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СОСТАВ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ
ФЕНОМЕНОВ В ПОЭЗИИ
А.А.ВОЗНЕСЕНСКОГО

Акiнiна А. Г. (наук. кер.: канд. фiлол. наук, доц. Гамалi О. I.).
Склад прецедентних феноменiв у поезiї А.А.Вознесенського.
Статтю присвячено аналiзу складу прецедентних феноменiв у поезiї
А.А.Вознесенського. Виявлено корпус прецедентних феноменiв та визна-
чено їх типи; встановлено, що рiзноманiтнiсть прецедентних феноменiв
у творах А.А.Вознесенського зумовлена оригiнальною мовною грою,
використанням численних поетичних неологiзмiв, що характеризує поета
як тонкого лiрика, iнтелiгента та iнтелектуала.

Ключовi слова: поезiя А.А.Вознесенського, прецедентнiсть,
прецедентний феномен, типи прецедентних феноменiв, мовна
гра.

Акинина А. Г. (науч. рук.: канд. филол. наук, доц. Гамали О.И.).
Состав прецедентных феноменов в поэзии А.А.Вознесенского.
Статья посвящена анализу состава прецедентных феноменов в поэзии
А.А.Вознесенского. Выявлен корпус прецедентных феноменов и опреде-
лены их типы; установлено, что разнообразие прецедентных феноменов в
произведениях А.А.Вознесенского обусловлено оригинальной языковой
игрой, использованием многочисленных поэтических неологизмов, что
характеризует поэта как тонкого лирика, интеллигента и интеллектуала.

Ключевые слова: поэзия А.А.Вознесенского, прецедентность,
прецедентный феномен, типы прецедентных феноменов,
языковая игра.

Akinina A.H. (academic mentor Doc. O.Hamali). The Collection of
Precedent Phenomena in the Poetry by A.A.Voznesensky.
The article deals with the analysis of the collection of the Precedent Phenomena
in the poetry by A.A.Voznesensky. The collection of the Precedent Phenomena
is identified and their types are defined. It is found that the multiplicity
of the Precedent Phenomena in A.A.Voznesensky’s poetry exist due to the
original language game, the usage of numerous Precedent Phenomena and
poetic neologisms, that characterize the poet as skilled lyric and intellectual.

Key words: creativity of A.A.Voznesensky, precedent, precedent
phenomenon, types of precedent phenomena, language game.
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Постановка проблемы. Типичными чертами русского языка
начала ХХI века называют интертекстуальность, языковую игру
текстов и лингвокреативность [3, с. 2], часто проявляющиеся в
обращении к прецедентным феноменам. Термин «прецедент»
филологическом контексте рассматривается как уникальность
первичного шаблона, которая используется для воспроизведения
или сопоставления дальнейших похожих явлений [6]. Подобная
практика готовилась историей самого русского языка и русской
литературы, на протяжении полутора веков служившей основной
базой экспериментов, находивших отражение в литературном языке,
обеспечивавших его развитие. Во второй половине ХХ века, т. е. в
период, непосредственно предшествующий нашему, существенное
влияние как на умы современников, так и на языковую моду
оказывало творчество поэтов-шестидесятников. Одним из самых
ярких авторов этого поколения является А.А.Вознесенский (1933–
2010) — тонкий лирик, интеллигент и интеллектуал, известный во
многих странах, стихотворения которого отличают своеобразный
стиль, эксцентричность сравнений и метафор, необычная ритмика.
«Вознесенский воплощал в себе свойства “мостика” — связующего
звена между людьми, народами и культурами. Это было заметно
у всех шестидесятников, но у него особенно» [5]. Творчество
А.А.Вознесенского не теряет значимости и спустя 10 лет после
его смерти. Принципы использования наименований прецедентных
феноменов в текстах поэта представляют несомненный интерес.

Анализ последних исследований и публикаций. Современная
лингвистика располагает множеством работ, в которых подчеркивается
возросшая частотность использования явления прецедентности
в текстах. Многие российские лингвисты посвящают свои
исследования данной теме (Д.В.Багаева, Д.Б. Гудков, И.В. Захарченко,
Г. Г. Слышкин, Ю.А.Сорокин и многие другие) и сходятся на том, что
прецедентные феномены — это одна из ярких черт русской разговорной
речи, которая и определяет развитие языка.

Поскольку общепринятого определения понятия «прецедентный
феномен» не существует, ряд авторов предлагает его собственную
рабочую дефиницию (Е.А.Баженова, Е.В. Гострая и О.Б.Каневская,
Т.В.Лобан, Н.М.Малюгина, Р. З.Назарова, С.В.Фащанова и другие).

Так, Л.А.Баландина и Н.М.Малюгина говорит, что прецедентные
феномены — «это названия общеизвестных событий, имен, фраз,
которые являются символом определенной ситуации» [2]. Особенность
такой трактовки данного термина состоит в том, что автор акцентирует
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внимание на формировании некоего образа, характеристики которого
достаточно узнаваемы. При этом образ может быть выражен любым
именем, фразой и т. д.

По определению Е.А.Баженовой, прецедентный феномен — «это
автономный смысловой блок речевого произведения, актуализирующий
значимую для автора фоновую информацию и апеллирующий к
«культурной памяти» читателя» [1]. Здесь подчеркивается возможность
перехода общеизвестной культурной памяти читателя в символ.

По мнению Е.В. Гострой и О.Б.Каневской, «прецедентные
феномены — это когнитивные структуры, которые сформированы в
познавательной базе носителей языка» [8, с. 297].

При подобном подходе прецедентные феномены представляются
как своеобразная система понятий, ассоциаций, позволяющая
читателю активировать ее в своем сознании через узнавание. При
этом в восприятии читателя формируется ментальная картина,
выстроенная не только за счет приведенных писателем фактов, но и
воспроизводимых с помощью мышления и памяти закрепленных в
сознании прецедентов.

Большинство исследователей признают прецедентные феномены
уникальной чертой речи определенной группы людей, для которых
данные прецедентные феномены имеют особый общий смысл.
Прецедентные феномены являются основными (ядерными) элементами
когнитивной базы, представляющей собой совокупность знаний и
представлений всех говорящих на данном языке.

Одним из авторов, актуализировавших в своем творчестве
прецедентные феномены, был А.А.Вознесенский. Современные
исследователи творчества А.А.Вознесенского (И.Вирабов, И.Козлов,
Ф.Медведев и другие) в своих работах указывают на то, что лирику
поэта отличает игра с текстом, языковая игра. А.А.Вознесенский
характеризуется как экспериментатор в области художественных
форм, который активно использует неправильные и редкие рифмы,
поэтические неологизмы, вводит в стихотворения разговорную, иногда
грубую лексику. О нем говорят как о поэте, который всегда искал
новые словесные средства выразительности. Благодаря такому методу
А.А.Вознесенского возродилась русская визуальная поэзия, которая
пользуется популярностью и в современном стихосложении [11].

С усложнением поэтики Вознесенский ввел в поэзию выражения
повседневного быта, язык «улицы», литературные имена, скрытые
цитаты. Именно в этом современники и видят уникальность лирики
поэта.
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Цель работы — описать состав и значение прецедентных
феноменов в поэзии А.А.Вознесенского.

Изложение основного материала. Понятие «прецедент»
возникло в сфере юриспруденции и основывалось на противопоставлении
«было — не было». Однако в наше время, как уже было сказано
выше, понятие переместилось в культурно-языковые исследования
и употребляется в них достаточно активно. «Прецедентные
феномены», выделяющиеся внутри прецедентов как особая
группа, обладают следующими чертами: 1) хорошо известны всем
представителям национально-лингвокультурного сообщества как общие
и обязательные для всех носителей данного сообщества национальные и
минимальные инварианты их восприятия; 2) актуальны в когнитивном
(познавательном и эмоциональном) плане; 3) постоянно возобновляемы
в речи представителей того или иного национально-лингвокультурного
сообщества, что и делает их прецедентными [10].

Важным признаком прецедентных феноменов является то, что к
ним всегда обращаются и воспроизводят их в определенном значении.
Апелляция может быть как частотной, так и довольно редкой, но она
должна быть понятна собеседнику без дополнительного объяснения и
расшифровки (иначе это будет уже не прецедентный феномен).

Прецедентные феномены разнообразны, поэтому нуждаются в
упорядочении. В данной работе используется классификация преце-
дентных феноменов, разработанная рядом лингвистов (Д.Б. Гудков,
В.В.Красных, И.В. Захарченко) [7, 10]. Эта классификация представ-
ляется наиболее разноаспектной и достаточно аргументированной.

В поэтических текстах А.А.Вознесенского нами зафиксированы
следующие типы прецедентных феноменов:

Прецедентное имя — «индивидуальное имя», связанное с широко
известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным.

Состав имен, вводимых в текст в качестве прецедентных, в лирике
А.А.Вознесенского многочислен и разнообразен. В частности, автор
использует следующие группы имен: 1) русские писатели и поэты:
Гоголь, Гумилев, Пастернак, Маяковский, Цветаева, Ахматова,
Высоцкий и др.; 2) зарубежные писатели: Гораций, Петрарка, Лорка
и др.; 3) композиторы Вивальди, Паганини, Чайковский и др.; 4)
художники: Микеланджело, Гойя, Шагал, Тулуз Лотрек и др.;
4)представители киноиндустрии: Мэрилин Монро (актриса), Андрей
Плахов (советский и российский кинокритик); 5) исторические лица:
Рюрик, Наполеон, Кутузов, Ленин и др.; 6) политики — современники
автора: Янош Кадар (венгерский политик-коммунист), Кеннеди



А.Г.Акинина 13

(американский государственный и политический деятель, президент
США, убит по заказу политических противников), Старовойтова
(советский политик времен перестройки, специалист в области
межнациональных отношений, правозащитник, убита по заказу
политических противников) и др. В контекстах: «Устраивали
Ватерлоо. / Считали: Наполеон / годится на роль Второго. /
Но уклонился он» («Устраивали Ватерлоо. . . »); «Как повязочка
Кутузова, / в небесах летает мобель» (Былина и Мо); «Туда и
обратно нелюди / сигают дугою вольтовой. / Стреляющий в Джона
Кеннеди / убил Старовойтову»; («Глобальное потепление. . . »);
«как странны нам те придурки, / далекие, как при Рюрике, / (дрались,
мельтешили, дулись), / какая все это дурость!» («Возвращение в
Сигулду»).

Структурный состав прецедентных имен также разнороден.
Прецедентное имя может состоять только из имени, как, например,
в стихотворении, посвященном, после личного знакомства, судьбе
американской киноактрисы, певицы, одной из наиболее культовых
персон американского кинематографа Мэрилин Монро: «Я Мэрлин,
Мэрлин. / Я героиня / самоубийства и героина. / Кому горят мои
георгины? / С кем телефоны заговорили? / Кто в костюмерной
скрипит лосиной?» («Монолог Мэрилин Монро»). Но чаще всего
А.А.Вознесенский вводит в текст прецедентные фамилии без имен,
особенно фамилии литераторов, среди которых самые знаковые и
значимые для автора фамилии его духовных и литературных учителей —
В.Маяковского и Б.Пастернака: «“Разговор с фининспектором о
поэзии” / Фабзайцы и Маяковский / Разговор Дельфина со
Спектором — полный абзац МКовский!» («Увы»); «Маяковскому
под ноги / Маяковская Москва! / Маяковским громит подонков /
Маяковская чистота» («Лили Брик на мосту лежит»); «Летят
машины — осы Патриарха. / Нас настигает осень Пастернака»
(«Осень Пастернака») и др. В последних строках А.Вознесенский
использует не только прецедентное имя, но и обращается к
прецедентному тексту — роману колумбийского писателя Габриэля
Гарсиа Маркеса «Осень патриарха», в котором исследуется феномен
авторитаризма.

Прецедентные имена становятся критериями оценки: «Над эстрадой
нашей хабалковой / звёзды — Галкин и Пугачёва» («Гламурная
революция»). Очевидно, что творчество двух известнейших,
практически культовых артистов современной эстрады — Максима
Галкина и Аллы Пугачёвой — поэт оценивает крайне негативно,



14 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

утверждая, что их звездность возможна только потому, что эстрада в
целом «хабалковая», т. е. вульгарная, пошлая и вздорная.

Совсем в ином тоне поэт пишет о Василии Шукшине — заслуженном
деятеле искусств РСФСР, советском кинорежиссере, актере, писателе:
«Хоронила Москва Шукшина, / хоронила художника, то есть /
хоронила страна мужика / и активную совесть. . . / просто каждый
пришёл и простился» («Хоронила Москва Шукшина»). Называя
Шукшина активной совестью, художником, утверждая, что
хоронили и прощались с писателем Москва, страна, каждый,
А. Вознесенский подчеркивает масштаб трагедии: смерть Шукшина —
потеря для всех.

Не меньшее уважение вызывает у поэта и личность В.Высоцкого —
культовой фигуры России, легендарного барда, актера театра и
кино, известного во всем мире: «За упокой Высоцкого Владимира
/ коленнопреклонённая Москва, / разгладивши битловки, заводила
/ его потусторонние слова» («Реквием оптимистический 1970-го
года»). Перед именем Высоцкого, как перед иконой, преклоняет колени
Москва, повторяя вместо молитвы его потусторонние слова, его
пророчества.

Прецедентное имя также может состоять и более чем из одного
элемента («в соборе Парижской богоматери шла месса»),
обозначая при этом одно понятие. Собор Парижской богоматери,
или Нотр-Дам-де-Пари, — католический храм в центре Парижа.
Он является одним из шедевров мировой готической архитектуры,
которому посвящены даже произведения мировой литературы
(см. «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго). А.А.Вознесенский
использует данный прецедентный феномен для того, чтобы показать
уникальность и масштабность происходящего действа.

Все прецедентные имена, используемые автором, актуальны
для него как выразительно-изобразительные средства, важные для
понимания его стихотворений.

Прецедентная ситуация — некая «эталонная» ситуация, которая
связана с набором определённых смыслов, признаки которых входят
в когнитивную базу [10]. Прецедентные ситуации, упоминаемые в
поэзии А.Вознесенского: битва при Ватерлоо, Бородинское сражение,
«Большой террор» и др.

В стихотворении «Устраивали Ватерлоо. . . » осмысливается
прецедентная ситуация битва при Ватерлоо — последнее крупное
сражение французского императора Наполеона I, завершившееся
его поражением: «Устраивали Ватерлоо. / Считали: Наполеон /
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годится на роль Второго. / Но уклонился он». Битва при Ватерлоо
известна всем своей жестокостью, кровопролитием и поражением
Наполеона, после которого он был отправлен в отдаленную ссылку, где
вскоре скончался, так и не вернув себе французский трон. Ватерлоо —
знак окончательного падения завоевателя, расплата за былое величие.
Прецедентная ситуация подчёркивает экспрессивное наполнение
стихотворения.

«— Не сдадим Москву французу!». В стихотворении «Былина и
Мо» упоминается прецедентная ситуация Бородинского сражения —
генеральной битвы Отечественной войны 1812 года, в которой сошлись
российская армия под командованием М.И.Кутузова и французская
армия под командованием Наполеона. Русская армия, воевавшая за
сохранение своих территорий, смогла с честью и достоинством дать
бой считавшейся непобедимой армии французского императора.

«Тройка. Семерка. Русь. / Год 37-й. / Тучи мертвых душ / воют
над головой». Строки стихотворения «37-й» повествуют о начале
Большого террора. 1937 год стал символом массовых репрессий.
Особенность Большого террора состоит, в первую очередь, в его
масштабности, так как за достаточно короткое время было арестовано,
по разным подсчетам, от 1,3 до 1,7 миллионов человек, часть людей
была казнена как «враг народа», «контрреволюционер», «вредитель».
Репрессиям подвергались бывшие оппозиционеры, или родственники
уже репрессированных «врагов народа», или просто случайные люди, в
том числе поэты, писатели, композиторы. Вознесенский возвращается
к трагедии народа.

Показательно, что в сравнительно небольшом тексте соседствуют
несколько разновидностей феноменов, прецедентных для автора и
не только: имена разных групп и эпох (Германн и Чекалинский —
персонажи повести А.С.Пушкина «Пиковая дама», Осьмеркин [А.А.] —
известный художник, Петр Ильич [Чайковский] — великий композитор,
Нефертити — легендарная царица Египта, Руст [Матиас] — немецкий
пилот-любитель, в 1987 г. в восемнадцатилетнем возрасте посадивший
самолет практически на Красной площади Москвы), уже упомянутая
ситуация 1937-го года, наконец, прецедентные высказывания (Куда ты
несешься, Русь? Тройка, семерка, туз) и даже текст («Мертвые души»
Н.В. Гоголя).

Прецедентное высказывание — репродуцируемый продукт
речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная
единица, которая может быть или не быть предикативной, сложный
знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу [10].
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Так, в том же стихотворении «37-й», трансформируя
хорошо знакомую пушкинскую триаду «тройка, семерка, туз»,
А.А.Вознесенский вводит в нее в качестве «третьей карты» сначала
Русь для обозначения места событий, а затем фамилию «воздушного
хулигана» — Руст — как знак абсолютной неожиданности, результата
беспечности, неупорядоченности, безалаберности.

Необходимо отметить, что поэт использует в лирике прецедентные
высказывания разных типов в неизменном или частично трансфор-
мированном виде достаточно широко. Чаще всего это пословицы (смех
без причины — признак дурачины и др.) или фразеологизмы (пусто
за душою ‘ничего нет’, черт возьми ‘возглас, выражающий сильную
досаду, неудовольствие’, словно листья банные ‘навязчиво, назойливо
пристать’, ветром сдуло ‘быстро исчезнуть из поля зрения’, были-
сплыли ‘исчезнуть’, дела амурные ‘любовные, романтичные дела’,
потерять совесть ‘делать то, что не одобряют другие люди’, бровь
нахмурить ‘обидеться на человека, быть серьезным’, позабудет,
как меня зовут ‘забыть о существовании человека и о всем, что с
ним связано’, вырви глаз ‘очень ярко, вызывающе’, полный абзац
‘безысходность’, а на фига ‘зачем?’ и т. д. Фразеологизмы могут
трансформироваться путем замены компонентов: ахиллесово сердце
(в оригинале — пята), небом (хлебом) единым жив человек, кукиш
векам (вам) и др. — или грамматически: черт меня нес ‘двигаться
куда-то без причины на то’, носы длиннее ‘слишком любопытные люди’
и др. Возможны более глубокие трансформации-намеки: похож на
ежика ‘всезнающий человек’ от ежу понятно ‘совершенно очевидно,
элементарно’.

Как можно заметить, большинство прецедентных высказываний,
которые использует автор, выражают определенные эмоции, причем
максимально экспрессивно, «по-народному». Автор прибегает к данным
прецедентным высказываниям, в поиске отклика обращаясь к самой
душе русского человека.

Прецедентный текст — законченный и самодостаточный
продукт речемыслительной деятельности. Термин «прецедентный
текст» был впервые использован Ю.Н.Карауловым в 1987 году.
Им были именованы «тексты, значимые для той или иной
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие
сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому
окружению данной личности, включая ее предшественников и
современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется
неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [9, с. 216]. Это
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сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна
его смыслу. Прецедентный текст хорошо знаком любому среднему
члену национально-лингвокультурного сообщества. Обращение
к прецедентным текстам может многократно возобновляться в
процессе коммуникации через связанные с этим текстом прецедентные
высказывания или прецедентные имена. К числу прецедентных
текстов принадлежат произведения художественной литературы [10].
Не обошел вниманием прецедентные тексты и А.А.Вознесенский.
Например, в стихотворении «Авось! — Вступление» автор пишет:
«Когда бессильна “Аве Мария”, / сквозь нас выдыхивает до звёзд
/ атеистическая Россия / сверхъестественное “авось”!». Название
католической молитвы «Аве Мария» выступает в качестве знака
надежды на веру, на помощь Господа и Матери Божьей, которому
противопоставляется атеистическое русское авось (‘может быть,
возможно, вдруг произойдет’): «“Авось” разгуляется, “Авось”
вывезет, / гармонизируется Хавос. / На суше барщина и Фонвизины,
/ а у нас весенний девиз “Авось”!. . . Когда ж наконец откинем
копыта / и превратимся в звезду, в навоз — / про нас напишет
стишки пиита / с фамилией, начинающейся на “Авось”».

По замечанию А.Д.Шмелева, знаменитое русское «авось» выражает
одну из особенностей национального характера: это и надежда на
благоприятный исход дела, и оправдание беспечности, когда ничего
не делается, чтобы избежать нежелательных последствий [12, с. 134–
136]. «В случае же, когда авось используется для характеристики
собственной установки, обычно бывает очевидна самоирония. Не
случайно в современной русской речи слово авось чаще используется не
в «прямом режиме», в функции модального слова, а в качестве краткого
и яркого обозначения соответствующей установки» [12, с. 136].

Часто в стихотворениях А.Вознесенского представлены апелляции
к произведениям мировой литературной классики, которые можно
считать прецедентными, поскольку отдельные строки либо названия
классических произведений, вызывают у читателя ассоциации с
целостными образами. Такими прецедентными феноменами являются:
«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный» (А.Пушкин «Я
памятник себе воздвиг. . . »); «— Не сдадим Москву французу!»
(М.Лермонтов «Бородино»); «Подонок, как он бил подробно, / стиляга,
Чайльд-Гарольд, битюг!» (Дж.Г.Байрон «Паломничество Чайльд-
Гарольда»); «Ты молилась ли на ночь, береза? / Вы молились
ли на ночь, / запрокинутые озера / Сенеж, Свитязь и Нарочь?»
(У.Шекспир «Отелло») и др.



18 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

Стоит отметить, что прецедентные имена могут со временем терять
свою прецедентность, деактуализироваться. Несмотря на то, что
А.Вознесенский практически наш современник, отдельные имена и
факты, использованные им как прецедентные, для понимания смысла
текстов поэта нуждаются в дополнительных комментариях.

Выводы и перспективы исследования. Анализ функционирова-
ния прецедентных феноменов в поэзии А.А.Вознесенского позволяет
сделать вывод о том, что прецедентные феномены играли значительную
роль в лирике поэта, активно использовались им как изобразительно-
выразительное средство. Поэт обращался ко всем видам прецедентных
феноменов с разнообразными целями — эмоционального воздействия,
убеждения, оценки. Функции прецедентных феноменов в лирике
А.А.Вознесенского, несомненно, представляют интерес и требуют
дополнительного осмысления.
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Постановка проблеми. Фразеологiзми — невiд’ємна складова
лексичної системи будь-якої мови, оскiльки вони вiдображають
iндивiдуальний характер образного мислення нацiї, її самобутнiсть
i певнi культурно-iсторичнi особливостi. Незважаючи на довгу
iсторiю iснування фразеологiчних одиниць, предметом наукових
розвiдок вони стали лише у 20 столiттi. Становлення фразеологiї як
науки пов’язують iз iменем видатного швейцарського мовознавця
Ш.Баллi, який вперше науково обґрунтував необхiднiсть спецiального
i системного вивчення стiйких словосполучень у мовi й запропонував
власне термiн «фразеологiя» (phraséologie).

Одним iз поширених компонентiв структури фразеологiзмiв є
зоонiми, тобто назви iстот тваринного свiту, який завжди вiдiгравав
важливу роль у життi людини. Спостереження за життям i поведiнкою
тварин, птахiв, комах сприяло формуванню в людськiй свiдомостi
певних метафоричних образiв, що почали вживатись на позначення рис
характеру й зовнiшностi людини, манери її поведiнки, способу життя,
дiяльностi. Таким чином, зоонiми стали продуктивним джерелом
творення фразеологiчних одиниць. Асоцiацiї, що виникають у зв’язку з
тим чи iншим зоонiмним образом, як i фразеологiчна система загалом
мають нацiональний характер, чим обумовлюється iнтерес дослiдникiв
до даної теми.

Предметом нашої роботи було обрано фразеологiзми французької
мови, у структурi яких наявний зоонiмний компонент. Матерiалом
дослiдження слугували 200 фразеологiчних одиниць iз зоонiмним
компонентом.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Вагомий внесок у
розробку теоретичних i практичних питань фразеологiї внесли такi
лiнгвiсти, як Ш.Баллi, В.В.Виноградов, О.В.Кунiн, Н.М.Амосова.
Окремо варто вiдзначити А. Г.Назаряна, чиї роботи присвячено
питанням саме французької фразеологiї. Розвiдки зазначених учених
послугували основою для подальших дослiджень у цiй областi
лiнгвiстики такими науковцями, як: Т.О.Алексахiна, О.О.Юзьвяк,
Н.Ф.Алефiренко, О.В.Семенова, I. I.Кравцова, Н.М.Семененко,
Ю.М.Кулiченко, Є.М.Королевська. Основну увагу вони зосереджують
на проблемi вiдсутностi єдиного поняттєвого апарату, класифiкацiї
фразеологiзмiв, загальних питаннях їх семантичного значення.
Актуальнiсть нашої роботи полягає в аналiзi структурно-семантичних
особливостей саме французьких фразеологiзмiв з компонентом-
зоонiмом, дослiдження яких залишається поза увагою дослiдникiв.
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Мета даної розвiдки — аналiз особливостей фразеологiзмiв
французької мови з зоонiмним компонентом у структурно-
семантичному аспектi.

Виклад основного матерiалу. Фразеологiчна система
представлена досить рiзнорiдними з точки зору структури, семантики,
стiйкостi зв’язкiв компонентiв, стилiстичних особливостей, образностi
тощо одиницями, що обумовлює вiдсутнiсть однозначної iнтерпретацiї
поняття «фразеологiзм». Так, у науковiй лiтературi дослiдники
часто використовують термiни: фразеологiзм, фразеологiчна одиниця,
фразеологiчний зворот, фразема, iдiома, iдiоматизм, стiйке сполучення
слiв [1, 10], причому iнколи iнтерпретують їх дещо по-рiзному.

Н.М.Амосова називає фразеологiчними одиницями «стiйкi»
словеснi комплекси, якi проставляються «вiльним» синтаксичним
словосполученням як готовi мовнi утворення, що не створюються, а
лише вiдтворюються в процесi мовлення [3, с. 4]. Iншими словами,
фразеологiзми iснують в системi мови в готовому виглядi.

В.В.Виноградов, який детально вивчав лексикологiю в цiлому
та фразеологiю зокрема, характеризує фразеологiчну одиницю як
абсолютно неподiльну та нерозкладну, значення якої цiлком незалежне
вiд лексичних значень її компонентiв [4, с. 121].

А. Г.Назарян iнтерпретує фразеологiзм як нарiзно оформлену
одиницю мови, яка характеризується повною або частковою
семантичною змiною компонентiв [10, с. 42]. При цьому сам науковець
визнає, що подiбне визначення є занадто загальним.

Французький лiнгвiст П. Гiро вважає, що фразеологiзм — це вираз,
що складається iз декiлькох слiв, якi утворюють синтаксичну та
лексичну єднiсть i яким властивi такi характернi ознаки: єднiсть форми
i значення; вiдхилення вiд граматичної чи лексичної норми; особливе
метафоричне значення [10, с. 9].

На думку Л.А.Юрчук, фразеологiчна одиниця представляє
усталене стiйке словосполучення з постiйним, вiдтворюваним
за традицiєю складом компонентiв, у якому втрачена їх лексична
самостiйнiсть i яке виражає цiлiсне фразеологiчне значення, створюване
в основному внаслiдок переосмислення вiльного словосполучення, а
також виступає членом речення [12, с. 4].

А. Рей розумiє фразеологiзм як цiлiсний i немотивований
лiнгвiстичний знак, що є «довiльним» по вiдношенню до своїх
компонентiв i повнiстю непередбачуваним [10, с. 10]. Пiдтримуючи
позицiю Т.О.Алексахiної, вважаємо це твердження не зовсiм
коректним. Фразеологiзми є мотивованими, вони представляють
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знаки вторинної номiнацiї, що полягає в певному переосмисленнi
дiйсностi з метою виконання певної номiнативної функцiї. Я.А.Баран
пiдкреслює, що фразеологiзм як знак утворюється в результатi повної
або часткової метафоризацiї, що також є свiдченням вмотивованостi
фразеологiзму [1, с. 83].

Наведенi дефiнiцiї лише частково демонструють рiзноманiття
думок лiнгвiстiв щодо природи й сутностi фразеологiчної одиницi. При
цьому аналiз лiтератури за темою розвiдки показує, що бiльшiсть
науковцiв наголошують, що фразеологiзмам властивi наступнi ознаки:
нарiзнооформленiсть (наявнiсть у фразеологiзмi двох i бiльше
складникiв), вiдтворюванiсть, стiйкiсть (структурна й семантична),
цiлiснiсть. Факультативними ознаками фразеологiчних одиниць
вважають iдiоматичнiсть, образнiсть та експресивнiсть.

Враховуючи вищенаведене, у нашiй роботi фразеологiзм розумiємо
як усталене, стiйке, образне словосполучення або речення iз постiйним
складом компонентiв, що вiдтворюється в мовленнi як готова одиниця
з цiлiсним метафоричним значенням, яке не складається iз суми
лексичних значень його складових компонентiв.

Вище ми звертали увагу, що зоонiми є часто вживаними у структурi
фразеологiзмiв. За словами О.В.Семенової, це обумовлено тим, що
в образах, створених за допомогою зоонiмiв розкриваються риси
тварин, якi людина переймає на себе. Для характеристики своєї
поведiнки, зовнiшностi або способу життя людина обирає тих тварин,
звички i спосiб життя яких їй добре знайомi. Таким чином, аналiз
фразеологiзмiв з компонентом-зоонiмом дає змогу виявити особливостi
уявлення людини про себе й оточуючий свiт [11, с. 113]. Крiм того, цей
тип фразеологiзмiв вiдображає нацiональнi уявлення про символiзм
тваринного свiту, а тому часто однаковi риси позначаються рiзними
образами у рiзних народiв.

Варто зазначити, що образи-зоонiми деяких фразеологiзмiв є
спiльними для бiльшостi мов свiту й iнтерпретацiя таких виразiв
не викликає складнощiв, тому що цi фразеологiзми «запозиченi
з християнської релiгiї, зокрема з Бiблiї та Євангелiя. Вони
мають iнтернацiональний характер i є зрозумiлими для бiльшостi
народiв, що прийняли християнство» [13, с. 106]. Iншим джерелом
iнтернацiональних образiв є епос, а саме: зображення тварин у
мiфологiї. Тут критерiї приписування людських рис тваринам є
незмiнними: лисиця — символ хитростi, лев — мужностi, осел —
дуростi, тощо. Вони не потребують спецiального пояснення i зрозумiлi
широкому колу носiїв європейських мов: старий лис = an old fox =
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un vieux renard [13, с. 106]. Зауважимо, що в нацiональних культурах
iнтернацiональний образ-зоонiм може мати й iншi значення, що
свiдчить про яскраво виражену нацiональну специфiку.

У данiй роботi пропонується аналiз структурних i семантичних
особливостей французьких фразеологiзмiв iз компонентом-зоонiмом.

Аналiз корпусу прикладiв показує, що з точки зору структури
переважна кiлькiсть фразеологiчних одиниць iз зоонiмним компонентом
представлена у формi порiвняльних (компаративних) зворотiв,
представлених мiнiмум 3 компонентами, один з яких сполучник comme.
А. Г.Назарян розрiзняє 3 типи подiбних порiвняльних фразеологiчних
зворотiв:

1) порiвняння, утворенi прикметником i iменником, який може бути
поширеним i мати залежнi слова. Цей найбiльш часто вживаний тип
порiвняння [9, с. 7]: capricieux comme une chèvre (букв. примхливий як
коза) — дуже примхливий [9]; rare comme un mouton à cinq pattes (букв.
рiдкiсний як баран з п’ятьма ногами) — дуже рiдкiсний [9];

2) порiвняння, утворенi дiєсловом i iменником, який може бути
поширеним i мати залежнi слова [9, с. 7]: écrire comme un chat (букв.
писати як кiшка) — писати нерозбiрливо [9], в українськiй мовi говорять
«писати як курка лапою»; aller comme une corneille qui abat des noix
(букв. робити щось так, як ворона розбиває горiхи, тобто старанно, але
незграбно) — робити щось незграбно [9];

3) порiвняння, утворенi адвербiалiзованим прикметником у
поєднаннi з iменником. З семантичної точки зору цi вирази можна
розцiнювати як прислiвники у найвищому ступенi: droit comme une
flèche — прямий (прямо) як стрiла [9, с. 7–8].

Аналiз корпусу прикладiв показує, що фразеологiчнi порiвняння
прикметник + comme + iменник майже в два рази перевищують
кiлькiсть фразеологiзмiв, структура яких представлена схемою дiєслово
+ comme + iменник. Третiй тип порiвнянь, де перший компонент
представлений адвербiалiзованим прикметником серед фразеологiчних
виразiв з компонентом-зоонiмом зафiксовано не було.

Структура словосполучення притаманна також фразеологiзмам,
що не виражають порiвняльного значення. Зазвичай це дiєслiвнi
словосполучення:

Avoir la mémoire d’éléphant (букв. мати пам’ять слона) (тут i надалi
букв. переклад наш — А.Б., Н. З.) — мати дивовижну пам’ять; бути
злопам’ятним [7];

Acheter un chat en poche (букв. купити кота в кишенi) — купити
кота в мiшку [7];
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Chercher des poux à qn (букв. шукати блiх у когось) — чiплятись до
когось по дрiбницях, прискiпуватися [7].

Окрiм порiвняльних фразеологiчних зворотiв, якi за структурою
вiдповiдають словосполученню, було зафiксовано фразеологiзми,
структура яких представляє комунiкативну одиницю — речення, цi
фразеологiзми вживаються як окрема завершена думка:

La moindre mouche qui le piquera sera un taon (букв. найменша муха,
яка його вкусить, буде ґедзем) — вiн робить iз мухи слона [7];

Il faut céder le pas aux sots et aux taureaux перекладається як
«впертому й дурному краще поступитись» [7]. В оригiналi використано
зоонiм «taureau», що означає бик;

On n’apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces або Ce n’est pas
à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces (букв. стару мавпу
не навчиш кривлянням / кривлятись) — не вчи вченого [7].

Також було знайдено приклади, де фразеологiзм у формi речення
мiстить порiвняльний зворот зi сполучником comme:

Il fait noir comme dans la gueule du loup (букв. темно як у пащi
вовка) — темно, хоч в око стрель [7];

Il est chargé d’argent comme un crapaud de plumes (букв. вiн
забезпечений грошима як жаба пiр’ям) перекладається еквiвалентами
«вiн голий як миша», «у нього вiтер гуляє в кишенях» [9], що означає
вiдсутнiсть грошей у людини.

Отже, з точки зору структурної органiзацiї французькi
фразеологiзми з компонентом-зоонiмом вiдповiдають 4 структурам:
словосполучення у формi порiвняльного звороту, словосполучення без
порiвняння, повне речення, повне речення з порiвняльним зворотом.

Аналiз корпусу прикладiв у семантичному аспектi свiдчить, що
залежно вiд типа зоонiма дослiджуванi фразеологiзми можна роздiлити
на такi групи:

1) фразеологiзми з назвами власне тварин, де можливо виокремити
двi пiдгрупи: зоонiми на позначення диких звiрiв i свiйських
тварин;

2) фразеологiзми з назвами птахiв;

3) фразеологiзми з назвами риб, земноводних i плазунiв;

4) фразеологiзми з назвами комах i павукiв.

Варто зазначити, що iснують також фразеологiзми з зоонiмним
компонентом на позначення назв частин тiла тварин, але в данiй роботi
вони не розглядаються.
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Вiдповiдно до наших пiдрахункiв найбiльш численною групою з-
помiж 200 проаналiзованих фразеологiзмiв є вирази з зоонiмами на
позначення власне тварин, вони налiчують 68,5% вiд загальної кiлькостi
корпуса прикладiв, з них 28% виразiв мають у своїй структурi назву
дикого звiра, тодi як зоонiми на позначення свiйських тварин вжито у
40,5% проаналiзованих одиниць. Iмовiрно, це обумовлено бiльш тiсним
«спiлкуванням» людини й приручених нею тварин у процесi еволюцiї.

На користь цього свiдчить той факт, що найчастiше у фразеоло-
гiзмах вживається зоонiм chien (собака), який був однiєю з перших
приручених тварин. Цiкаво, що значення виразiв iз зоонiмом chien,
досить рiзнi i мають бiльше негативних вiдтiнкiв, анiж позитивних.
Розглянемо кiлька з них:

1) собака уособлює неймовiрно вiддане створiння: fidèlе (devoue)
comme un chien — вiрний (вiдданий) як собака;

2) характеризує нещасливе життя: vivre / mourir comme un chien —
жити / померти як собака [9]; recevoir qn comme un chien dans un jeu de
quilles — зустрiти когось неприязно. Буквальний переклад «прийняти
когось як собаку пiд час гри в кеглi» А. Г.Назарян пояснює тим, що
собака, вриваючись у гру, збиває кеглi, чим викликає невдоволення
гравцiв [9];

3) характеризує сварливу людину: hargneux commе un dogue (букв.
непривiтний, сварливий як дог), або складний характер, що заважає
жити разом з цiєю людиною: avoir un caractère de chien (букв. мати
собачий характер), deux chiens à un os ne s’accordent (букв. двi собаки
з однiєю кiсткою не дiйдуть згоди) два ведмедi в однiй барлозi не
вживуться [7].

Окрiм зоонiма chien, з-помiж назв свiйських тварин досить часто
використовуються зоонiми âne (вiслюк), chat (кiт), cochon (свиня),
vache (корова), а серед диких звiрiв найбiльш продуктивним є зоонiм
loup (вовк).

Аналiз семантичних значень фразеологiзмiв iз компонентом-
зоонiмом, показав, що вони виражають рiзнi види емоцiй, характери-
стики людської поведiнки та якостi характеру. Найбiльше зоонiмiв
використовується, щоб описати такi людськi якостi, як: працьовитiсть,
лякливiсть, моторнiсть (вправнiсть), дурiсть, непривабливiсть
(потворнiсть), балакучiсть.

Працьовитих людей зазвичай ототожнюють iз бджолами — laborieux
(або diligent) comme une abeille, мурахами — laborieux (або diligent)
comme une fourmi, волами — travailler (розм. piocher) comme un boeuf [7,
9].
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Страх i лякливiсть пов’язують з образами страуса — faire comme
l’autriche (букв. робити як страус, тобто ховати голову), зайця — peureux
comme un lièvre (букв. лякливий як заєць), курки — donner la chair
de poule à qn [7, 9] (букв. дати/зробити комусь курячу шкiру, тобто
сильно налякати когось. В українськiй мовi еквiвалентом може бути
вираз «мурашки по шкiрi»).

Частiше за все швидкiсть (моторнiсть) асоцiюється iз кiшкою — agile
(букв. швидкий) comme un chat, оленем — agile comme un cerf, бiлкою —
agile comme un écureuil, тигром — agile comme un tigre, зайцем — vif
comme un lièvre та пташкою — vif comme un oiseau [9].

Дурну, неосвiчену людину описують, використовуючи зоонiми
вiслюк — les ânes parlent latin (дурнi полюбляють говорити з пихою) [7],
гуска — bête comme une oie (дурний як гуска), iндик — bête comme
un dindon (або une dinde), жаба — bête comme une grenouille, карп —
ignorant comme une carpe (неосвiчений як карп) [9].

Своєрiдними є асоцiацiї на позначення непривабливостi. Французи
у деяких випадках використовують зоонiм pou (воша) — laid comme
un pou [9] (букв. потворний (огидний) як воша). Також негарними
вважаються мавпа — laid comme un singe, жаба — laid comme un crapaud
та гусiнь — laid comme une chenille [9].

Балакучих людей порiвнюють лише з представниками роду птахiв,
наприклад, parler (або réciter, répéter) comme un perroquet (букв.
говорити (розповiдати, повторювати) як папуга), bavard comme une pie
(букв. балакучий як сорока), bavard commе un merle (букв. балакучий
як дрiзд) [7, 9].

Цiкавими представляються також фразеологiзми на позначення
нечесних людей або тих, хто може легко викрутитись iз будь-якої
ситуацiї. У подiбних виразах використовується образ плазунiв (вужi,
змiї) або риб: souple comme un serpent (гнучкий як змiя), souple comme
une couleuvre (гнучкий як вуж), souple comme une anguille (букв.
гнучний як вугор), se retourner comme une carpe sur le gril (букв.
повертатись як карп на грилi). Зауважимо, що вирази з зоонiмами-
назвами риб при перекладi на українську змiнюють образ риби на
образ вужа.

