enmity is particularly among
“brothers” (i.e. Ukrainians).
When Captivity of Egypt came again the history repeats. The line “та не в чужій землі, а
нашій власній” is translated as “not in a foreign land, but our own country”. First of all, the
coordinating conjunction “та” is omitted by the translator. Instead, she starts with “not” and adds a
partial synonym “country” at the end of the line, which is not a correct, but a possible substitution
of “land” in order to preserve the rhythm. However, in the next line, we face difficulty with “the
Red Sea”, which is capitalized in the translation, while in the original it is written in a lower case.
In Ukrainian, the lower case is used reasonably. “The Red Sea” in this poem has two meanings: 1.
The name of the sea, that lies between Africa and Asia (this meaning is preserved in the translation);
2. The metaphor of the Ukrainian bloodshed in the torturers and the times of The Ruin. In this poem
the second meaning of “the Red Sea” is vital, and the target reader does not perceive the whole
information and might not admit the parallel made by Ukrainka. Rich also translates “пройшов
живий через червоне море”, the meaning of which is survived in all the battles and tortures, as
“Living from out the waves of the Red Sea”. By adding the word “waves” the translator decidedly
brings the reader down from the second meaning of the metaphor. The same tendency is seen in the
line 30 where the Cossack does not disappear/die but drowns in “the Red Sea”. But I have to admit,
that the substitution of “їздець” into the “Cossack” is an excellent decision. This way Rich reveals
hidden realia, which would not be understood by a target reader at first. She additionally adds an
adverb “once more” while describing the flooding (line 26). The adverb repeats in the 28th line and
by using this strategy the translator emphasizes the repetition of the history and affects the reader
on the emotional level. She also stresses on the strength of “the Red Sea” using synonyms
“flooding” and “drowning”, while in the Ukrainian variant the author uses only one verb
“затопило”. The nationally colored “Oй леле!” is rendered as “Woe, alas!” and according to
Cambridge Dictionary alas is used to express sadness or feeling sorry about something. The original
“Ой леле!” carries the same meaning, so this translation is faithful.
In the 32nd line, Rich translates a word “бубни” (tambourines) with a help of a hyperonym
“drum”, but a tambourine was a part of the regimental musical instruments of the Cossacks in the
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Zaporizhian Sich, and such peculiarity is lost in the translation. The similar situation we see in the
35th line, where “клейноди” is translated as “jewels”. Probably, Rich translates this realia referring
to its origin, as the word “клейноди” comes from the German word Kleinod which means jewels.
But the realia carries deep roots of Ukraine’s history and culture (Kleinodi is an award, attributes,
and symbols of the military and civil authorities and individual military and civilian governments
in Ukraine in the XV-XVIII centuries – according to the Educalingo Dictionary), which is also lost
in the translated version.
To make a metaphor “заграло червоне море” more expressive V.Rich substitutes
“заграло” with the phrase “raged fiercely” (line 39). Such tautology strengthens the original
metaphor. It is more vivid in a word-for-word translation (raged fiercely – залютувало люто).
In the third part, Lesya Ukrainka tells a story about the spirit of freedom that demonstrates
a willingness to free people from the captivity and even provides them with such opportunities. But
the despondency of the leaders of the nation does not make it possible. The people cannot relieve
the suffering of the slave. This part is about wandering. I have to say, that Rich successfully
translates this part. “Немов якась отара безпричальна” she translates as “Like some poor flock
that cannot find a haven”. As we can see, the adjective “безпричальна” does not have the equivalent
in English, thus the translator renders it through a separate part of a sentence and explains the word
by describing it. The word “якась” is omitted, but Rich gives another adjective to the flock – “poor”
– admitting the poor situation of the time (the people is compared with the flock). It is worth to
mention, that she also adds the word “flock” to the “shepherds”, which is absent in the original. By
this repetition, the translator shows that both people and their leaders did not know what to do. In
the 47th line of the translated piece we read “but when appeared to them a spirit mighty”. Instead,
in the original, the spirit appeared not to them (the people), but in them, it was their spirit. Thus
there were not “outside” factors that influenced it.
Translating the word “туча” in the 49th line, we face a difficulty, as this word means “темна
густа хмара” which could be rendered only with the help of English “cloud”. There is no equivalent
for such word in English and the translator can only express the meaning by adding some adjectives.