Подiбну характеристику приписують кiшкам: Retomber comme un
chat sur ses pattes (букв. падати як кiшка на лапи), що означає вправно
виплутатись iз неприємної ситуацiї, вийти сухим iз води [9].

Незвичайними з точки зору української кiльтури виглядають
наступнi асоцiацiї. Людину, яка чимось вiдрiзняється вiд iнших,



28 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

французи називають бiлим дроздом rare comme un merle blanc [9]
(букв. рiдкiсний як бiлий дрiзд), українцi називають її бiлою вороною.

Несерйозну, легковажну, неуважну людину асоцiюють iз хрущем
étourdi comme un hanneton (букв. легковажний як хрущ) через те, що
вiн, лiтаючи, часто б’ється об рiзнi перепони та падає [9, с. 89].

Вираз fier comme un pou [7] (букв. гордий як воша), що описує
пихату людину, у французькiй мовi спiввiдноситься з зоонiмом воша,
тодi як український еквiвалент — пихатий як iндик.

Український вираз «виглядати як опудало» у французькiй мовi
асоцiюється з образом собаки — ressembler à un chien coiffé [7] (букв.
бути схожим на зачесану собаку).

Як бачимо, фразеологiзми iз компонентом-зоонiмом є вiдображен-
ням менталiтету певного народу, про що свiдчать вiдмiнностi викори-
станих образiв-зоонiмiв.

Враховуючи вищенаведене, можна зробити наступнi висновки.
З точки зору структури фразеологiзми з зоонiмним компонентом
представляють словосполучення, найчастiше компаративнi, або
повнi речення. Французька мова володiє своєрiдною, розвиненою i
рiзноманiтною системою образiв-зоонiмiв, представлених назвами на
позначення свiйських тварин, диких звiрiв, птахiв, риб, плазунiв i
комах. Найбiльш продуктивними виявились зоонiми на позначення
свiйських тварин. Найчастiше фразеологiзми з зоонiмним компонентом
виражають риси характеру людини, зокрема працьовитiсть, лякливiсть,
вправнiсть, дурiсть, непривабливiсть (потворнiсть) i балакучiсть.
Перспективи подальших дослiджень вбачаємо у порiвняльно-
зiставному аналiзi фразеологiзмiв iз зоонiмами у французькiй i
англiйськiй мовах, з метою виявлення спiльних i вiдмiнних образiв-
тварин у складi фразеологiчних одиниць.
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Бiрюкова В.О., Захарова Н.О. Семантико-прагматична
еквiвалентнiсть сталих виразiв iз компонентом на позначення
днiв тижня (на матерiалi української, англiйської i французької
мов).
Подана стаття присвячена проблемi еквiвалентностi при перекладi
сталих виразiв iз компонентом на позначення днiв тижня. Матерiалом
дослiдження послугували фразеологiзми української, англiйської i
французької мов. У роботi розкрито сутнiсть поняття «еквiвалентнiсть»,
окреслено особливостi й способи перекладу фразеологiзмiв. Проаналiзовано
сталi вирази з компонентом на позначення днiв тижня i їх еквiваленти
в дослiджуваних мовах з точки зору збереження семантичного i/або
прагматичного значення оригiнального виразу при перекладi.
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прагматика, день тижня.
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эквивалентность устойчивых выражений с компонентом дни
недели (на материале украинского, английского и французского
языков).
Данная статья посвящена проблеме эквивалентности при переводе устой-
чивых выражений с компонентом дни недели. Материалом исследования
послужили фразеологизмы украинского, английского и французского
языков. В работе раскрыто сущность понятия «эквивалентность», рассмо-
трено особенности и способы перевода фразеологизмов. Проанализировано
устойчивые выражения с компонентом дни недели и их эквиваленты в
исследуемых языках с точки зрения соответствия семантического и/или
прагматического значения выражения в оригинале и в переводе.
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Biriukova V.O., Zakharova N.O. Semantic and pragmatic equivalent
of idioms with days of the week component (on the material of
Ukrainian, English and French languages).
The present paper focuses on the problem of translation equivalence of idioms
with days of the week component. The authors examined the phraseological
units of the Ukrainian, English, and French languages. The paper describes
the notion «equivalence», the specificities and methods of translating
phraseological units. The authors compare the phraseological units with days
of the week component and their equivalents in the studied languages in
terms of the correspondence of the semantic and/or pragmatic meaning of the
original expression and its translation.

Key words: equivalence, idiom, semantics, pragmatics, day of the
week.

Постановка проблеми. Переклад з однiєї мови на iншу передбачає
якнайточнiшу передачу смислу й структури, стилю й експресивного
забарвлення повiдомлення мови-оригiналу засобами мови, на яку
робиться переклад. Проблема еквiвалентностi найбiльш гостро
постає при перекладi фразеологiзмiв, оскiльки вони є вiдображенням
свiтосприйняття кожного конкретного народу i їхнє значення
найчастiше не складається iз суми значень компонентiв, що входять
до структури виразу. Крiм того, фразеологiзми характеризуються
етнокультурною специфiкою й iдiоматичнiстю, тому їх iнтерпретацiя
зазвичай потребує детального ознайомлення з iсторiєю їх виникнення
та культурою мови перекладу.

Предметом дослiдження даної роботи є фразеологiзми з компо-
нентом на позначення днiв тижня. Iнтерес до цiєї категорiї сталих
виразiв обумовлюється тим, що часто вживанi у повсякденному
життi лексеми на позначення днiв тижня зберiгають у своїх назвах
нацiонально-культурнi асоцiацiї (уявлення), пов’язанi з певними
традицiями й вiруваннями, що вплинуло на значення дослiджуваних
фразеологiзмiв.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Дослiдженню
еквiвалентностi й проблемi перекладу фразеологiзмiв присвячено
численнi роботи зарубiжних i вiтчизняних науковцiв, серед яких
Ю.Найда, Дж.Кетворд, В.Коллер, Г.Єгер, К.Раiс, Г.Вермеєр,
О.Д.Швейцер, Я.Й.Рецкер, В. I.Карабан, Л.К.Латишев,
В.Н.Комiсаров, В.С.Виноградов, М.Караневич, В. Г. Гак, Ю.В.Шнiп.
У проаналiзованих наукових працях вченi зосереджують увагу
головним чином на загальних засадах досягнення еквiвалентностi
мiж мовою оригiналу й мовою перекладу. У якостi дослiджуваних
мов науковцi найчастiше обирають українську й англiйську або
нiмецьку мови. Однак днi тижня як складова частина фразеологiзмiв i
еквiвалентнiсть подiбних виразiв залишаються поза увагою дослiдникiв,
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що обумовлює актуальнiсть нашої роботи. Крiм того, на нашу думку,
пошук еквiвалентiв фразеологiзмiв iз компонентом на позначення днiв
тижня саме в українськiй, англiйськiй й французькiй мовах є дуже
доречним, оскiльки представники сучасних Великої Британiї i Францiї
знаходились у постiйнiй взаємодiї протягом iсторичного розвитку, за
часiв Римської iмперiї всi три мови зазнали впливу латини, всi цi
народи сповiдують християнство, але при цьому назви днiв тижня в
кожнiй iз культур мають власне, як правило, сакральне походження
(на честь слов’янських, германських або римських богiв вiдповiдно), що
вплинуло на семантико-прагматичну характеристику сталих виразiв
кожної культури.

Варто зазначити, що з плином часу сакральнiсть назв днiв тижня
була втрачена i можна спостерiгати еволюцiю вiд теоцентричних
асоцiацiй днiв тижня до антропо- i, навiть, егоцентричних. Таким
чином, через фразеологiчнi одиницi вдається частково декодувати
типовий настрiй людини та її вiдношення до настання того чи iншого
дня тижня [5, с. 28].

Мета даної роботи полягає у дослiдженнi еквiвалентностi
фразеологiзмiв iз компонентом на позначення днiв тижня у
семантичному й прагматичному аспектах на матерiалi української,
англiйської i французької мов.

Виклад основного матерiалу. Одним iз ключових понять
теорiї перекладу вважається поняття «еквiвалентнiсть», що зазвичай
розглядається у спiввiдношеннi з поняттям «адекватнiсть перекладу».
Бiльшiсть науковцiв схиляються до думки, що адекватнiсть є ширшим
за поняття «еквiвалентнiсть». Так, В.Н.Комiсаров зазначає, що
адекватнiсть позначає варiант перекладу, який забезпечує необхiдну
повноту мiжмовної комунiкацiї у конкретних умовах, тодi як
еквiвалентнiсть передбачає смислову спiльнiсть одиниць мови й
мовлення, що ототожнюються мiж собою [13, с. 92].

К.Раiс i Г. Вермеєр iнтерпретують еквiвалентнiсть як особливий
варiант адекватностi, що охоплює вiдношення як мiж окремими
знаками, так i мiж цiлими текстами, при цьому еквiвалентнiсть текстiв
зовсiм не означає еквiвалентнiсть всiх складових цих текстiв [13, с. 93].

Подiляючи точку зору К.Раiса i Г.Вермеєра, О.Д.Швейцер
наголошує, що при перекладi еквiвалентнiсть встановлюється не
мiж словесними знаками як такими, а мiж актуальними знаками
як сегментами тексту [13, с. 93]. Iншими словами, еквiвалентнiсть
передбачає переклад не окремих слiв як мовних знакiв, що характе-
ризуються вiртуальною референцiєю, а використаних у мовленнi
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їхнiх актуалiзованих варiантiв, що мають конкретну референтну
спiввiднесенiсть iз ситуацiєю мовлення.

Таким чином, еквiвалентнiсть передбачає збереження вiдносної
рiвностi змiстової, смислової, семантичної, стилiстичної, функцiонально-
комунiкативної iнформацiї, яка мiститься в оригiналi [2].

Зважаючи на вiдмiнностi й особливостi (лiнгвiстичнi, культурнi
тощо) мов оригiналу й перекладу, дослiдники визначають декiлька
шляхiв досягнення еквiвалентностi перекладу, тобто передачу тих
властивостей оригiнального тексту, якi мають бути збереженi пiд
час перекладу. Серед моделей перекладу найвiдомiшими є теорiя
закономiрних вiдповiдностей Я.Й.Рецкера, теорiя рiвнiв еквiвален-
тностi В.М.Комiсарова, теорiя функцiональної еквiвалентностi
О.Д.Швейцера, динамiчна модель перекладу Ю.Найди, схема
В. Г. Гака i Ю. I.Львiна [1, 13]. Серед типiв еквiвалентностi називають
структурну, семантичну, лексичну, прагматичну, стилiстичну.

У данiй роботi основну увагу зосереджено на двох типах еквiва-
лентностi: семантичнiй, яка передбачає збiг значення та комунiкатив-
ної iнтенцiї вихiдного тексту i перекладу (у випадку незбiгу структур),
i прагматичнiй, що позначає збiг комунiкативної iнтенцiї вихiдного
тексту й перекладу за рiзної структури й значення [14, с. 148].

Варто зауважити, що на сучасному етапi розвитку теорiї перекладу
науковцi все бiльше концентруються на досягненнi саме прагматичної
еквiвалентностi. У. Еко пояснює таку позицiю тим, що перекладати —
це не лише розумiти внутрiшню систему певної мови i структуру
даного тексту, написаного цiєю мовою, а й побудувати таку текстуальну
систему, яка може здiйснити аналогiчний вплив на читача у планi
семантичному, синтаксичному, стилiстичному, метричному i звукосим-
волiчному [7, с. 84]. Вважається, що прагматична еквiвалентнiсть
iснує тодi, коли переклад адекватно вiдтворює систему цiнностей
оригiналу в рамках основних прагматичних категорiй тексту. При
цьому прагматична еквiвалентнiсть може iснувати без семантичної i
синтаксичної еквiвалентностi [7, с. 84].

Iншими словами, при перекладi важливо правильно передати
сáме комунiкативну iнтенцiю оригiналу повiдомлення, що може бути
досягнуто вiдмiнними вiд вихiдного тексту лексичними засобами
й синтаксичними конструкцiями. Необхiднiсть збереження сáме
смислової вiдповiдностi особливо яскраво демонструє переклад
фразеологiчних одиниць, одна iз характеристик яких — iдiоматичнiсть.
Як наслiдок, еквiвалентнiсть перекладу фразеологiзмiв має певнi
особливостi. По-перше, «прагнення точностi перекладу не повинно
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зводитися до калькування, оскiльки калькування та дослiвний
переклад провокують спотворення змiсту фразеологiзму i призводять
до втрати його самобутностi, автентичностi. В роботi з перекладом
основний їх змiст не можна перекладати не враховуючи форми, адже
сама форма фразеологiчної одиницi теж має певне забарвлення i несе
певну iнформацiю i нерiдко її визначає. Iнформацiя, яка мiститься у
фразеологiзмi, сприймається iнодi лише через саму форму» [3, c. 85].
По-друге, пiд час перекладу фразеологiзмiв важливо звертати увагу
на лаконiчнiсть i влучнiсть передачi думки (Л. Гречина), збереження
образностi, виразностi (Я. I. Рецкер, Л.К.Латишев), а також контекст
(А.Р. Зубрик).

Б.Т.Кашароков визначає 4 аспекти, якi необхiдно враховувати
пiд час перекладу сталих виразiв: 1) лiнгвiстичний залежить вiд
компетентностi перекладача та знання мови оригiналу, володiння
засобами образностi. Цей аспект включає знання лiнгвiстичних i
лiнгвокраїнознавчих реалiй, що стосуються iсторичних подiй, традицiй
i звичаїв; 2) когнiтивний має за основу фоновi знання перекладача,
а саме: знання тематики i предмета (важливим є вибiр мовних
засобiв для забезпечення доступностi сприйняття й розумiння тексту);
3) ситуативний стосується усвiдомлення перекладачем ситуацiї
(контексту) без наявного ключового слова; 4) прагматичний базується
на суб’єктивних знаннях перекладача [14, с. 147].

Науковцi [2, 3, 6, 9, 14] визначають такi основнi шляхи перекладу
фразеологiчних одиниць:

1) передача фразеологiзма фразеологiзмом-вiдповiдником у мовi
перекладу. Це найкращий спосiб перекладу, який забезпечує досягнення
найвищого ступеня i семантичної, i прагматичної еквiвалентностi;

2) переклад за допомогою фразеологiчного аналога, коли прагматич-
не значення оригiнального фразеологiзму зберiгається, але використо-
вуються рiзнi образи у вихiдному варiантi й у перекладi;

3) описовий метод передбачає тлумачення, пояснення, порiвняння,
опис, тобто використання засобiв, якi передають у максимально
виразнiй i стислiй формi змiст фразеологiзму;

4) «калькування або дослiвний переклад застосовується у випадках,
коли за допомогою iнших прийомiв, зокрема фразеологiчних,
неможливо передати цiлiснiсть експресивно-емоцiйного та семантико-
стилiстичного значення фразеологiчної одиницi, яке необхiдно донести
до читача. Основне в застосуваннi фразеологiчного калькування — це
створення нового сполучення в мовi перекладу за умови копiювання
структури вихiдного фразеологiзму» [14, с. 118].
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Як бачимо, семантична еквiвалентнiсть досягається лише у
разi використання фразеологiзма-вiдповiдника i частково у разi
калькування. Проте незалежно вiд обраного варiанту перекладу
прагматична еквiвалентнiсть є обов’язковою умовою успiшного й
адекватного перекладу, оскiльки зберiгає «однакову комунiкативну
значущiсть текстiв вихiдної мови та мови перекладу» [1, с. 123].

Спосiб перекладу обумовлюється залежно вiд того, чи має фразео-
логiзм еквiвалент у мовi перекладу. За цим критерiєм розрiзняють
еквiвалентнi й безеквiвалентнi фразеологiзми. Еквiвалентнi сталi
вирази в свою чергу подiляються на повнi еквiваленти й частковi
еквiваленти. Особливiстю першої групи є те, що вони мають не лише
однакове значення в обох мовах, але й однакову лексичну й граматичну
структуру [6, с. 318]. До повних еквiвалентiв зазвичай належать
фразеологiзми, джерелом яких є Бiблiя, стародавнi мiфи та легенди,
загальновiдомi iсторичнi подiї. Часто подiбнi фразеологiзми називають
iнтернацiоналiзмами [6, с. 318]. Частковi еквiваленти не означають
недостатньої повноти в передачi значення, а лише мають певнi лексичнi,
граматичнi або лексико-граматичнi вiдмiнностi [6, с. 318].

Ю.В.Шнiп звертає увагу на те, що фразеологiзми можуть
зберiгати нацiонально-культурнi аспекти. У такому випадку
найголовнiше завдання — це передати нацiональний колорит без замiни
фразеологiзму еквiвалентом, який несе в собi зовсiм iншi культурнi
реалiї. Фразеологiчна одиниця може мати еквiвалент у мовi перекладу,
а контекст його вживання не дає змоги зробити таку замiну [14, с. 148].

У данiй роботi було проаналiзовано 40 сталих виразiв iз компонентом
на позначення днiв тижня i зроблено спробу встановити їх семантичну
i/або прагматичну еквiвалентнiсть у дослiджуваних мовах.

В усiх дослiджуваних мовах фразеологiзми з компонентом
«понедiлок» асоцiюються з певними негараздами i мають негативне
забарвлення. Український вислiв «Понедiлок — день важкий» вiдомий
ще з часiв Русi. Iсторiя його появи пов’язана з тим, що в часи
примусового хрещення Русi князь Володимир наказав жорстоко
карати по понедiлках тих, хто не йшов до церкви у недiлю. Княже
слово дiяло навiть у 18 столiттi, i селян, якi не приходили на
церковне богослужiння, привселюдно карали. Тож понедiлок i справдi
став важким днем для людей [10]. Подiбнi уявлення про понедiлок
знаходимо також в англiйськiй i французькiй мовах. Так, англiйськи
вираз «Blue Monday» перекладається як «тяжкий понедiлок», тобто,
день, коли не хочеться працювати. Подiбну семантику небажання
працювати передає також вислiв «Monday feeling» [4]. Французькими
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еквiвалентами вважаємо фразеологiзми «Ça va comme un lundi»
i «Faire le lundi» (байдикувати) [11], якi асоцiюються з поганим
настроєм i лiнощами вiдповiдно. Наведенi приклади можна вважати
семантичними еквiвалентами, оскiльки вони використовують однаковий
образ, виражають подiбне значення й комунiкативну iнтенцiю, але їх
структура в рiзних мовах не зберiгається.

Додамо, що в українськiй культурi понедiлок не просто вважали
важким днем, люди вiрили, що цей день є несприятливим для великих
справ, тому в народi казали: «У понедiлок роботи не починай i в дорогу
не вирушай» [10].

Англiйський вираз «Monday morning quarterback» [4], що означає
знаходити правильну вiдповiдь або робити щось iз запiзненням, коли
час втрачено, має прагматичнi еквiваленти в українськiй i французькiй
мовах: «Якби той розум спереду, що тепер ззаду» i «Avoir l’esprit de
l’escalier» (досл. мати розум сходiв, тобто достойна вiдповiдь виникає,
коли людина вже опинилась на сходах) вiдповiдно — якi зберiгають
загальне значення, але побудованi на iнших образах, в українськiй
i французькiй культурах подiбне значення не асоцiюється з жодним
днем тижня.

Компонент «вiвторок» є одним iз найменш уживаних у сталих
виразах усiх трьох мов. В українськiй культурi цей день вважали
досить сприятливим днем для початку роботи, вiн був приурочений
давньоукраїнському боговi Велесовi, трудiвниковi, тому в українськiй
мовi є така приказка «На вiвторок бiд зiбралось сорок», тобто пiсля
понедiлка зiбралося багато роботи [10]. В англiйськiй мовi можна
зустрiти вираз «from here till next Tuesday», який означає дуже довго [5].

Перiод Карнавалу (аналог Масницi) в англiйськiй i французькiй
культурах пов’язують iз вiвторком як останнiм днем перед Великим
постом, що знайшло вiдображення в таких виразах «Shrove Tuesday» [4]
i «Mardi gras». Як наслiдок, значення французького фразеологiзму «Ce
n’est pas mardi gras aujourd’hui» є вмотивованим i перекладається як:
«чого ти вирядився як на карнавал» [11]. Цей вираз використовують,
коли людина вдягнена в занадто яскраве, чудернацьке вбрання.
Англiйський аналог, запропонований у словнику Larousse [15], — «What
do you think this is, a carnival or something?» вiдтворює семантику й
комунiкативну iнтенцiю оригiнального виразу, так само як i українськi
еквiваленти — «як на весiлля вбрався / як пава вичепурений / як
писанка вбрана», проте українськi фразеологiзми можуть передавати
також позитивне значення «гарний, вродливий». При цьому бачимо, що
компонент на позначення дня тижня присутнiй лише у французькому
фразеологiзмi.
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Аналiз корпусу прикладiв свiдчить, що фразеологiзми iз назвою
наступного дня тижня — середа — вiдсутнi у французькiй мовi. Українцi
пов’язують цей день з релiгiйними традицiями. Так, український
фразеологiзм «скривитися як середа на п’ятницю» виник на ґрунтi
православної традицiї постити в середу i п’ятницю. У цi днi не їли
скоромного, тобто молочного i м’ясного. У п’ятницю постили суворiше,
нiж у середу. Тому i кривиться середа на п’ятницю, бо їй заздрiсно. У
переносному значеннi цей вислiв означає перекосити обличчя вiд болю,
чогось несмачного чи вiд неприємних новин [16].

В англiйськiй мовi можна зустрiти вираз «Black Wednesday», що
виник у зв’язку з рiзким обвалом курсу британського фунта стерлiнгiв
(16 вересня 1992 р.) [4].

Наведенi вище фразеологiчнi одиницi не мають еквiвалентiв
у дослiджуваних мовах, а тому їхнiй переклад представляється
можливим лише описовим способом.

Низка фразеологiзмiв iз компонентом «четвер» мають значення
«нiколи» i можуть вважатись еквiвалентами у дослiджуваних мовах.
Так, український вираз «Пiсля дощику в четвер» має французький
аналог «La semaine des quatre jeudis». Зауважимо, що подiбне значення
мають вирази з назвами iнших днiв тижня «Mardi s’il fait chaud!», «In a
month of Sundays», «When two Fridays (або Sundays) come together». Як
бачимо, змiна образу не впливає на загальну комунiкативну iнтенцiю
виразiв. В українськiй мовi iснують також вирази «краще тепер, як
у четвер» i «як не тепер, то в четвер», що не мають аналогiчного
фразеологiзму з назвою дня тижня в мовi перекладу. Проте подiбними
за значенням в англiйськiй мовi є вирази «better late than never» i
«sooner or later», тодi як у французькiй — «mieux vaut tard que jamais»
i «tôt ou tard» вiдповiдно.

Вiдомий український фразеологiзм «Хто в четвер скаче, той у
п’ятницю плаче», який закликає до працi, застерiгаючи вiд лiнощiв i
надмiрних веселощiв у цей день [10] у дослiджуваних мовах може бути
перекладений лише описовим методом.

Англiйський вираз «Black Thursday», з яким асоцiюється день
обвального падiння цiн акцiй у 1929 р., може бути переданий за
допомогою калькування.

Лексема «п’ятниця» є досить поширеним компонентом фразеоло-
гiзмiв i сталих виразiв у кожнiй з дослiджуваних мов, однак еквiва-
лентiв з таким же образом у мовi перекладу знайдено не було. Так,
наприклад, український фразеологiзм «У нього сiм п’ятниць на
тиждень», який характеризує несерйозну людину, яка часто змiнює
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погляди i не має постiйної думки, має еквiвалентом французький вираз
з iншим асоцiативним зв’язком «Il change d’opinion comme de chemise»
(дослiвний переклад — Вiн змiнює думку як сорочку) [11], натомiсть у
англiйськiй мовi використовуємо описовий метод перекладу — he keeps
changing his mind. Вiдсутнiсть еквiвалентiв даного виразу, iмовiрно,
обумовлена тим, що в дохристиянськi часи на українських землях саме
п’ятниця, а не недiля, була святковим днем, коли селяни вiдпочивали
вiд тяжкої працi. Щоп’ятницi в селах вiдбувалися ярмарки, а отже, це
був день виконання рiзних торгових зобов’язань. Одержуючи грошi,
обiцяли привезти замовлений товар на наступному тижнi, у п’ятницю.
Проте iнколи обiцянки так i залишались обiцянками: термiн сплати
вiдкладали з дня на день, на всi сiм днiв тижня [10, 16].

Французький фразеологiзм «tel qui rit vendredi, dimanche
pleurera» [11] буквально означає: хто у п’ятницю смiється, той у
недiлю буде плакати — i використовується як застереження, що не
варто радiти першим успiхам, допоки невiдомий кiнцевий результат.
Еквiваленти в українськiй i англiйськiй мовах передають таке саме
значення, але використовують iншi образи: Рано пташка заспiвала, як
би кiшка не з’їла; (if you) sing/laugh before breakfast, (you’ll) cry before
supper.

Вiдомий не лише в англомовних країнах вислiв «Black Friday»,
в українськiй мовi має семантичний еквiвалент «Чорна п’ятниця»,
отриманий шляхом калькування, тодi як у французькiй мовi цей
вираз представляє матерiальне (лексичне) запозичення «le Black
Friday» (буквальний переклад le Vendredi noir), iнколи вживають вираз
«Vendredi fou» (навiжена п’ятниця). Окрiм значення, прийнятого в
мовах перекладу, тобто день, коли є великi знижки у магазинах, в
мовi-оригiналi цей вираз може позначати день, коли вiдбуваються
фiнансовi та iншi невдачi, що обумовлює необхiднiсть врахування
контексту при перекладi.

Лiтературний образ слуги Робiнзона Крузо з однойменного роману
Д.Дефо послугував пiдґрунтям виникнення виразу Man Friday i
появу за аналогiєю person Friday, обидва позначають помiчника, який
здатний виконувати рiзноманiтнi задачi. Еквiвалента цьому виразу нi
в українськiй, нi у французькiй мовi знайдено не було.

Ще два англiйськi вирази, на якi хочемо звернути увагу — have a
Friday look (мати похмурий вигляд) i good Friday face (пiсне обличчя),
де увагу зосереджено на зовнiшньому виглядi та загальному почуттi
людини наприкiнцi виснажливого робочого тижня [5, с. 28], є власне
англiйськими сталими виразами, переклад яких здiйснюється описовим
способом.
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Уявлення, пов’язанi з суботою, як кiнцем робочого тижня певним
чином вплинули на формування й значення фразеологiзмiв. Українцi,
наприклад, вважали, що у цей день варто виконати всю хатню
роботу, що накопичилася за цiлий тиждень, i намагалися зробити
все якнайшвидше. Це знайшло вiдображення у таких виразах: У
суботу помий, помаж i спати ляж; Субота — вся робота; Субота —
не робота; Субота — не робота, а в недiлю нема дiла; Субота —
не робота, недiля — не вiльна [11]. У французькiй мовi знайдено
вираз, що характеризує поспiшнiсть у роботi: cela sent le samedi.
Крiм того, цей день асоцiюється з бездiяльнiстю й лiнощами, про що
свiдчить вислiв être né un samedi (буквальний переклад — народитись
у суботу), який означає «бути лiнивим» [11]. В англiйськiй мовi iснує
вираз «Saturday night special», який як i попереднi фразеологiзми з
компонентом «субота» не має фразеологiзму-аналога в дослiджуваних
мовах. Його переклад за допомогою описового методу передбачає таке
пояснення — це знижена цiна на товари, що встановлюється магазином
на короткий термiн в суботу ввечерi перед закриттям [5, с. 28].

Проведене дослiдження свiдчить, що лексема «недiля» є найбiльш
часто вживаним компонентом сталих виразiв у дослiджуваних мовах.
Це день, коли заборонялася будь-яка робота i можна було вiдпочивати,
тому низка сталих виразiв української мови використовується для опису
лiнощiв або бездiяльностi: «Йому щодня недiля»; «Сховай слабiсть на
недiлю, бо тепер робота є»; «Недiля — день вимушеного бездiлля»;
«Як недiля, то й сорочка бiла» [10]. Еквiвалентами цих виразiв, що
зберiгають загальне значення, але використовують iншi образи, в
англiйськiй мовi можуть виступати Every day is holiday with sluggards
(британський варiант перекладу) або A lazy man always finds excuses
(американський варiант).

У французькiй мовi iснує два дуже схожих фразеологiзми, якi
мають кардинально рiзнi значення: «C’est pas tous les jours dimanche»
i «С’est tous les jours le dimanche». Перший вираз в українськiй мовi
має єдиний вiдповiдник-фразеологiзм «не завжди коту Масляна»,
натомiсть англiйська мова пропонує декiлька варiантiв перекладу, серед
яких є фразеологiзм з лексемою недiля — «Every day is not Sunday».
Другий французький вираз означає, що життя — це веселощi, i може
бути перекладений лише описовим способом.

Уявлення про недiлю як день вiдпочинку i/або свято, знайшло
вiдображення у французьких виразах, пов’язаних iз гарним вбранням:
«brave comme un dimanche» (розкiшно вдягнений), «se mettre en
dimanche» (святково вдягнений) — що в англiйськiй мовi еквiвалентне
виразу «put on Sunday clothes».
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Також було знайдено декiлька словосполучень, якi описують людей,
наприклад: «Sunday face» означає лицемiрний вигляд, «Sunday’s child» —
удачливу людину, «Sunday driver» — невмiлого, повiльного водiя.
Останнiй вираз має фразеологiзм-еквiвалент у французькiй мовi —
chauffeur du dimanche.

Висновки. Пiдсумовуючи вищенаведене доходимо висновку,
що значення сталих виразiв iз компонентом на позначення днiв
тижня обумовлюється притаманними кожному народовi образами й
уявленнями, що асоцiюються з конкретним днем тижня. Виникнення
асоцiацiй є наслiдком певних суспiльних подiй або традицiй i
звичаїв, пов’язаних з вiруваннями, головним чином язичницькими. У
результатi, досить невелика кiлькiсть проаналiзованих фразеологiзмiв
однiєї iз дослiджуваних мов має еквiвалент, що повнiстю вiдтворює
семантичне й прагматичне значення у двох iнших. При перекладi
найчастiше можна або вiднайти аналог, який передає досить точно
прагматичне значення, але використовує iншi образи, або застосувати
описовий метод перекладу. Крiм того, можна констатувати, що
найбiльш продуктивний компонент на позначення дня тижня у складi
сталих виразiв усiх трьох мов — це недiля, а найменш вживаними
є назви вiвторка i середи. Перспективи подальших дослiджень
вбачаємо в порiвняльно-зiставному аналiзi англiйських i французьких
фразеологiзмiв з категорiєю «час».
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Мовна специфiка прози Кира Буличова.
У статтi описано мовну специфiку прози Кира Буличова. Установлено,
що письменник умiло використовує увесь арсенал лексико-стилiстичних
засобiв мови. Кожне слово є значущим i вагомим. Навiть складнi поняття
пояснюються весело, доступно. Активно застосовуються антонiми та
синонiми, оцiнна та стилiстично забарвлена лексика, а також виразнi
засоби фразеологiї. За їх допомогою автор характеризує своїх персонажiв,
оцiнює їх, малює художню реальнiсть, пояснює читачам новi слова та
складнi поняття, створює комiчний ефект, веде мову про Добро та Зло.

Ключовi слова: лексико-стилiстичнi одиницi, синонiми,
антонiми, стилiстично забарвлена лексика, фантастика, Кир
Буличов.

Булыга Н.А. (науч. рук.: канд. пед. наук, доц. Каневская О.Б.).
Языковая специфика прозы Кира Булычева.
В статье описана языковая специфика прозы Кира Булычева. Установлено,
что писатель умело использует весь арсенал лексико-стилистических
средств языка. Каждое слово значимо и весомо. Даже сложные понятия
объяснены весело, доступно. Активно употребляются антонимы и
синонимы, оценочная и стилистически окрашенная лексика, а также
выразительные средства фразеологии. С их помощью автор характеризует
своих персонажей, оценивает их, рисует художественную реальность,
объясняет читателям новые слова и сложные понятия, создает комический
эффект, ведет разговор о Добре и Зле.

Ключевые слова: лексико-стилистические единицы,
синонимы, антонимы, стилистически окрашенная лексика,
фантастика, Кир Булычев.

Bulyga N.A. (academic mentor Doc. O.Kanevska). The linguistic
specifics of Kir Bulychev’s prose.
The article describes the linguistic specificity of Kir Bulychev’s prose. It has
been established that the writer skillfully uses the entire arsenal of lexical
and stylistic means of the language. Each word is significant and significant.
Even complex concepts are explained in a fun, accessible way. Antonyms
and synonyms, evaluative and stylistically colored vocabulary, as well as
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expressive means of phraseology are actively used. With their help, the author
characterizes his characters, evaluates them, draws artistic reality, explains
new words and complex concepts to readers, creates a comic effect, and leads
a conversation about Good and Evil.

Key words: lexical and stylistic units, synonyms, antonyms,
stylistically colored vocabulary, fantasy, Kir Bulychev.

Актуальность темы исследования. Кир Булычев (настоящее
имя — Игорь Всеволодович Можейко; 1934–2003) — выдающийся
писатель-фантаст, драматург, переводчик, ученый (его научными
интересами были проблемы литературоведения, востоковедения,
истории). Книги писателя (циклы: об Алисе Селезневой, Великом
Гусляре, сборники: «Летнее утро», «Перевал», «Похищение чародея»,
«Коралловый замок» и др.) вошли в золотой фонд современной
фантастической литературы, прежде всего, для детей и юношества,
заслуженно получили широкую известность. Экранизировано более
20 произведений писателя, самая известная киноверсия — сериал
«Гостья из будущего».

Несмотря на большой интерес читателей к творчеству Кира
Булычева, научных работ, касающихся вопросов жанровой и языковой
специфики его произведений, идиостиля писателя, очень мало.
Существуют некоторые критические статьи, посвященные анализу
отдельных произведений и творческой биографии К.Булычева:
Р.Арбитман В.Борисов, А.Бусыгин, В. Гопман, М.Манаков,
А.Ройфе [1, 2, 4–8]. Поэтому описание язковых особенностей языка
произведений писателя представляется нам актуальным и новым.

Цель статьи — описать языковую специфику прозы Кира Булычева.
Объект исследования — язык фантастических произведений

К.Булычева.
Основное изложение материала. Безусловно, в художественном

тексте каждый элемент становится носителем художественного
содержания, т. е. формирует словесный образ. Кир Булычев — мастер
слова, его произведения написаны выразительным, легким языком.

Фантастические рассказы и повести К.Булычева отличаются
рядом характерных особенностей. Это остросюжетные, динамичные,
насыщенные неожиданными, иногда комическими, ситуациями
произведения, многие из них ориентированы на детей и подростков.
Художественное пространство и время булычевских книг многолики и
разнообразны: это Земля XXI века, океанское дно, космос, прошлое
и др. Фантастическое и сказочное умело соединяется с реальным,
обыденным. Герои книг — фантазеры, путешественники, выдумщики,
школьники и взрослые, инопланетяне и сказочные персонажи.
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Отметим, что в научном исследовании применялся комплекс
методов: сплошной выборки, лингвостилистического анализа худо-
жественного текста, словообразовательного анализа производных
единиц. Методом сплошной выборки языковых единиц из художествен-
ных текстов произведений Кира Булычева [3] были вычленены
языковые единицы и контексты, несущие смысловую и стилистическую
нагрузку.

Проведенный анализ показал, что писатель умело использует весь
арсенал лексико-стилистических средств языка. Каждое слово значимо
и весомо. Даже сложные понятия объяснены весело, доступно. Активно
используются автором и синонимы, и стилистически окрашенная
лексика, и выразительные средства фразеологии. Остановимся на этом
подробнее.

Как показывает наше исследование, К. Булычев активно использует
стилистические возможности антонимов и синонимов. Так, антонимы —
это слова одной и той же части речи с противоположным лексическим
значением. У многозначного слова антонимы могут относиться к
разным лексическим значениям [9, с. 24]. Антонимы употребляются
в художественной речи как выразительное средство создания
контраста. В произведениях Булычева встречаются различные
антонимы, чаще всего они сталкиваются в одном контексте: большой —
маленький, побольше — поменьше, толстый — худой, право — лево,
глупый — умный, плохо — хорошо и др. В контексте: Весеннее утро
началось мирно, а кончилось большим скандалом; Утро было
прохладным, свежим, но солнце уже начало припекать — и
через час-два на берегу станет жарко; Нет, на меня и умники, и
дураки работают. Теперь давай, быстро. Мама ждет, как пройдет
операция.

Часто писатель использует антонимы для описания внешности и
характера героев: Нет, так не годится, — сказал печально толстяк.
— А если мы ошиблись? Если это не та Алиса? Представляете, какую
травму мы нанесем невинному ребенку? — Это та, та, — сказала
Мила. — Она совершенно ненормально все знает. — Но мы очень
деликатные люди, — сказала хрупкая доктор Иванова. — Сначала
мы заглянем в класс и убедимся, что эта наша беглянка. Ты нам
должна помочь; Они так похожи, что не отличишь, а на самом
деле — совершенно разные люди. Маша — серьезная и уверяет, что
любит только науку. А Наташа — страшно легкомысленная
и любит не столько науку, сколько зверей и танцы.
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А также для создания комического эффекта: В науке всегда
найдется кто-нибудь с крайними взглядами, а надо искать
золотую середину. Золотая середина заключалась в том, что
Наташа нашла в сосновом бору в дальнем конце бульвара, в местах
укромных и почти не хоженных, целое поле новорожденных маслят —
к утру они должны подрасти.

Явление антонимии используется и как языковая игра: Если
им осыпать даже бесчувственное растение, например, кактус,
тот сразу начнет переживать, а уж какая-нибудь нежная
мимоза только что разговаривать не сможет; Я пользуюсь
самостоятельностью, — возразил Пашка. — В разумных
пределах; Я буду дурак на осле, а они — ослы на конях!

Частотно использование контекстуальных антонимов: Зря вы ему
верите. Он сейчас искренний, а потом забудет о своих обещаниях.
Не потому, что он лживый или плохой человек, а потому, что
слишком увлекающийся. Таким в космосе не место; Они [пираты]
встречаются где угодно. Бывает, младенец только доковылял до
яслей, а уже пират: спешит отобрать у другого малыша игрушку.
Бывает, пират в жизни никаких законов не нарушил, никого не
ограбил и не убил, а в самом деле — там мысль украл, там слово
зарезал, там чувство задушил, и вреда от него больше, чем от целого
брига с пиратским флагом.

С помощью антонимов автор ведет разговор о Добре и Зле, хорошем
и плохом, умном и глупом: Не пытайся сопротивляться, — сказал
он, — тебе меня не одолеть. Никто не придет к тебе на помощь.
Никто не знает, что ты здесь. . . И гордись тем, что в твоем бывшем
теле будет жить и действовать величайший тиран всех времен
и народов; Если они тебя не жрут, значит, они тебя боятся, —
ответил тиран. — Другого пути нет. Все живые существа делятся
на слабых и сильных, умных и глупых. Глупым и слабым
положено быть в рабстве у сильных. Эти рыбы в рабстве у тебя,
а ты у меня. . . ; Неужели вы ничего не поняли? — удивилась Алиса.
— Не все делятся на господ и рабов. Дельфины — мои друзья.

Многочисленны в словаре художественных произведений
К.Булычева и синонимы — «слова близкие или тождественные
по своему значению, обозначающие одно и то же понятие, но
отличающиеся друг от друга оттенками значения (близкие), либо
стилистической окраской (тождественные), либо обоими этими
признаками» [9, с. 44]. С помощью синонимов автор характеризует
своих персонажей, оценивает их; объясняет читателям новые
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слова и сложные понятия. Например: Они кувыркались, щелкали,
щебетали, звали Алису скорей нырять в воду; Конечно, это могло
быть миражом, иллюзией, шуткой; Будучи человеком гордым
и уверенным в своих способностях, Пашка не скрывал, подобно
некоторым гениям, своих намерений; Алисе удалось не только
найти потерпевший бедствие космический корабль с неизвестной
планеты, но и освободить от заточения инопланетного
путешественника! Космонавт оперся четырьмя длинными
коричневыми руками о края ванны и поднялся; Я изучу твой мозг,
прочту твои мысли, я разберу тебя на атомы и соберу снова.
И всего-то мне на это понадобится час. Потом я поднимусь на
поверхность, и судьба Земли будет решена.

Излюбленным средством выразительности у писателя являются
стилистически окрашенные слова. Булычев активно употребляет
и в авторской речи, и в речи своих героев зафиксированные в
языке эмоционально окрашенные слова, часто с оценочными и
уменьшительно-ласкательными или увеличительными суффиксами:
девчушка, Машенька, Пашенька, домик, рыбешка, туфельки,
платьице, звездочка, кусочек, листочек, старикашка, бороденка,
кепочка, рюмочка, водица, перышко, помаленьку, розовенький,
красненький, малюсенький, худющий, злющий и др. В контекстах:
Пашку с трудом оттащили от аттракциона, и то только когда
робот-экскурсовод сказал, что кони и латы искусственные, а копья —
из мягкого пластика; Фуукс выхватил из стопки розовый листочек;
поклонился ей человечек; Седой бревенчатый домик между ними был
почти незаметен; Папочка! — промяукал мальчик; Как вы думаете,
чем мои крошки молотят в дверь? — спросил Фукс.

Оценочное значение передается и при помощи разговорной и
просторечной лексики. Приведем некоторые контексты: Питекантроп
понюхал гриб, скорчил страшную рожу и бросился в чащу.
Ребята за ним; Она бросилась под экран, подхватила на руки
визжащего детеныша и через несколько секунд отчаянной борьбы
выволокла его наружу; Чепуха какая-то, — сказала Алиса; Дом
Фуукса Алиса прозевала; А что? — спросил Грико, стараясь
пригладить непослушные лохмы. — Роскошно будешь жить,
принцесса; Молчать! — рявкнул начальник караула. — Мы на посту!
Мы при исполнении!; Вы его не знаете. . . — начал было Аркаша,
но посмотрел на Алисину физиономию и осекся; Пашка совсем
зарапортовался, — сказала Машенька. — Видно, участие в драках
не проходит бесследно.
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С оценочной целью используются и формы сравнительной
и превосходной степени прилагательных: умнейший, злейший,
величайший, самый худой, толще и пр.; величайший тиран;
Геракл бросил бублик, надеясь попасть на рог жирафу Злодею —
добрейшему скучному существу.

В произведениях К.Булычева частотны оценочные слова, с
их помощью автор показывает характер героев, выражает их
эмоциональное состояние, оценивает их поступки, качества, например:
крошка, растяпа, свинья, дурачок, дурачье, осёл, болван, негодяй,
молокосос, деревенщина, пройдоха, авантюрист, интриган, тиран,
врун, обжора, плут, шакал, нахал, хам и др. В контекстах: Граф
Визислон Двурогий спьяну назвал барона Крипта Синеусого,
рыцаря Синей Ямы, безнадежным болваном; Он абсолютный
авантюрист, наверно, потому, что его воспитывали в строгости.
До сих пор его в школу провожает бабушка. Что же теперь
делать?; Даже твой непутевый друг оказался сообразительней
тебя. А кем ты, простите за нескромность, там будешь; Он
глядел на это вытоптанное пыльное поле, как голодный обжора
на коробку шоколадных конфет; Какой-то молокосос увидел моих
рабов, которых вели на продажу, и посмел их освободить; Только
без этих нежностей! Я, придворный интриган, этого не люблю;
Он такой пройдоха — второго во всем королевстве не сыщешь; Я,
честно говоря, хоть и у него на службе, этого толстого борова не
выношу. Дурак, жадный, пьяница, картежник. Половину своих
крестьян в рабство продал. Но надо его опасаться. Он дурак-дурак,
но хитрый; Я не за себя, — попыталась улыбнуться Светлана. — Я
за вас, дураки. . . Я как представила себе, что он до вас доберется. . .
Ну как же я раньше о пистолете не догадалась? Ну какая же
я дура!..; Ты чего падаешь, ротозей?!; Нахал, ты не узнаешь
свою вдовствующую королеву-мачеху?; . . . вы, шакалы, молчите, —
сказал дракон. — А то и до вас доберусь; Поднимись сюда, старый
плут, и поклянись перед народом королевства, что этот обычай
отменен.

Активно использует автор и стилистически окрашенные фразеоло-
гизмы, чаще всего, вводя их в речь своих персонажей: втемяшить себе
в голову, как ужаленный, лопнуть от зависти, надоел хуже горькой
редьки, сломя голову, соловья баснями не кормят, белый свет не мил
и мн. др. Например: Опять двадцать пять. Идти — легче легкого;
Со мной шутки плохи. Может, вы его спрятали?; Где же
Пашка? — волновалась она между тем. — Куда он запропастился?
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Сидишь здесь, тратишь время понапрасну, а вдруг его уже на
костер ведут?; Мертвый номер, — подтвердил оруженосец.
— Дальше куда?; И для многих здесь жизнь не сахар; Даже
младенцы об этом знают.

Встречаются и разнообразные прецедентные тексты: афоризмы,
крылатые слова, фразеологизмы, пришедшие из мифов, сказочные
герои и предметы: Мальчишкам это понравилось, и они вцепились
в Алису, как в сказке о репке; Это не лаборатория, а авгиевы
конюшни!; Не желаете ли стать моей дамой сердца? — спросил
маркиз; Это война с ветряными мельницами, как у Дон
Кихота!; Вы не только все испортили, но и курочку загубили.
Наверное, последнюю курочку Рябу на свете; Решение пришло
неожиданно — словно яблоко упало; Может, Пашка догадался
оставлять следы, как Мальчик-с-пальчик; Можно представить,
что подумала Светлана, когда она увидела, как Алиса, измазанная
в земле, мокрая и растрепанная, выходит из мобиля, подобно
статуе древнегреческого героя Лаокоона; Всё в нашем мире
относительно. И время, и расстояния. . . и верность друзьям, и
отвага, и трусость.

Писатель активно использует языковую игру: — А что такое
Швейцария? — спросил турист с Альдебарана. / — Это планета,
где живут швейцары, — ответил робот; Аркаша подружился
с психологом Плюфдекером, и тот подарил ему невероятно
чувствительную смородину, которая съеживалась, если
близко проходил хулиган Геракл, и краснела, когда у нее опадали
листья, потому что полагала, что стоять голой — не совсем
прилично; Он в первый раз попал в космос — раньше мама не пускала,
словно в наши дни можно удержать человека на Земле. Вот и
передержала.

Многочисленной группой в языке писателя является терминологи-
ческая лексика, относящаяся к разными областям научного знания. И
это не случайно. Ведь произведения К. Булычева — это фантастические
повести и рассказы. Его герои живут в будущем, покоряют Вселенную,
путешествуют по разным планетам и галактикам, обустраивают и свой
дом — планету Земля. Автор, умело используя современные научные
представления об астрономии, географии, математике, биологии,
физике, преломляет их через придуманную им художественную
реальность будущего, предлагает свое видение его устройства и
развития.
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Приведем некоторые примеры терминологической и технической
лексики, встречающейся на страницах книг Булычева: Следующий
этаж института занимал исследовательский отдел. Здесь
трудятся специалисты самых различных наук. Прошлое
может дать ответ на задачи, которые не решишь сегодня.
Геологи отправляются за миллиард лет назад, чтобы узнать, как
передвигались земные материки и какой глубины были первобытные
океаны, ботаники привозят из прошлого вымершие растения, чтобы
использовать их в хозяйстве, астрономы собираются посмотреть
собственными глазами на солнечное затмение, которое случилось
три тысячи лет назад в Южной Индии. . .

В сказочно-фантастических произведениях Кир Булычев использует
терминологическую, специальную и профессиональную лексику, как
существующую в современном русском языке, так и придуманную им
самим, а именно:

• наименования научной и бытовой техники повседневного
использования: колба, прибор, микроскоп, телескоп, защитные
маски, фильтры, дезинфекционная камера и др.; временной
экран, счетчик времени, самозатачивающийся перочинный
нож, бластер, самонаводящийся нож, генератор тяготения,
пищедоставка, пенованна, гермованна, телекор, гравиограмма,
электровакуумный комбайн, шлемофон, пневмокассета и др. В
контекстах: Пашка уже вытер все столы, расставил по местам
колбы и микроскопы, убрал в шкафы приборы; . . . оставили
фонари только на улицах, а внутри домов все сделали
совершенно обыкновенно — с пищедоставкой, телекорами,
пенованнами и всякой современной требухой; Капитан
приказал радисту передать срочную гравиограмму; . . . зачем
же жечь дрова, если еду тебе приготовит электровакуумный
комбайн; Алиса переключила шлемофон на внешний прием и
стали слышны звуки океана; . . .Алиса взяла пневмокассету и
принялась изучать язык кринян; Сегодня выходим в большой
прыжок. . . придется лезть в гермованну ;

• наименования средств передвижения: ракета, реактивный
самолет, планетарный катер, аэрокар, разведбот, батискат,
мобиль, сплинтер, флиппузырь, лазерлет, космокатер и
др. В контекстах: . . . по небу протянулась белая полоса. . .
никакой реактивный самолет с такой скоростью не смог
бы пролететь. . . это был сплинтер; . . .женщина стояла на
краю автобусной остановки и ждала, когда подлетит свободный
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флиппузырь; . . . свободных машин в городе нет и ваш мобиль
тоже нужен; . . . стоянка перед вокзалом была переполнена, и
Алисе пришлось кружить над ней, пока не освободилось место
для ее флиппа; . . . аэрокар поднялся в воздух; Космокатер
доктора мелькнул среди астероидов, словно серебряная стрела. И
вот он несется перед нами; Генератор тяготения был надежно
спрятан в кустах. Мобиль никуда не поедет; выскочил
маленький мобиль на воздушной подушке, в котором сидел
старик с неприятным лицом — инспектор;

• наименования животных и птиц из других планет и созданных на
Земле: синебарс, шушонок, тигрокрыс, головаст, акулоид-людоед,
пускуля, комгусь, склиссы, скрррули, говорун, птица Дурында и
др. Например: Алиса осторожно достала из сумки маленького
шестилапого зверька похожего на кенгуренка. У шушонка были
большие стрекозиные глаза; . . . синебарс животное редкое;
Мне приходилось слышать о разных рептилиях Арктура, но с
головастом я еще не встречался; . . . пускуля — это птенец
такой, на Змороме-2 живет; Вот он, перелетный комар! . . .
Павел Гераскин вывел комгуся; Хотя эта штука. . . больше
похожа на крысу-переростка. . . Это тигрокрыс; Скрррулей
отведаешь; Ашиклеки — это существа, подобные тебе. Они
теплые, в их жилах течет кровь, они грубы постоянны и слабы;
Видела Алиса этого спарадека — желудок у него на спине, а
сам похож на кастрюлю, куда надо кидать пищу; Но мы знали,
что неподалеку от нас находится планета Блук, родной дом
говорунов. И мы подумали, что говорун сможет долететь
до дому. Вот, например, как описывается комгусь: Пашка гордо
смотрел на зрителей, а тем временем его творение поднялось на
шесть тонких ног, кончающихся перепончатыми лапами. Серые
перья комгуся кое-как прикрывали его блестящий хитиновый
панцирь, прозрачные крылья были покрыты гусиным пухом, а
вместо клюва из его гусиной головы высовывалось жало длиной
в полметра; склиссы: Как только наш зеленый проводник исчез,
корова потянулась, медленно поднялась на ноги и развернула
длинные перепончатые крылья, которые до того были обмотаны
вокруг ее живота. Корова вздохнула, поглядела на нас большими
печальными глазами, потрясла крыльями, смахивая с них пыль,
оттолкнулась стоптанными копытами и перелетела через
улицу. Летела она как корова — плохо и неумело, но ведь все-
таки летела! ;
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• наименования растений: мангодня, апеляблоки, бараночное дерево,
висан; Джавад достал нож, нарезал мангодыню. Внутри
оказалась большая косточка, свободно выпавшая на блюдо;
Апеляблоки, когда поспеют, ничем не будут отличаться от
настоящих яблок — ни вкусом, ни формой, только размером
они с горошину и растут в колосьях; Тянулся тонкий стебелек
с белой головкой цветка — это лесной висан ;

• название зданий, учреждений: биостанция, Космический центр,
Институт времени, КОСМОЗОО, Космозо, Галактический
совет, информаторий, космовокзал, космопункт, Склад
космических скитальцев, Отдел исправления исторических
ошибок и несправедливостей, Инопланетная секция и др.;

• наименования разумных существ — жителей других планет:
криняне, фиксианец, крокосы, крокрысы, брастак, пилагейцы,
лигмейцы и др. В контекстах: Обыкновенные, если не считать
гостиницы для крокосов. Эта гостиница — прозрачный шар,
внутри которого крокосы будут плавать и любоваться
окрестностями; Он главный пират. Он заставлял нас ему
подчиняться, и он придумывал все злодейства. Его зовут
Крыс, и он с мертвой планеты Крокрыс. Когда-то крокрысы
перебили друг друга в войнах, и последние из них скрываются
в подземельях. Но он не убил себя. Он слишком себя любит,
чтобы убить. Он только потерял сознание. Он думает, что вы
его бросите, и тогда он придет в себя и убежит. Он так уже
делал. Убейте его; Только планета Брастак маленькая, лежит
в стороне от основных путей, а брастаки — домоседы; Я не
Рррр, — ответил брастак, останавливаясь в десяти шагах.
— Я — Мммм; Ни одна душа в Сером облаке не верила, что я
смогу достать черный ящик с сокровищами Кандоры, который
потеряли лигмейцы, когда бежали с этой планеты.

Выводы. Анализ материала показывает, что, рисуя сказочно-
фантастический мир, Кир Булычев умело пользуется всеми лексико-
стилистическими ресурсами русского языка. Книги писателя,
рассчитанные для детей и юношества, написаны живым, веселым,
легким, доступным для детского понимания и восприятия языком.
Они наполнены мягким юмором, психологическим проникновением в
душу ребенка.

Изучение индивидуально-авторских номинаций Кира Булчева
представляется нам перспективным направлением дальнейшего
исследования.
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Дерев’янко Я.С. (наук. кер.: д-р фiлол. наук, проф. Ковпiк С. I.).
Сутнiсть категорiї толерантнiсть у рiзних галузях науки.
У статтi йдеться про змiст категорiї толерантнiсть та шляхи її формування.
Автор статтi розглянув сутнiсть категорiї «толерантнiсть» з точки зору
фiлософiї, психологiї, соцiологiї, лiнгвiстики. Узагальнено, що категорiя
толерантностi дуже змiстовна та має низку важливих понятiйних та
термiнологiчних компонентiв, котрi в єдностi складають її сутнiсть.
Унiкальнiсть цiєї категорiї полягає у тому, що вона постiйно поповнюється
новими значеннями та смислами з рiзних сферах життєдiяльностi людини.
А тому з часом толерантнiсть все бiльше стає дуже зручним iнструментом
для визначення рiвня терпимостi суспiльства.

Ключовi слова: категорiя, толерантнiсть, суспiльство.

Деревянко Я.С. (науч. рук.: д-р филол. наук, проф. Ковпик С.И.).
Сущность категории толерантность в различных сферах науки.
Статья посвящена содержанию категории толерантность и способам
её формирования. Автор статьи исследовал сущность категории
«толерантность» с точки зрения философии, психологи, социологии,
лингвистики. Обобщил результаты формирования содержания категории
«толерантность». Уникальность этой категории заключается в том, что
она постоянно пополняется новыми значениями и смыслами с различных
сфер жизнедеятельности человека. А потому со временем толерантность
все становится более удобным инструментом для определения уровня
терпимости общества.

Ключевые слова: категория, толерантность, общество.

Derevjanko J. (academic mentor Proff. S.Kovpik). The essence of the
category of tolerance in different fields of sciences.
The article deals with the content of the category of tolerance and ways of
its formation. The author of the article considered the essence of the category
«tolerance» in terms of philosophy, psychology, sociology, linguistics. Generally
speaking, the category of tolerance is very meaningful and has a number of
important conceptual and terminological components that make up its essence
in unity. The uniqueness of this category is that it is constantly updated
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with new meanings and meanings from different spheres of human activity.
Therefore, over time, tolerance is increasingly becoming a very useful tool for
determining the level of tolerance of society.

Key words: category, tolerance, society.

Проблема толерантностi охоплює майже усi сфери людського життя.
А стрiмкий розвиток науки, технологiй та iнформатизацiї дали великий
поштовх до глобалiзацiї, коли кордони мiж державами зникають i
вiдбувається зiткнення рiзноманiтних культур, релiгiй та соцiальних
груп. Тому, на нашу думку, проблема толерантностi стає актуальною
саме через це, адже сучасна людина має можливостi подорожувати,
змiнювати свiй спосiб життя, обираючи собi комфортнi умови для
проживання в iншiй країнi. Через це дуже важливо пiдходити до
нових умов життя, користуючись стриманiстю до чужих думок та
поглядiв. Адже толерантнiсть — це разюча протилежнiсть ненавистi,
ворожостi, антипатiї. Майже у всiх мовах можна зустрiти лексему
«толерантнiсть», котра залежно вiд iсторичного досвiду народiв
отримала рiзнi смисловi вiдтiнки. Так, наприклад, в англiйськiй
мовi пiд толерантнiстю розумiють «готовнiсть або здатнiсть без
протесту сприймати особистiсть або рiч», у французькiй мовi —
«повага свободи iншого, його поглядiв, поведiнки», у китайськiй
мовi толерантний, то значить великодушний, в арабськiй мовi
толерантнiсть — «прощення, поблажливiсть, м’якiсть» [3, с. 6].

Ще за часiв античностi фiлософи намагалися пояснити сутнiсть
такого явища, як толерантнiсть. Платон у своїй працi «Держава»,
змальовуючи iдеальну та справедливу державу, стверджував, що її
жителi повиннi бути рiвними, незалежними вiд грошей та терпимими
один до одного. Вiн дбав про те, щоб кожен стан суспiльства мав
можливiсть бути щасливи. Отже, фiлософ розглядав терпимiсть однiєї
людини до iншої один як запоруку всезагального щастя у суспiльствi.

Згодом, у процесi iсторико-культурного розвитку i становлення
фiлософської думки категорiя «терпимостi» суттєво змiнювалася.
I це було природнiм явищем, оскiльки змiнювалося i суспiльство,
а провiдними у людських стосунках ставали рiзнi iдеї, принципи,
змiнювалися норми моралi.

Та найґрунтовнiше сутнiсть толерантностi було дослiджено у
ХIХ столiттi, зокрема у працi «Послання про вiротерпимiсть» (1868)
англiйського фiлософа Джона Локка, в якiй вiн звернув увагу на те, що
всi люди рiзнi та кожен має право обирати у що вiрити, тому держава
повинна бути вiльна вiд свавiльства церкви та насаджування вiри:
«. . .нiде не сказано, що бог надав людям право насильно змушувати
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iнших людей приймати чужу їм релiгiю. . . » [4, c. 95]. Дж.Локк
опiкувався питаннями толерантного ставлення до представникiв рiзних
релiгiй.

Iз часом до толерантнiсть стали виявляти неабиякий iнтерес
представники культур рiзних народiв свiту. Тобто, категорiя
толерантностi виявилася далеко не пасивною та сталою, а такою, яка
розширювала своє змiстове поле та удосконалювала понятiйну базу.

Ведучи мову про сучасний стан вивчення проблеми толерантностi,
слiд пiдкреслити, що вона розглядається як багатоаспектна, певною
мiрою гетерогенна.

Так, В.Лекторський у своїй працi «Про толерантнiсть, плюралiзм
та критицизм» визначає чотири типи розумiння толерантностi:
толерантнiсть як байдужiсть, толерантнiсть як неможливiсть
взаєморозумiння, толерантнiсть як поблажливiсть, толерантнiсть як
розширення власного досвiду i критичний дiалог [3].

«Український педагогiчний словник» толерантнiсть тлумачить у
такий спосiб: «. . .це терпимiсть до чужих думок i вiрувань» [1,
c. 332]. Безумовно, виховання є важливим процесом на шляху до
становлення толерантної особистостi. Головною постаттю виховного
процесу є педагог. Саме вiн регулює мiжособистiснi стосунки дiтей,
а тому повинен пiдготувати їх до дорослого життя i сформувати у
здобувачiв освiти прагнення до взаєморозумiння, миру, злагоди мiж
усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами [1].

Досить важливим елементом у особистостi педагога є його
«особистiсно-професiйний iмiдж — комплексна характеристика, що
iнтегрує в собi його особистiснi та професiйнi якостi» [1]. Оскiльки
учитель є зразком для наслiдування, вiн формує у свiдомостi людей
особливий образ, який демонструє високий рiвень толерантностi.
Тому прикметною ознакою його взаємодiї з учнiвською аудиторiєю є
гуманiстичний принцип, завдяки якому вiн стимулює iнтерес до життя
дитини, поважає та розумiє iнтереси i потреби школярiв, пояснює
незрозумiлi речi, заохочує учнiв бути особистостями, не намагаючись
змiнити їх, пiдкорити та переробити пiд себе. Тож у педагогiчнiй думцi
ретранслятором толерантностi виступає саме вчитель.

Сьогоднi психологи стверджують, що толерантнiсть нi в якому
разi не потрiбно ототожнювати з «терпимiстю», або ще грiше, з
«байдужiстю». В першу чергу, толерантнiсть — це повага до поглядiв,
культури, релiгiї, вiросповiдання iншої людини. З соцiальної точки зору,
толерантнiсть розглядається як особливий спосiб поведiнки, котрий
демонструє поважне ставлення до культури, традицiй iнших нацiй та
народiв.
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Соцiологи вважають, що толерантна поведiнка — це активна
позицiя людини, котра формується на основi визнання чи прийняття
унiверсальних прав та свобод людини. Упровадження вивчення
толерантностi в систему навчання та виховання сучасних учнiв
в майбутньому дасть змогу батькам та вчителям сформувати
багатогранну особистiсть, яка буде поважати iнтереси, погляди, цiнностi
iнших людей, добре розумiтиметься на поведiнковiй унiкальностi
окремих представникiв соцiуму. Сформованi в учнiв знання про
толерантнiсть, на нашу думку, сприятимуть вiдмовi вiд однаковостi чи
релевантностi якої-небудь однiєї точки зору.

Таким чином, ведучи мову про сучасний стан дослiдження
проблеми толерантностi, варто наголосити, що вона розглядається як
багатоаспектна, бо характеризується рiзноманiтнiстю її наповнення.
Ученi виокремлюють релiгiйну, полiтичну, соцiальну, мiжнацiональну
толерантнiсть. Варто наголосити й на тому, що всi форми толерантностi,
безумовно, мають межi. А дороговказом щодо визначення меж
толерантностi слугує чiтка установка: нi за яких умов нiкому не
дозволяти обмежувати свободу особистостi, за умови якщо вона не
обмежує свободу iнших. Тож, мiра толерантностi закладена в свободi
особистостi.

Отже, щоб чiтко усвiдомити сутнiсть категорiї толерантнiсть
украй важливо кожнiй людинi переглянути «Декларацiю принципiв
толерантностi», де зазначено: «Толерантнiсть означає повагу i
розумiння багатої рiзноманiтностi культур нашого свiту, наших
форм самовираження i способiв прояву людської iндивiдуальностi» [2].
Водночас у «Декларацiї принципiв толерантностi» йдеться про те, що
толерантнiсть — це далеко не поступка, поблажливiсть чи потурання.
А це, перед усiм, досить активна позицiя, котра формується на
основi визнання унiверсальних прав та основних свобод людини. Тож
толерантнiсть у жодному разi не може бути виправданням посягання
на основнi цiнностi [2, с. 9].

Пiд час вивчення сутностi толерантностi дуже важливо i цiлком
зрозумiло, що необхiдно визначитися з межами толерантностi. Сучаснi
дослiдження цього явища вказують на те, що для цiлiсного осмислення
сутностi толерантностi дуже важливо обґрунтувати її межi. За критерiй
меж толерантностi науковцi пропонують обрати досить чiтке правило-
вимогу — нiкому нi за яких умов не дозволяти обмежувати свою
свободу, при умовi якщо вона не обмежує свободу iнших. На нашу
думку, у цьому критерiї закладено сутнiсть найвищого морального
принципу — справедливостi. Межа толерантностi до окремої людини,
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до групи людей, до держави проходить там, де починається ганебне
переслiдування Iншого.

Таким чином, як будь-яке явище, толерантнiсть має свiй вимiр i
вiн закладений у свободi та справедливостi, якi корелюють з правами
людини.

А ще дуже важливо не допустити зловживання толерантнiстю, що
може сприяти перетворенню її на зручний iнструмент виправдання
розбещеностi, нав’язування нетрадицiйних для даного соцiуму соцiо-
культурних практик.

Вiдомо, що в психологiї iснує декiлька пiдходiв щодо розумiння
сутностi толерантностi: психофiзiологiчний, iнтеракцiйний, диверси-
фiкацiйний, особистiсний, соцiально-психологiчний, ситуацiйний.

Так, iз погляду психофiзiологiчного, то в такому разi толерантнiсть
варто розглядати, як психофiзiологiчну характеристику людини, котра
може бути у людини природною, тобто вродженою. Усе це вказує на
те, що така особистiсть є адаптивною та стiйкою до рiзних зовнiшнiх
подразникiв.

Не менш цiкавим є iнтеракцiйний пiдхiд до толерантностi, котрий
акцентує увагу на рiвноправ’ї, взаємоповазi, рiвних можливостях,
спiвробiтництвi та солiдарностi у вирiшенi спiльних проблем, також,
що сприяє солiдаризацiї суспiльства, згуртованостi, стриманостi.

Соцiально-психологiчний пiдхiд дає можливiсть розглядати
сенсуальну та диспозицiйну толерантнiсть особистостi. Що ж до
сенсуальної толерантностi, то вона пов’язана зi стiйкiстю особистостi
до впливiв зовнiшнього середовища, у результатi чого знижується
порiг реагування на певний несприятливий фактор за рахунок
зниження чуттєвостi. А от в основi диспозицiйної толерантностi
лежить принципово iнший механiзм, який забезпечує терпимiсть
особистостi у взаємодiї з середовищем. Мова йде про готовнiсть
особистостi до терпимої реакцiї на середовище [5].

I щодо ситуативного пiдходу, то вiн дає можливiсть проаналiзувати
те, як особистiсть у певнiй ситуацiї може проявити iнотолерантнiсть,
котра запобiгає уразливостi людини. З позицiї ситуативного пiдходу, то
варто адекватно оцiнити ситуацiю i не дозволити iншим манiпулювати
особистiсною толерантнiстю.

Розглядаючи толерантнiсть як цiннiсть, тут варто пам’ятати про
те, що вона заперечує насилля, стимулюючи в такий спосiб милосердя,
спiвчуття. Таким чином, у суспiльствi толерантнiсть є суспiльним
iдеалом, котрий дозволяє позитивно приймати певнi вiдмiнностi.
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Розумiючи толерантнiсть як моральний iдеал, необхiдно робити
акценти на тому, що з цiєї позицiї толерантнiсть допустимо розумiти
як партнерство у спiлкуваннi, як суб’єкт-суб’єктну взаємодiю, як
не просто здатнiсть, а й готовнiсть iндивiда без заперечення та
протидiї сприймати чужi думки, стиль життя, характер поведiнки
та iншi особливостi, що цiлому складає основу вiдмови вiд агресiї.
У такий спосiб можна визначити риси толерантностi: паритетнiсть
взаємостосункiв, гуманнiсть поведiнки i вчинкiв, взаємо- i самоповага;
єдинi для всiх та чiтко визначенi межi та рамки поведiнкових моделей,
висока ситуативна самоактуалiзацiя, соцiальне здоров’я, духовна аура,
взаємодопомога, стриманiсть, виваженiсть, делiкатнiсть, прихильнiсть
тощо.

За основу у дослiдженнi обираємо класифiкацiю видiв толерантностi
запропоновану О.Орловською. Вiдповiдно до цiєї класифiкацiї за
об’єктом нетерпимостi iснують такi види толерантностi:

• мiжособистiсна (толерантнiсть до особистiсних особливостей iншої
людини);

• iнтелектуальна (толерантнiсть до iнших поглядiв, iдей, думок);

• етнiчна (толерантнiсть до iншого етносу);

• конфесiйна (толерантнiсть до iншої вiри);

• мiжкультурна (толерантнiсть до iншої культури);

• гендерна (толерантнiсть до iншої статi);

• сексуальна (толерантнiсть до iншої сексуальної орiєнтацiї);

• медична (толерантнiсть до iншого стану здоров’я);

• вiкова (толерантнiсть до iншої соцiальної групи).
Толерантнiсть як моральний iдеал не повинна примирювати

особистiсть iз усiма iншими членами суспiльства. Саме як моральний
iдеал вона диктує деякi обмеження: варто вiдмовлятися вiд того,
що суперечить основi моральностi, а також вiдхиляти усе те, що
суперечить iдеалу толерантностi.

Окрiм меж та принципiв, толерантнiсть виконує низку важливих
функцiй. Тож вважаємо, що розумiння сутностi функцiй толерантностi
сприятиме чiткому визначенню виховного потенцiалу твору художньої
лiтератури. Основними функцiями толерантностi є: регулювальна,
котра дозволяє контролювати та стримувати неприязнь, агресивнiсть,
а також сприяє пошуку виходу iз конфлiктної ситуацiї шляхом
консенсусу; орiєнтуюча функцiя вказує про необхiднiсть збереження
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рiвноправностi у стосунках, поваги, свободи; виховна — забезпечує
передачу досвiду позитивної соцiальної взаємодiї; культурнозберiгаюча
сприяє збереженню культурного досвiду етнiчних груп; гармонiзуюча
функцiя дозволяє мирне спiвiснування у соцiумi усiх представникiв
навiть за умови, коли вони вiдрiзняються один вiд одного за рiзними
ознаками; психологiчна, що є основою для стабiлiзацiї психологiчної
атмосфери у групi, суспiльствi (атмосфера довiри, поваги, визнання,
пiдтримки); соцiально-комунiкативна — розвиває готовнiсть до спiл-
кування, спiвпрацi та розумiння, дозволяє встановити конструктивне
спiлкування з представниками рiзних груп, iншого свiтосприйняття.

Таким чином, категорiя толерантностi дуже змiстовна та має низку
важливих понятiйних та термiнологiчних компонентiв, котрi в єдностi
складають її сутнiсть. Унiкальнiсть цiєї категорiї, а нашу думку, полягає
у тому, що вона постiйно поповнюється новими значеннями та смислами
з рiзних сферах життєдiяльностi людини. А тому з часом толерантнiсть
все бiльше стає дуже зручним iнструментом для визначення рiвня
терпимостi суспiльства.

Увага до рiзних форм толерантностi спричинена тим, що вона дає
можливiсть окремiй людинi i суспiльству в цiлому досягти гармонiї
в суспiльному багатоманiтi. Адже злагода у суспiльствi досягається
тодi, коли члени соцiуму свiдомо реалiзують та дотримуються усiх
принципiв толерантностi.

Отже, аналiтичний огляд праць фiлософiв, психологiв, соцiологiв,
педагогiв показав, що змiст категорiї толерантнiсть постiйно попов-
нюється новими смислами.

Особливо важливе дотримання принципiв толерантностi у мульти-
культурному суспiльствi, котра формується з дитинства i розвивається
упродовж всього життя людини. З соцiальної точки зору толерантнiсть
розглядається як особливий спосiб поведiнки, котрий демонструє
поважне ставлення до культури iнших нацiй та народiв. Соцiологи
вважають, що толерантна поведiнка — це активна позицiя людини,
котра формується на основi визнання чи прийняття унiверсальних
прав та свобод людини. Не залишилися осторонь толерантностi й
психологи, котрi стверджують, що толерантнiсть проявляється у
свiдомому прийняттi суб’єктом будь-чого, з чим вiн не згоден.

Упровадження вивчення толерантностi в систему навчання та
виховання сучасних учнiв в майбутньому дасть змогу батькам та
вчителям сформувати рiзносторонню особистiсть, яка буде поважати
iнтереси, погляди, цiнностi iнших людей. У педагогiчнiй науцi толе-
рантнiсть тлумачать, як повагу i визнання рiвностi, вiдмову вiд
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домiнування i насильства, норм поведiнки, визнання унiкальностi i
рiзноманiття людської культури, вiдмова вiд зведення цього рiзно-
манiття до однаковостi чи релевантностi якої-небудь однiєї точки зору.

Ведучи мову про сучасний стан дослiдження проблеми толерант-
ностi, варто наголосити, що вона розглядається як багатоаспектна, бо
детермiнується рiзноманiтнiстю наповнення її змiсту. Ученi виокрем-
люють релiгiйну, полiтичну, соцiальну, мiжнацiональну толерантнiсть.
Усi форми толерантностi мають межi, принципи та функцiї. А дорого-
вказом щодо визначення меж толерантностi слугує чiтка установка:
нi за яких умов нiкому не дозволяти обмежувати свободу особистостi,
за умови якщо вона не обмежує свободу iнших. Таким чином, мiра
толерантностi закладена в свободi особистостi.
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Постановка проблеми. Питання формування iмiджу та його
впливу на суспiльне та полiтичне життя суспiльства та країни в
цiлому було завжди актуальним. Це питання неодноразово пiдiймалося
психологами, якi намагалися зрозумiти психологiчнi детермiнанти
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формування певного образу особистостi. Згодом тема iмiджу проникла
в сферу економiки, де важливим стало формування образу певного
товару чи продукту для подальшої його реалiзацiї. В умовах сьогодення
питання iмiджу пiдiймає й лiнгвiстика, дослiджуючи комунiкативний
iмiдж, його функцiї та вплив на особистостей.

Вiдомо, що мова — засiб не тiльки комунiкацiї та обмiну iнформацiї
чи думок, але й активний засiб формування iмiджу вiдомих
особистостей. Наразi, цiкавим є формування комунiкативного iмiджу
полiтика, який вирiзняється своєю експресивною та манiпулятивною
направленiстю.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. В умовах сьогодення
питання формування комунiкативного iмiджу та його впливу на
аудиторiю репрезентовано в чисельних наукових розвiдках, особливо
в контекстi полiтичного дискурсу. Якщо розглядати з полiтичної та
суспiльної точки зору, то будь-який полiтик або суспiльний дiяч ставить
собi на метi сформувати позитивний образ, щоб викликати бажану йому
реакцiю та думку суспiльства. Тому важливiсть зрозумiти, як саме
мова впливає на створення подiбного iмiджу, допомагає манiпулювати
та переключати на себе увагу, є одним iз центральних завдань сучасної
лiнгвiстики.

Аспекти проблеми, що стосуються питання iмiджу в сучаснiй
лiнгвiстицi, розкрито у наукових працях О. Iванцiв, В.Даулетова та
iнших. Проблемою створення комунiкативного iмiджу полiтичного
лiдера та органiв державної влади також займалися Е.Будаєв, О.Чорна,
Т.Романова, В.Петрик, П.Надолiшнiй, Г. Райт, Т.Топольницька,
Н.Ларiна та iншi.

Метою нашої наукової розвiдки є розгляд поняття «iмiджу» та
окреслення тiєї ролi, яку вiн вiдiграє в сучасному суспiльному та
полiтичному життi країни. Не менш важливим аспектом роботи є
дослiдження впливу комунiкативного iмiджу полiтика на формування
уявлень про останнього у суспiльствi.

Виклад основного матерiалу. Розвиток суспiльного та полi-
тичного життя будь-якої країни тiсно пов’язаний з поняттям «iмiдж»,
Зазначений факт пояснюється тим, що зазвичай уявлення про того чи
iншого полiтичного дiяча формується не на пiдставi знань про його
передвиборчу програму, релiгiйнi вподобання, мiжнародний статус,
полiтичну позицiю та безпосереднього реального контакту з ним, а саме
через його образ та реноме, якi склалися й затвердилися в суспiльнiй
свiдомостi.

Вважається, що поняття «iмiдж» було введено Зигмундом
Фрейдом в 30-х роках XX сторiччя. Вченому вдалося поширити та
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популяризувати поняття «iмiдж» завдяки однойменному журналу,
внаслiдок чого слово «iмiдж» перестало бути лише психологiчним
термiном та набуло широкого обiгу взагалi. Так, в 60-х роках
XX ст. поняття iмiджу з’явилося в економiцi i було розглянуто
Д.Огiлвi. У своїх обґрунтуваннях вчений наполягав на тому, що
для успiшної реалiзацiї товару необхiдне не лише iнформування про
його специфiчнi функцiональнi якостi, а й надiлення привабливим
для цiльової аудиторiї ореолом, тобто позитивним образом. Якщо
iмiдж розроблений вдало, то вiн надалi буде сприяти впiзнаванню
товару на ринку, виокремленню його серед функцiональних аналогiв.
Такий створений образ є авторитетним аргументом на користь його
придбання [5].

Так звана «iнформацiйна революцiя», пiд час якої iнформацiйнi
технологiї почали набирати обертiв та займати домiнуючi мiсця
у функцiонуваннi суспiльства, сприяла появi науки про iмiдж,
iмiджелогiї.

Iмiджелогiя — це науковий напрямок про дослiдження, розробку та
технологiї впровадження у суспiльну свiдомiсть бажаного (позитивного
i привабливого) iмiджу людини, соцiальної групи чи органiзацiї,
суспiльства (держави), iдеї, iдеологiї, релiгiї тощо [1, с. 22].

У сучасному розумiннi iмiдж особистостi (у перекладi з англ. image —
образ, вид) — поняття, яке поєднує в собi набiр тих рис, якостей, ознак
та характеристик, що здатнi закрiпитися в людськiй свiдомостi та
викликати певнi асоцiацiї.

Т. Романова окреслює iмiдж у широкому значеннi як «. . . узагаль-
нений портрет особистостi, який створюється в уявленнi суспiльства на
основi заяв i практичних справ цiєї особистостi. Iмiдж виникає тiльки
тодi, коли носiй iмiджу стає ‘публiчним’, тобто коли є суб’єкти його
безпосереднього чи опосередкованого сприйняття” [7, с. 109].

Полiтика — одна з тих сфер, де iмiдж вiдiграє провiдну роль, адже
правильно та влучно створений образ полiтичного дiяча допомагає
ефективно управляти суспiльною свiдомiстю, створювати сприятливi
умови для впровадження його iдей та думок, орiєнтувати суспiльство
на бажане бачення самого себе та навiть здiйснювати манiпулятивний
вплив.

Полiтичний iмiдж — образ суб’єкта полiтики, який цiлеспрямовано
формується пропагандою, модою, забобонами, традицiями з метою
стимулювання необхiдних реакцiй на нього, здiйснення емоцiйно
психологiчного впливу на певних осiб [5, с. 1].
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Iмiдж полiтика, як правило, формується штучним шляхом, тобто
вiн сам є творцем свого «образу», який буде спливати в свiдомостi
людей та асоцiюватись з ним.

У навчальному посiбнику з прикладної полiтологiї зазначено,
що полiтичний iмiдж несе узагальнену i спрощену iнформацiю про
певного полiтичного лiдера. Це вiдбувається внаслiдок закрiплення
в суспiльнiй свiдомостi певної оцiнки чеснот i недолiкiв суб’єкта
полiтики, що змушує його дiяти вiдповiдно до суспiльних очiкувань. З
цiєї причини полiтичний iмiдж є соцiально зумовленим та можливим
тiльки в суспiльствi. Його суб’єктами можуть бути iндивiдум (лiдер)
або полiтична органiзацiя (партiя). Загальнi характеристики iмiджу
залежать не лише вiд об’єкта, а й вiд особливостей (цiнностей, норм,
традицiй, установок тощо) певного суспiльства, його полiтичної
та партiйної систем, специфiки розвитку полiтичних вiдносин i
процесiв, у яких вiн формується. Полiтичний iмiдж зумовлює характер
подальшого сприйняття об’єкта особами, що засвоїли його; фiксує
стiйке ставлення до суб’єкта (функцiя соцiального оцiнювання); є
пiдставою для суб’єктивного вибору адекватної моделi поведiнки
(стимулювальна, регулятивна функцiї) [5, с. 1–2].