In this line, Rich decides not to add any extra adjectives as even in the original version Ukrainka
adds the description of the cloud after the word “туча”, which explains the peculiarity itself
(“грізно-біла”, “of dread whiteness”).
The 50th and the 51st lines begin with “I…, i…”. Vera Rich preserves such characteristic in
her translation, but instead of using “And…and…” she renders the meaning via a negative particle
“not”, changing the sentence to make it identical in content.
The fifth part of a poem is a kind of thought-prayer. This part is filled with repetitions and
rhetorical questions. For example, in the first sentence of the part (lines 52-54), we see that the
question how long is used twice by the author in order to stress it (“Чи довго ще, о господи, чи
довго”), Vera Rich understands the endeavor and repeats the question and appealing to the God,
leaving even the position of the words in the line unchanged. But then we see that the question is
repeated by the translator again in the next line, while it the original it is omitted. What is more, the
translator adds “yearning” as an expression to a feeling of intense longing for the own country, even
if in the original version this filling is expressed only with a help of the repetition of the question.
In the 57th line, Vera Rich specifies the metaphor “взятий з бою волі заповіт” rendering
the word “бій” with English “war”. As war does include a certain number of battles, this way of
translation could be called generalization. But if analyzing such translation not from the viewpoint
of meaning, but of stylistic load, the concept of “war” in the translation increases the durability of
fighting. “Доверши до краю” in the 58th line is translated as “complete and finish” rendering the
tautology with the help of two verbs that have a similar meaning. The stylistic feature is not saved
in such translation, but the lexical meaning is preserved. The next three lines are translated almost
literally, conveying the style and the beauty of the poem at the same time. The only supplementation
that Rich uses is seen in the 61st line, were “навчить нас, де і як його шукать” is translated as
“will teach us, rightly, where and how to seek”. Here Rich adds the adverb “rightly” in order to
strengthen the idea of the sentence. The word “шукать” with the ending -ть carries stylistic coloring
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to a certain context, which is not preserved in the translation as there are no equivalents with a help
of which we can convey such stylistic meaning in the English language.
Translating “тоді покаже батько свому сину на срібне марево удалині” Vera Rich
slightly changes the idea and translates it as “the father to his son will teach the story about his silver
dreaming for the distance”. This substitution distances the son from the involvement in the history,
while in the original we read that the son will not be told the story, but shown the “silver dreaming
for the distance”. In the 67th line, we face a peculiar tautology “чужою-чуженицею” which is
translated as “among stranger-peoples”. As we can see, neither the tautology is preserved, nor the
expressiveness of the meaning is rendered. But instead, the target reader is explained that Ukraine
is “чужа-чужениця” among other peoples, which clarifies the meaning and the subtext of the
tautology.
To emphasize the importance of rhetorical questions in the last part of a poem, Vera Rich
capitalizes all the interrogative words, even if they are used in the middle of the sentence (line 70),
despite the fact that in the original version Lesya Ukrainka does not capitalize all the interrogative
words, even if they are located in the beginning of a sentence.
All in all, the translation of the poem is of high quality, as it preserves the main idea of the
poem, rendering the denotative and connotative meanings of linguistic units, the expressiveness and
pragmatic intention of the Ukrainian text with the help of available means of the English language.
Lozynski wrote that it is inevitable that in every translation some material is lost, sacrificed, some
material is substituted and some material is added. Of course, there are controversial issues in the
translation, but Vera Rich preserves the style and the rhythm of the poem. What is more, she
succeeds in conveying the history of the Ukrainians through the biblical legend. The allusive
component of the meaning of the poem is a big challenge to a translator, and Vera Rich did a
wonderful work, trying to preserve metaphors, allusions, similes anther stylistic devices.
Переклади переможців конкурсу поетичного перекладу в рамках міжнародного
фестивалю «Лукаш Фест»
Robert Burns
Does Haughty Gaul Invasion Threat?
1795
Does haughty Gaul invasion threat?
Then let the louns beware, Sir;
There's wooden walls upon our seas,
And volunteers on shore, Sir:
The Nith shall run to Corsincon,
And Criffel sink in Solway,
Ere we permit a Foreign Foe
On British ground to rally!
We'll ne'er permit a Foreign Foe
On British ground to rally!