Необхiдно зазначити, що доволi часто полiтики використовують
метод «мiфiзацiї» або мотив «героя», який, незважаючи на його
несвiдомий характер, виявляється в найрiзноманiтнiших сферах
нашого життя. Вiн цiлеспрямовано реалiзується при побудовi
iмiджу полiтика. Значна кiлькiсть iндивiдуумiв, незалежно вiд статi,
потребують героїчних переживань. В умовах сучасного життя цi
афекти можуть бути реалiзованi кiлькома способами, наприклад:

• боротьба за свiй народ i служiння йому;

• боротьба за iдею, готовнiсть страждати за неї;

• служiння iншiй людинi та здiйснення подвигiв ради неї;

• пiднесення через полiтичну або професiйну кар’єру;

• подолання небезпек в екстремальних видах дiяльностi або
екстремальних професiях» [1, с. 40].

Коли полiтик ставить собi на метi створити певний iмiдж, вiн має
враховувати певнi фактори, зокрема, важливу роль будуть вiдiгравати
зовнiшнiсть, стиль одягу, манера поведiнки, бiографiя, освiта, сiмейне
положення, заслуги перед державою, невербальнi засоби комунiкацiї,
мова, характерний стиль введення полiтичного дискурсу тощо.
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На сучасно етапi, лiнгвiсти дослiджують саме мову лiдера,
звичнi для нього методи та стилi комунiкацiї, iншими словами —
комунiкативний iмiдж.

За Е.Будаєвим, в залежностi вiд поставлених завдань i наявного
текстового матерiалу фахiвцi вибирають той чи iнший аспект
вивчення полiтичної комунiкацiї [2]. Серед основних протиставлень,
що виявляються при аналiзi конкретних публiкацiй вiн виокремлює:

1. метод (когнiтивний, риторичний, дискурсивний та iн.);

2. дескриптивний або критичний опис;

3. дослiдження мовних, текстових або дискурсивних феноменiв;

4. дослiдження сучасного полiтичного мови — iсторичне вивчення
полiтичної мови;

5. дослiдження загальних закономiрностей полiтичної комунiкацiї —
вивчення iдiостилю рiзних полiтичних лiдерiв, полiтичних
напрямкiв i партiй;

6. дослiдження iнституцiйного, медiйного та iнших рiзновидiв
полiтичного дискурсу.

7. Порiвняльнi i непорiвняльнi дослiдження [2].
Комунiкативний iмiдж — сукупнiсть мовленнєвих стандартiв

поведiнки (ролей), механiзмiв i засобiв їх реалiзацiї, що використову-
ються комунiкантом, надiленим певним соцiальним та професiйним
статусом, з метою формування у свiдомостi слухачiв / спiврозмовникiв
певного узагальненого образу такої особистостi [9].

Однiєю iз складових комунiкативного iмiджу є автоiмiдж.
В.Даулєтова зазначає, що автоiмiдж — це «нацiонально i гендерно
маркований образ «Я», що склався у свiдомостi iндивiда, як власне
особистостi, так i представника iнституту». Автоiмiдж — частина самого
iмiджу, який формується в поєднаннi трьох основних компонентiв:
«власне Я»,«Я з боку», «Я iдеальне» [3, с. 5–6].

Т. Романова виокремлює три основнi комунiкативнi функцiї, якi
виконує iмiдж:

• спрощує сприйняття iнформацiї про полiтика;

• передбачає та створює такi умови, щоб аудиторiя запам’ятовувала
лише найкращi риси полiтика, наприклад, якi найбiльш
затребуванi в електорату;

• формуває психологiчнi настанови щодо вибору саме цього
кандидату [7, с. 109].
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О.Пономарьова, розглядаючи саме полiтичний iмiдж, зазначає такi
його функцiї: комунiкативна, номiнативна, естетична, адресна [6, с. 3–4].

Вищезазначенi функцiї можливо реалiзувати мовленнєвими засо-
бами та правильно пiдiбраною комунiкативною стратегiєю. До речi,
комунiкативнi ролi та стратегiї, дослiдниця Т.Романова розглядає як
базовi елементi комунiкативного iмiджу [7].

Термiн «роль» є умовним поняттям; соцiальна роль визначається
реальною функцiєю особи в суспiльствi, а комунiкативну роль, за
Й.Стєрнiним, слiд розумiти як прийнятну для тiєї чи тiєї соцiальної
ролi комунiкативну поведiнку. Це конвенцiональний сценарiй, стандарт
мовленнєвої поведiнки комунiканта, отриманий ним внаслiдок
соцiалiзацiї та професiйної дiяльностi [8, c. 52].

Бiльше того, набiр комунiкативних ролей не обов’язково має
вiдповiдати якiйсь певнiй соцiальнiй ролi мовця, адже набiр вербальних
та комунiкативних ролей ширший, нiж соцiальних. Так, Й.Стєрнiн
пропонує свою класифiкацiю комунiкативних ролей та розподiляє їх
на стандартнi та iнiцiативнi. Пiд стандартною роллю мовознавець
розумiє «комунiкативну поведiнку людини, прийняту в суспiльствi для
певної соцiальної ролi чи ситуацiї». Iнiцiативна комунiкативна роль є
тим образом, який людина свiдомо формує в процесi спiлкування для
досягнення певної цiлi [8, с. 69].

Важливу роль також вiдiграє мовленнєвий вплив оратора на
реципiєнта. Й.Стєрнiн зазначає, що мовленнєвий вплив — це:
«вплив людини на iншу людину або групу осiб за допомогою мови
i супроводжуючих мова невербальних засобiв для досягнення
поставленої мовцем мети» [8, с. 51]. Таким чином, можна зрозумiти,
чому мистецтво мовленнєвого впливу є настiльки важливим для
публiчних особистостей, зокрема полiтикiв. Адже, вмiння обирати
чiтку та правильну роль, змiнювати її за необхiднiстю та виглядати
при цьому максимально природно — є запорукою успiху у втiленнi
своїх цiлей та завдань.

Потрiбно також зазначати, що втiлення мовленнєвого впливу,
використання комунiкативних ролей та стратегiй зумовленi також
певною комунiкативною ситуацiєю. Можна сказати, що це форма,
в якiй безпосередньо здiйснюється комунiкативний процес. В цьому
процесi приймають участь сам мовець та адресати або реципiєнти.
Так, М.Дiденко зазначає, що визначальною рисою процесу комунiкацiї
в полiтицi є його спрямованiсть на адресата з метою досягнення
перлокутивного ефекту — спонукати аудиторiю до суспiльно-полiтичної
реакцiї [4, с. 4–5].
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Аналiз промов, iнтерв’ю та мовленнєвої поведiнки мовця дає змогу
реконструювати його комунiкативний iмiдж, комунiкативну роль, яку
вiн намагається пiдтримувати та стратегiю, яку вiн обирає. Таким
чином, цей аналiз допомагає зрозумiти мовленнєвий вплив, який
здiйснюється на адресата, та передбачити реакцiю та передбачити
подальшу поведiнку комунiканта.

Перспективи подальших пошукiв. Поняття комунiкативного
iмiджу є дуже широким полем для подальших дослiджень. Такий
iмiдж в першу чергу цiкавий, як засiб, через який полiтики та
органи державної влади здiйснюють манiпулятивний та емоцiйний
вплив, пропагують та поширюють свої iдеї у суспiльствi. Важливо
також зазначити, що комунiкативний iмiдж дуже пластичний, його
можливо змiнювати та переосмислювати. Таким чином, моделюючи
свiй iмiдж, полiтик здатен вибрати для себе певнi комунiкативнi ролi
та комунiкативнi стратегiї, якi є його складовими.

Отже, подальшi дослiдження в цiй галузi лiнгвiстики можуть
охоплювати велике коло питань та проблем, якi завжди були та
будуть актуальними. В умовах полiтичної, суспiльної та мiжкультурної
комунiкацiї необхiдним завданням є зрозумiти роль мовлення та його
впливу на мислення та думку реципiєнта.

Список використаної лiтератури
1. Барна Н.В. Iмiджелогiя: Навч. посiб. для дистанцiйного навчання

/ За наук. ред. В.М.Бебика. К.: Унiверситет «Україна», 2008. 217 с.
URL: https://studfile.net/preview/5166974/page:3/

2. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая
лингвистика: Екатеринбург, 2006. URL: http://www.philology.ru
/linguistics1/budaev-chudinov-06a.htm

3. Даулетова В.А. Вербальные средства создания автоимиджа
в политическом дискурсе. URL: https://static.freereferats.ru
/_avtoreferats/01002631472.pdf

4. Дiденко М.О. Полiтичний виступ як тип тексту (на матерiалi
виступiв нiмецьких полiтичних дiячiв кiнця 20 столiття). Автореф.
дис. . . канд. фiлол. наук: 10.02.04. Одес. нац. ун-т iм. I. I.Мечникова,
2001.

5. Полiтичний iмiдж як чинник позицiювання суб’єкта
полiтики. Прикладна полiтологiя: навчальний посiбник. К.:
Видавничий центр “Академiя”, 2008. — С. 270–295. URL:



68 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

http://kornienko.vk.vntu.edu.ua/file/dabf79782b3be43fd20a6693f491
c279.pdf

6. Пономарева О.А. Вербализация политического имиджа в
российских и американских средствах массовой информации
: автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. филол.
наук : 10.02.19. Волгоград, 2008. 23 с. URL: https:/
/www.dissercat.com/content/verbalizatsiya-politicheskogo-imidzha-v-
rossiiskikh-i-amerikanskikh-sredstvakh-massovoi-info/read

7. Романова Т.В. Коммуникативный имидж и речевой портрет
современного полiтика. Политическая лингвистика. Екатеринбург,
2009. №1 (27). С. 109–117. URL: https://cyberleninka.ru/article/n
/kommunikativnyy-imidzh-i-rechevoy-portret-sovremennogo-politika
/viewer

8. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001.
252 с. URL: https://www.vsu.ru/ru/university/structure/communicate
/pdf/monographs/verbal-infl_2001.pdf

9. Чорна О. Комунiкативний iмiдж сучасного американського
полiтика: парадигма ролей (на матерiалi промов Барака Обами)
/ О.Чорна. Науковi записки [Кiровоградського державного
педагогiчного унiверситету iменi Володимира Винниченка]. Сер.
: Фiлологiчнi науки, 2010. С. 375–379. URL: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P
21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S2
1FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=N
zs_2010_89%285%29_91



Актуальнi питання фiлологiї та методики викладання мов
2020. Випуск 3 (15) ч. 1. C. 69–85

УДК 811.161.1’42Салтыков-Щедрин

О.Б.Каневская ,
кандидат педагогiчних

наук, доцент
Криворiзький державний
педагогiчний унiверситет
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Каневська О.Б. Мовленнєвi засоби та прийоми сатири у прозi
М.Є.Салтикова-Щедрiна як виразники аксiологiчної картини
свiту письменника.
У статтi охарактеризовано мовленнєвi засоби та прийоми сатири у
прозi М.Є.Салтикова-Щедрiна, якi виражають аксiологiчну картину
свiту письменника. Установлено, що за допомогою рiзноманiтних
прийомiв сатири (експресивно-стилiстична оцiнка, полiсемантизм слiв,
семантизацiя слова, гра слiв, словотворчiсть i фразеологiчне новаторство,
взаємодiя слiв i висловiв рiзних стилiстичних систем та iн.) письменник
оновлював традицiйнi зв’язки мiж словами, ускладнював смисловий
обсяг слiв, змiнював у словах спiввiдношення основних i другорядних
значень. Це новаторство в царинi слововживання дозволило йому значно
розширити та збагатити мовленнєвi засоби сатири. Аксiологiчну картину
свiту М.Є.Салтикова-Щедрiна складають лексико-фразеологiчнi одиницi
суспiльно-публiцистичного, науково-термiнологiчного, професiйного, роз-
мовного, церковнослов’янського та книжково-белетристичного характеру,
якi мають оцiнний компонент значення або набувають його в контекстi.
Цiннiсна система письменника в текстах його творiв виражена за
допомогою iнакомовного мовлення — езопiвського оповiдання.

Ключовi слова: комiчне, сатира, цiнностi, оцiнне
значення, езопiвське оповiдання, аксiологiчна картина
свiту, М.Є.Салтиков-Щедрiн.

Каневская О.Б. Речевые средства и приёмы сатиры в прозе
М.Е.Салтыкова-Щедрина как выразители аксиологической
картины мира писателя.
В статье охарактеризованы речевые средства и приёмы сатиры в прозе
М.Е.Салтыкова-Щедрина, выражающие аксиологическую картину мира
писателя. Выявлено, что с помощью разнообразных приёмов сатиры
(экспрессивно-стилистическая оценка, полисемантизм слов, семантизация
слова, игра слов, словотворчество и фразеологическое новаторство,
взаимодействие слов и выражений различных стилистических систем
и др.) писатель обновлял традиционные связи в соотношении слов,
усложнял смысловой объём слов и видоизменял в словах соотноше-
ние их основных и второстепенных значений. Это новаторство в

©О.Б.Каневская



70 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

области словоупотребления позволяло ему значительно расширить
и обогатить речевые средства сатиры. Аксиологическую картину
мира М.Е.Салтыкова-Щедрина составляют лексико-фразеологические
единицы общественно-публицистического, научно-терминологического,
профессионального, разговорно-просторечного, церковно-славянского и
книжно-беллетристического характера, которые обладают оценочным
компонентом значения или приобретают его в контексте. Ценностная
система писателя в текстах его произведений выражена посредством
иносказательной речи — эзоповским повествованием.

Ключевые слова: комическое, сатира, ценности, оценочное
значение, оценка, эзоповское повествование, аксиологическая
картина мира, М.Е.Салтыков-Щедрин.

Kanevska O.B. The speech means and methods of satire in
M.E. Saltykov-Shchedrin’s prose as mouthpiece of the axiological
picture of the writer.
The article describes the speech means and methods of satire in M.E. Saltykov-
Shchedrin’s prose, expressing the axiological picture writer’s world. It was
revealed that with the help of various methods of satire (expressive-stylistic
assessment, polysemantism of words, word semantization, pun, word creation
and phraseological innovation, the interaction of words and expressions
of various stylistic systems, etc.), the writer updated the traditional
relationships in the correlation of words, complicated the semantic volume
words and modified in words the ratio of their main and secondary meanings.
This innovation in the field of use of words allowed him to significantly
expand and enrich the speech means of satire. M.E. Saltykov-Shchedrin’s
axiological picture of the world is made up of lexico-phraseological units of
socio-journalistic, scientific-terminological, professional, colloquially, church
slavonic and book-fiction nature, which have an evaluative component of
meaning or acquire it in context. The writer’s value system in the texts of his
works is expressed through allegorical speech — aesopian narrative.

Key words: comic, satire, values, evaluative value,
evaluation, aesopian narrative, axiological picture of the
world, M.E. Saltykov-Shchedrin.

Постановка проблемы. В современной филологии активно
разрабатывается проблема аксиологической картины мира, в которой с
помощью вербализированных средств отражается ценностная система
носителей языка в целом, являющаяся частью языковой картины
мира (см. работы Н.Д.Арутюновой, А. Г.Баранова, Е.В.Бабаевой,
Г.И.Богина, А.Вежбицкой, С. Г.Воркачева, Г. Гачева, В.И.Карасика,
Ю.Н.Караулова, Д.С.Лихачёва, И.П.Лысаковой, И.Ю.Марковиной,
В.А.Масловой, Т.Н.Матвеевой, Ю.Е.Прохорова, О. Г. Розовой,
Э.Сепира, Г. Г.Слышкина, Ю.А.Сорокина, Ю.С.Старостиной,
И.А.Стернина, О.Тоффлера, Б.А.Успенского, Э.Холла и др.).

С точки зрения аксиологического подхода, язык рассматривается
как зеркало базовой системы ценностей социума (в её вариантах,
свойственных различным социальным, идеологическим, возрастным
и прочим стратам и группам) и важнейший источник информации о
ней [13]. Утверждается, что ценности занимают в структуре языковой
личности особое место [7, с. 166–205].
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Согласно мнению Е.В.Бабаевой, ценности и нормы, тесно связанные
с оценками, являются базовыми единицами аксиологической картины
мира. Важнейшими средствами вербализации ценностей выступают
прямые и переносные значения лексических и фразеологических
единиц, универсальные высказывания, коммуникативные стратегии и
тактики, а также тексты, фиксирующие результаты коммуникативной
деятельности в конкретной ситуации общения, типы и жанры
дискурса [2].

Ценности как фундаментальные характеристики культуры
(В.И.Карасик) определённого социально-исторического периода
ярко представлены в художественных картинах мира писателей и
поэтов, являющихся выразителями национальных этико-эстетических,
социально-политических, культурных и поведенческих ориентиров и
идеалов.

Таким образом, изучение художественных текстов писателя с точки
зрения выраженных в них авторских ценностных доминант в их
оценочной семантике позволяет охарактеризовать его аксиологическую
картину мира, отражающую духовную культуру носителей языка в её
национально-культурной и субъективной специфике.

В этом отношении особый интерес вызывают авторы, чьи
произведения вошли в золотой фонд национальной и мировой
литературы. Так, значительный вклад в развитие русской литературы
и в целом русского литературного языка внесли А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский,
Л.Н.Толстой, М.Е.Салтыков-Щедрин, А.П.Чехов и др. Исследование
ценностных систем этих писателей, отражённых в их произведениях,
позволяет не только описать их аксиологические картины мира, но и
в целом охарактеризовать национальную аксиологическую картину
мира в её становлении и развитии.

Особое место в русской художественной культуре занимает Михаил
Евграфович Салтыков-Щедрин. В истории литературного языка
писатель сыграл настолько заметную роль, что без тщательного
изучения языковой ткани его произведений трудно понять процессы
развития ведущих стилей русской художественной прозы и
публицистики второй половины XIX в. Согласимся с мнением,
высказанным А.И.Ефимовым: «Вобрав в себя все достижения
национальной культуры образного слова, язык Щедрина представляет
мощную и многогранную систему средств художественно-сатирического
обобщения и обличения» [6, с. 7].
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Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина, язык его произведений
вызывают неугасающий интерес исследователей. В работах
учёных (А.С.Бушмин, М.С. Горячкина, Е. Г. Елина, А.И.Ефимов,
С.А.Макашин, В.А.Мысляков, Д.П.Николаев, Е.И.Покусаев,
Н.А.Попов, В.В.Прозоров, В.В.Смирнова, М.В.Теплинский,
А.М.Турков и др.) освещены вопросы, связанные с этапами творческой
и жизненной биографии писателя, с выявлением особенностей языка
его произведений, индивидуального стиля, поэтикой, а также
анализируются конкретные тексты автора, как художественные, так и
публицистические.

Анализ последних публикаций. В публикациях последних лет
находим новые подходы к изучению творчества М.Е.Салтыкова-
Щедрина. Так, о необходимости реконструкции творческого наследия
сатирика пишет С.Ф.Дмитренко [4]. Проблемой переводов и рецепцией
произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина в Венгрии занимается
А.Дуккон [5]. П.Е.Янина рассматривает щедринские литературно-
критические статьи, цикл очерков «Благонамеренные речи» и роман
«Господа Головлёвы» как этапы в решении проблемы семейного кризиса,
понимаемого писателем как один из ключевых вопросов современной
российской действительности [16]. Активно изучаются мотивы
творчества писателя: универсальные, библейские, пространственные,
одиночества, холода и др. (А.А.Кудряшова, Н.П.Ларионова,
Е.Ю.Омельницкая [8–11] и др.).

В настоящее время группа филологов (Е.Н.Строганова,
И.А.Книгин, И.Ю.Матвеева, Н.А.Николаева, М.В.Строганов,
В. В.Тихомиров) занимается созданием энциклопедии «М.Е.Салтыков-
Щедрин и его современники», словник которой включает имена русских
и зарубежных писателей, политических деятелей, военачальников,
священнослужителей, деятелей культуры, цензоров, книгоиздателей и
др. [14].

Однако остаётся до конца не описанной специфика речевых
средств и приёмов сатиры в произведениях М.Е.Салтыкова-Щедрина,
составляющая основу его аксиологической картины мира, что и
определяет актуальность и новизну данного исследования.

Цель статьи — охарактеризовать речевые средства и
приёмы сатиры в прозе М.Е.Салтыкова-Щедрина, выражающие
аксиологическую картину мира писателя.

Материалом для исследования послужили такие произведения
М.Е.Салтыкова-Щедрина, как: «История одного города», «Господа
Головлёвы», «Современная идиллия», циклы («Признаки времени»,
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«Письма из провинции», «Помпадуры и помпадурши», «Господа
ташкентцы» и др.), сказки [12].

Изложение основного материала. Общеизвестно, что понятие
«комическое» в научной литературе характеризуется как результат
«разлада», противоречия: безобразного — прекрасного, ничтожного —
возвышенного (Кант), нелепого — рассудительного (Жан-Поль) [15,
с. 115]. В сатире, которая является проявлением комического в
искусстве, в том числе и в литературе, и которая с помощью
комических приёмов и средств (абсурд, парадокс, гипербола, гротеск,
пародия и др.) обличает и высмеивает социальные и человеческие
пороки и недостатки, наиболее ярко представлена ценностная система
определённого этноса в определённый историко-культурный период.

М.Е.Салтыков-Щедрин — ярчайший представитель русской
сатирической литературы, его произведения до сих пор не утратили
свою актуальность и обличительную силу. Доказательством этому
является не только интерес современной филологии к творческому
наследию писателя, но и наличие многочисленных слов и выражений,
придуманных им, ставших крылатыми и вошедших в состав русского
языка. Например: барашек в бумажке; благоглупости; вяленая вобла;
гнилой либерализм; город Глупов; господа ташкентцы; забытые
слова; закрыть Америку; Иван, не помнящий родства; Иудушка
Головлёв; казённый пирог; капитал приобрести и невинность
соблюсти; карась-идеалист; Колупаевы и Разуваевы; либо в рыло, либо
ручку пожалуйте; мягкотелый интеллигент; недреманное око; Не
потерплю! [Сокрушу! Разорю!]; не столько сражаться, сколько быть
сражаемым; органчик; писатель пописывает, читатель почитывает;
помпадур, помпадурша; премудрый пескарь (пискарь); применительно
к подлости; республика без республиканцев; сие от меня не зависит;
с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, нельзя
не признаться; то ли конституции, то ли севрюжины с хреном
хочется; Угрюм-Бурчеев; хозяйственный мужичок и др. [1, 3].

Художественный мир Салтыкова-Щедрина населён по
преимуществу необычными героями, которые чаще всего оцениваются
резко отрицательно. В зависимости от идейно-художественных заданий
писатель обращался то к психологически сложному, глубокому
жизнеподобию («Господа Головлёвы», «Мелочи жизни», «Пошехонская
старина» и др.), то к гротеску и гиперболе, сатирической фантастике,
эзоповскому иносказанию («История одного города», «Помпадуры
и помпадурши», «Господа ташкентцы», «Сказки» и др.). Но все
щедринские персонажи объединяются приметами социальной
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психологии, собирательным, групповым или, как говорит сам писатель,
«стадным», «гуртовым» началом в человеке. В его произведениях
живут и действуют глуповцы, головотяпы, пенкосниматели,
ташкентцы, пошехонцы, помпадуры и помпадурши, пустоплясы,
которые имеют почти одинаковые социально-нравственные свойства и
повадки: это администраторы-самодуры; казнокрады, рвачи, хапуги,
наживающиеся за счёт государства; праздные и ленивые люди,
склонные к взяточничеству, низкопоклонству, враждебностью
ко всему, что выходит за рамки их обывательской жизни, к
сплетням и клевете, боящиеся всего нового; наивные идеалисты и
безответственные болтуны. М.Е.Салтыков-Щедрин, например, таким
образом характеризует персонажей сатиры «Господа ташкентцы»:
«Ташкентцы» — имя собирательное. Те, которые думают, что
это только люди, желающие воспользоваться прогонными деньгами
в Ташкент, ошибаются самым грубым образом. «Ташкентец» —
это просветитель. Просветитель вообще, просветитель на
всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель,
свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо наука, по
мнению его, создана не для распространения, а для стеснения
просвещения. Зачастую писатель создаёт «нерасчленённые» образы,
образы-характеристики: легковесные люди, соломенные головы,
складные души, сведущие люди, каплуны мысли и т. д. (циклы
«Признаки времени» и «Письма из провинции).

Прежде всего, ценностные категории в языке выражаются с
помощью абстрактной лексики и оценочных слов. У Салтыкова-
Щедрина абстрактные понятия становятся образными, а неожиданные
сближения слов разных стилей рождают сатирический эффект.
Так, к понятию силлогизм писатель прибавляет определение
плешивый; обстоятельство в его художественном мире оказывается
ошпаривающим; либерализм — распивочно-раскурочным, взгляд
на жизнь — сторублёвым; благородство — куриным; роман —
пахучим; убеждения — желудочными; тоска — гастрономической;
воображение — золотушным. Отрицательную оценку также
имеют такие авторские словосочетания: словесные подзатыльники,
административный восторг, литературные клоповники, ржавчина
привычки, рабий язык, дирижирующий класс, мироедских дел
мастера, захолустья памяти, умственное и нравственное
декольте, нравственное ожирение, умственное малокровие, газетно-
журнальные ищейки, искренняя нелепость, блудливые литераторы,
клоповная необузданность и т. д.
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М.Е.Салтыков-Щедрин активно использовал приём сатирического
пародирования. Это, прежде всего пародии на названия обществ и
наград: «Общество антиреформенных бунтарей», «Общество частной
инициативы спасения», «Общество для предвкушения гармонии
будущего», «Общество распространения благонамеренности»,
«Общество распространения бесполезных книг», «Общество благих
начинаний», «Общество испуганных людей», «Кружок только
что вылупившихся шалопаев», «Клуб взволнованных лоботрясов»,
«Медаль за спасение погибающего культурного общества» и др.

Пародируется также продукция этих «обществ»: проекты, диссер-
тации, статьи, рассуждения. Например, «диссертация» на тему
«Русская народная песня “Чижик, чижик, где ты был?” — перед
судом критики»; рассуждение о «процессе поголовного освобождения
от лишних мыслей, чувств и лишней совести»; «Метод мирного
приведения рода человеческого в остолбенение»; статья «Может ли
быть совмещён в одном лице промысел огородничества с промыслом
разведения козлов?»; проекты — «Проект всеобщего обдирания»,
«Проект всеобщего уязвления», «Проект об эксплоатации собачьего
помёта», «О расстрелянии и благих оного последствиях», «О
необходимости оглушения в смысле временного усыпления», «О
переформировании де сиянс академии», «Теория повсеместного
водворения безмолвия»; сочинения — «О благовидной господ градона-
чальников наружности», «Мысли о градоначальническом единомыс-
лии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем»,
«Устав о свойственном градоправителю добросердечии», «Устав о
добропорядочном пирогов печении» и др.

С помощью философской, литературно-критической и вообще
научно-терминологической лексики и фразеологии писатель не только
пародирует научные жанры, придавая характер достоверности,
научности текстам, но и выражает свои взгляды на современную
ему действительность, социально-политический строй. Например, в
статье «Московские письма» сатирик пользуется математической
терминологией: «неизвестное принимается за известное»; очерки о
«ташкентцах» начинаются в стиле научного трактата: Исследования о
«Ташкентцах» распадаются на две части: «Ташкентцы приготови-
тельного класса» и «Ташкентцы в действии». Настоящим томом
оканчивается первая часть, составляющая сама по себе отдельное
целое. В сказке «Орёл-меценат» находим: Дятел был скромный
учёный и вёл строго уединённую жизнь. Ни с кем никогда не виделся
(многие даже думали, что он запоем, как и все серьёзные учёные,



76 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

пьёт), но целые дни сидел на сосновом суку и всё долбил. И надолбил
он целую охапку исторических исследований: «Родословная
лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким пóлом надлежит
ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил,
издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал:
«Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим
иждивением исследования мои отпечатает!»

В оценочной функции использовалась и церковно-славянская,
книжно-беллетристическая лексика и фразеология: В сём виде
взятая задача делается доступною даже смирнейшему из
смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный
сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии
славословие («История одного города»).

Авторские комментарии к употребительным в публицистике словам
(газетизмам), касающиеся их идейно-тематической и экспрессивно-
стилистической сущности, служат средством полемического воздей-
ствия и обличения: Смешно и нелепо даже помыслить таковую
нескладицу, а не то чтобы оную вслух проповедовать, как делают
некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными
полагают, что они у них в голове, словно мухи без приста-
нища, там и сям вольно летают . . . («История одного города»).

Оценочную функцию в текстах писателя приобретает и разговорно-
бытовая лексика и фразеология. Сатирик часто расшифровывал
казённые выражения «обыкновенным» языком: Правящий класс,
или шайка людей, втихомолку от начальства объегоривающая
(«Убежище Монрепо»); — Вот вы давеча сказали: резкостей
допускать не надо, — продолжал Глумов, не унимаясь: — а ведь
в переводе на обыкновенный язык это значит: держи язык
за зубами! («Современная идиллия»); Таким образом, я нахожу
возможным изобразить: . . . ташкентца, разрабатывающего
собственность казенную (в просторечии — казнокрад);
ташкентца, разрабатывающего собственность частную (в
просторечии — вор) («Господа ташкентцы») и др.

В щедринских произведениях достаточно часто встречаются
оценочные просторечные и разговорные слова и выражения: калякать,
огрызаться, отбояриться, прихвастнуть, струхнуть, якшаться;
блажь, дрянь, забулдыга, прихвостень, простофиля; ополоумевший,
паскудный, шустрый, огульный; шабаш, тишком, сторожко; гусь
лапчатый, гороховый шут, проглотить аршин, язык проглотить,
задать баню, поджилки трясутся, клевать носом, в люди вывести, с
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жиру беситься, согнуть в бараний рог, мотать на ус, показывать
кукиш в кармане и т. д. В контекстах: Олух царя небесного!
Чижика съел! («Медведь на воеводстве»); Просто говорят: «Слыхали
вы про остолопа, который не ест, не пьёт, никого не видит, ни
с кем хлеба-соли не водит, а всё только распостылую свою
жизнь бережёт?» А многие даже просто дураком и срамцом его
называют и удивляются, как таких идолов вода терпит; А он, не
будь глуп, во все лопатки — домой! («Премудрый пискарь»); Среди
этой общей тревоги об шельме Анельке совсем позабыли; Что с
ним по пустякам лясы точить! в воду его — и шабаш! («История
одного города»).

Таким образом, с помощью приёма экспрессивно-стилистической
оценки, создающего сатирический эффект, писатель характеризует
современную ему эпоху, социально-культурный контекст времени,
разные слои населения, выражает свои этико-эстетические и социально-
политические взгляды.

Характерно для сатирика употребление свойственных народно-
эпической речи тавтологических конструкций, в которых гиперболизи-
руются описываемые предметы, признаки и действия: конца краю
нет, слыхом не слыхать, мал-мала-меньше, тьма-тьмущая, жить-
поживать, день-деньской, судили-рядили, атаманы-молодцы и др.
В контекстах: Валили-валили сначала без разбора, а потом один
старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок
для ухи! пущай в реке порастёт!»; Лежит он день-деньской в норе,
ночей не досыпает, куска не доедает, а всё-то думает: «Кажется,
что я жив? ах, что-то завтра будет?» («Премудрый пискарь»).

С помощью разговорных конструкций сатирик формулирует мысли
и взгляды описываемых лиц: Да, мы, охранители, такую. . . ахинею
за пазухой держим, то в нос бросится. . . да! Мужички,
милые! что вы так заробели — спрятались! Вылезайте, не бойтесь!
Покажите, какие-такие в вас русские начала сидят? Какой-
такой здравый смысл? Ах, хорош здравый смысл! («Пошехонские
рассказы»). А также, изображая картины общественной жизни,
излагает авторскую точку зрения, например, в «Пошехонских
рассказах» железнодорожная и банковская горячка рисуется так:
Сколько сутолоки из-за одних железных дорог на Руси развелось!
сколько кукуевских катастроф! Спешат, бегут, давят руг друга,
кричат караул, изрыгают ругательства. . . поехали! И вдруг. . .
паровоз на дыбы! Навстречу другой. . . Прямо в лоб! батюшки!
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да никак смерть! Таким образом, нарисованные автором картины
приобретают черты абсурда.

Для писателя характерно оценочное использование сочетаний
терминологической лексики с просторечной и разговорно-бытовой:
теория вождения влиятельного человека за нос; теория ежовых
рукавиц; теория Макаров, где-то телят не гоняющих, и ворон,
куда-то костей не заносящих; теория благородного сидения сложа
руки; теория «не твоё дело»; теория кукиша с маслом; теория
тычков, теория хождения об руку с начальством и др. Сатирическая
направленности созданных автором выражений обусловила наличие в
их семантике отрицательного оценочного компонента.

Приём взаимодействия слов и выражений различных стилистичес-
ких систем (смешение стилей) не только служит задачам создания
комического эффекта, но и выражению авторской аксиологической
концепции, например: Но он, пискарь-сын, отлично запомнил
поучения пискаря-отца да и на ус себе намотал. Был он пискарь
просвещённый, умеренно-либеральный, и очень твёрдо понимал,
что жизнь прожить — не то, что мутовку облизать
(«Премудрый пискарь»).

Не менее интересны щедринские приёмы словотворчества и
фразеологического новаторства, тесно связанные с манерой эзоповского
повествования и имеющие ярко выраженную оценочность: лаятели,
сгибатели, пенкосниматели, головоноги, внутренние турки и др.
Например, в «Истории одного города» описываются такие племена:
моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы,
лягушечники, лапотники, чернонёбые, долбёжники, проломленные
головы, слепороды, губошлёпы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники,
заугольники, крошевники и рукосуи. Как видим, в значениях этих
авторских новообразований содержится отрицательная оценка;
писатель остро обличает пороки общества, высмеивает недостатки
сограждан и их поведения.

М.Е.Салтыков-Щедрин в сатирических целях использовал приём
семантизации слова: объяснял происхождение и значение слов, тем
самым расширяя их семантическое значение: Головотяпами же
прозывались эти люди оттого, что имели привычку «тяпать»
головами обо всё, что бы ни встретилось на пути. Стена
попадётся — об стену тяпают; Богу молиться начнут — об
пол тяпают. . . Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять,
и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор
головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро
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это они сделали, — говорит летописец, — знали, что головы
у них на плечах растут крепкие — вот и предложили». И
действительно, как только простодушные соседи согласились на
коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с
Божьей помощью, перетяпали. И далее: «— Глупые вы, глупые! —
сказал он, — не головотяпами следует вам, по делам вашим,
называться, а глуповцами!» («История одного города»).

Основа эзоповской манеры — полисемантизм слов. М.Е.Салтыков-
Щедрин мастерски пользовался многозначностью слов русского языка.
Согласимся с мнением, высказанным А.И.Ефимовым: «. . . всякое
расширение значения слов, обновление их содержания принимались
Щедриным лишь в тех случаях, когда они не противоречили его
мировоззрению и убеждениям революционного демократа, а также
соответствовали внутренним законам развития русского языка» [6,
с. 449].

Сатирик часто намеренно видоизменял соотношение значений слова
и выдвигал на первый план второстепенные или переносные значения.
Заявив, например, что глуповский губернатор был недальнозорок,
автор оговаривается: употребляю это слово не в обидном для этого
сановника смысле, но просто желая выразить, что он близорук
(«История одного города»). Эта «оговорка» лишь настораживает
читателя, т. к. последующее описание губернатора целиком опровергает
её. В «Убежище Монрепо» становой пристав Грацианов не рекомендует
употреблять слово поднять (дух ), мотивируя это тем, что это
праздное слово можно толковать различно: «Поднять» — можно
всяко. . . понимаете: поднять! Этот пример интересен перемещением
значений, выдвижением на первый план значения, обладающего острой
социальной окрашенностью.

Иногда сатирику недостаточно общеизвестных смысловых оттенков
значения, он стремится раздвигать семантические границы слов,
наделять их новыми значениями. Например, слово поступать в
«Современной идиллии» поясняется так: А потом, ведь под словом
«поступать» нельзя же разуметь исключительно: совершить
мероприятие; предписать, воспретить, дозволить, констатировать
факт — тоже значит «поступать». Вот я и «поступаю», то есть
констатирую факт.

Часто слово в одном контексте используется сразу в двух значениях:
и в прямом, и в переносном. Этим перекрещиванием значений создаётся
оригинальная двуплановость слова. Например, слово зарычало в
очерке «Охранители»: крепостник-помещик Терпибедов ворчит
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по поводу неудач с имением, которое он хотел продать купцу, но
последний отказался (В твоём Монрепо не людям, а лягушкам жить):
«Вот, сударь, как нынче бывшие холопы-то с господами со своими
разговаривают!» — Он усиленно потянул дым, и мне показалось,
что внутри у него словно что зарычало. Это слово употреблено
здесь сразу в двух значениях, т. е. в буквальном, физиологическом, и в
переносном, социально-психологическом, что побуждает читателя к
активному творческому восприятию.

Частотно употребление приёма игры слов. Вот, например, как упо-
требляется Ташкент: Боевая репутация Редеди была в значительной
мере преувеличена. Товарищи его по дворянскому полку, правда,
утверждали, что он считал за собой несколько лихих стычек в
Ташкенте, но при этом как-то никогда достаточно не разъяснялось,
в географическом ли Ташкенте происходили эти стычки или
в трактире «Ташкент», что за Нарвскою заставой («Господа
такшкентцы»).

Приём словесных каламбуров основывается на созвучиях, дающих
повод для сближений, замен, «описок» и т. д. Образцом сатирически
оценочной «описки» может служить письмо от «Клуба взволнованных
лоботрясов» на имя купца Парамонова и других, в котором извещалось,
что, «. . . осведомившись о наших усилиях вступить на стезю
благонамеренности, клуб по собственному почину записал нас всех
шестерых в число своих членов, с обложением соответственною
данью на увеселение (описка, вместо: «усиление») средств»
(«Современная идиллия»).

В эзоповском лексиконе М.Е.Салтыкова-Щедрина выделяется
слово фюить, означающее ссылку, поездку в места не столь отдалённые
или, как выражался сатирик, с Макаровыми телятами знакомство
сводить. Например, в «Пошехонских рассказах» читаем: Прибывши на
место, он по примеру своих предместников велел привести Андрея
Курзанова и приказал ему «справедливые слова» говорить. Но едва
начал Андрей: «тебе — кусок и мне — кусок», как Груздев на первых
же словах его перервал. — Довольно! — сказал он твёрдо: — даю тебе
два дня на исправление! / Через два дня Курзанов явился вновь: но
так как, по-видимому, ум его окончательно заложило, то и на этот
раз он начал: «тебе — кусок, мне — кусок. . . » / — Фюить!

Слово-выражение пошёл! формулирует сущность и характер
администрирования, лишённого логичности, доказательств: В бюрокра-
тическую практику мало-помалу начинают проникать прискорбные
фельдъегерские предания. Ни «понеже», ни «поелику» — ничего
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уже нет; осталось одно безнадежное слово: «пошёл!»; чиновники
ограничиваются фельдъегерским окриком: «пошёл!» («За рубежом»).

Многие слова в текстах произведений М.Е.Салтыкова-Щедрина
приобретают новые значения, становятся символами тех предметов
и явлений, которые обличает сатирик: жрать! выражает идею
хищничества, обмана и казнокрадства; либерал — негодяй; скандал —
взрыв, переворот, ломка общественных отношений; сила вещей —
произвол полицейского государства и домостроевского деспотизма
семьи; погодить — прекратить обличительную деятельность,
приноровиться, уметь во время помолчать. Эти и подобные им слова,
наряду с аллегорическими образами, созданными М.Е.Салтыковым-
Щедриным (ташкенты, глуповцы, карась-идеалист, премудрый
пескарь, органчик, Угрюм-Бурчеев, Иудушка Головлёв, помпадуры и
помпадурши и др.), имеют ярко выраженный лозунговый, полемичес-
кий характер и являются важными компонентами аксиологической
картины мира писателя.

Сатирическим целям служит и использование М.Е.Салтыковым-
Щедриным идиом и паремий, которые, как известно, отличаются
иносказательно-обобщающим значением и отражают национальные
ценностные нормы и идеалы. Так, пословица «На то и щука в
море, чтобы карась не дремал» служит отправным моментом для
развития фабульной ситуации сказки «Карась-идеалист». Посредством
разнообразных народных выражений показано устройство порядка в
государстве в «Истории одного города»: Началось с того, что Волгу
толокном замесили, потом телёнка на баню тащили, потом
в кошеле кашу варили, потом козла в соложёном тесте
утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка
убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было
лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном
встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за
восемь вёрст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу
сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами
острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом
беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали,
наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.

В оценочной функции писатель использовал общеизвестные
народные перифрастические выражения: гороховое пугало — шпион,
сыщик; большой блошиный завод — кутузка; христова невеста —
старая дева; Елабужский мещанин — ханжа и др.
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М.Е.Салтыков-Щедрин постоянно варьировал и дорабатывал
фразеологический материал, наполняя острым оценочно-социальным
значением. Так, среди департаментов препон и комиссий несведения
концов с концами есть отделение, где раки зимуют (ср.: показать, где
раки зимуют), таким образом высмеивается полицейская бюрократия.
Сатирик расширял фразеологизмы за счёт включения в них новых
компонентов: Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет
не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже
куры не клевали их. . . Потому что это были ассигнации
(«История одного города»). В одном из очерков рассказывается о
написании статьи на тему: «Может ли быть совмещён в одном лице
промысел огородничества с промыслом разведения козлов?»
для газеты «Вестник пенкоснимательства». Здесь наблюдается
фразеологическое построение, отталкивающееся от афоризма Пускать
/ пустить козла в огород : Ведь это даже за насмешку принять
можно; можно подумать, что и «огороды» и «козлы» тут только
для прилику, настоящее же заглавие статьи таково: «правильно ли
поступает администратор, разводя в своём ведомстве либералов?»
(«Дневник провинциала в Петербурге»).

Наряду с оригинально используемым материалом народной
фразеологии, М.Е.Салтыков-Щедрин создал собственные иносказа-
тельные формулы, являющиеся результатом его фразеологического
творчества и составляющие основу его аксиологической картины мира:
всеобщая хлестаковщина, тарелочное равенство, эпоха конфуза,
убеждения затылка, применительно к подлости (девиз либерализма),
недреманное око и др. Так, выражение эпоха конфуза обозначает
то время, когда дворяне и буржуазная интеллигенция, застигнутые
врасплох реформами, «сконфузились» и не знали, что делать: Я
полагаю, что весь этот умственный маскарад, вся путаница
понятий и представлений происходит от того, что мы вступаем,
так сказать, в эпоху конфуза. Я не могу сообщить положительных
сведений насчёт того, каким образом и откуда занесено к нам это
новое в русской жизни явление. Известно, что мы прежде. . . никогда
не конфузились. . . («Сатиры в прозе»).

Выводы и перспективы исследования. Таким образом, аксио-
логическую картину мира М.Е.Салтыкова-Щедрина составляют
лексико-фразеологические единицы общественно-публицистического,
научно-терминологического, профессионального, разговорно-простореч-
ного, церковно-славянского и книжно-беллетристического характера,
которые обладают оценочным компонентом значения или приобретают
его в контексте.
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С помощью разнообразных приёмов сатиры (экспрессивно-
стилистическая оценка, полисемантизм слов, семантизация слова, игра
слов, словотворчество и фразеологическое новаторство, взаимодей-
ствие слов и выражений различных стилистических систем и др.)
писатель смело обновил традиционные связи в соотношении слов. Это
новаторство в области словоупотребления позволяло ему значительно
расширить и обогатить речевые средства сатиры. Вовлекая специаль-
ные термины в сферу общественно-публицистических или литературно-
критических понятий, оригинально используя слова основного словар-
ного фонда русского языка, писатель включал просторечную лексику
в состав книжных средств выражения, пародировал официально-
канцелярскую терминологию, оригинально усложнял смысловой объём
слов и видоизменял в словах соотношение их основных и второстепен-
ных значений. Сатирик блестяще пользовался сложной гаммой значе-
ний слова в целях пополнения и усиления средств художественно-
сатирической выразительности.

Ценностная система М.Е.Салтыкова-Щедрина в текстах его
произведений выражена посредством иносказательной речи —
эзоповским повествованием.

Анализ речевых средств и приёмов сатиры М.Е.Салтыкова-
Щедрина позволяет утверждать, что значение писателя в истории
литературного языка определяется тем вкладом, который он внёс в
принципы и способы литературного освоения всех богатств общена-
родного языка, насколько он раздвинул границы литературного языка
и обогатил его новыми словесно-художественными средствами.

Считаем, что перспективным направлением исследования является
целостное описание аксиологической картины мира М.Е.Салтыкова-
Щедрина, что позволит не только охарактеризовать его мировоззрен-
ческую концепцию, но и будет способствовать составлению словаря
писателя.
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Нацiонально маркованi в рiзних варiантах англiйської мови
антропонiми належать до класу так званих ономастичних реалiй,
навколо яких вiдбувається накопичення фонових знань, значення
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яких визначається типiзованим образом, що склався в нацiональнiй
свiдомостi. Подiбнi одиницi збагачуються таким змiстом, котрий
виводить їх на рiвень iмен, що одержують нацiональний резонанс,
нацiональне сприйняття [3, с. 13]. Їх джерелом можуть бути iмена
реальних iсторичних осiб, героїв художнiх творiв, персонажiв популяр-
них передач, шоу, iмена вiдомих акторiв, спортсменiв, назви i герої
популярних пiсень, найменування артефактiв, прiзвиська тварин тощо.
При цьому часто вiдбувається семантичне перетворення реалiй, вико-
ристання їх у вториннiй функцiї, коли вiдбувається змiна денотативної
спiввiднесеностi слова [5, с. 111]. Напрями таких змiн можуть бути
рiзними — як вiд загального до власного iменi, так i навпаки. Цiннi у
цьому планi спостереження знаходимо у працях О.А.Леоновича [4],
Т.А.Комової та С. I. Гарагулi [3], В. В.Ощепкової [6] та iнших.

Серед антропонiмiв найбiльш виразну нацiонально-специфiчну
образнiсть мають прiзвиська. Термiн «прiзвисько» походить вiд
середньоанглiйського слова зi значенням “додаткове iм’я” [4, c. 51].
Ряд прiзвиськ, що входять у фоновi знання носiїв англiйської мови,
становлять безумовний iнтерес для тих, хто вивчає мову, тому що
знання прiзвиськ, що iснують у сферi повсякденного людського спiл-
кування, важливо для розумiння життя колективу, що їх використовує,
його iсторiї, традицiй i звичаїв, характеру взаємин мiж людьми
тощо. Серед прiзвиськ взагалi прiзвиська, що вiдносяться до людей,
є найбiльш численною групою. За визначенням Н.В.Подольської
це — вид антропонiма, що представлений додатковими iменами,
даними людинi оточуючими її людьми вiдповiдно до її характерних
рис, до обставин, що супроводжують її життя, тощо [7]. Автор
видiляє груповi (або колективнi), шкiльнi, зневажливi, глузливi й
iншi прiзвиська. Ураховуючи дану класифiкацiю, ми пропонуємо
розглянути угруповання нацiонально маркованих антропонiмiв, якi
базуються на соцiолiнгвiстичних та стилiстичних параметрах.

1. Етнiчно-груповi антропонiми. Серед групових прiзвиськ найбiльш
репрезентативними є етнiчнi. Формуються вони в процесi функцiону-
вання певного власного iменi, що не було призвиськом, але акумулювало
рiзного роду асоцiацiї, щоб стати яскравим виразником нацiональної
культури. Частина таких iмен зближується з прозивними iменами, при
цьому вiдбувається розширення об’єму значення, iм’я стає узагальню-
вальним, репрезентативним [6, с. 203]. Наприклад:

John Bull «Джон Буль» — збiрне прiзвисько англiйцiв (вiд
персонажу твору англiйського публiциста початку XVIII столiття
Дж.Арбетнота «The History of John Bull»).
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Jock, Jocks — прiзвисько шотландцiв, особливо солдат (Jock —
шотландська форма iменi Jack).

Taffy — прiзвисько жителiв Уельсу (вiд валiйського Dafydd < David ;
St. David — заступник Уельсу).

Mick, Paddy — прiзвиська iрландцiв (зменшувальне вiд Michael
i Patrick, розповсюджених в Iрландiї iмен; St. Patrick — заступник
Iрландiї).

Limey — у США жаргонне зневажливе прiзвисько англiйських
морякiв, потiм англiйцiв взагалi (вiд lime-juice «сiк лайма», що
вживався в рацiонi англiйських корабельних команд, щоб запобiгти
захворюванням цингою) [10].

Jackey — абориген; «благородний дикун», хрестоматiйний образ
(прототипом його є реальний абориген на iм’я Джеккi-Джеккi).

Jim — англiєць-iммiгрант.
Pommy (pommie) — поммi, вiд pomegranate — «гранат», iнша

поширена назва англiйцiв, оскiльки вважалося, що англiйцi вирiзнялися
коренастiстю, яскравим рум’янцем.

До iмен-прiзвиськ в австралiйському варiантi англiйської мови [8]
вiдносяться такi:

Tommy Cornstalk (буквально Томмi-стебло кукурудзи), в перенос-
ному значеннi «здоровило», так називали типового австралiйця,
особливо жителя штату Новий Пiвденний Уельс, утiлюючого такi
приписуванi австралiйцям риси, як високий зрiст, худорба, свiтлий
колiр волосся.

Dill — простак, простофiля.
Bunny — потерпiлий, жертва.
Ned — незмiнне прiзвисько будь-якої людини на прiзвище Келлi (по

аналогiї з iм’ям знаменитого бушрейнджера Неда Келлi).
Banjo (Банджо) — прiзвисько будь-якої людини на прiзвище

Патерсон, по аналогiї з псевдонiмом вiдомого австралiйського поета
А.Б.Патерсона — Банджо).

Окрiм iмен, iндивiдуальних прiзвиськ, жителi кожного австралiй-
ського штату мають свої традицiйнi збиральнi прiзвиська. Так, мешкан-
цiв штату Квiнсленд, штату з тропiчним клiматом, традицiйно
називають bananalanders, banana men, banana eaters, bananabenders.
Мешканцiв штату Пiвденна Австралiя називають croweaters —
«пожирачi ворон» (через зображену на гербi штату ворону), а
мешканцiв штату Вiкторiя називають cabbage-patchers або cabbage
landers. Ту ж саму ситуацiю спостерiгаємо також практично у кожному
штатi Америки, де їх жителi мають свої традицiйнi збiрнi прiзвиська.
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Наприклад: Badgers «борсуки» — прiзвисько жителiв штату Вiсконсiн;
Hoosiers «здорованi» — прiзвисько мешканцiв Iндiани [9, 11].

Цiкавим є той факт, що iмена iндiанцiв США, Канади або
австралiйських аборигенiв були спочатку описовими характеристиками,
племiнними прiзвиськами. У iндiанцiв США є iм’я, дане при
народженнi, наприклад, Sunrise Beauty — Краса Свiтанку, сiмейне iм’я,
наприклад, Smooth Water — Гладка Вода, i доросле iм’я, наприклад,
White Mountain — Бiла Гора. Приклад описового iменi австралiйских
аборигенiв: Coonardoo — Темний Колодязь. Представники аборигенного,
iндiанського або неангломовного населення США, Канади, Австралiї
часто повторно замiнюють iмена та прiзвища на антропонiми, властивi
тiй або iншiй нацiї, як символ збереження й вiдродження своєї
нацiональної самобутностi, етнiчної й культурної спадщини.

2. Соцiально-груповi антропонiми. До цiєї групи можна вiднести
iмена, що узагальнено репрезентують соцiальне положення людей,
наприклад:

Ocker/ocker (Оккер) — узагальнений образ неосвiченого австралiйця,
що утiлює такi риси нацiональної вдачi австралiйцiв, як зухвалiсть,
байдужiсть, недбалiсть, пристрасть до пива, й iншi невтiшнi характе-
ристики, якими надiляють самi себе австралiйцi (вiд розмовної форми
iменi Oscar, можливо, вiд iменi персонажа популярного телесерiалу за
оповiданнями Рона Фрейзера). Iм’я Оккер стало особливо популярним
завдяки популярностi ряду виконавцiв цiєї ролi, у тому числi Пола
Хогана (вiдомого з фiльму «Крокодил Дандi»). Про поширенiсть цього
iменi свiдчать численнi похiднi слова, такi як ockerdom, ockerette,
ocker’ma, ockerish, ockerism та iншi, що мають узагальнене значення
«щось або хтось, що має вираженi специфiчно австралiйськi нацiональнi
риси».

Mr and Mrs Joe Blow (мiстер i мiсiс Джоу Блоу) — звичайна, рядова
подружня пара.

Fred (Фред) — звичайний, невибагливий покупець, середнiй
австралiєць.

Hungry Tyson (жаднюга Тайсон) — вiд iменi реальної людини на
iм’я Тайсон, що мала таку рису вдачi.

3. Професiйно-груповi антропонiми. В окрему групу видiляться
iмена, що узагальнено представляють рiзноманiтнi професiї:

John, John Нор (Джон, Джон Скок) — кiнний полiцейський.
Dickless Tracey (Дiклесс Трейсi) — жiнка-полiцейський.
Johnny Raw (Джонi-новачок, недосвiдчений Джонi) — недосвiдчений

пiдручний на фермi.
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Jackaroo (jackaroo) — молода людина iз спроможної сiм’ї, що працює
на вiвчарськiй фермi для набуття досвiду управлiння господарством,
«колонiального досвiду».

Традицiйнi прiзвиська американських солдатiв:
Darky або Smudge для носiїв прiзвища Smith, Spud — Murphy, Dusty —

Miller, Pedlar — Palmer, Dolly — Gray (вiд назви популярної пiснi “Dolly
Gray”).

4. Вiковi антропонiми. Серед вiкових дуже поширеними є прiзвиська
iз середовища школярiв. Нерiдке прiзвисько, отримане в дитинствi,
супроводжує людину протягом усього її життя. Наприклад:

Swanny «лебедина шийка» — вiдоме шкiльне прiзвисько англiйської
письменницi Д.Сейерс.

Cave «печера» (прозваного так за великий рот) — призвисько
письменника Ч.Кiнгслi.

Бiльшiсть шкiльних прiзвиськ явно або приховано глузливi.
Товстого школяра можуть прозвати Baloon, Falstaff (вiд iменi персона-
жа п’єс У.Шекспiра, сера Дж.Фальстафа), Football, Fat Belly, Fatty,
Pork тощо. Худi хлопчики можуть одержати традицiйнi прiзвиська
Broomstick, Drain-Pipe, Matchstick, Matchy, Needles, Skinny, Lanky-panky.
Що стосується останнього прiзвиська, то подiбного роду прiзвиська-
дражнилки, що римуються, друга частина яких найчастiше являє
собою безглузде слово, надзвичайно популярнi в Англiї [9].

Найпоширенiшим прiзвиськом школярiв високого зросту вважається
Lofty. За ним iде Long John Silver (вiд iменi персонажа вiдомого
роману P.Л.Стiвенсона «Острiв скарбiв», якого кликали Довготелесий
Джон Сiльвер), Everest (що стало особливо популярним пiсля скорення
цiєї найвищої вершини), Gulliver, Spike, Skyscraper, Tower of London,
Lamppost, Walking Lamppost, Weed. Нерiдкi також випадки iронiчного
звертання до дiтей невисокого зросту: Tiny, Shorty або Tiny Tim. Сюди
можна також додати Dumpy, Flea, Junior, Kipper, Microbe, Shrimp, Tom
Thumb («Хлопчик-З-Пальчик»). Рудоволосi школярi одержують, як
правило, прiзвиська Reddy, Fire Head, Flame, Foxy, Ginger, Red Thatch,
Rusty.

Влучними прiзвиськами нагороджують англiйськi школярi своїх
учителiв: примiром, лисий викладач може одержати прiзвисько Baldy,
Patch, Curly, Dutchy (асоцiацiя з голiвкою голандського сиру), Skating
Rink (Skates) тощо.

Власники деяких англiйських iмен i прiзвищ незмiнно одержують
певнi традицiйнi прiзвиська. Так, у шкiльному середовищi iм’я Charlie
тягне за собою прiзвисько Chuck, Derek — Dekker, Maurice — Mogga,
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Michael — Spike. Hoсiй прiзвища Miller, як правило, одержує прiзвисько
Dusty («мiрошник», звичайно обсипаний борошном), Webb — Spider
(вiд a spider’s web).

5. Оцiнно-образнi антропонiми. Використання прiзвиськ, у яких їх
творцi намагалися вiдбити та оцiнити певнi риси характеру людину, її
заслуги, переваги або недолiки, має багатовiкову iсторiю в англiйськiй
мовi. Досить буде згадати тут деякi звеличувальнi або зневажливi
прiзвиська англiйських королiв: Alfred the Great, Edward the Martyr,
Edward the Confessor, William the Bastard (бiльш вiдомий на прiзвисько
the Conqueror), Richard the Lion-Hearted, John the Lackland, Richard the
Coxcomb, Richard the Boar, Farmer George (прiзвисько короля Георга III).
Багато прiзвиськ популярних особистостей, суспiльних i полiтичних
дiячiв минулого вiдомi й у наш час в Англiї й США не менше, нiж
їх власнi iмена. Таким, наприклад, стало прiзвисько Lady with the
Lamp, дане Флоренс Найтiнгейл, медсестрi часiв Кримської кампанiї
1853–1856 рокiв, яка поклала початок перетворенню лiкарняного
обслуговування у Великобританiї [1].

Пiдкреслюючи бiльшу виразнiсть прiзвиськ i кличок, I. Р. Гальперiн
вiдзначав, що вони несуть сильне емоцiйне навантаження, помiчаючи
яку-небудь випадкову, але характерну рису до людинi, iнодi успiшно
конкуруючи iз власним iменем [2]. Використання прiзвиськ рiзних
полiтичних дiячiв широко розповсюджений експресивний прийом в
сучаснiй англiйськiй i американськiй пресi, особливо в так званiй
масовiй. Тяга до яскравих, виразних прiзвиськ викликана бажанням
газет наблизитися до «людинi з вулицi», заговорити її мовою, а з
iншого боку, обумовлена прагненням скомпрометувати або, навпаки,
пiдтримати iдею або людину, не прибiгаючи до логiчних доводiв [5, c. 37].
Так, Денiс Хiлi, мiнiстр фiнансiв в урядi Г.Вiльсона, був вiдомий в
англiйськiй пресi як Dismal Denis «Похмурий Денiс» (прозорий натяк
на катастрофiчне фiнансове становище Великобританiї). Маргарет
Тетчер, прем’єр-мiнiстр консервативного уряду Великобританiї, була
вiдома як Peggy Thatcher, Iron Lady, Cold Warwitch, Thatcher thе
Snatcher. Останнє прiзвисько М.Тетчер одержала тому, що, будучи
мiнiстром освiти в урядi Є.Хiта, прийняла рiшення про скасування
безкоштовної видачi молока школярам, за що й була нагороджена
журналiстами прiзвиськом Thatcher thе School-Milk Snatcher. Колишнiй
консервативний прем’єр-мiнiстр Великобританiї Едвард Хiт (E.Heath)
був вiдомий пiд багатьма прiзвиськами: True-blue Ted (блакитний
колiр — символ консервативної партiї), Skipper, Skipper Heath, Captain
(у цих прiзвиськах утримується натяк на захоплення Е.Хiта яхтами),
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The Grocer (особливо в перiод переговорiв про вступ Великобританiї
в «Загальний ринок»). Звiдси ще одне прiзвисько М.Тетчер — The
Grocer’s Daughter, яке можна розглядати i як натяк на її соцiальне
походження. Р.Дженкiнс, мiнiстр фiнансiв в урядi Е.Хiта, мав
прiзвиська Jenkins thе Purse, Pro-marketeer Jenkins (в останньому
мiститься натяк на пiдтримку Дженкiнсом iдеї вступу Великобританiї
в «Загальний ринок»). Прем’єр-мiнiстр Великобританiї Г.Макмiллан,
пiсля того як провiв «велику чистку» свого кабiнету, змусивши подати
у вiдставку сiм мiнiстрiв, одержав прiзвисько Mac thе Knife (персонаж
«Трьохгрошової опери» Б.Брехта). Змушений скласти iз себе обов’язки
президента США пiсля уотергейтского скандалу, Рiчард Нiксон ще
раз пiдтвердив своє прiзвисько, дане йому в ходi виборiв у Конгрес —
Tricky Dickie — Хитрий Дiк. До речi, у студентськi роки в нього було
ще одне призвисько — Iron Butt. Президент Рузвельт (The New Dealer)
серед незадоволених своєю полиiтикою був вiдомий як The Raw Dealer,
A Traitor to His Class.

Можна згадати ще одну групу прiзвиськ, популярнiсть яких
постiйно пiдтримується ласою на сенсацiї пресою. Це прiзвиська рiзних
злочинцiв, представникiв карного миру: Scarfасе Al Capone, Jack the
Ripper, The Boston Strangler [9].

Ряд iмен узагальнено описує якi-небудь фiзичнi або душевнi
властивостi людей, наприклад:

Dean Maitland — мовчазна людина (за iм’ям героя фiльму
«Мовчання Дiна Мэйтленда» за романом Максвелла Грея).

Molly Dookers/molly — dooker/mollydook (Моллi Дукерс) — лiвша.
Bobby Dazzler (Бобi Дезлер) — людина, що є знавцем своєї справи,

що вiдрiзняється чимось.
Flash Jack (блискучий Джек) — самозадоволена, чванлива людина.
Dirty Gertie (бруднуля Гертi) — бруднуля, замазура.
Grouching Gertie (буркотуха Гертi) — буркотуха.
Crying Ruth (плакса Рут) — плакса.
Антропонiми-призвиська можуть утворюватися як переосмисленням

власного iменi, так i онiмiзацiєю апелятивiв. Цiкавим лiнгвiстичним
явищем є процес деонiмiзацiї власного iменi, його апелятивацiї [6, с. 201],
коли власне iм’я образно iменує звичайний об’єкт з виявом нацiонально-
культурної специфiки, наприклад:

Billy (Бiллi-казанок) — бляшанка, в якiй кип’ятили чай жителi
буша в Австралiї;

Jack the Painter (Джек-художник) — мiцний чай, що залишає темний
слiд навколо рота;
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Matilda (Матiльда) або Duncan (Дункан) — ковдра свэгмэна;
Kelly (Келли) — марка сокири, за iм’ям знаменитого бушрейнджера

Неда Келлi;
Bjelke Blue (Бьелке Блю) — сорт сиру iз земляними горiхами, що

виготовляється в Квiнслендi, названий за iм’ям прем’єр-мiнiстра цього
штату Iона Бьелке Петерсона;

Granny Smith (Бабуся Смiт) — назва сорту яблук, виведеного
Марiєю Анною Смiт (Maria Ann Smith);

Peach Melba (персик мелба) — десерт, що складається з фруктiв,
зазвичай персикiв, вершкiв i морозива, названого на честь знаменитої
австралiйської оперної спiвачки Н.Мелби.

Таким чином, можна констатувати, що серед антропонiмiв найбiльш
виразною нацiонально-специфiчною образнiстю володiють прiзвиська
(додатковi iмена). Вони входять у фоновi знання носiїв англiйської
мови i становлять безумовний iнтерес для тих, хто вивчає мову, тому
що знання прiзвиськ, що iснують у сферi повсякденного людського
спiлкування, важливо для розумiння життя колективу, що їх викори-
стовує, його iсторiї, традицiй i звичаїв, характеру взаємин мiж людьми
тощо. Серед прiзвиськ взагалi прiзвиська, що вiдносяться до людей
i сформованi на основi метафоричних та метонiмiчних переносiв, є
найбiльш численною групою. У конотацiйнiй структурi таких одиниць
можуть бути наявнi як соцiолiнгвiстичнi (етнiчно-груповi, соцiально-
груповi, професiйно-груповi, вiковi), так i стилiстичнi (оцiннi, образнi)
параметри.
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Постановка проблеми. Фразеологiя як галузь лiнгвiстичної науки
постiйно привертає до себе багато уваги, адже фразеологiзми роблять
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нашу мову виразною, точною i допомагають бiльш яскраво висловити
своє ставлення до iнформацiї, передати свої особистi погляди, враження,
почуття, емоцiї i оцiнки. Використання фразеологiзмiв дозволяє також
посилити наочнiсть i образнiсть тексту.

Однiєю з найпоширенiших тем фразеологiзмiв є тваринний свiт.
Це пояснюється тим, що протягом багатьох рокiв людину оточувала
дика природа i тварини. Тварини завжди вiдiгравали важливу роль
в життi людини. Тварини були для людини не тiльки їжею, а й
священними символами. Спостерiгаючи за звичками тварин, їх риси
часто зiставлялися з рисами i характером людини, що сприяло
формуванню в мовi стiйких фраз, якi заснованi на порiвняннi тварин i
людини. В сучаснiй мовi зоонiмiчнi фразеологiзми складають чималий
пласт лексики i часто вживаються в мовленнi. Фразеологiчнi одиницi з
назвами тварин мають посилене емоцiйне забарвлення i допомагають
краще вiдобразити оцiнююче ставлення людей до реалiй життя. Цим
пояснюється великий iнтерес та увага науковцiв до дослiдження
фразеологiчних одиниць з зоонiмiчними компонентами.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. За багато рокiв
дослiджень велика кiлькiсть науковцiв вивчали рiзнi аспекти
фразеологiї. Вагомий внесок у науку внесли Л.Авксентьєв, Я.Баран,
В.Виноградов, Г. Їжакевич, О.Кунiн, О.Молотков, О.Потебня,
I. Срезневський, I. Торопцев, В.Фляйшер, П.Фортунатов, I. Чернишова,
М.Шанський, О.Шахматов. Вони розглядали питання особливостей
фразеологiзмiв, їх запозичення з iнших мов, умов та способiв їх
утворення, структурнi аспекти, емоцiйне забарвлення, способи класифi-
кацiї; розроблено декiлька класифiкацiй фразеологiчних одиниць.
Питання структурної будови та семантичних особливостей нiмецьких
фразеологiчних одиниць з зоонiмiчним компонентом привертає увагу
сучасних дослiдникiв, залишається сьогоднi актуальним i потребує
подальшого вивчення.

Мета статтi. Метою статтi є визначити i дослiдити структурну
будову та семантичнi особливостi зоонiмiчних фразеологiчних одиниць
на позначення характеру людини у нiмецькiй мовi.

Виклад основного матерiалу. Фразеологiя — це роздiл мово-
знавства, який визначає фразеологiчний склад мови в її сучасному
станi та iсторичному розвитку, та включає в себе не тiльки сукупнiсть
фразеологiзмiв даної мови, а й сукупнiсть характерних засобiв
вираження, якi властивi окремiй соцiальнiй групi, окремому автору чи
лiтературно-публiцистичному напрямку [1, с. 72]. Об’єктом дослiдження
фразеологiї як роздiлу мовознавства є стiйкi вислови, їх семантика,
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структура, походження, роль у мовi, взаємозв’язок з iншими мовними
одиницями, зокрема словом i реченням. Предметом фразеологiї є
вивчення типологiчних ознак фразеологiзмiв, дослiдження їх природи
та сутностi; огляд закономiрностей функцiонування й дослiду катего-
рiальних ознак фразеологiзмiв, на базi яких видiляються основнi
ознаки фразеологiчностi i вирiшаються питання про сутнiсть фразео-
логiзмiв як особливих одиниць мови. Фразеологiзми — це стiйкi слово-
сполучення слiв, якi не створюються в мовленнi подiбно до вiльних
словосполучень, а вiдтворюються [3, с. 241].

Пiд час аналiзу наукової лiтератури з’ясували, що найпоширенiшою
класифiкацiєю фразеологiчних одиниць є класифiкацiя В.Виноградова,
який видiлив три типи фразеологiчних одиниць (далi ФО): фразео-
логiчнi зрощення, фразеологiчнi єдностi i фразеологiчнi сполучення [2,
c. 61]. До трьох основних класiв фразеологiчних одиниць за схемою
В.Виноградова, М.Шанський видiлив четвертий клас — фразеологiчнi
вирази [5, с. 84]. Подальший аналiз показав, що семантична класифi-
кацiя i концепцiя В.Виноградова здобули чи не найбiльше прибiчни-
кiв [2]. Рiзною мiрою її розробляли М.Алефiренко, О.Бабкiн,
Д.Баранник, В.Жуков, М.Жовтобрюх, Н.Москаленко, Ф.Медведєв,
В.Русанiвський, В.Телiя, Л.Скрипник, Г.Удовиченко та iн. В свою
чергу нiмецький дослiдник В.Фляйшер розглядає ФО з огляду на час-
тину мови компонентiв, можливої ролi речення i морфологiчної пара-
дигми i класифiкує їх за морфолого-синтаксичним принципом [7, с. 46].
Науковець видiляє чотири класи фразеологiзмiв: субстантивнi фра-
зеологiзми; ад’єктивнi фразеологiзми; прислiвниковi фразеологiзми;
вербальнi фразеологiзми. Дослiджуючи нiмецькi ФО, I.Чернишова
розробила свою класифiкацiю i розподiлила фразеологiзми на
фразеологiчнi єдностi, фразеологiчнi сполучення та фразеологiчнi
вирази. При цьому ланку фразеологiчних єдностей вона подiляє на
словеснi (iменник + дiєслово) та номiнальнi з’єднання (прикметник +
iменник). За видами частин мови дослiдниця розподiляє ФО на
дiєслiвнi фразеологiчнi єдностi, iменниковi та прислiвниковi [4, с. 49].

Для характеристики ФО з зоонiмiчним компонентом на позначення
характеру людини послугувалися класифiкацiєю I.Чернишової, яка
подiляє ФО на фразеологiчнi єдностi, фразеологiчнi сполучення i
фразеологiчнi вирази, i прослiдкували таку закономiрнiсть.

Бiльшiсть дослiджуваних нами ФО можна вiднести до фразеоло-
гiчних єдностей, якi виникли внаслiдок семантичного переосмислення
або зрушення вiльних словосполучень. Наприклад, ФО з компонентом
Hund : Auf den Hund bringen — розорити, довести до злиднiв; Auf den
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Hund kommen — зубожiти; занепасти (морально); Auf dem Hund sein —
терпiти крайню потребу, бiдувати; Das ist unter allem Hund — нижче
всiлякої критики; або з компонентом Bär : Auf der Bärenhaut liegen —
смоктати лапу, бити байдики.

Прикладом фразеологiчних єдностей з компонентом Schwein
можуть слугувати наступнi: Jemand hat Schwein — кому-небудь везе,
щастить, посмiхається удача; Er hat (großes) Schwein gehabt — йому
страшно пощастило; Das nenne ich Schwein — ось це удача!

З компонентом Hecht до фразеологiчних єдностей можна вiднести:
Der Hecht im Karpfenteich — душа всiєї справи енергiйна людина,
надихаючий i пiдганяє байдужих; Або ФО з компонентами Flöhe чи
Fisch також є прикладом фразеологiчної єдностi: Die Flöhe husten
hören — чути, як чихають блохи; weder Fisch noch Fleisch — нi риба, нi
м’ясо.

Знаходимо також приклади фразеологiчних сполучень з компонен-
тами Hase, Hecht, хоча їх небагато серед дослiджуваних нами фразео-
логiчних одиниць: Er ist ein wahrer Hase — вiн справжнiй трус; Ein alter
Hase — стара, досвiдчена людина, в яких компоненти зберiгають свою
семантичну вiдокремленiсть. Ein toller Hecht — веселун; вiдчайдушна
голова.

Розглядаючи фразеологiчнi вирази за класифiкацiєю I.Чернишової,
можна видiлити прислiв’я, в яких спостерiгаються двi основнi власти-
востi фразеологiчностi: присутнiсть у них одиничної сполучуваностi
компонентного складу та специфiчного рiзновиду семантичного пере-
творення: Stumme Hunde beißen gern — мовчун-собака нишком кусає;
Vor die Hunde werfen — вiддати на поталу; Kein bunter Hund schaut dich
an — ти нiкому не потрiбен, нiхто не звертає на тебе уваги; Was man dem
Esel predigt, ist verloren — дурака вчити, все одно, що мертвого лiкувати;
Dem fleißigen Hamster schadet der Winter nicht — працьовитому хом’яку
зима не страшна.

Як бачимо, бiльшiсть проаналiзованих нами ФО є фразеологiчними
єдностями, якi виникли внаслiдок семантичного переосмислення або
зрушення вiльних словосполучень.

Аналiз ФО за семантичними ознаками показав, що зоонiмiчнi ФО
можуть позначати позитивнi i негативнi риси характеру людини. Так,
до фразеологiзмiв, що позначають гарнi риси людського характеру,
а саме працьовитiсть можна вiднести фразеологiзми з компонентами
Dachs або Hamster : Arbeiten wie ein Dachs — (працьовитий); Dem
fleißigen Hamster schadet der Winter nicht — працьовитому хом’яку
зима не страшна. Уважнiсть i наполегливiсть зустрiчаємо в таких
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фразеологiчних єдностях: Keiner Fliege etwas zuleide tun — не образити
й мухи; Mit allen Hunden gehetzt sein — швидше за всiх собак; Stark wie
ein Pferd — сильний, як кiнь; Aufpassen wie ein Luchs — бути уважним,
бути напоготовi;

На позначення негативних рис людського характеру таких як лiнь,
жадiбнiсть, пiдступнiсть поширенiшими є фразеологiчнi сполучення
з компонентом Kröte: Faule Kröte — лiнива жаба, ледащо; Giftige
Kröte — отруйна жаба, вiдьма, злюка; So eine kleine, freche Kröte! —
така маленька, зухвала жаба, бридке (шкiдливе) дiвчисько. Також
фразеологiзми з компонентами Hamster, Wolf, Hund, Bär можуть
виражати вище названi негативнi якостi людини: Er ist gierig/raffsüchtig
wie ein Hamster — вiн жадiбний, ненаситний як хом’як; Glatt wie ein
Aal — слизький як вугор виверткий, спритний, хитрий; Ein Wolf im
Schlafpelz — вовк в овечiй шкурi; Sich aufs hohe Ross setzen — ciсти на
високого коня, поводитися зухвало/зарозумiло; Stolz wie ein Hahn —
гордий як пiвень; Den Hund hinken lassen — бути пiдступним невiрним,
ненадiйним; Stumme Hunde beißen gern — мовчун-собака нишком кусає;
Ein ungeleckter Bär — груба, неотесана людина.

Дослiджуючи фразеологiзми iз зоонiмiчним компонентом на
позначення характеру людини у нiмецькiй мовi, ми помiтили цiкаву
закономiрнiсть, а саме те, що кожна тварина представляє собою певну
ваду, або навпаки, позитивну рису характеру людини, або ставлення
до неї оточуючих.

Так, наприклад, собака, яка в нашiй країнi i мовi є найкращим
другом людини, в нiмецьких фразеологiзмах негативно описує людськi
риси i якостi характеру: stumme Hunde beißen gern; auf den Hund bringen;
auf den Hund kommen; auf dem Hund sein; das ist unter allem Hund ; vor
die Hunde werfen тощо.

Популярною твариною в Нiмеччинi є борсук. Борсуки постiйно
сидять в норах та виходять переважно вночi. Тож людей, якi
полюбляють проводити час вдома, ототожнюють з цими тваринами:
immer zu Hause sein wie ein Dächschen — сидiти вдома як борсук,
сидiти вдома сиднем; kalthäusern wie ein Dachs im Loche — як борсук
в холоднiй норi, сиднем сидiти вдома. Борсук вiдчайдушний борець:
якщо на нього нападають, вiн буде захищатися до останнього подиху, i
цю здатнiсть звiрка вiдображають наступнi фразеологiзми: sich wehren
wie ein Dachs — вiдбиватися як борсук, запекло оборонятися; er beißt
um sich wie ein Dachs — кусатися як борсук.

Ще одна незвичайна тварина — рись. Рись є вiдмiнним мисливцем,
якого вiдрiзняє виняткова обережнiсть, гострий зiр i слух. Нiмцi вiдбили
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данi риси тварини в наступних фразеологiзмах: Augen haben wie ein
Luchs — мати очi як у рисi, мати гострий зiр; Ohren haben wie ein Luchs —
мати вуха як у рисi, мати гострий слух; wie ein Luchs aufpassen — бути
уважним як рись, бути весь час напоготовi.

Негативнi риси характеру людини, як показав аналiз, передаються
у фразеологiзмах з компонентом «Kröte»: еine Kröte schlucken —
проковтнути жабу, змиритися з неприємнiстю, мовчки проковтнути,
стерпiти; faule Kröte — лiнива жаба, ледащо; giftige Kröte — отруйна
жаба, вiдьма, злюка; so eine kleine, freche Kröte! — така маленька,
зухвала жаба, бридке (шкiдливе) дiвчисько; ein paar Kröten (salopр) —
дрiбниця.

Домашня худоба, наприклад, Hammel, Schaf, є символом дурної,
нерозумної людини: der blöde Hammel — дурак, болван; dumm wie ein
Schaf — дурний як баран.

Також символом дуростi є вiслюк. З цiєю твариною є багато
фразеологiзмiв: Unsers Herrgot’s Esel — «олух царя небесного»; Was
man dem Esel predigt, ist verloren — дурака вчити, все одно, що мертвого
лiкувати; Als Esel geboren, als Esel gestorben — народився нерозумним,
нерозумним i помреш; Esel, wie er im Buche steht! — ну справжнiй
осел!; J-m einen Esel bohren — натякнути комусь, що його вважають
нерозумним; Das hieße den Esel Griechisch lehren — це марна справа
(це все одно, що осла вчити грецької мови); Den Esel erkennt man an
den Ohren — дурiсть важко приховати.

Натомiсть, свиня для нiмцiв — це символ фарту та везiнння: Jemand
hat Schwein — кому-небудь везе, щастить, посмiхається удача; Везунчик;
er hat (großes) Schwein gehabt — йому страшно пощастило; das nenne
ich Schwein — ось це удача! Ну i пощастило!

Але також, зi свинею ототожнюють неохайнiсть: Das Schwein fühlt
sich im Dreck am wohlsten — свиня будь-де бруд знайде; wie die Schweine
vom Troge aufstehen — пiти, залишивши повний безлад; wie das Schwein
aus dem Stall fortlaufen — як свиня вибiгає зi стайнi.

А от щодо риб та iнших жителiв морiв, рiчок та океанiв, нiмцi
налаштованi по-рiзному. Наприклад, вугор є символ спритностi i
хитростi: glatt wie ein Aal — слизький як вугор, виверткий; sich aalglatt
herauswinden — викручуватися як вугор. Риба в розумiннi нiмцiв є
символом «холодного серця», а щуку ототожнюють з енергiйностi: kalt
wie ein Fisch — холодний (бездушний) як риба; weder Fisch noch Fleisch
sein — нi риба нi м’ясо; der Hecht im Karpfenteich — душа всiєї справи
енергiйна людина, надихаючий i пiдганяє байдужих; ein toller Hecht —
веселун; вiдчайдушна голова.
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Фразеологiзми з компонентом Bär можуть передавати як позитивнi
якостi й риси характеру, так й виражати негативну оцiнку характеру
людини. Наприклад, er ist stark wie ein Bär — вiн сильний як ведмiдь;
er ist ein rechter Bär — вiн справжнiй ведмiдь; er ist gesund wie ein Bär —
вiн здоровий як ведмiдь; вiн здоровий як бик; hungrig wie ein Bär /
Bärenhunger haben — голодний як ведмiдь/вовк; ein ungeleckter Bär —
груба, неотесана людина; er ist plump wie ein Bär — вiн незграбний як
ведмiдь; auf der Bärenhaut liegen — смоктати лапу, бити байдики [6].