O let us not, like snarling curs,
In wrangling be divided,
Till, slap! come in an unco loun,
And wi' a rung decide it!
Be Britain still to Britain true,
Amang ourselves united;
For never but by British hands
Maun British wrangs be righted!
No! never but by British hands
Shall British wrangs be righted!
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The Kettle o' the Kirk and State,
Perhaps a clout may fail in't;
But deil a foreign tinkler loun
Shall ever ca'a nail in't.
Our father's blude the Kettle bought,
And wha wad dare to spoil it;
By Heav'ns! the sacrilegious dog
Shall fuel be to boil it!
By Heav'ns! the sacrilegious dog
Shall fuel be to boil it!
The wretch that would a tyrant own,
And the wretch, his true-born brother,
Who would set the Mob aboon the Throne,
May they be damn'd together!
Who will not sing "God save the King,"
Shall hang as high's the steeple;
But while we sing "God save the King,"
We'll ne'er forget The People!
But while we sing "God save the King,"
We'll ne'er forget The People!
Грозить мушкетом Гал-бундюк?
Грозить мушкетом Гал-бундюк?
Зіб’єм пиху з Нетями.
Стіною стане славний флот
І добровольці з нами.
Скоріш у купіль Со́лвею
Зійде́ Крифе́ль уранці,
Ніж пустимо Загарбника
Британію топтати!
Не пустимо Загарбника
Британію топтати!
Не, як собаки, гризучи́сь,
Тягні́м врізно́біч кістку.
Нара́з з кийком нагряне бевзь
Й затягне власну пісню!
Британцем вірним Неньці будь,
Єднаймось, браття, в ділі;
Самі навести мусим лад
В британськім домі ріднім!
Ніхто, крім нас, навести лад
Не в праві в домі ріднім!
Держави й Церкви Глек часо́м
Впаде́, десь край надщербить,
Та за́йді га́спидовім зась
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Його на дру́зки звести!
Пійма́є о́близня усяк,
Хто ласий до пече́ні,
Їй-бо, згорить блюзнірський пес
Під кровним нашим Глеком!
Їй-бо, згорить блюзнірський пес
Під кровним нашим Глеком!
Тиран злощасний і нічи́м
Не кращі горлопа́ни,
Що юдять на Престол Юрбу,
Сто бід на них напали б!
Повстанців проти Короля
На горло покарають,
А ми співаєм: «Многа літ!» —
Й Народ не забуваєм!
А ми співаєм: «Многа літ!» —
Й Народ не забуваєм!

Турега Іванна Орестівна
Курс VI
Група ІНП-61М
Спеціальність: переклад ( англійська та друга іноземна мови)
Чванливий галл грозиться штурмом?
Чванливий галл грозиться штурмом?
Хай стережуться дурні, сер!
Міцні борти уже на хвилях,
На берегах – вояки, сер!
Та швидше Кріффель в Солвеї потоне
Помчить до Корсинкону Ніт,
Ніж ми дамо цим супостатам
Британську землю осквернить!
Ніколи не дамо цим супостатам
Британську землю осквернить!
Не будемо ми лаятися, браття!
Мов пси, горлянки гризти враже
Аж поки дурень-чужоземець
Той свар кийком розв’яже!
Британець, вірний будь державі,
Що всіх нас об’єднала!
Бо тільки наші руки мають владу
Із кривди власної творити правду!
Так! Лиш наші руки мають владу
Із кривди власної творити правду!
Казан у Церкви та Держави
Можливо, тріщину дає
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А дурень той, мідник-чужинець
Прийде і цвяха в нього вб’є!
Казан наші батьки купили,
Понівечити хто посміє?
Згорить у ньому пес лукавий,
Мов паливом його зігріє!
Згорить у ньому пес лукавий,
Мов паливом його зігріє!
Негідник той, хто деспота возносить
Негідник-брат його, одної матері сини!
І той, хто голоту до трону просить,
Хай будуть разом прокляті вони!
І як «Монарха, Боже, збережи»
Співать не стануть – їм петлю одягнем!
І як «Монарха, Боже, збережи»
Співати будем – Народ наш не забудем!
І як «Монарха, Боже, збережи»
Співати будем – Народ наш не забудем!
Галамай Ірина Михайлівна
2 курс, група ІНП-23
Спеціальність: переклад (англійська та друга іноземна мови)
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