Аналiзуючи ФО, звернули увагу, що бiльшiсть з дослiджених нами
ФО за граматичною структурою є компаративними фразеологiчними
єдностями, якi базуються на традицiйному порiвняннi за допомогою
порiвняльної групи або порiвняльного пiдрядного речення, яке
вводиться сполучником wie: gierig wie ein Hamster — он жадний як
хом’як; Störrisch wie ein Esel — упертий як вiслюк; Stark wie ein Pferd —
сильний як кiнь; Schlau wie ein Fuchs — хитрий як лис; Kalt wie eine
Hundeschnauze — байдужий; Sanft wie ein Lamm — смирнiше за теля;
Stolz wie ein Hahn — гордий як пiвень; Stur wie ein Stier — упертий
як бик; Geduldig wie ein Schaf — терплячий як овечка; Ängstlich
wie ein Hase sein — трусливий як заєць; Er ist plump wie ein Bär —
вiн незграбний як ведмiдь; Falsch wie eine Schlange — коварний як
змiя; Klug wie eine Schlange — мудрий як змiя; Sanft wie ein Schaf —
лагiдний, як агнець; Wie ein Hahn hochgehen — драчливий як пiвень;
Er ist stark wie ein Bär — вiн сильний як ведмiдь; Wie die Schweine vom
Troge aufstehen — пiти, залишивши повний безлад; Wie das Schwein
aus dem Stall fortlaufen — як свиня вибiгає зi стайнi; Glatt wie ein
Aal — слизький як вугор, виверткий; Sich wie aalglatt herauswinden —
викручуватися як вугор; Kalt wie ein Fisch — холодний (бездушний)
як риба; Esel, wie er im Buche steht! — ну справжнiй осел!; Dumm wie
ein Schaf — дурний як баран; Immer zu Hause sein wie ein Dächschen —
сидiти вдома як борсук, сидiти вдома сиднем; Kaltnäusern wie ein
Dachs im Loche — як борсук в холоднiй норi, сиднем сидiти вдома
тощо. Також спостерiгаємо наявнiсть компаративних фразеологiчних
єдностей iз сполучником als: Als Esel geboren, als Esel gestorben —
народився нерозумним, нерозумним i помреш.

За морфологiчним критерiєм, послугуючись морфолого-синтаксич-
ною класифiкацiєю В.Фляйшера [7], нiмецькi ФО з зоонiмiчним
компонентом можна розподiлити на чотири групи, а саме iменниковi,
дiєслiвнi, прикметниковi та прислiвниковi фразеологiчнi одиницi; за
синтаксичним критерiєм на непредикативнi словосполучення, стiйкi
предикативнi конструкцiї та стiйкi речення.
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Так, до iменникових можна вiднести наступнi фразеологiзми: mein
Name ist Hase; weder Fisch noch Fleisch; der Hecht im Karpfenteich;
ein Wolf im Schlafpelz ; Esel in der Löwenhaut ; Unsers Herrgott’s Esel ;
Kaltnäusern wie ein Dachs im Loche.

В свою чергу субстантивнi ФО можна подiлити на групи: iменник +
дiєслово: er hat eine Aalhaut ; den Bären machen; Ein Hasenherz haben;
iменник + прикметник: faule Kröte; das schwarze Schaff, ein weißer Rabe;
Giftige Kröte; So eine kleine, freche Kröte! ; ein alter Hase; armes Schwein;
ein blindes Huhn/ein dummes Huhn; der blöde Hammel ; Ein toller Hecht ;
Er ist ein wahrer Hase.

До дiєслiвних фразеологiчних одиниць належать: einen Esel bohren;
Eine Kröte schlucken; den Hund hinken lassen; die Flöhe husten hören.
До цiєї групи вiдносимо ФО з сполучником wie: Augen haben wie ein
Luchs; Ohren haben wie ein Luchs; Sich wehren wie ein Dachs; Schwätzt
wie eine Elster ; Er beißt um sich wie ein Dachs ; Wie ein Hund gehetzt sein;
Arbeiten wie ein Dachs; Aufpassen wie ein Luchs; Immer zu Hause sein
wie ein Dächschen; Wie ein Hahn hochgehen; Mit allen Hunden gehetzt
sein.

До групи прикметникових фразеологiчних одиниць вiдносяться ФО
iз сполучником wie: Er ist gierig/raffsüchtig wie ein Hamster ; Störrisch
wie ein Esel ; Stark wie ein Pferd ; Schlau wie ein Fuchs ; Glatt wie ein Aal ;
Stolz wie ein Hahn; Stur wie ein Stier ; Geduldig wie ein Schaf ; Dumm wie
ein Schaf ; Kalt wie eine Hundeschnauze; Er ist plump wie ein Bär ; Dumm
wie ein Schaf ; Sanft wie ein Schaf ; Glatt wie ein Aal ; Kalt wie ein Fisch;
Falsch wie eine Schlange; Klug wie eine Schlange.

Фразеологiчнi вирази Das Schwein fühlt sich im Dreck am wohlsten
та Aus dem Esel wird kein Reitpferd є прислiвниковими.

За класифiкацiєю В.Фляйшера за синтаксичним критерiєм
проаналiзували ФО на позначення характеру людини й з’ясували,
що багато з них представленi у виглядi стiйких речень: Dem fleißigen
Hamster schadet der Winter nicht ; Der Hamster gräbt sich nicht tiefer,
als er den Frost erwartet ; Den Esel erkennt man an den Ohren; Was man
dem Esel predigt, ist verloren; Das hieße den Esel Griechisch lehren.

До стiйких предикатних конструкцiй можна вiднести наступнi: Sich
aufs hohe Ross setzen; Eine Kröte schlucken; Wie ein Hund gehetzt sein
тощо.

До непредикативних сполучень належать, наприклад: Esel in der
Löwenhaut ; Ein Wolf im Schlafpelz ; Wie ein Elefant im Porzellanladen.

Висновки i перспективи подальших пошукiв. Пiд час
проведення аналiзу ми виявили, що фразеологiзми з зоонiмiчним
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компонентом в нiмецькiй мовi здебiльшого є фразеологiчними
єдностями i позначають як позитивнi, так й негативнi риси людського
характеру. Такi тварини як собака, свиня, рись, щука, в деяких
випадках змiя, борсук та заєць уособлюють в собi добрi якостi й
позитивнi риси характеру людини. Поганi риси людського характеру
порiвнюються з якостями або зовнiшнiми рисами вугра, вiслюка,
жаби, риби, пiвня, ведмедя, в деяких випадках змiї, борсука та зайця.
Але майже на кожну тварину є хоча б один фразеологiзм з поганим
значенням.

Бiльшiсть ФО за своєю структурою є компаративними
фразеологiчними єдностями iз сполучником wie. За морфологiчним
критерiєм ФО є iменниковими i прикметниковими i представляють
собою у синтаксичному планi здебiльшого стiйкi предикативнi
конструкцiї i речення.
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Постановка проблеми. В умовах швидкоплинностi та невизначе-
ностi полiтичного розвитку неабияку актуальнiсть набуває необхiднiсть
сформувати полiтичну грамотнiсть та обiзнанiсть.

Зважаючи на появу нових концепцiй, форма, а також стратегiй
i тактик на полiтичному аренi необхiдно розвивати вмiння i навики
аналiзу i синтезу полiтичної iнформацiї у лiнгвiстичному контекстi.

©Д.Д.Корецька
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Розширення кола питань у полiтичнiй дискурсологiї виникає через
формування нових аспектiв у результатi взаємодiї суспiльства, мови та
влади.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. На межi ХХI i
ХХI столiття спостерiгається глобалiзацiя лiнгвiстичних дослiджень у
напрямi полiтичного дискурсу. Можна виокремити три мегарегiональнi
об’єднання, якi представленi: пiвнiчноамериканським, захiдно- та
схiдноєвропейським. Згiдно з наведеною класифiкацiєю подiляємо
соцiологiв, полiтологiв та лiнгвiстiв на пiвнiчноамериканських, серед
яких Гарольд Дуайт Лассвелл, Алан Абрамовиц, Джордж Лакофф, Пол
Лазарсфельд, Уолтер Липпман, Джеймс Барбер; захiдноєвропейських, —
С’юзен Бейкер, Ганс Блокланд, Тьон ван Дейк; схiдноєвропейських —
Мiна Андреєва, Борис Норман, Iрина Ухванова та iншi.

Дослiдження комунiкацiї у зазначених мегарегiонах мають спiльнi
риси, — всi вони зосереджують увагу на мовних феноменах, визначають
як загальнi тенденцiї розвитку полiтичної комунiкацiї, так i полiтичнi
стилi окремих полiтичних лiдерiв, розглядають види полiтичного
дискурсу, а також включають дiахронний та синхронний опис.

Мета статтi полягає в дослiдженi поняття «дискурсу» та
«полiтичного дискурсу», його складових та функцiй в сучаснiй
лiнгвiстицi. Завдання статтi — у визначеннi поняття «дискурс» та
«полiтичний дискурс», в аналiзi лiнгвiстичних пiдходiв до визначення
полiтичного мовлення. Об’єкт дослiдження статтi — «дискурс»,
його складовi та функцiї, предмет дослiдження — трактування
поняття «дискурс» у полiтичному контекстi.

Виклад основного матерiалу. Поняття «дискурсу» поєднує в
собi елементи когнiцiї та екстралiнгвiстичнi фактори, а тому постає
складним лiнгвiстичним явищем. На сучасному етапi вiдсутнє єдине
трактування цього поняття. В енциклопедiї сучасної України дискурс
визначається як: «(вiд лат. discursus — бiгання, колообiг) — термiн
фiлософiї та гуманiтарних дослiджень, з допомогою якого позначають
аргументоване усне чи письмове обговорення будь-якої теми, в якому
предметом дискусiї стають i самi способи аргументацiї; будь-яке
мовлення, розмова, дискусiя, особливостi яких характеризують
мовця» [4].

В той же час, «Енциклопедичне видавництво» за участi Iнституту
програмних систем НАН визначає «дискурс» як «сукупнiсть текстiв,
присвячених конкретнiй темi, “текст плюс контекст”, у комунiкативi-
стицi — сукупнiсть вербальних та невербальних елементiв спiлкування,
що мають власнi змiсти та взаємодiють у певному контекстi» [5].
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Французький мовознавець Емiль Бенвенiст зазначає, що «дискурс» —
це «мовлення плюс той, хто говорить», а, у свою чергу, росiйська вчена,
лiнгвiст, Нiна Арутюнова визначила поняття «дискурс» «мовленням,
зануреним в життя» [5].

Нiдерландський лiнгвiст Т. ван Дейк дав наступне визначення:
«дискурс — складна єднiсть мовної форми, значення та дiї, яка могла
би бути найкращим чином охарактеризована за допомогою поняття
комунiкацiйної подiї чи комунiкацiйного акту» [5].

Спiльним у наведених визначеннях є те, що поняття «дискурс»
постає у виглядi єдностi дiї, мовної форми та невербальних елементiв i
фактично являється складовою комунiкацiйного акту.

Таким чином, «дискурс» можна спiввiдносити з поняттями мова,
текст, комунiкацiя та висловлювання, але дискурс не являється повним
синонiмом наведених понять.

Дискурс — це процес комунiкацiї, який включає текст, фрагменти
висловлювання i має тему. «Логiчний змiст окремих речень —
дискурсивних компонентiв — називається пропозицiями. Саме такi
пропозицiї служать для зв’язку логiчних спiввiдношень: диз’юнкцiя
«або», кон’юнкцiя «i», iмплiкацiя «якщо — то» та iншi. У свою чергу,
iнтерпретатор, розумiючи дискурс, компонує в загальне значення цi
елементарнi пропозицiї, вкладаючи нову iнформацiю, що мiститься
в наступному iнтерпретованому реченнi, в межах вже отриманої
попередньої або промiжної iнтерпретацiї» [2].

Т. ван Дейк вважав основними ознаками дискурсу, — цiлi, iнтерес,
та стилi.

Швейцарський спецiалiст у галузi аналiзу дискурсу Патрик Серiо
виокремлює вiсiм значень термiну “дискурс”:

1) еквiвалент поняття “мовлення”, тобто будь-який конкретний
вислiв;

2) одиниця, яка за розмiрами бiльша за фразу;
3) вплив висловлювання на його отримувача з урахуванням ситуацiї;

вислiв в межах прагматики;
4) бесiду, як основний тип висловлювання;
5) мовлення з позицiї мовця в протилежнiсть розповiдi, яка не

враховує таку позицiю, згiдно з дослiдженнями Бенвенiста;
6) протиставлення мови i мовлення (langue / discours) як, з одного

боку, система мало диференцiйованих вiртуальних змiстовних одиниць
i, з iншого, як диверсифiкацiя на поверхневому рiвнi, яка пов’язана з
рiзноманiтнiстю вживань, властивих мовним одиницям;
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7) система обмежень невизначеної кiлькостi висловлювань
iдеологiчної чи соцiальної направленостi. Наприклад, фемiнiстичний
дискурс;

8) висловлювання з точки зору дискурсного механiзму, який
впливає на комунiкацiю [6, с. 9–10].

Таким чином, iснує розгалуження дослiдження елемента «в мовi» i
«в мовленнi».

Виокремлюють такi види дискурсу, як: вiйськовий, полiтичний,
педагогiчний, науковий, критичний, юридичний.

Згiдно з О.Шейгал, тип iнституцiйного дискурсу визначається
його базовими концептами. Так, для педагогiчного дискусiйного
центрального розумiння «освiта», «вчитель», для релiгiйного — «вера»,
«Бог», для полiтичного дискурсу — «власть», «полiтик» [7, с. 94].

Концепт як ментальна репрезентацiя культурно-значущого
феномену в масовiй свiдомостi фiксується в лексикографiчних
тлумаченнях iменi концепту (змiстовний мiнiмум концепту), в його
синонiмiчних зв’язках, образних переосмисленнях, асоцiативних
реакцiях, неклiшованих текстах i висловлюваннях [7, с. 95].

В.Дем’янков зазначав, що полiтичний дискурс може розглядатися
як мiнiмум з трьох точок зору:

• чисто фiлологiчної — як будь-який iнший текст; однак, «бiчним
зором» дослiдник дивиться на фон — полiтичнi i iдеологiчнi
концепцiї, що панують у свiтi iнтерпретатора,

• соцiопсихолiнгвiстiчної — при вимiрюваннi ефективностi для
досягнення прихованих або явних, — але безсумнiвно полiтичних —
цiлей мовця,

• iндивiдуально-герменевтичної — при виявленнi особистiсних
смислiв автора та / або iнтерпретатора дискурсу в певних
обставинах [3].

Таким чином, є всi пiдстави стверждувати, що дослiдження
полiтичного дискурсу знаходиться на перетинi рiзних дисциплiн.

Згiдно О.Шейгал, «полiтична комунiкацiя» i «полiтичний дискурс»
можуть становити тотожнi поняття.

О.Шейгал виокремлює 3 пiдходи у дослiдженнi полiтичного
дискурсу.

Перший пiдхiд — дескриптивний. Вiн iсторично вiн сягає класичної
методики риторичного аналiзу виступiв, якi можна знайти у працях
Аристотеля та Цицерона. У сучаснiй лiнгвiстицi вiн позначає вивчення
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поведiнки полiтикiв, з огляду на їх мовленнєву дiяльнiсть. У цьому
контекстi дослiджують мовнi засоби, манiпулятивнi стратегiї i
тактики, а також риторичнi засоби, якi полiтики використовують для
переконання виборцiв. Один iз напрямiв дескриптивного пiдходу —
це змiстовний аналiз полiтичних промов. Методи, якi виокремлюють
у дескриптивному пiдходi дозволяють дослiдити та проаналiзувати
такi складовi дiяльностi полiтикiв, як, наприклад, цiннiснi домiнанти,
готовнiсть спiвпрацювати, конфлiктнiсть, тощо.

Другий пiдхiд — критичний. Вiн аналiзує наявнiсть вираження
в мовi категорiй соцiальної нерiвностi. Такi дослiдники, як Т. ван
Дейк, Н.Ферклоу у своїх працях дослiджують використання мови
як засобу для керування та контролю населяння. Суттєва рiзниця
двох пiдходiв полягає у тому, що дескриптивний пiдхiд передбачає, що
дослiдник нейтрально дослiджує питання, а критичний пiдхiд має на
метi захищати тих, хто не має влади й страждає вiд дiй полiтикiв.

Ще один вiдносно новий пiдхiд у лiнгвiстицi — когнiтивний. Ця
парадигма дозволяє дослiдити та змоделювати структуру свiдомостi
учасникiв полiтичного дискурсу. Наведений пiдхiд зосереджує увагу
на стереотипах, метафоричних моделях та концептах полiтичної
комунiкацiї, якi являються полiтичними упередженнями. Крiм того,
у контекстi комунiкативного пiдходу особлива увага зосереджується
на взаємозв’язку iдеологiї та мови. Комунiканти у полiтичному
дискурсi виступають у ролi представникiв полiтичних iнститутiв,
а тому полiтична комунiкацiя має аспект iдеологiзацiї. Ментальнi
схеми учасникiв полiтичного дискурсу впливають на їх судження та
умовиводи, а тому визначають їх вербальну поведiнку. У свою чергу,
вербальна поведiнка охоплює риторичнi прийоми, тему комунiкацiї,
стратегiї та iмплiкацiї, тобто логiчнi зв’язки.

Стосовно структури полiтичного дискурсу, зважаючи на те, що
метою полiтичних виступiв, промов є переконання, з лiнгвiстичної
точки зору необхiдно розглядати полiтичну комунiкацiю як систему
знакiв, яка має структуру. Сукупнiсть знакiв, у свою чергу, формує
семiотичний простiр. Згiдно з О.Шейгал у цьому знаковому утворення
виокремлюють два вимiри — вiртуальний i реальний.

О.Шейгал зазначає, що специфiчна складова iнформативностi в
тому чи iншому типi дискурсi визначається в рамках протиставлень
«iнформативнiсть — фатика» i «iнформативнiсть — експресивнiсть» або
«рацiональнiсть — iррацiональнiсть (емоцiйнiсть)» [7, с. 62].

Тобто особливiсть дискурсу полягає в тому, що вiн передбачає
переважання емоцiйної складової над фактичним аргументуванням,
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а також цiнностей над iнформуванням. Вiдмiннiсть полiтичної мови,
наприклад, вiд наукової полягає у тому, що полiтична мова спрямована
на те, щоб вплинути на адресатiв.

Отже, з точки зору його реального вимiру, дискурс — це
комунiкацiйна дiяльнiсть i окремi фрази, висловлювання, або тексти,
якi формуються у наслiдку цiєї дiяльностi. Водночас, вiртуальний
простiр дискурсу охоплює такi поняття, як:

1) вербальнi i невербальнi знаки, якi використовуються у процесi
полiтичної комунiкацiї;

2) тезаурус прецедентних фраз;

3) ) моделi типових мовних виразiв;

4) знання типових моделей спiлкування у полiтичнiй сферi.

Комунiкативно-прагматичною основою полiтичного дискурсу є
боротьба за владу та дiї для того, щоб її утримати. У зв’язку з цим,
основними функцiями полiтичного дискурсу є:

1) регулятивна функцiя — повiдомлення iнформацiї, спонукання до
дiї, заборона, наказ, встановлення консенсусу; вплив на дiї учасника
комунiкативної ситуацiї;

2) iнструментальна охоплює боротьбу за владу, її перерозподiл,
легiтимiзацiя влади, висловлювання протесту проти правлячих сил,
формування моделi полiтичної реальностi у свiдомостi соцiуму та
збереження влади;

3) креативна — здатнiсть, притаманна мовi створювати симулякри,
тобто копiю неiснуючої реальностi, або ж створює копiю напiвiснуючої
дiйсностi;

4) магiчна функцiя проявляється у спробi впливати на явища
дiйсностi, (соцiальнi, релiгiйнi, економiчнi, тощо) за допомогою слова.
Прикладами застосування магiчної функцiї можуть слугувати присяга
(наприклад, присяга президента, яку вiн складає пiд час iнавгурацiї),
молитви, табуйована лексика;

5) культурно-символiчна функцiя репрезентацiї влади охоплює
створення iнтерпретацiй, образiв та цiнностей вiдносно позицiюнування
полiтичних суб’єктiв.

Власне лiнгвiстичнi методи дослiдження i лiнгвiстичнi данi
почали використовуватися в аналiзi полiтичного дискурсу порiвняно
нещодавно. Можна видiлити наступнi основнi типи лiнгвiстичного
аналiзу дискурсу:
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• особлива увага до парафраз i синонiмiчностi (роботи М.Пешо,
П.Анрi, Ж.Пуату, Д.Малдiдьера);

• акцент на аргументацiї i синтаксисi (Т.Трю, Ж.Зайдель);

• в центрi аналiзу — висловлювання (порiвняльнi роботи
Л.Курдессеса, П.Фiала, Е.Верона, П.Ашарда i iн.);

• лексичнi i лексикометричнi дослiдження (наприклад, Ж.Жiляму,
р.Мун, Ж.Коммерета i Р.Моро, М.Турньера, А.Бергунью i iн.);

• дослiдження наративних функцiй (Ж.-П.Фейе та iн.);

• риторичнi дослiдження (К. Гiльомен i iн.);

• семiотика (Р.Барт та iн.);

• вiдмiнкова граматика;

• антропологiчнi i соцiолiнгвiстичнi дослiдження (порiвняльнi
роботи Дж.Комарофф, Д.Паркiна, Ж.-Б.Марселезi i iн.) [1, с. 72].

Висновки. Результати здiйсненого аналiзу дозволяють зробити
висновок, що єдине визначення поняття «дискурс» у сучаснiй
лiнгвiстицi вiдсутнє. Термiн «дискурс» позначає процес мовлення
з урахуванням мовних висловлювань, тексту, а також семiотичної
системи, наявнiсть якої цей текст передбачає.

Поняття «полiтичний дискурс» використовується для позначення
комунiкацiї в полiтичному контекстi. Учасники комунiкацiї
представляють певнi полiтичнi iнститути, а тому полiтичний дискурс
передбачає у них наявнiсть сформованих упереджень.

Перспективи подальшого дослiдження. Здiйснене
дослiдження дає можливiсть до перспективних завдань полiтичної
дискурсологiї вiднести чiтке розмежування полiтичного дискурсу вiд
таких схожих понять як, наприклад, полiтична комунiкацiя; створення
iнновацiйних методологiй вивчення сучасного полiтичного простору.
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Постановка проблеми. В англiйськiй граматицi, а саме в
морфологiї, ще з часiв Нормандського завоювання Англiї, близько
ХI столiття, почала виокремлюватися особлива смислова одиниця —
Phrasal verb — фразове дiєслово. Цьому передували становлення
французької мови як мови освiтян, запозичення з грецької, латинської
i, власне, французької. Тому не дивно, що з плином часу у розмовнiй
мовi вже англо-нормандцiв вкоренилися сотнi англiйських фразових
дiєслiв з французькими, грецькими, латинськими коренями. Фразовi
дiєслова в староанглiйськiй мовi творились за допомогою складання
дiєслiв з семантикою дiї i просторових прийменникiв. Наприклад: Miss
Long doesn’t come back till the day before — повертатися; Elizabeth
Bennet had been obliged, by the scarcity of gentlemen, to sit down for two
dances — сiдати [7].

Згодом, пряме значення почало розмиватися: почали з’являтися
додатковi вiдтiнки значення фразових дiєслiв, вони набували зовсiм
iншого значення. Термiн «фразове дiєслово» вперше використав
Л.П.Смiт у словнику «Words and Idioms» 1925 року у значеннi
часто вживаної характерної розмовної особливостi англiйської мови,
яка висловлює бiльш точне значення з вiдтiнком iдiоматичностi [9,
с. 108]. Вивченням фразових дiєслiв займалися багато зарубiжних
i вiтчизняних вчених: Дж.Ламонт, Д.Байбер, Ю.Жлуктенко,
С. Гурський. Кембрiджський словник дає нам таке тлумачення
термiну «phrasal verb»: «a phrase consisting of a verb and adverb or
preposition, which together function as a verb» — фраза, що складається
з дiєслова i прислiвника чи прийменника, якi функцiонують разом
як дiєслово [3]. Найближчим до Кембриджського визначення є
трактування значення фразових дiєслiв у зарубiжного науковця
Дж.Поувi. На її думку, це нiщо iнше, як «комбiнацiя простого
дiєслова та адвербiального постпозитива, що представляє собою єдину
семантичну i синтаксичну одиницю. Його можна замiнити «простим»
дiєсловом, а це i пiдтверджує, що фразове дiєслово є семантичною
єднiстю» [8, с. 16]. Український вчений-лiнгвiст А.Нiколенко у своєму
тлумаченнi термiну робить акцент на семантичнiй значимостi: «вони
заповнюють пустоти в лексичнiй системi мови, яка не може повнiстю
забезпечити назви сторiн дiяльностi, якi пiзнанi людиною» [5, с. 31].
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй з теми показав, щодо
вивчення тлумачення даного термiну було присвячено багато уваги як
у вiтчизнянiй, так i в зарубiжнiй методичнiй лiтературi. Використання
фразових дiєслiв, актуальний та цiкавий матерiал, особливо для тих,
хто бажає покращити знання мови, розширити свiй словниковий
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запас, удосконалити навички письма та говорiння. Тому недостатня
розробленiсть i зумовлює актуальнiсть теми нашої статтi.

Виклад основного матерiалу. Будь-який стиль i жанр допускає
вживання фразових дiєслiв, проте вживаються вони головним чином у
розмовнiй мовi, що є цiлком закономiрним, оскiльки першочергово саме
народ почав створювати такi словосполуки. Вони мали синонiмiчнi
за значенням слова iншомовного походження: come down (спускатися,
знижуватися) — go down (впасти, спускатися, понизитися); come away
(пiти з добрими почуттями) — walk off (пiти, позбутися); call out
(викрикувати) — cry out (кричати); ride off (поскакати, поїхати) —
set off (вирушити); make up (виправдовуватися, придумувати,
пiдготувати) — think up (видумати, придумати); get up (прокидатися,
вставати) — stand up (вставати, виявлятися мiцним).

Цiлком логiчно, що вслiд за синонiмiчними зв’язками, виникли
i антонiмiчнi: sit down (сiдати) — stand up (вставати); walk off
(вiдходити) — walk up (пiдходити); find out (знайти) — look up (шукати);
draw back (вiдiйти) — walk up (пiдiйти); take away (забирати) — bring
back (вiддати).

Нi в українськiй, нi в росiйськiй мовах немає достеменного
аналогу англiйським фразовим дiєсловам. Якщо у слов’янських
мовах засобом творення значеннєвих форм дiєслова вiд одного кореня
може виступати префiкс, (наприклад: робити, зробити, пiдробити,
вiдробити), то в англiйськiй мовi такими засобами творення є
прийменник i прислiвник. Значення утворених дiєслiв ми розумiємо
несвiдомо зiставляючи значення стрижневого дiєслова зi значенням
«particle», адвербiальною або прийменниковою частиною. Труднощi
виникають тодi, коли значення двох частин не сходяться у єдиному
значеннi. Такi фразеологiчнi дiєслова мають iдiоматичний характер та
потребують окремого запам’ятовування. Такi сполуки можуть мати
значення зовсiм далекi вiд початкового значення власне дiєслова,
наприклад:

• Take — брати, заводити, привласнювати, проводити, помiряти.

• Take after — походити на (батькiв, родичiв).

• Take apart — розбирати, аналiзувати, розкритикувати (насварити,
вiдчитати кого-небудь).

• Take aside — вiдвести в сторону, вiдкликати (для розмови).

• Take away — прибирати, забирати, вiдбирати; вiднiмати,
вiднiмати.



Л.Л.Мацепура, О. I. Андрюхiна 115

• Take up — пiднiмати; приймати (виклик); братися за щось,
займатися чимось; зустрiчатися з ким-небудь.

Питанням класифiкацiї фразових дiєслiв займалися багато
вчених, в тому числi С. Григорьєв й I.Анiчков. Фразовi дiєслова
диференцiюються за ознаками, якi створюють вiдмiннiсть з простим
дiєсловом.

О.Орловська, вiдштовхуючись вiд морфологiчної природи пост-
позицiї, видiляє такi групи фразових дiєслiв [6, c. 180]:

1) дiєслово + прийменник. Пiсля таких фразових дiєслiв завжди
стоїть об’єкт з прямим додатком, вони є нероздiльними. Repeatedly
calling off his attention — викликати; I have, therefore, made up my
mind — зробити; Miss Lucases and the Miss Bennets should meet to talk
over a ball — поговорити. [7].

2) дiєслово + прислiвник. Дуже схожi з прийменниковими
фразовими дiєсловами. Диференцiювати прислiвниковi фразовi
дiєслова лише по додатку, який не є обов’язковим. She got up —
вставати; before the ladies ride off — поскакати; Both cried out
against — крикнути.

3) дiєслово + прислiвник + прийменник. Оскiльки такi сполуки
закiнчуються на прийменник, пiсля них завжди стоїть прямий
додаток i такi сполуки є нероздiльними. He came down on Monday —
спускатися; It wouldn’t be a punishment to me to stand up with —
протистояти; аs soon he was out of the room — вийти.

I. Зозуля наголошує, що розпiзнавання фразових дiєслiв залежить
вiд класифiкацiї постдiєслiвних частинок. Тому вчена розподiляє їх за
трьома категорiями [2, с. 117]:

1 категорiя — частинки, якi можуть бути тiльки прийменниками:
after, at, for, from, like, to, with;

2 категорiя — частинки, якi можуть бути тiльки прислiвниками:
away, back, forward, out ;

3 категорiя — частинки, якi можуть бути або прийменниками, або
прислiвниками: about, by, down, off, over, round, under, up.

Фразовi дiєслова вiдрiзняються за перехiднiстю. Неперехiднi
дiєслова неподiльнi, оскiльки виступають без додатку. На противагу
їм, перехiднi дiєслова подiльнi, що мотивовано наявнiстю додатку
всерединi або пiсля фразового дiєслова, залежно вiд частиномовного
значення додатка. Якщо додаток виступає зворотом, то займає мiсце
пiсля всього дiєслова, якщо займенником — мiж частинами дiєслова.
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Фразовi дiєслова наразi є часто вживаними у сучаснiй розмовнiй
мовi та є засобах масової iнформацiї, кiнематографi. Вони є надзвичайно
динамiчними i важливими у комунiкацiї, оскiльки їх сфера їх значень
постiйно розширюється (pass off — статися, збувати, пiдсовувати,
видавати; put forward — пропонувати, пришвидшувати, висувати,
перемiщувати стрiлки годинника; turn away — проганяти, обходити,
вiдвертатися, вiдхиляти). Вони є вхожими навiть у сленг. Тому
диференцiацiя англiйських фразових дiєслiв вiдбувається i на базi
семантичних вiдношень мiж їх частинами. Значення постпозитива
в неподiльному комбiнуваннi дiєслова i, власне, дiєслова дає змогу
видiлити типи фразових дiєслiв [1, c. 37]:

1. Дiєслiвно-прислiвниковi комплекси, в яких постпозитив має своє
первинне конкретно-просторове значення. Наприклад: He leaves out
half his words. [7]

2. Поєднання, в яких значення дiєслова має чiтко виражений
переносний (метафоричний) характер, у той час як другий компонент
зберiгає властивий прислiвнику просторовий змiст, наприклад: . . . and
the gown which had been let down.

3. Конструкцiї, в яких основних семантичних змiн зазнає
постпозитивний елемент, що набуває яскравого аспектуального
наповнення. Серед аспектуальних вiдтiнкiв можна видiлити наступнi:

• вираз початку виникнення дiї (Both cried out against);

• вираз продовження дiї (Mr.Darcy looked up to walk up and
down); [7]

• вираз завершення, закiнчення дiї (He soon find out that he had a
different story to hear);

• позначення повної вичерпностi дiї (tire out);

• вираз iнтенсифiкацiї дiї (I should take away your bottle directly);

• вираз повторення дiї (read again).
Науковець Т.Нiколаєва визначає ще один вiдтiнок — перехiд об’єкта

з одного стану в iнший або його перемiщення. Сюди можуть бути
вiднесенi i дiєслова, семантичнi значення яких заперечують перехiд вiд
руху до нерухомостi або початок руху. А оскiльки межi фразеологiчних
дiєслiвних груп дуже розмитi, цi дiєслова можуть розцiнюватись навiть
як промiжна ланка [4, с. 151].

4. Значення фразових дiєслiв засноване на iдiоматизацiї обох частин,
вмотивованiсть яких зберiгається: She instantly drew back.
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5. Фразовi дiєслова, що характеризуються максимальним ступенем
iдiоматизацiї їхнiх складових: My daughters are brought up very
differently.

Висновки. Фразовi дiєслова — це особливий вид дiєслова, не
характерний для української мови, а тому важкозрозумiлий для
студентiв при вивченнi. З-помiж багатьох визначень цього мовного
феномену, видiлили тi, що на нашу думку, є найбiльш точними
та змiстовними. Отже, фразове дiєслово — це семантично єдина
комбiнацiя простого дiєслова i постпозитива. Окрiм того, фразовi
дiєслова мають численнi класифiкацiї за рiзними ознаками: чи то
семантичною єднiстю, чи то подiльнiстю, перехiднiстю або наявнiстю
додатка. Фразовi дiєслова є динамiчними сполуками, якi досить активно
використовуються у розмовнiй мовi i переходять в сленг. Вживання
їх є показником обiзнаностi в iноземнiй мовi, а також змоги вiльно
спiлкуватися англiйською. Фразовi дiєслова є вельми важливими,
оскiльки передають додатковi вiдтiнки дiї, якi простi дiєслова описати
не в змозi. Проте їх вивчення потребує багато зусиль в усвiдомлюваннi
зв’язку частин, а можливо i в заучуваннi, коли цей зв’язок осягнутим
бути не може.

Перспективи. Ознайомившись з особливостями використання,
утворенням та класифiкацiєю фразових дiєслiв, нами було вивчено та
переглянуто багато наукової лiтератури, публiкацiй та спецiальних
словникiв з теми нашої статтi, а пiдбiр класифiкацiї та приклади
утворення фразових дiєслiв можуть бути використанi учнями старших
класiв, студентами мовних та немовних спецiальностей, а також
вчителями спецiалiзованих шкiл i всiма, хто прагне добре засвоїти та
вдосконалити знання англiйської мови.
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Negulyaeva A., Lutsenko L. Stylistic means of realizing the political
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The article analyzes the main approaches to the interpretation of the concept
of political image and its classification. The specifics of the use of stylistic
devices of English language in the implementation of the political image of
B. Johnson was also examined, and a further prospect for the study of this
topic was outlined.
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Постановка проблеми. Реалiї сьогодення такi, що полiтика
пронизує усi сфери людської дiяльностi i є невiд’ємною складовою
взаємодiї полiтикiв та народу в як окремiй країнi, так i знаряддям
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регулювання та формування взаємовiдносин мiж рiзними країнами
свiту в цiлому. Отримати важелi впливу, здобути владу та втримати
її — основна мета створення полiтичного образу З метою реалiзацiї
емоцiйно-психологiчного впливу на обрану цiльову аудиторiю, полiтики
вдаються до багатьох засобiв та прийомiв при створеннi свого
полiтичного iмiджу, зокрема використання стилiстичних засобiв та
мистецтва риторики, адже цi засоби вважались найефективнiшими ще
з часiв Стародавньої Грецiї та Риму i по сьогодення.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Проблемою пошуку
ефективних шляхiв реалiзацiї та пiдтримки позитивного полiтичного
образу сучасного полiтичного дiяча в мас-медiа через засоби мовлен-
нєвої виразностi займалися наступнi В.Борисенко, О. Гриценко,
О. Грищенко, С.Денисюк, Н.Деренчук, В.Карлова, В.Кривошеїн,
Й.Лося, В.Музальов, Г.Почепцов, В.Пугачов, У.Строубл, А.Чiчанов-
скiй, В.Шкляр, О.Яременко.

Мета нашої роботи — дослiдити особливостi застосування
стилiстичних засобiв з метою iдентифiкацiї полiтичного iмiджу Бориса
Джонсона.

Виклад основного матерiалу. Полiтика як «мистецтво
управлiння державою» є багатогранним феноменом. Вона спрямована
на отримання та збереження важелiв пливу на людей, встановлення
певних владних вiдносин. Полiтика — дiяльнiсть людей, спрямована
на реалiзацiю особистих i групових iнтересiв i цiнностей щодо
влаштування соцiального свiту [3, c. 567].

Полiтичний iмiдж — це складний, багатофакторний феномен,
специфiка конструювання якого пов’язана з особливiстю полiтики
як виду дiяльностi, її мiсця в життi людей i характером дiяльностi
полiтичного лiдера чи органiзацiї. Роль ефективного полiтичного iмiджу
виявляється як у високому рейтингу популярностi його носiя, так i в
можливостях впливу на громадську думку, в можливостях активного
формування полiтичної дiяльностi держави i суспiльства в цiлому [4,
с. 47].

Можна виокремити три точки зору щодо природи виникнення
полiтичного iмiджу. Перша полягає в тому, що iмiдж може взагалi
не пов’язуватися з реальними характеристиками суб’єкта, якому вiн
належить. Згiдно з другою думкою, iмiдж є певним вiдображенням
сутностi особистостi. Прихильники третьої точки зору визнають
подвiйну детермiнацiю сутностi iмiджу: йдеться про його залежнiсть
як вiд реальностi, так i вiд цiлеспрямованого конструювання [1, c. 31].
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В науковiй лiтературi зустрiчаються рiзноманiтнi критерiї для
класифiкацiї iмiджу. В залежностi вiд того, для пробудження яких
емоцiй вiн створюється, видiляють: позитивний i негативний. За
механiзмом формування i розповсюдження вiн є: 1) такий, що виникає
у масовiй свiдомостi стихiйно; 2) такий, що сформований штучно,
цiлеспрямовано впроваджуваний у масову свiдомiсть за допомогою
рiзного iнструментарiю. Данi класифiкацiї переплiтаються, утворюючи
такi типи iмiджу: стихiйний позитивний, стихiйний негативний,
штучний позитивний, штучний негативний [2, с. 648–654].

Полiтичний iмiдж виступає певним зв’язком мiж iндивiдуумом
i полiтичним дiячем. Вiн вiдображає iнтереси аудиторiї, iнтереси
полiтика i намагається їх поєднати. Дiя iмiджу полягає в тому,
що населення отримує iнформацiйний i полiтичний продукт, який
максимально вiдповiдає їх iнтересам [5, с. 278].

Соцiально-полiтичнi процеси знаходяться в безпосередньому зв’язку
з iнформацiйно-комунiкацiйними процесами, якi вiдбуваються в
сучасному суспiльствi. Якщо ранiше влада була у того, хто мав
грошi, то тепер вона у того, хто має iнформацiю. Як зв’язок мiж
iндивiдуумом i полiтичним дiячем, полiтичний образ знаходиться в
безпосередньому зв’язку з iнформацiйно-комунiкацiйними процесами.
Мас-медiа стали основним iнструментом впливу на соцiальну свiдомiсть.
Так, для створення полiтичного iмiджу, полiтики звертаються до
таких засобiв, як друкованi перiодичнi видання, телебачення, радiо,
iнтернет з метою розповсюдження полiтичної агiтацiї, програм та
iнформацiї, що дискредитує опонентiв; формування громадської думки
та завоювання аудиторiї виборцiв. Через джерела масової iнформацiї
вiдбувається процес цiлеспрямованого формування у цiльової аудиторiї
«привабливого та вигiдного» для полiтичного дiяча образу.

Стилiстика як галузь лiнгвiстики, яка дослiджує принципи i ефект
вибору та використання лексичних, граматичних, фонетичних та
взагалi мовленнєвих засобiв для передачi думки та емоцiї в рiзних
умовах комунiкацiї привертає до себе увагу з кожним роком все бiльше i
бiльше. Вона вивчає комунiкативнi та номiнативнi ресурси мовленнєвої
системи та принципи добору та використання мовленнєвих засобiв
з метою досягнення певних прагматичних результатiв. Предметом
стилiстики є засоби реалiзацiї комунiкативної та пiзнавальної функцiй
мови, яка забезпечує ефективнiсть мовленнєвої дiяльностi людини.
Цiллю комунiкацiї завжди виступає передача iнформацiї, а досягнення
її можливе лише шляхом цiлеспрямованого пiдбору та використання
усього розмаїття засобiв, якi є в системi будь-якої мови.
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Стилiстика є одним iз найефективнiших засобiв формування у
цiльової аудиторiї «привабливого та вигiдного» полiтичного iмiджу,
яка дослiджує принципи i ефект вибору та використання лексичних,
граматичних, фонетичних та взагалi мовленнєвих засобiв для передачi
думки та емоцiї в рiзних умовах комунiкацiї.

Стилiстичнi засоби англiйської мови вивчаються рiзними
пiдроздiлами стилiстики i призначенi для посилення образно-виразної
функцiї мовлення. Виокремлюють фонетичнi, морфологiчнi, лексичнi,
синтаксичнi та семасiологiчнi засоби стилiстики. Фонетичнi засоби
виразностi вивчають три основних способи органiзацiї звукового
потоку: алiтерацiю, асонанс та звукозапис. Морфологiчна стилiстика
вивчає стилiстичнi прийоми на морфологiчному рiвнi. Конотативнi
значення слiв, як засобу виразностi мови на лексичному рiвнi, вивчає
лексична стилiстика. Стилiстичний синтаксис дослiджує експресивнi
можливостi порядку слiв, типiв речень, типiв синтаксичного зв’язку,
що виражаються наступними прийомами художньої виразностi:
паралелiзм, хiазм, анафора, епiфора, риторичне запитання та вставнi
речення. Стилiстична семасiологiя вивчає стилiстичну значущiсть
одиниць декiлькох рiвнiв — слова, словосполучення, вислову та тексту.
До семасiологiчних стилiстичних засобiв виразностi вiдносять фiгури
замiщення (метонiмiя, метафора, епiтет, алегорiя, iронiя, гiпербола та
мейозис та iн.) та фiгури сумiщення (порiвняння, синонiми, антитеза,
оксюморон, каламбур, розрядка та iн.).

Детальний аналiз результатiв мовленнєвої дiяльностi полiтикiв
дозволяє дiйти висновку, що полiтичнi дiячi цiлеспрямовано
використовують художнi засоби виразностi для створення позитивного
полiтичного образу з метою реалiзацiї бажаного психолого-емоцiйного
впливу.

Чинний прем’єр мiнiстр Великобританiї Борис Джонсон є
уособленням високоiнтелектуального та iнтелiгентного полiтика,
а саме тому привертає увагу до своєї особистостi та дiяльностi. Його
мовленнєва дiяльнiсть є яскравим прикладом влучного використання
стилiстичних засобiв у створеннi позитивного полiтичного образу. Слiд
зазначити, що Велика Британiя — країна з багатою культурою та
традицiями, що пiдтверджується iснуванням монархiї, унiкальною
iсторiєю та високим рiвнем нацiональної свiдомостi. Це країна «читачiв
газет». Борис Джонсон обрав такий ефективний спосiб впливу на
свiдомiсть громадян, як видання статей в таких популярних газетах та
журналах Британiї, як «The Daily Telegraph» (1994–1999 займав посаду
заступника головного редактора, 2018–2019 веде власну щотижневу
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колонку в виданнi), «The Spectator» (з 2000–2005 головний редактор)
та з 1998 року спiвпрацював з BBC у програмi «Have I Got News for
You», адже формування полiтичного iмiджу в наш час неможливо без
використання засобiв масової iнформацiї.

Особливостями комунiкативного iмiджу чинного прем’єр мiнiстра
Великої Британiї є широке використання мовленнєвих засобiв
виразностi в статтях на тему «Brexit», що були опублiкованi у
тижневику «The Daily Telegraph» протягом березня-липня 2019 року,
адже на сьогоднiшнiй день найактуальнiшою та найболючiшою темою
для Великої Британiї є тема виходу з Європейського Союзу.

В проаналiзованих статтях прем’єр-мiнiстра нами було виявлено
290 стилiстичних засобiв, серед яких 80% семантико-стилiстичнi
(антитеза, гiпербола, порiвняння, метонiмiя, епiтети та метафори)
та 20% синтаксично-стилiстичнi (анафора, риторичне запитання та
вставне речення).

Найуживанiшими з експресивних синтаксичних засобiв виразностi в
статтях Б.Джонсона є риторичнi запитання, анафора та ввiдне речення.

Автор, не чекаючи вiдповiдi, але для пiдкреслення трагiчностi та
надзвичайностi ситуацiї, ставить провокацiйнi запитання, такi як: «And
what has happened instead?» [9], «Is it really true that they are all panicked
about the risk of leaving with no deal? Do they really believe Project Fear’s
assertions about a murrain on our cattle and a plague of frogs?» [9] та iн.
Через риторичнi запитання автор висловлює свiй погляд та обурення
на ситуацiю, що склалося, пiдкреслює невдоволення.

Прикладом синтаксично-експресивного вживання Б.Джонсоном
такого засобу художньої виразностi як анафора можуть бути наступнi:
«It is wrong. . . It is both shameful. . . It is a scandal that we are not
in fact doing so» [11], «We have blinked. We have baulked. We have
bottled it completely. We have now undergone the humiliation» [11], «We
are on the horns of a dilemma. We are between a rock and a hard
place» [9] та iн. Застосуванням анафори автор надає ритмiчностi та
емоцiйностi мовленню, загострює значущiсть проблеми та привертає
увагу потенцiйних виборцiв.

Вставнi речення застосовуються автором доволi часто для розши-
рення змiсту висловлювання, надання йому бiльш експресивного
характеру та вiдображення ставлення автора до подiй, що описуються.
Наприклад: «following the PM’s decision to step down» [10], «here is
the kicker» [11], «when all the key questions are to be settled» [11], «look
at corporation tax» [10] та iн. Вони вводиться для пiдсилення ефекту
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усього речення та надають йому яскравостi та безпосередностi, роблячи
речення бiльш зрозумiлими для аудиторiї читачiв.

Розглянемо семантико-стилiстичнi засоби. Б.Джонсон використовує
антитезу для протиставлення подiй, що вiдбуваються в країнi з
бажаними. Наприклад: «It has been a long and parching March, but
the oasis is finally in sight» [6] — в дослiвному перекладi: це був
довгий та спекотний березень, але оазис вже у полi зору, що означає
позитивне вирiшення проблеми незабаром. Цим самим вiн пiдкреслює
бездiяльнiсть iснуючого уряду та можливiсть змiн при радикальних
рiшеннях нового уряду.

Гiперболи, такi як: «utter humiliation» [11] — повне приниження;
«utter catastrophe» [6] — повна катастрофа; «at the top of their
voices» [9] — найвищiм голосом; «absolutely essential» [10] — абсолютно
необхiдно; використовуються автором для перебiльшення проблеми.
Вони посилюють виразнiсть мовлення та пiдкреслюють значущiсть
висловлювань.

Порiвняння в реалiзацiї полiтичного образу Б.Джонсона
малопоширене явище, прикладом їх уживання можуть стати наступнi
висловлення: «at that wonderful moment it will be as though the lights
have come on at some raucous party» [8] — автор порiвнює вихiд з
ЄС з яскравим свiтлом гучної вечiрки; «as if a turbulent sea has
withdrawn to expose the creatures of the shore» [8] — порiвняння подiй,
що вiдбуваються з бурхливим морем, яке пiсля вирiшення питання
з ЄС вiдiйде i «розкриє» всiх створiнь суходолу. Порiвняння, як
мовленнєвий засiб виразностi використовується прем’єр-мiнiстром для
зiставлення бажаного результату з соцiальними сферами життя та
природнiми явищами.

Метонiмiя, як засiб вторинної мовленнєвої номiнацiї, представлена
такими висловлюваннями: «The Treasury was serious» [11]; «The House
of Commons supports» [11]; «One Nation Tories understand» [10]; «Britain
objects, Britain protests — but in the end Britain always signs up» [7];
використовується для позначення владних структур, як єдиного цiлого.

Поширеним засобом художньої виразностi Б.Джонсона є епiтети.
Вони становлять 23% вiд загальної кiлькостi. Епiтети, що використовує
автор, можна роздiлити на такi, що додають позитивного та негативного
забарвлення висловлюванню.

Так для описання своєї працi та працi партiї, до якої вiн
належить, вiн використовує позитивно забарвленi епiтети: «passionate
agreement» [11] — палка згода; «fantastic infrastructure» [10] —
фантастична iнфраструктура; «positively aching» [6] — позитивно
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вболiвають; «innovative economy» [6] — новiтня економiка; «versatile
and successful musicians» [12] — унiверсальнi та успiшнi музиканти
та iн. Для висвiтлення дiй уряду, що дiяв на час написання його
статей, Борис Джонсон використовує негативно забарвленi епiтети
з метою пiдсилення ефекту дискредитацiї уряду. Наприклад: «frail
protection» [7] — слабий захист; «toxic polarization» [8] — токсична
поляризацiя; «trustingly assumed» [11] — довiрливо припустивши та
iншi.

Епiтети з позитивною конотацiєю прем’єр-мiнiстр уживає для
пiдкреслення значущостi своїх дiй та намiрiв, в той час як епiтети
з негативною конотацiєю використовує для зображення дiй та наслiдкiв
уряду. Це свiдчить про цiлеспрямоване формування в свiдомостi
iндивiдуумiв «фантомного навантаження» позитивного образу самого
прем’єра та окреслення iмiджу дiючого уряду з негативною конотацiєю.

Частотним засобом художньої виразностi в статтях Б.Джонсона є
метафори рiзних видiв (50% вiд загальної кiлькостi), а саме антропо-
морфна, соцiальна, артефактна та природна. Наведемо приклади їх
вживання Б.Джонсоном:

• Антропоморфна метафора представленi конструкцiями, якi вира-
жають такi категорiї людської дiяльностi як «Анатомiя i фiзiологiя»,
«Духовнiсть», «Хвороби»: «Floating haired trouncing of socialism» [11],
«We have blinked» [11], «to look our electorate in the eye» [6], «keep our
eyes on the prize» [6], «PM genuinely had the 29th of March inscribed in
her heart» [11], «the heart of the success» та iн. Мета застосування таких
метафор — ототожнення полiтичних процесiв з самою людиною чи
її частиною. Це допомагає народу сприймати полiтику як невiд’ємну
частину себе, зближує полiтичних дiячiв з народом.

• Соцiальна метафора вiдображає порiвняння полiтичних явищ
через обряди i звичаї народу, такi соцiальнi сфери людського життя
як театр, спорт, злочини: «She would simply enact the mandate of both
parliament and people», «wrestling with their consciences» [9], «the home
of innovation and creativity», [12] «The people’s day of jubilation has
been hijacked» [9], «MPs who fought for Brexit» [9], «there will be Mars
bars, and there will be drinking water» [9], «Brexit cacophony» [10]
та iншi. Метафори цього виду поєднують полiтичнi сфери з
загальнолюдськими, культурними та соцiальними та вживається
для пiдкреслення нацiональних та культурних особливостей народу
Великобританiї, згуртовують народ навколо нацiональних звичаїв,
культури та цiнностей.
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• Артефактна метафора, як вiдображення реалiй, що створенi
людською дiяльнiстю виражена як порiвняння з видами транспорту чи
руху: «voters who have drifted off to other parties» [6], «turbocharge the
most innovative economy in Europe» [6], «date on which we may make
our own departure» [11], «hijacking of the ship of state» [9], «And the
planes will fly and the sun will come up in the morning» [9], «technological
improvements that drive business confidence» [6] та iншi. Цей вид
метафор вживається для вираження полiтичних процесiв як таких, що
рухаються та перебувають в постiйнiй змiнi, тобто постiйному розвитку.
Цим пiдкреслюється складнiсть та багатограннiсть полiтичних процесiв,
їх динамiчний характер.

• Метафори природи передають явища, що описує автор, через
явища живої чи неживої природи: «these suggestions would be paper
tigers, turnip ghosts» [11], «was chickened out» [11], «chirruped» [11], «the
impatience building like a giant thunderstorm on a hot June day» [6], «on
the horns of a dilemma» [9], «between a rock and a hard place» [9], «the devil
and the deep blue sea» [9]. Вираження полiтичних процесiв через явища
природи надає мовленню емоцiйного забарвлення та експресивностi.
Полiтичнi явища зiставляються з природними, якi є невiд’ємними та
суттєвими для людини, що пiдкреслює їх значущiсть та невiдворотнiсть.

Аналiз iндивiдуальних мовленнєвих засобiв Б.Джонсона дає змогу
зробити висновок, що Борис Джонсон вживає метафори з метою
адаптацiї писемного мовлення до аудиторiї потенцiйних читачiв та
реалiзацiї бажаного штучного позитивного образу.

Висновки з дослiдження i перспективи подальших пошукiв
у даному науковому напрямку. За допомогою мистецтва риторики
прем’єр-мiнiстр створює «фантомне навантаження», яке сприяє
реалiзацiї його позитивного полiтичного iмiджу в свiдомостi
iндивiдуумiв та робить його «близьким до народу», що пiдвищує його
рейтинг та популярнiсть серед виборцiв. Застосування Б.Джонсоном
мовленнєвих засобiв виразностi в мас-медiа, зокрема в друкованих
перiодичних виданнях, забезпечує iдентифiкацiю його полiтичного
образу з прототипом iнтелiгентного, високоiнтелектуального, освiченого
та серйозного полiтика. Активне використання стилiстичних засобiв
в реалiзацiї полiтичного iмiджу Б.Джонсона з дає нам змогу для
подальшого дослiдження даної теми.
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Понятие дискурса в современном языкознании.
В статье рассмотрены основные научные подходы в современном
языкознании к трактовке понятия «дискурс», описаны критерии, на
основании которых осуществляется его типология, а также представлены
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Pavlenko A. (academic mentor Doc. L. Lutsenko). The concept of
discourse in modern linguistics.
The article discusses the basic scientific approaches in modern linguistics to
the interpretation of the concept of “discourse”, describes the criteria on the
basis of which its typology is carried out. Moreover, there are presented the
basic universal and specific properties of individual types of discourse.
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Постановка проблеми. Кожна людина як соцiальна iстота
щодня виступає суб’єктом спiлкування та набуває рiзних ролей в
ходi комунiкацiї, яка у свою чергу формує дискурс. Iншими словами,
дискурс є одним з проявiв важливої людської дiяльностi — комунiкацiї.
Вiн являє собою комунiкативну подiю, що полягає у взаємодiї
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учасникiв комунiкацiї за допомогою вербальних текстiв та/або iнших
знакових комплексiв в певнiй ситуацiї i певних соцiокультурних
умовах спiлкування. Iншими словами, дискурс за своєю органiзацiєю
iнтерактивний. Таким чином, аналiз рiзних типiв дискурсу дозволить
дослiдити загальнi принципи i властивостi комунiкацiї й iнтеракцiї
в цiлому. Саме тому це поняття набуває все бiльшої актуальностi в
умовах сьогодення.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Термiн «дискурс»
почав поступово поширюватися у захiдних гуманiтарних дисциплiнах
на початку 60-х рокiв ХХ сторiччя, коли над основними проблемами
його дослiдження працювали такi лiнгвiсти, як Р.Водак, Ю.Габермас,
Т. ванДейк, Г.Кресс, А.Маколкiн, Дж.Фiске, Р.Ходж. З кiнця 80-х
та на початку 90-х рр. ХХ ст. розробкою питань дискурсу почали
займатися українськi дослiдники, а саме: Є. Бистрицький, С.Павличко,
C.Андрусiв, В. Вовк, О.Бiлий, Т. Гундарова, А.Клепiков, Н.Костенко,
Н.Сукаленко, Г.Почепцов, [1, 5]. I. Корольов у своїй працi говорить,
що останнiм часом пiд диcкурcом розумiється багатовимiрне явище
(Арутюнова; Бахтин; Бацевич; Почепцов; Brown) iз урахуванням
культурних (Тер-Мiнасова; Wierzbicka), соцiальних (Горелов; Седов;
Hymes), когнiтивних (Кравченко; Красних; Селiванова; Шевченко;
Fairclough), етнопсихологiчних (Карасик; Красних; Попова, Стєрнiн),
полiтичних (Макаров; Шейгал) та iнших факторiв [9, с. 285].

Метою нашої наукової розвiдки є окреслення рiзних теоретичних
пiдходiв до визначення поняття «дискурс» та iснуючих класифiкацiй
дискурсу в сучасному мовознавствi. Мету реалiзовано у наступних
завданнях: систематизувати та охарактеризувати iснуючi в лiнгвiстицi
пiдходи до окреслення поняття дискурсу та його структурних елементiв;
окреслити iснуючi типи дискурсу в сучасному мовознавствi; з’ясувати
основнi унiверсальнi та специфiчнi властивостi окремих типiв дискурсу.

Виклад основного матерiалу. Загальновизнаним є той факт,
що дискурс формується у процесi комунiкацiї i є складовою частиною
дiйсностi, при цьому враховується екстралiнгвiстичний контекст
(iндивiдуально-психологiчний, функцiонально-рольовий, прагматичний,
етносоцiокультурний). Дискурс за своєю органiзацiєю є iнтерактивним.
Детальний аналiз рiзних типiв дискурсу уможливлює вивчення
загальних принципiв та властивостей комунiкацiї в цiлому.

Однiєю з найважливiших особливостей дослiджуваного об’єкта є
вiдсутнiсть єдиного остаточного та загальноприйнятого визначення
термiна. З цього привиду О.Кубрякова висловлює думку, що широке
розповсюдження самого слова «дискурс» зовсiм не означає, що за ним
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вже закрiплений загальновживаний змiст [10, с. 23]. Тож, насамперед,
слiд звернутися до визначення цього поняття.

В iсторичнiй перспективi теорiя дискурсу бере початок вiд концепцiї
Е. Бенвенiста, в якiй було вперше розмежовано поняття «план дискурсу»
та «план розповiдi». У власнiй концептуально-дискурсивнiй теорiї
французький мовознавець вперше чiтко розрiзнює такi якостi, як
статичнiсть плану розповiдi та динамiчнiсть плану дискурсу, а сам
дискурс визначається як «висловлення, що передбачає наявнiсть
мiнiмум двох комунiкантiв: адресата й адресанта, а намiром адресанта
є певний вплив на свого спiврозмовника» [4, c. 276–279].

Як зазначалося вище, у сучаснiй лiнгвiстицi досi не досягнуто єд-
ностi поглядiв щодо тлумачення цього термiна. Однак бiльшiсть праць
вiтчизняних i зарубiжних учених дотримуються спiльної точки зору, у
рамках якої «дискурс» представлено у значеннi цiлiсного мовленнєвого
твору, який виконує рiзноманiтнi когнiтивно-комунiкативнi функцiї.
Таке розумiння дискурсу представлено у роботах Н.Арутюнової,
Т. ванДейка, О. Iссерс, В.Карасика, В.Красних, М.Макарова, Г.По-
чепцова, К.Седова та iнших. Так, Т. ванДейк пiд поняттям дискурсу
розумiє комунiкативну подiю, в якiй задiяна i мова, i ментальнi
процеси, якi неминуче супроводжують процес комунiкацiї для того,
щоб складний синтез значення, мовної форми i дiї повною мiрою
вiдтворювався учасниками спiлкування [6, c. 121].

В.Карасик розумiє пiд дискурсом «текст, занурений у ситуацiю
спiлкування», що допускає «безлiч вимiрiв» i взаємодоповнюючих
пiдходiв у вивченнi, в тому числi прагмалiнгвiстичний, психолiнгвiстич-
ний, структурно-лiнгвiстичний, лiнгвокультурний, соцiолiнгвiстичний [8,
с. 5–6].

Досить ґрунтовними та вагомими у дослiдженнi дискурсу є
науковi роботи Ф.Бацевича, який називає це явище мовленнєвим
жанром та мовленнєвим актом. Дискурс, на думку науковця, — це
тип комунiкативної дiяльностi, мовленнєвий потiк та iнтерактивне
явище, що має рiзнi форми прояву (усну, писемну, паралiнгвальну),
вiдбувається у межах конкретного каналу спiлкування, регулюється
стратегiями i тактиками учасникiв. Внаслiдок синтезу мовних,
когнiтивних i позамовних (соцiальних, психiчних, психологiчних
тощо) чинникiв, залежних вiд тематики спiлкування, формуються
рiзноманiтнi мовленнєвi жанри [2, с. 138]. Отже, з одного боку, дискурс —
текст, як частина життя, з певними особливостями граматики, лексики,
правилами слововживання i синтаксису, а з iншого, — це живе
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спiлкування, комунiкацiя, когнiтивно-мовленнєве й iнтерактивне явище
з усiма вiдповiдними складовими спiлкування [3, c. 12–13].

Д.Шифрiн виокремлює три пiдходи до поняття «дискурс». Перший
пiдхiд пропонує суто функцiональну точку зору на дискурс як на
природну можливiсть використання мови. Цей пiдхiд обумовлює аналiз
функцiй дискурсу в широкому соцiокультурному контекстi. Другий
пiдхiд визначає дискурс як кiлька, пов’язаних мiж собою за змiстом,
речень. Третiй пiдхiд визначає дискурс як висловлювання, у якому
взаємодiють форма та функцiї. У цьому випадку дискурс розумiється не
як примiтивний набiр iзольованих одиниць мовної структури «бiльших
за речення», а як цiлiсна сукупнiсть функцiонально органiзованих,
контекстуалiзованих одиниць вживання мови [11, c. 83–90].

Схожою є позицiя М.Стаббса, який акцентує увагу на трьох
основних рисах дискурсу. По-перше, дискурс можна розглядати як
одиницю мови, що є бiльшою, нiж речення, за обсягом. Це так
званий формальний сенс характеристики. По-друге, дискурс за змiстом
пов’язаний з використанням мови в соцiальному контекстi. Та, по-
третє, дискурс можна назвати iнтерактивним або дiалогiчним за
своєю органiзацiєю. Отже, для Стаббса головнi ознаки дискурсу —
це формальнiсть, соцiальнiсть та iнтерактивнiсть [14].

Розумiння дискурсу М.Макаровим перегукується з пiдходами
дослiдникiв Стаббса та Шифрiна, адже науковець спирається на такi
основнi координати, як формальну, функцiональну та ситуативну
iнтерпретацiї, при розв’язаннi проблеми визначення змiсту термiну
«дискурс» [11].

У результатi аналiзу значної кiлькостi пiдходiв до дефiнiцiї поняття
«дискурс» можна зробити висновок, що вони доповнюють одне одного,
розглядаючи поняття з рiзних ракурсiв. Така рiзноманiтнiсть дефiнiцiй
та характеристик призводить до проблеми типологiї. Не всi типологiї
вiдзначаються чiткою логiкою побудови класифiкацiї та достатнiстю
емпiричного матерiалу. З цiєї причини, на думку М.Макарова, на
сьогоднiшнiй день iснує значна кiлькiсть типологiй дискурсу [9, c. 147].

I.Шевченко та О.Морозова з метою виокремлення рiзних типiв
дискурсу пропонують такi провiднi критерiї, як формальний, функ-
цiональний та змiстовний, що пов’язанi з категорiями дискурсу, за
якими i вiдбувається розподiл [13, c. 232].

М.Карасик обирає адресатний критерiй, на основi якого вченим
виокремлено особистiсно-орiєнтований та статусно-орiєнтований
(iнституцiйний) дискурс. В першому випадку комунiканти, якi беруть
участь у спiлкуваннi, добре знають один одного, а в другому — вони є
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представниками тiєї чи iншої соцiальної групи. Крiм того, особистiс-
ний дискурс пiдроздiляється на побутовий та буттєвий. Побутовому
дискурсу характерне максимальне стиснення iнформацiї, що переда-
ється, з метою створення поверхневого коду спiлкування, адже уже
є встановлений високий рiвень взаєморозумiння мiж учасниками
комунiкацiї. Буттєвий дискурс нацiлений на розкриття та передачi
художнього та фiлософського розумiння свiту. Необхiдно звернути
увагу на другий тип дискурсу, статусно-орiєнтований, головна та
корiнна вiдмiннiсть якого є мовленнєва взаємодiя мiж представниками
соцiальних груп з людьми, якi реалiзують свої статусно-рольовi
можливостi в рамках усталених суспiльних iнститутiв [7, c. 193].

Пiдхiд за адресатним критерiєм було продемонстровано на Рис. 1.

Рис. 1. Типологiя дискурсу за адресатним критерiєм
У залежностi вiд потреб сучасного соцiуму виокремлюють такi

пiдтипи статусно-орiєнтованого дискурсу, як полiтичний, адмiнiстра-
тивний, юридичний, вiйськовий, педагогiчний, релiгiйний, мiстичний,
медичний, рекламний, науковий, медiйний та iн. За способом спiлку-
вання розрiзняють серйозний i несерйозний, змiстовний i фактичний,
iнформативний i фасцинативний; за каналом спiлкування — контактний
i дистанцiйний, усний i письмовий, вiртуальний i реальний [5, с. 295].
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О.Балабан бере до уваги загальнi настанови комунiкативних прин-
ципiв та виокремлює аргументативний, конфлiктний та гармонiйний
типи дискурсу.

За соцiально-демографiчними критерiями визначають чоловiчий
та жiночий, дитячий та пiдлiтковий, дискурс мешканцiв мiста та села
тощо [1].

Проте найбiльш вдалою, повною та сучасною, на наш погляд, є
класифiкацiя Г.Почепцова, яка включає у себе дев’ять типiв дискурсу,
обраних за формальним критерiєм. До типологiї належать такi види
дискурсу, як газетний, лiтературний дискурс, теле- i радiодискурси,
рекламний дискурс, театральний, кiнодискурс, дискурс у сферi паблiк-
рiлейшнз (ПР), полiтичний, релiгiйний (фiдеїстичний) дискурси, якi
продемонстровано у Табл. 1 [10].

Таблиця 1. Класифiкацiя дискурсiв (за Г.Почепцовим)

Тип дискурсу Його характеристика

Теле- i радiодискурс Мовець має офiцiйний статус, тодi як
слухач (глядач) — неофiцiйний. Комунiканти
перебувають у рiзних точках простору i часу,
не можуть координувати сказане i почуте.

Газетний дискурс Iснує розрив у просторi й часi для автора та
читача. Завдяки писемнiй (друкованiй) формi
можна вiдбирати слова та конструкцiї згiдно
з правилами писемного спiлкування. Значну
увагу придiляють не лише змiсту, а й формi
викладу.

Дискурс у сферi
паблiкрiлейшнз (PR)

PR — це суспiльна комунiкацiя у сферi вiдносин
з громадянами. PR має риси як повсякденної
комунiкацiя (особистiсної, дiалогiчної, усної),
так i масової (неособистiсна, монологiчна,
технiчна).

Кiнодискурс Проходить зворотнiй шлях вiд тексту до
мови. Глядачi не втручаються в кiнодiю. У
межах кiнодискурсу вiдбувається складний
«синтаксис» зображення i слова.
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Театральний дискурс Театральнiй комунiкацiї характерна умовнiсть,
адже актори та глядачi нiби не взаємодiють
напряму.

Лiтературний
дискурс

Форма має важливiше значення, нiж змiст,
а тому рима та ритм вiдiграють iстотну
роль полегшення сприйняття. Художньому
тексту характерна багатозначнiсть: кожен
читач знаходить власний змiст та надає
тексту особистiсних смислiв, перетворюючи цей
процес на дискурс.

Рекламний дискурс Основне завдання дискурсу — привернення
уваги споживача до товарiв, створити йому
позитивний iмiдж.

Полiтичний дискурс Полiтичний дискурс моделює iнтереси
суспiльства, тобто вiн формується авторами
i «споживачами». Часто дискурсивнi вмiння
полiтика важать бiльше, нiж його особистiснi
риси.

Релiгiйний
(фiдеїстичний)
дискурс

Основою релiгiйної комунiкацiї є значний
акцент життєво важливих для людини
i суспiльства етичних смислiв. Вони
сприймаються як заповiдi, якi мають
догматичний характер. Фiдеїстичний дискурс
сприймається як священне знання — повне,
бездоганне i найголовнiше серед усiх знань.

Висновки дослiдження i перспективи подальших пошукiв у
даному науковому напрямку. Завдяки проведенiй роботi нам вдалося
проаналiзувати уже iснуючi дефiнiцiї та класифiкацiї, простежити
еволюцiю поняття «дискурс», визначити причини та особливостi
неоднозначностi термiну та розкрити рiзнi пiдходи до типологiї
дискурсу.

Пророблена робота дає вагоме пiдґрунтя для подальшої роботи з
обраної проблеми, що дає можливiсть розширювати та поглиблювати
цi базовi теоретичнi надбання наукового товариства.
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«Generation of the Sixties» are defined. It is found that the «literary names»
become the part of the descriptive and expressive means system, give the text
an additional semantic load.

Key words: Russian poets of the «Generation of the Sixties»,
«literary name», types and functions of the «literary names», the
descriptive and expressive means.

Постановка проблемы. Еще Ю.Н.Тынянов утверждал, что
неговорящих имен в художественных произведениях нет. Все, без
исключения, имена, имеющиеся в произведении, уже имеют свое
обозначение и свою роль [13, с. 574]. То есть, изучая абсолютно
любой поэтический текст, необходимо обращать внимание на имена
героев, поскольку имя в литературе несёт в себе значительно больше
информации, чем может показаться на первый взгляд.

Проблему номинации героев в художественных произведениях
рассматривали многие исследователи (М.С.Альтман, М. Горбаневский,
Э.Б.Магазанник и другие). Однако проблема ономастики в поэзии, в
лирических произведениях представляется недостаточно исследован-
ной, хотя именно в лирических текстах имя воздействует на читателя
на разных уровнях и выполняет одну из важных ролей в создании
лирического сюжета.

В поэзии имя — это важный «ингредиент» художественной
системы. Изучать и исследовать функции и состав литературных
имен, соотносящиеся друг с другом, нужно как единое целое и
принимать во внимание влияние имени на формирование «общей
образности» [15, с. 25] произведения в целом. Ученые подчеркивают,
что в лирическом произведении имя персонажа более информативно,
нежели в других жанрах, что поэзия требует особенно тщательного
выбора слова, ибо заключает в себе мощное содержание [10].

Обращение — явное или закамуфлированное — к другим произве-
дениям литературы и искусства, включение подобных отсылок в
систему изобразительно-выразительных средств является характерной
чертой современного функционирования языка, причем не только в
художественной или научной речи, как ранее, а и в публицистических
и даже разговорных текстах [4]. Это явление связывают с интеллекту-
альным сознанием, ориентацией на опытного читателя или слушателя,
имеющего определенный запас знаний.

Литературные имена играют важную роль в межкультурной ком-
муникации, а также имеют историко-культурную ценность, поскольку
в них отражается мировоззрение общества.

Активизация использования отсылок к чужим текстам в современ-
ной речи готовилась предыдущими периодами истории языка. В част-
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ности, в шестидесятые годы ХХ столетия, во время так называемой
«оттепели», в поэзии сформировалось течение, представленное тогда
молодыми авторами — активными, интеллектуальными, неравнодуш-
ными к процессам, происходящим в обществе, тонко чувствующими
настроения молодежи. Творчеством поэтов-«шестидесятников» интере-
совались многие исследователи-литературоведы: Т.Н.Красавченко,
Е.С.Корнакова, А.В.Соколов, Е. Г.Серебрякова, Н.Я.Сипкина и др.
В их лирике «шестидесятников» прослеживали опору на собственный
и общественный читательский опыт, что определяет лингвистическую
креативность авторов, указывая на признаки «новизны и нестандар-
тности» [5, с. 368].

Писатели 60-х годов активно использовали прецедентные имена в
своих стихотворениях, опираясь как на женские, так и на мужские
образы авторов прошлых столетий. Адресуя читателя к тексту
оригинала, авторы тем самым давали намёк, отсылку к событиям,
фактам, характерам, тем самым значительно сокращая и насыщая
поэтический текст.

Практика обращения к произведениям литературы в творчестве
поэтов-«шестидесятников» изучена фрагментарно, что и обеспечивает
актуальность данной работе.

Анализ последних исследований и публикаций. Активность
использования отсылок к известным текстам обеспечивает стойкий
интерес ученых к явлению прецедентности как таковому и прецеден-
тным феноменам, в частности литературным именам. Вовлечение
разнообразных имен собственных в репертуар изобразительно-выра-
зительных средств рассматривается как в аспекте лингвокультуроло-
гическом, так и ономастическом.

Так, говоря о прецедентности, К.Э.Болотина утверждает, что
язык — это один из главных факторов формирования абстрактных
мыслей, и, когда сенсорная информация является дефицитной или
нерезультативной, именно язык может сыграть важнейшую роль
в формировании того, как мыслят говорящие. Под прецедентным
феноменом автор понимает единицы культурно-познавательного плана,
актуализация которых ссылается к определенному культурному факту,
стоящему за ними [3, с. 62].

Подчеркивая важность имен для понимания литературного произ-
ведения, Н.Ю.Печетова и М.В.Михайлова выделяют следующие ха-
рактеристики имени, значимые для художественного произведения [11,
с. 106; 16]:
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1. Стилистическая окраска имён. Это незаменимый и важный
компонент речевой информации. Речевая информация выявляет и
устанавливает влияние имени на его носителя, социальное поле героя
и его имени, вычисляет отношение говорящего к названному.

2. Художественная ткань имени. Это сплетение художественной,
словесной, энциклопедической и лингвистической информации в
единую художественную ткань, таким образом сообщается много
дополнительной информации, иногда недоступной для понимания при
первом чтении.

3. Двусторонняя ассоциация. Другими словами, имя воздействует
на читателя и тем самым принуждает читателя переносить содержание
и смысл текста в ситуацию, с которой связано упоминаемое имя.

С.В.Шойбонова утверждает, что выбор имени героя в художес-
твенном произведении в большинстве случаев мотивирован и является
условным символом образа, обостряет изображение, проявляет основ-
ные черты жизни и характера персонажа [17]. По мнению исследова-
теля, ономастикон может быть важной особенностью индивидуального
стиля писателя, нести некоторую информацию о новаторстве автора.

Примечательно, что не осталось без внимания филологов обращение
к прецедентным именам и поэтов-«шестидесятников», прежде всего
самых ярких представителей течения — А.Вознесенского и Е.Евту-
шенко [18] и не только их.

Так, Д.А.Маслеева посвящает статью именам в поэзии Б.Ахмаду-
линой и указывает на тот факт, что одну из основных нагрузок в
произведениях несут литературные имена и употребляются они либо
в своём непосредственном значении, либо зашифрованы с учетом
интеллектуальной подготовленности читателя [8, с. 68].

Итак, использование имен, в частности связанных с историей
литературы, в качестве прецедентных является существенной характе-
ристикой поэзии «шестидесятников».

Цель статьи — выявить и описать состав «литературных имен»
и их функции в текстах русских поэтов поколения, пришедшего в
литературу в 1960-е годы.

Изложение основного материала. «Шестидесятниками» в
истории русской литературы принято называть целую плеяду авторов,
чья молодость пришлась на шестидесятые годы ХХ века, а творческая
манера сформировалась в период так называемой «оттепели».
Возглавляли эту поэтическую плеяду Е. Евтушенко, Р. Рождественский
и А.Вознесенский. Поэты-«шестидесятники» развивали творческую
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активность, а объединяющим фактором служило стремление молодых
поэтов направить свои силы на очищение от пороков прошлого [7] и
приблизить светлое будущее.

Материалом для представляемого исследования послужили более
200 контекстов, содержащих «литературные имена», извлеченных
методом сплошной выборки из произведений Б.Ахмадулиной, А.Возне-
сенского, Е. Евтушенко, Р.Казаковой, Ю.Мориц, Р. Рождественского,
В.Шефнера (1–6).

Под «литературным именем» в контексте данной работы понима-
ются разнообразные имена собственные, связанные с литературой
и ее историей: имена писателей всех веков и наименования мест и
событий, связанных с историями их жизни, а также наименования
литературных произведений, имена литературных и мифических
персонажей, наименования событий и мест, где они развивались, в
литературных произведениях или мифах — так называемых «вечных
образов культуры» [13].

Все это в лирических произведениях «шестидесятников» рассма-
тривается как культурологический знак [13], как целостный образ,
который строится на определённых ассоциациях, на понимании эпохи.
Введение в стихотворение литературных имён, которые обозначают и
литературных героев, и авторов, и исторические события, даёт поэтам-
«шестидесятникам» возможность чётко передать психологический фон
лирических произведений, настраивает на конкретный образ, тем
самым значительно расширяет и конкретизирует пространство и
время в стихотворении. Имя формирует некий образ, наделенный
определенными характеристиками, ранее известными читателю. И тем
самым увеличивается объем информации, которую несет в себе текст.

В лирике поэтов-«шестидесятников» нами выявлены многочисленные
«литературные имена», которые можно охарактеризовать по целому
ряду разнообразных признаков.

Так, по степени известности (критерий Г. Г.Слышкина) прецеден-
тные имена, извлеченные из текстов поэтов-«шестидесятников», под-
разделяются на:

• глобально прецедентные: Адам, Аполлон, Гамлет, Геракл, Гомер,
Данте Алигьери, Джульетта, Ева, Каин, Катри Вала, Пан,
Пандора, Прометей, Ромео, святой Варфоломей, Шекспир, Эдем
и др.;

• национально прецедентные: Анна Ахматова, Блок, Булат
Окуджава, А.Вознесенский, Гоголь, Дантес, Дед Мороз,
Елабуга, Иван-дурак, Казань, Лермонтов, Лорка, Мандельштам,
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Мартынов, Маяковский, Пушкин, Троекуров, царевна Несмеяна,
Цветаева и др.;

• лично прецедентные: Катерина (дочь Р.Рождественского), Оза
(прозвище жены А.Вознесенского Зои Богуславской) и др.

По объекту номинации отобранные «литературные имена»
предлагаем разделить на:

1) «писательские»:
• имена и фамилии писателей и поэтов всех эпох:
Данте Алигьери, А.Ахматова, А.Блок, Катри Вала,
А.Вознесенский, Н. Гоголь, Гомер, Лермонтов, Лорка,
Мандельштам, Маяковский, Б.Окуджава, А.Пушкин,
Руставели, Светлов, М.Цветаева, Симон Чиховани,
В.Шекспир и др.;

• имена и прозвища людей, сыгравших важную роль в жизни
писателей и поэтов всех эпох: Дантес (виновник гибели
А.Пушкина), Мартынов (виновник гибели М.Лермонтова)
и др.,

• топонимы (гидронимы, урбанонимы и проч.), связанные с
жизнью выдающихся писателей и поэтов: Елабуга (Марина
Цветаева), Фонтанный переулок (Анна Ахматова) и др.;

2) собственно литературные:
• персонажи произведений:

– библейские и евангельские (Адам, святой Варфоломей,
Ева, Иисус, Каин и др.);

– мифические (Антей, Аполлон, Геракл, Пан, Пандора,
Прометей и др.);

– сказочные (Дед Мороз, Иван-дурак, Царевна Несмеяна
и др.);

– литературные (Гамлет, Джульетта, Ромео, Троекуров
и др.);

– исторические (имена исторических лиц, введенные в
художественные произведения (Борис и Глеб — сыновья
князя Владимира Святославича, Ленин, Сирано де
Бержерак и др.);

• названия мнимых и реальных объектов, связанных с
литературными произведениями (Гиперборея, Верона, город
Глупов, Эдем и др.);

3) «авторские», т. е. «литературные имена», связанные с жизнью
самих поэтов-«шестидесятников»:
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• имена и прозвища людей, особо значимых для самих авторов-
«шестидесятников»: Катерина (дочь Р.Рождественского),
Мария Новикова (последняя жена Е.Евтушенко), Оза
(прозвище жены А.Вознесенского Зои Богуславской) и др.

• топонимы, связанные с жизнью поэтов: станция Зима
(место рождения Е. Евтушенко), Переделкино (подмосковный
поселок с писательскими дачами), Грузия, Казань, Хлебный
переулок (места, значимые для Б.Ахмадулиной) и др.

Отдельные имена могут входить сразу в несколько групп. Например,
Сирано де Бержерак — с одной стороны, французский драматург,
философ, поэт и писатель XVII века, один из предшественников
научной фантастики, а с другой (и это главное!) — герой одноименной
культовой романтической драмы Эдмона Ростана, прототипом которого
стал поэт.

Литературные имена в лирическом произведении выполняют
разнообразные (нарицательную, социально-знаковую, аналогичную,
характерологическую) функции.

Например, Б.Ахмадулина в стихотворении «Четверть века,
Марина, тому» обращается к поэту Серебряного века Марине
Цветаевой: «Четверть века, Марина, тому. . .» Причем называет
только имя адресата — Марина. Этого достаточно для «опознания»
поэтессы, это и сигнал о том, что Б.Ахмадулина воспринимает
М.Цветаеву как человека близкого, принадлежащего к одному с ней
литературному сообществу. Для творчества Ахмадулиной в принципе
характерно обращение к традиции, к, так сказать, возрождению
утраченного наследия литературы. «Шестидесятница» Б.Ахмадулина
ощущает свое единение с поэтами Серебряного века и посвящает им
многие свои произведения [7, с. 173]. Кроме того, в стихотворении в
социально-знаковой функции выступает топоним Елабуга — название
города, который стал последним в жизни М.Цветаевой: «. . . как
Елабуга ластится раем / к отдохнувшему лбу твоему, / но и рай
ему мал и неравен. . .» (1, с. 415).

Евгений Евтушенко не скрывал, что близким себе по духу считает
В.Маяковского. Именно поэтому в стихотворениях Евтушенко фамилия
Маяковского, как и эпизоды его биографии встречаются часто: «Боже,
как был Маяковский несчастен / Тем, что он сына в руках не
держал!» («Сила страстей»); «Что Маяковского жизни лишило?
/ Что револьвер ему в руки вложило? / Ему бы — при всем его
голосе, внешности — / дать бы при жизни хоть чуточку нежности»
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(«Нежность») (3). Обратим внимание на то, что в этом случае поэт
поэта называет просто по фамилии Маяковский, без имени Владимир.

Особое место занимает В.Маяковский и в системе ценностей
А.Вознесенского. В стихотворении «Записка Е.Яницкой, бывшей
машинистки Маяковского» А.Вознесенский перечисляет поэтов,
которые, по его мнению, имеют похожее с ним, с его «архитектурным
мышлением» [7, с. 140] восприятие мира (Михаил Лермонтов, Владимир
Маяковский, Федерико Гарсиа Лорка): «Вам Маяковский что-то
должен. / Я отдаю. / Вы извините — он не дожил. / Определяет
жизнь мою / платить за Лермонтова, Лорку / по нескончаемому
долгу» (2).

Ю.Мориц как учителя в литературе воспринимает В.Шекспира,
поэтому неоднократно вспоминает о нем и его творениях в своей
лирике. Так, например, в стихотворении «На смерть Джульетты»
поэтесса осмысливает судьбу главной героини трагедии В.Шекспира
«Ромео и Джульетта»: «Опомнись! Что ты делаешь, Джульетта?
/ Освободись, окрикни этот сброд. / Не умирай, Джульетта,
добровольно! / Вот гороскоп: наследника родишь» (5). Джульетта —
символ чистой самоотверженной любви, ценой смерти победившей
ненависть и вражду.

А.Вознесенский в стихотворении «Васильки Шагала» вводит в
текст имена исторических личностей: «Это росло у Бориса и Глеба,
/ в хохоте нэпа и чебурек. / Во поле хлеба — чуточку неба. / Небом
единым жив человек. / Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
/ во поле углические зрачки» (2). Так, Борис и Глеб, упомянутые
в стихотворении, посвященном картине выдающегося художника
ХХ века Марка Шагала, — это сыновья великого князя киевского
Владимира Святославича, канонизированные как первые русские
святые — мученики-страстотерпцы. Упоминание о них адресует
читателя к русской иконописи, как и прилагательное, образованное от
топонима Углич (старинный русский город на Волге), в словосочетании
«углические зрачки», т. е. зрачки древних икон.

У В.Шефнера в стихотворении «До Прометея» встречаем имя,
восходящее к античной мифологии: «А Прометей был после
выдуман, — / Огонь они добыли сами» (6). Прометей — в древнегре-
ческой мифологии титан, который украл огонь у богов для людей, за
что был покаран: прикован к горе, а орел клевал ему печень. Имя
титана, ставшего символом борьбы за лучшую жизнь, свободу, и в
стихотворении используется в своем символическом значении.
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Характерологическую функцию выполняет имя персонажа многих
русских сказок («Конек горбунок», «Иванушка-дурачок», «Конь,
скатерть и рожок», «Сивка-бурка» и др.) Иван-дурак в контексте
стихотворения Р.Казаковой «Дураки»: «Дурак — он как Иван-дурак:
/ Всех кормит, обо всех хлопочет. / Дурак — он тянет, как бурлак.
/ Дурак во всем — чернорабочий» (4). Имя с прозвищем Иван-дурак
формируют целостное наименование сказочного героя — наивного,
доброго, щедрого, простого (потому-то и дурак), но с завидным
постоянством вознаграждаемого за эти качества удачей и везением.

Выводы. Итак, поэты-«шестидесятники» в своем творчестве часто
обращаются к «литературным именам», в своем большинстве ранее
известным читателю, поэтому претендующим на прецедентность. Пре-
цедентные имена в лирических произведениях поэтов несут художес-
твенную информацию, наполняют текст эстетическими, национально-
этнокультурными компонентами, формируя историко-культурный
фон, придавая тексту дополнительные смыслы. Прецедентные имена
вплетаются в систему изобразительно-выразительных средств.

Избирая определенные литературные и исторические имена, поэты
сообщают читателю о том, у кого из предшественников находят похожее
восприятие мира, кого считают наиболее выдающимися исторически-
ми фигурами, какие образы и произведения — значимыми, какие черты
характера — социально важными. Чаще всего в выборке представле-
ны имена Маяковский, Пушкин и Шекспир. Очевидно, что именно они
находятся на верхних ступеньках в творческом «рейтинге» «шестиде-
сятников». Имена известных личностей прошлых столетий, литератур-
ных героев и наименования знаковых мест выполняют в лирике «шести-
десятников» нарицательную, социально-знаковую, символическую,
характерологическую функции.

Данная работа представляет собой заявку на дальнейшее более
глубокое и подробное исследование проблемы.
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Постановка проблеми. Починаючи з XX столiття кiноiндустрiя
займає важливе мiсце не тiльки у свiтi глядачiв, але й у свiтi
перекладачiв. Вона дала поштовх кiноперекладу, який у XXI столiттi
можна вважати одним з найпопулярнiших видiв перекладу. В останнi
роки проблема якiсного перекладу фiльмiв стала менш помiтною, у
порiвняннi з початком 90-х. Покращення перекладiв має декiлька
витокiв: по перше — ВНЗ, що готують перекладачiв, ввели дисциплiну
кiноперекладу у програму навчання, а по друге — постiйно з’являються
новi студiї дубляжу, якi здiйснюють професiйне i популярне серед
глядачiв озвучення кiнофiльмiв i телесерiалiв. Але, попри помiтнi змiни,
все ж є проблеми, перед якими схиляють голову навiть професiйнi
перекладачi. Такою проблемою в першу чергу є переклад стилiстичних
засобiв створення комiчного i засобiв його вираження, серед яких
найбiльшу складнiсть викликають: реалiї, гра слiв, сленг, алюзiї,
поетонiми i оказiоналiзми. Окрiм того, перекладачi стикаються i з
iншими проблемами, притаманними лише аудiовiзуальному перекладу.
Усе це ускладнює процес перекладу, але водночас робить його бiльш
цiкавим з погляду лiнгвiстики.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Питанням проблем,
пов’язаних з кiноперекладом та способами їх вирiшення, займалися
такi вiтчизнянi дослiдники, як Г.Кузенко, В. Горшкова, С.Кузьмичев,
М.Юрковська, Т.Лукянова, А.Трофименко, С.Кумпан i зарубiжнi
науковцi Г.Андерман, М.Кронiн, Ли Шенья, Л.Перез-Гонзалес та iншi.

Переклад аудiовiзуальних текстiв є актуальною темою дослiдження,
оскiльки в процесi перекладу незмiнно виникають проблеми адекват-
ного перекладу та збереження авторського задуму i комiчного ефекту.
При цьому важливо виявити, якi вмiння перекладача дозволять йому
зберегти задум ситуацiї в серiалi i водночас адаптувати умови, у яких
створюється комiчне.

Метою статтi є спроба дослiдити найбiльш актуальнi проблеми,
якi виникають при роботi з кiнотекстом, та визначити шляхи їх
адекватного перекладу українською та росiйською мовами на матерiалi
англомовного мультиплiкацiйного серiалу «Рiк i Мортi».

Виклад основного матерiалу. У XXI сторiччi сфера кiно- i
телеiндустрiї посiдає одне з ключових мiсць у розвитку сучасної
культури i є наймасовiшим та найпоширенiшим видом проводження
часу. У середньому на перегляд фiльмiв i серiалiв людина витрачає
близько трьох годин на день, що становить майже половину добового
вiльного часу. Це зумовлено тим, що у добу Iнтернету кiнофiльми i
телесерiали стали доступними для домашнього перегляду, а жанрове
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розмаїття не залишає осторонь нiкого. Звiдси виникає потреба в
перекладачах, якi спецiалiзуються на аудiовiзуальному перекладi.

Аудiовiзуальний переклад займає окреме мiсце в класифiкацiї видiв
перекладу через свою унiкальнiсть i несхожiсть на iншi види перекладiв.
Пiд термiном «кiнопереклад» зазвичай мають на увазi переклад худож-
нiх iгрових i анiмацiйних фiльмiв, а також серiалiв [4, с. 133]. Згiдно з
класифiкацiєю М.Бердi iснує 5 основних видiв кiноперекладу [2, с. 55]:

1) Робота синхронного перекладача. Дуже часто вiн змушений
перекладати кiнострiчку без попереднього перегляду, намагаючись
якомога точнiше передати її змiст.

2) Озвучення фiльму одним актором. При цьому зберiгається
оригiнальна звукова дорiжка, що дає змогу реципiєнту оцiнювати
реплiки рiзних героїв та емоцiйну складову стрiчки.

3) Озвучення фiльму двома акторами, рiзної статi, зберiгаючи
оригiнальну дорiжку.

4) Повний дубляж фiльму. Кiнострiчку озвучує команда акторiв.
За такого виду кiноперекладу вiдбувається значна компресiя оригi-
нального матерiалу через необхiднiсть збiгу артикуляцiї героїв з украї-
нським перекладом їх реплiк.

5) Використання титрiв при повному збереженнi оригiнального
звукового ряду. Отже, увага концентрується на читаннi субтитрiв знизу
екрана.

Iв Гамб’є видiляє з-помiж цих також переклад скрипту/сценарiю,
вiльне коментування (коли запис адаптовано для аудиторiї, з ймовiрним
додаванням чи вилученням iнформацiї, усний переклад (в режимi «live»,
заздалегiдь записаний або переклад на мову жестiв) [9, с. 51].

Специфiка перекладу художнiх фiльмiв пов’язана з характером
матерiалу i способом його презентацiї. Текст кiноперекладу, на вiдмiну
вiд iнших видiв перекладних текстiв, має свої особливостi. По-перше, вiн
обмежений часовими рамками звучання: його необхiдно синхронiзувати
з оригiнальним текстом. А оскiльки темп мови i граматичнi структури
в мовах рiзнi, часто доводиться штучно стискати або розширювати
текст. По-друге, текст кiноперекладу розрахований на миттєве
сприйняття, отже, вiн повинен бути максимально iнформативним i
зрозумiлим глядачевi. По-третє, вiн супроводжується вiдеорядом, який
обумовлює вибiр можливих варiантiв перекладу: важливо враховувати
зв’язок зображення i текстового матерiалу, придiляти однакову увагу
вербальним i невербальним засобам вираження [3, с. 96].
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Для створення адекватного перекладу фахiвець повинен обрати
перекладацькi стратегiї i тактики вiдповiдно до цiльової аудиторiї та
художнього стилю авторiв, а також враховуючи жанрову специфiку
фiльму. Керiвник школи аудiовiзуального перекладу i один з провiдних
перекладачiв кiно- i телепрограм О.В.Козуляєв видiляє систему
прiоритетiв, якої повинен дотримуватися перекладач, виконуючи
аудiовiзуальний переклад [6, с. 23]:

• контекстне значення превалює над дослiвною точнiстю;
• динамiчний еквiвалент превалює над формальним;
• норми усного мовлення превалюють над нормами письмовими;
• потреби конкретної аудиторiї — над формами мови.

Своєю чергою, описуючи процес кiно перекладу, В.Є. Горшкова
пропонує застосовувати зворотно-поступальну стратегiю перекладу (з
опорою на аудiовiзуальний план iз метою уточнення, чи вiдповiдає йому
переклад i стратегiю збереження «загальної тональностi» (стратегiя
передачi стилiстичних особливостей мовлення персонажiв фiльму, їх
мовленнєвого регiстру). Авторка вважає, що збереження вербальних
образiв персонажiв у фiльмi значною мiрою впливає на адекватнiсть
його перекладу [4, с. 135].

У ситуацiях мiжмовного перекладу всi стратегiї здiйснюються в
когнiтивному iнформацiйному полi, зовнiшнi кордони якого визнача-
ються контекстом ситуацiї, а конкретнi перекладацькi рiшення зале-
жать вiд здатностi перекладача використовувати вiдповiдний потенцiал
поля [8, с. 220]. Метод перекладу аудiомедiальних текстiв повинен
забезпечити вплив на слухача тексту перекладу, тотожний тому, який
чинив оригiнал на слухача вихiдного тексту. I як показує практика,
найбiльшi складнощi з адаптацiєю аудiовiзуальних текстiв пов’язанi
саме з передачею лексичних одиниць, спрямованих на створення
комiчного ефекту, який є однiєю з останнiх тенденцiй сучасної кiно- i
телеiндустрiї.

В останнє десятилiття неабиякою популярнiстю користуються
ситуацiйнi комедiйнi серiали, якi наскрiзь пронизанi гумором:
«Сiмпсони», «Пiвденний Парк», «Футурама», «Грiфiни». Одним з
таких анiмацiйних серiалiв є «Рiк i Мортi», головними героями якого
є напiвбожевiльний вчений Рiк та його онук Мортi. У 2013 роцi
перший сезон «Рiка i Мортi» вийшов на американському каналi
«Adult Swim». До третього сезону серiал побив рекорд каналу i став
найпопулярнiшим комедiйним шоу серед глядачiв вiд 18 до 35 рокiв.
Що до перекладу, то перевагу глядачi надають росiйському озвученню
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Дмитра Сиендука i українському озвученню, виконаному студiями
«FanVoxUA & Струґачка».

Серiал «Рiк i Мортi» мiстить в собi рiзнi засоби створення
комiчного ефекту: мовнi (стилiстичнi, синтаксичнi, лексичнi елементи)
та позамовнi (мiмiка i жести). Але як таких жартiв в серiалi немає,
як немає i жодного однозначно смiшного персонажа. Глядач бiльше
смiється над абсурдом того, що коїться на екранi. У текстологiчному
аспектi можна сказати, що даний текст в оригiналi — iнтертекстуальний
об’єкт: кожна серiя «Рiка i Мортi» ряснiє численними посиланнями
на англiйськi фiльми, пiснi, книги, iсторичнi факти, подiї i особи
сучасного життя. Специфiкою серiалу є iронiя, сарказм i сатира.
Велика кiлькiсть сленгу, переплетеного з обсценною лексикою i ока-
зiоналiзмами, ускладнюють переклад. Саме цi особливостi органiзацiї
тексту оригiналу зумовлюють вибiр стратегiй при перекладi серiалу.

Як вже було зазначено ранiше, серiал користується великою
популярнiстю серед молодi, i не дивно, оскiльки двоє з головних
героїв — Самер i Мортi — пiдлiтки, якi в кожнiй серiї стикаються
з проблемами, характерними для їх вiку. Наприклад, вони постiйно
мають непорозумiння з батьками. В однiй iз серiй Самер скаржиться,
що батьки змусили їх поїхати у сiмейний похiд пiд час лiтнiх канiкул.
Тому цiлком природньо, що, висловлюючи своє невдоволення даною
ситуацiєю, вона уживає розмовну одиницю «drag away», яка в
росiйському перекладi передана вдалим еквiвалентом «вырывают», а в
українському використано евфемiзм «забирають», що є стилiстичною
помилкою, оскiльки руйнується мовленнєвий портрет персонажа.
Однак, вже в наступному реченнi це упущення компенсується
за допомогою такого стилiстичного засобу як гiфен, коли в
українському перекладi ми бачимо «наркотусня», що в оригiналi
звучало нейтральним словосполученням «drug party».

Розглянемо iнший приклад. Джерi, як противник постiйних
витiвок свого тестя, наполягає на тому, щоб ця поїздка пройшла
спокiйно, додаючи: «That means no sci-fi bullshit». Даний вислiв в
перекладi Сиендука має такий вигляд: «А значит, без всякой сай-фай
хренотени», а в українському: «Жодних сай-фай фокусiв». I знову
український перекладач замiсть iнвективи уживає менш експресивне
слово, яке, однак, є стилiстично-еквiвалентним оригiналу. Також,
вiдзначимо, що лексема «sci-fi», яка є розмовним скороченням вiд
«science fiction», тобто «наукова фантастика», не має еквiвалента в
росiйськiй i українськiй мовах i тому була перекладена за допомогою
практичної транскрипцiї, що є правильним рiшенням, оскiльки
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розширення тексту в цьому випадку є неможливим, враховуючи
таймiнг вислову. Цей випадок є прикладом формальної еквiвалентностi,
що часто використовується для передачi реалiй та оказiоналiзмiв в
аудiовiзуальних текстах.

Наступний вислiв належить головному герою — вченому Рiку, який
таки отримав вищезгаданий сай-фай дзвiнок вiд своєї коханки. Вона
стверджує, що вагiтна i що Рiк — батько. Своєю чергою, Рiк, на гнiвнi
засудження своєї доньки i онукiв, вiдповiдає, що його батькiвство
є дуже малоймовiрним i що: «This tale is old as my huge dynamite
penis». В англiйськiй мовi комiчний ефект побудовано на розкладаннi
фразеологiзму, оригiнал якого «Tale as old as time — Iсторiя стара
як свiт». Росiйський переклад є еквiвалентним, оскiльки художнiй
засiб було збережено: «Эта история стара как мой огромный пенис-
динамит». Однак, якщо спробувати проаналiзувати даний вислiв,
то вiн є менш вдалим, нiж український варiант: «Тямиш, це довга
iсторiя. Така сама як i мiй член». Український перекладач застосовує
членування речень для того, щоб глядачу було легше зрозумiти жарт.
Також було вилучено слова «huge dynamite», що не вплинуло на
змiст висловлювання, а для укладання в таймiнг реплiки було додано
апостроф — «тямиш».

Як вже було сказано, бiльшiсть жартiв побудовано саме завдяки
такому стилiстичному засобу як абсурд. Зазвичай вiн не викликає
проблем пiд час перекладу: «Where is she? — You’re looking at her.
— I don’t understand. — Isn’t it obvious Morty? I fucked a planet». У
цьому прикладi важливою складовою виступає зображення на екранi,
оскiльки пiд час цього дiалогу сiм’я знаходиться у космiчному кораблi
Рiка i на горизонтi видно лише якусь планету. Всi очiкують, що дiвчина
знаходиться на цiй планетi i аж нiяк, що вона сама i є планетою. До
того ж, застосовано атiлогiю — коли Рiк сам вiдповiдає на своє ж
питання. Український та росiйський переклади є однаково адекватними
i еквiвалентними оригiналу: «Где она? — Ты смотришь на неё. — Я не
понимаю. — Разве не очевидно, Морти? Я трахнул планету» i «То де
вона? — Ти зараз дивишся на неї. — Не розумiю. — Мортi, ти тупий,
чи шо? Я трахнув планету».

Цiкавим в аспектi перекладу є момент, який, до речi, доволi часто
зустрiчається в кiнофiльмах, однак кожен раз спричиняє одну й ту
саму проблему при його перекладi: «Let me just adjust my Seismic to
English translator», що в перекладi — «Дай-ка настрою переводчик с
сейсмического на английский» — «Хвилинку, налаштую свiй сейсмо-
український перекладач». При перекладi були застосованi абсолютно
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протилежнi стратегiї перекладу: Сиендук використовує стратегiю
форенiзацiї, а український перекладач — стратегiю доместикацiї. Однак,
жоден з перекладiв не є адекватним, оскiльки вони однаково збивають
з пантелику глядача. У таких випадках слiд узагалi уникати згадки про
мову, на яку перекладають. Використовуючи такий спосiб перекладу
як вилучення, даний вислiв можна було б перекласти у такий спосiб:
«Одну хвилинку, менi треба налаштувати свiй перекладач з сейсмiчної
мови.» або, використавши модуляцiю перекласти як: «Дай-ка мне
настроить свой переводчик с сейсмического на человеческий».

Ще одним проблемним стилiстичним засобом, з яким мають справу
перекладачi, є оказiоналiзми, яких, враховуючи концепцiю мультфiльму,
чимало. Наприклад, усiх дiтей, якi народилися у Геї (планети), Рiк
i Бет вирiшили подiлити за професiями, при цьому виникла така
ланка суспiльства як «the Unproductives» — «Бесполезники» —
«Нероби». В оригiналi оказiоналiзм є субстантивованим прикметником.
У росiйському перекладi еквiвалент було створено за тим самим
принципом i перекладено калькуванням, в українському ж варiантi
використано слово, яке для українського глядача є загальновживаним,
тобто авторський неологiзм було втрачено. Ще одним засобом
перекладу оказiоналiзмiв є змiна граматичної форми слова або
частини мови. Наприклад: «portal us home» в українському варiантi
перекладено як «запорталить», а в росiйському стилiстичний засiб
було втрачено, оскiльки оказiоналiзм було перекладено за допомогою
експлiкацiї: «отправит нас домой через портал».

Не меншу складнiсть мають i реалiї, якi при перекладi зазвичай
передають за допомогою введення неологiзму, експлiкацiї чи родо-
видової замiни. Наприклад, пiд час походу з дiтьми Джерi пропонує
скуштувати Самер «s’more», що є зефiром, пiдсмаженим на вогнищi,
який кладуть мiж двома печивами з шоколадом. Звiсно, перекладач
не може застосовувати описовий переклад, але в цьому разi можна
спиратися на невербальнi засоби вираження, а саме, манiпуляцiї
Джерi з цими зефiрками. Отже, переклади «зефiрка» i «жареные
зефирки», хоча i не зберiгають стилiстичний засiб, однак залишаються
зрозумiлими i достатньо iнформативними для глядача, а тому —
адекватними. Також для перекладу реалiй часто застосовується
стратегiя доместикацiї, тобто застосування функцiонального аналогу.
Наприклад: «Yahoo Answers» замiнено на «Ответы Mail.ru». Проте
необхiдно слiдкувати, щоб рамки такої адаптацiї не виходили за рамки
контексту як у наступному прикладi, де уживано реалiю — «foodies».
Згiдно з тлумаченням, «фудi» — це люди, якi мають особливий iнтерес
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до їжi i напоїв. Це сучасна течiя, свого роду субкультура. У росiйському
та українському варiантах «обжоры» i «фудблогери», вiдповiдно,
було використано контекстуальний переклад. Обидва варiанти не є
еквiвалентами, оскiльки несуть у собi iнший пiдтекст. Однак, порiвняно
з росiйським, український переклад є бiльш адекватним, оскiльки вiн
також називає субкультуру, у той час як росiйський переклад має
бiльш негативну конотацiю, нiж оригiнал.

Ще одну складнiсть пiд час перекладу становлять промовистi
власнi iмена: «Florflock», «Tick-Tock», «Squeeb», для перекладу яких i в
росiйському, i в українському перекладах було застосовано практичну
транскрипцiю, яка не розкриває змiсту, що закладений автором у цi
iмена. Слiд зазначити, що цi персонажi згадувалися лише один раз i
мимохiдь, тому дана помилка не є суттєвою для повного розумiння
ситуацiї, у якiй вони згадувалися. Iнший випадок — поетонiми, що,
хоч i називають другорядних героїв, але часто з’являються у серiалi,
наприклад: «Mr.Poopybutthole» Сиендук переклав за допомогою
кальки: «Мистер Жопосранчик», а онiмна замiна в українському
перекладi — «Пан Дургепель» — є невдалою, оскiльки не тiльки
не передає задум автора, але й протирiчить йому. Чи, наприклад,
«King Jellybean», що в перекладi Сиендука — «Король Желатин», а в
українському — «Пан Солодка Вата». У цьому прикладi в росiйському
перекладi вжито онiмну замiну, i все ж дане iм’я вiдповiдає зображенню
персонажа, який дiйсно має желеподiбний вигляд. Саме з цiєї причини
український переклад не можна назвати адекватним, оскiльки iм’я
суперечить зовнiшностi героя.

Також слiд згадати iм’я планети, чи точнiше те, як її назвав сам Рiк —
«Gaia». Гея — це давньогрецька богиня Землi, що обумовлює вибiр Рiка.
Для росiйського перекладу було обране етимологiчно спорiднене iм’я,
а для українського — метод транскрипцiї — «Гая», що знову таки
не передає задум автора. У наступному прикладi ми також бачимо
поетонiм «Baby Quakes, how big is your orbit again? I mean, not to say you
get around, but, um. . .» — «Землетрясочка моя, напомни мне, насколько
велика твоя орбита? Не хочу сказать, что ты ходишь налево, но. . .» —
«Аге, а який у тебе, до речi, розмiр орбiти? Я не кажу, що тебе занесло
налiво, але. . .». Згадуване iм’я у перекладi на росiйську є демiнутивним
гiфеном, у той час як в українському перекладi поетонiм було вилучено.
Але варто зауважити, що в українському перекладi, на вiдмiну вiд
оригiналу, присутня велика кiлькiсть демiнутивних звертань, якими
компенсовано iншi стилiстичнi засоби оригiналу.
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Наступним ми розглянемо приклад, у якому комiчне створено
за допомогою алюзiї: «You handle the hippies, I’ll handle the off
brand Yahweh» — «Разделайся с хиппи, а я займусь подделкой
Иеговы» — «На тобi цi хiпi, а я займуся за Єгову». Для передачi
алюзiї в обох перекладах було застосовано транспозицiю, тобто
етимологiчно спорiднене iм’я, що зробило алюзiю зрозумiлою для
глядача. Розглянемо ще один приклад подвiйної алюзiї: «You look like
Kid Rock fucked Zeus» — «. . . как будто Кид Рок трахнул Зевса» —
«Це ж наче Дзiдзьо трахнув Зевса». По-перше, ми маємо згадування
Зевса, до того ж, по сюжету це i є сам Зевс, тобто для перекладу знову
ужито транспозицiю. Бiльш цiкавим, з огляду на переклад, є друга
алюзiя «Kid Rock» — це псевдонiм американського спiвака i актора,
чия популярнiсть була на пiку у 1990–2000-х роках. Слiд додати, що
в цьому прикладi додаткову складнiсть становить саме зображуване
на екранi, оскiльки, дiйсно, зовнiшнiсть цього бога дуже схожа на
гiбрид Кiд Рока i Зевса. Пiд час перекладу алюзiй, якi пов’язанi iз
зображенням, бажано дiбрати образ, який буде зрозумiлим для глядача.
Саме тому переклад Сиендука може бути незрозумiлим для молодого
поколiння, у той час як українська адаптацiя є дуже близькою до
оригiналу: «Дзiдзьо» — це також псевдонiм спiвака i, бiльше того,
зовнiшнiй вигляд якого, а саме зачiска, iдеально корелюється з образом
персонажа, тож українському перекладачевi вдалося передати комiчне
комiчним, зберiгши стилiстику оригiналу.

Iнодi алюзiя не має вiдповiдника в мовi перекладу: «You are
the size of full Empire State Building». У такому разi є два шляхи:
застосувати стратегiю форенiзацiї, маючи на метi досягти формальної
еквiвалентностi i перекласти практичною транскрипцiєю чи дослiвним
перекладом: «Ты ростом как четыре Емпайр Стейт Билдинга».
Дослiвний переклад використовується для алюзiй тодi, коли денотат
алюзiї є добре вiдомим для приймаючої культури [5, с. 77], чи
застосувати метод компенсацiї, щоб досягти динамiчної еквiвалентностi:
«. . .що я буду битися з тобою у такому виглядi, ану вкоротись». Ще
одним способом перекладу є вилучення алюзiї, але такий переклад
може призвести до того, що перекладачу не вдасться досягти бажаного
ефекту i вся комiчнiсть буде втрачена. Унаслiдок глядач бачить картину
i чує закадровий смiх, але не може зрозумiти суть жарту. Такий вид
помилки називається ефектом обманутого очiкування [1, с. 321].

Проте найбiльшi складнощi виникають, коли на алюзiї побудована
гра слiв, як у наступному прикладi: «Well if it’s god power that gets
your going, light some candles and put on the Billy Ocean, because
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Moses is home and he is ready to burn some bush». Алюзiя створена
на релiгiйних образах Мойсея i неопалимої купини, водночас «burning
bush» — це термiн, що використовується для опису лобкового волосся.
Таким чином, гра слiв побудована на двох рiзних значеннях цього
словосполучення. Комiчний ефект виникає також через саму ситуацiю:
Джерi з Бет посварилися, i вiн намагається довести, що може бiльше,
нiж всi про нього думають. Йому було даровано магiчнi здiбностi у
виглядi посоху, як у Мойсея, i пiд час сварки вiн насилав рiзнi кари
небеснi i розводив море навпiл, коли йшов до Бет. I коли Джерi йде до
Бет миритися, вiн каже, щоб вона готувалася, натякаючи на романтичну
атмосферу i ймовiрне продовження, у такий спосiб утворюється гра
слiв. У росiйському перекладi — «Ну, раз тебе так нравится Божья
сила, то зажигай свечи и включай Билли Оушена, потому что
Моисей пришел домой и готов раздвигать море» — гру слiв було
збережено, але на iншому, бiльш звичному для середньостатистичного
глядача образi. Для глядача такий переклад є зрозумiлим i смiшним.
Натомiсть, в українському перекладi — «Ну, якщо ти ведешся на
всяке божественно, то час запалити свiчки та поставити Бiллi
Оушена, бо Мойсей прийшов i вiн готовий спалити твої кущi» —
образи були збереженi, але гру слiв не вдалося вiдтворити на достатньо
зрозумiлому для глядача рiвнi, оскiльки словосполучення «спалити
твої кущi» не має необхiдного iнтимного пiдтексту, отож, ефект
комiчного зруйновано.

Також у серiалi багато iнших стилiстичних засобiв, якi зазвичай
перекладаються буквально i не викликають проблем:

1) iронiя — «I could add an online college workaround. — Or just push
them out through a pipe in the back. — Same thing» — «Можно пойти
на хитрость и сделать онлайн колледж. — Или выкинуть их через
трубу. — Одна фигня» — «Перейдемо на дистанцiйне навчання. — Або
можемо вивести їх через смiттєпровiд. — Одне й те саме»;

2) сарказм — «Camping is just being homeless without a change» —
«Отдых на природе, всё равно что быть бездомным попрошайкой без
мелочи», — «Похiд — це коли ти граєшся в безхатька»;

3) жарти — «Wait, why are the athletes going through the introvert
sector? — Obviously that they can bully the mathematicians and give
us astronomers» — «Погоди, почему атлеты проходят через сектор
интровертов? — Чтобы чмырить математиков, после чего мы
получим астрономов» — «Стривай, а чому спортсмени проходять
скрiзь сектор iнтровертiв? — Аби тi травили математикiв, щоб
вони стали астрономами».
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Оригiнальне озвучення серiалу теж є важливим чинником для
створення комiчного ефекту. Ми часто недооцiнюємо, наскiльки
важливi голос i iнтонацiї, особливо в американському гуморi, який на
90% тримається на iнтонацiї. Завдяки Ройланду, який сам озвучує двох
головних персонажiв, «Рiк i Мортi» — це приклад такого гумору. Жарт
на словах може бути не дуже смiшним, але те, як вiн це говорить,
додає дуже сильний ефект [7]. Наприклад:

• «PLANETS ONLY. Entire system of steamy, lush globes and barely
habitable celestial objects are drifting through the void just for you. Let’s
terraform. Or colonize me as I am. Planets only. Ooops, there is a hole in
my ozone. I didn’t put it in there, did you? I can’t feel it by myself. I’m
not smart enough. Young, dumb and orbiting the sun. The greenhouse is in
full effect at Planets Only. Oh, I want you to split my Pangea into distinct
continents. I don’t have hydrostatic equilibrium yet. Is that something you
can learn?»;

• «Только планеты. Целые системы жарких пышных глобусов и
едва населённых небесных тел плывут в вакууме только для вас. Давай
терраформнёмся. Колонизируй меня такой, какая я есть. Упс, в моём
озоновом слое образовалась дыра. Это не я её сделала, может, ты? Я
не смогу заполнить её сама, я глупенькая. Молодые и тупые местами
вертят своими полюсами. Температура небесного тела поднимается
на «Только планеты». Давай, раздели мою Пангею на отдельные
континенты. У меня пока нет гидростатического равновесия. Этому
можно научиться?»;

• «Тiльки планети. Цiлi системи гарячих п’янких глобусiв та
майже ненаселених небесних тiл. Пливуть у вакуумi тiльки для
тебе. Терраформуй мене, а потiм колонiзуй мене повнiстю. У
моєму озоновому шарi дiрка. I я її не робила. А ти? Я не зможу
заповнити її сама. Я недостатньо розвинена. Молоденькi та тупенькi
обертаються навколо сонця. Вiдчуй парниковий ефект на «Тiльки
планетах». О, розiрви мою Пангею на рiзнi континенти. У мене ще
немає гiдростатичної рiвноваги. Цьому можна навчитися?».

Такi фрази смiшнi самi по собi, оскiльки ми чуємо iнтимну
iнтонацiю, але мова йде про планети, якi пропонують для вчених
ескорт послуги, що є абсурдом. Окрiм цього, в цьому прикладi цiле
нагромадження стилiстичних засобiв, якi роблять вислiв ще бiльш
комiчним i абсурдним.

Як правило, у практицi кiноперекладу вважається, що звукова
дорiжка не пiдлягає перекладу. Виняток становлять пiснi в мульт-
фiльмах, якi або перекладають повнiстю, або змiнюють на бiльш
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звичнi для мови перекладу. Однiєю з головних рис серiалу «Рiк i
Мортi» є наявнiсть пiснi в кожнiй серiї, яка, подiбно до мультфiльмiв
кiнокомпанiї «Дiсней», дублює почуття персонажiв чи сюжет всiєї серiї.
Найбiльш популярною пiснею є «Terryfold». Текст цiєї пiснi ряснiє
оказiоналiзмами iз сексуальним пiдтекстом. Усе на кшталт «пожмякай
мои terryfolds», «потрогай мои holdy folds», схопи мене за «flappy
folds» та «foldy flaps». Слово «terryfolds» i йому подiбнi вiдсутнi в
словниках, є тiльки «folds» — «складки». Але вони повиннi звучати
вiдштовхуючи-iнтимно. Отже, у Сиендука ми чуємо оказiоналiзми i
гiфени: «теребункул», «теребунька», «теребункулденс», «висячок»,
«титькасок». В українському перекладi загалом ужито евфемiзми:
«постучи по дупцi», «лiжкоденс», «посмокчи мiй огiрок», «моя дудка
i твiй рот». Обидва переклади є смiшними i якiсними i повнiстю
передають змiст пiснi, проте, з боку стилiстики, варiант Сиендука є
бiльш близьким до оригiналу.

Висновки. Отже, можна дiйти висновку, що для перекладу
аудiовiзуальних текстiв найбiльшу складнiсть становлять стилiстичнi
засоби, що використовуються для створення комiчного ефекту.
Найбiльш часто в процесi їх перекладу на iншу мову застосовується
прагматична адаптацiя, мета якої в тому, щоб гумор був зрозумiлим
для глядача перекладеної версiї. Пiд час перекладу комiчного необхiдно
забезпечити такий рiвень мiжмовної комунiкацiї, за якого створюваний
текст у мовi перекладу мiг би виступати як повноцiнна комунiкативна
замiна оригiналу. У бiльшостi випадкiв для перекладача iснує тiльки
один правильний спосiб перекладу — не перекладати дослiвно, а
створити свiй власний гумор, використовуючи тi самi засоби, що й
автор оригiналу, при цьому якомога ближче до оригiналу i враховуючи
контекст. Перспективи подальших дослiджень полягають у бiльш
детальному розглядi позамовних засобiв створення комiчного та
долученнi до аналiзу перекладу у виглядi субтитрiв.
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Гамали О.И. Оригинал поэтического текста и его перевод как
диалог между языковыми личностями автора и переводчика (на
материале лирической драмы «Увядшие листья» И.Франко и ее
перевода на русский язык А.Ахматовой).
В статье рассматривается оригинал лирической драмы И.Франко «Зiв’яле
листя» и его перевод на русский язык «Увядшие листья», выполненный
А.Ахматовой, в аспекте диалога между языковыми личностями автора
и переводчика. Установлено, что перевод отражает все уровни языковой
личности не только автора, но и переводчика.

Ключевые слова: перевод, языковая личность, языковые
средства, автор, переводчик, лирическая драма «Увядшие
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Personalities (according to the Lyric Drama «Withered Leaves» by
I. Franko and It’s Translation into Russian by A.Akhmatova).
The article deals with the analysis of the text of lyric drama «Withered
Leaves» («Зiв’яле листя») by I. Franko in Ukrainian language and it’s Russian
translation by A.Akhmatova in the aspect of the dialogue between the author’s
and translator’s language personalities. It was found that the translation
reflects all levels of the language personality of not only the author, but also
the translator.

Key words: translation, language personality, language means,
author, translator (interpretator), lyric drama «Withered Leaves»,
I. Franko, A.Akhmatova.

Постановка проблемы. Поэтический перевод всегда представ-
лялся мостом между языками и культурами, важность которого
невозможно переоценить. Как писал сам Иван Франко, «передача
чужоземної поезiї рiзних вiкiв i народiв рiдною мовою збагачує
душу цiлої нацiї, присвоюючи їй такi форми i вирази чуття, яких
вона не мала досi, будуючи золотий мiст зрозумiння i спочування
мiж нами i далекими людьми, давнiми поколiннями» [6, с. 253].
С мыслью украинского поэта и ученого перекликается мнение
русского поэта А.Тарковского о том, что «подлинный переводчик
стихов прежде всего поэт, участник великой круговой поруки добра
и правды, что поле его деятельности — весь мир и все времена,
устремленные к грядущему [7, с. 11]. Однако необходимость и даже
правомерность перевода с родственных языков, в частности с русского
на украинский и, в меньшей степени, с украинского на русский,
долгое время подвергалась сомнению или ограничивалась рамками
лексикографии (С.И. Головащук, Л.Ф.Миронюк, Н.С.Можейко,
Н.Н.Пилинский, Н.И.Сукаленко и др.). Доступность оригиналов
художественных текстов для носителей родственного языка часто
преувеличивалась, а ценность переводов оспаривалась. К счастью,
вопрос о правомерности и необходимости переводов на родственные
языки давно переместился из области теоретических обоснований
в переводческую практику. Соответственно, повышается интерес к
качеству перевода, анализируется и оценивается опыт переводчиков.
Случаи же «сотворчества» двух выдающихся поэтов, каковыми,
бесспорно, являются Иван Франко и Анна Ахматова, не могут
не привлекать особого внимания, что и обеспечивает работе
актуальность.

Цель работы — на примере текстов оригинала лирической
драмы И.Франко «Зiв’яле листя» и его перевода на русский язык,
выполненного А.Ахматовой, обосновать положение о том, что текст
перевода представляет собой не только интерпретацию оригинала



166 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

средствами другого языка, но является результатом своеобразного
диалога языковых личностей автора и переводчика.

Анализ исследований и публикаций последних лет.
Лирическая драма «Зiв’яле листя» («Увядшие листья») справедливо
считается вершиной любовной лирики Ивана Франко — украинского
поэта, прозаика, публициста, ученого, политического деятеля. «Зiв’яле
листя» ставится в один ряд с «Песнею песен» Соломона, стихами
Сапфо, сонетами Петрарки, Камоэнса, Ронсара и другими шедеврами
мировой любовной лирики, поскольку «именно этим сборником
Франко причислена и наша украинская литература к мировым, самым
щемящим, пронзительным, всем народам и поколениям понятным
напевам влюбленной души» [4, с. 23]. Отмечается, что «в “Зiв’ялому
листi” представлены почти все формы поэзии, известные европейской
литературе с самых давних до наших времен: стихотворение,
построенное по изысканной схеме ударений, как у Горация, сонет
и терцина (эта последняя, безусловно, самая любимая поэтическая
стихия Франко), обычные ямбические, хореические, дактилические
строфы с разнообразной системой рифм и количеством слогов в строке,
белый интонационный стих и виртуозные подражания народным
песням. . . <. . . > Тут царит энергия формы» [4, с. 13].

Примечательно, что в последнее десятилетие изучаются не столько
тексты, входящие в сборник, как таковые, сколько их переводы на
разные языки. Исследователи рассматривают переводы лирики Франко
или в контексте общей теории перевода [8], или в качестве образца
переводческой практики в аспекте эквивалентности, адекватности,
удачности, уместности, причем сквозь призму теории перевода, пред-
ставленной в работах самого И.Франко [1, 11]. Попутно заметим, что
во всех зафиксированных нами случаях в качестве примера русских
переводов лирики И.Франко используются тексты, переведенные А.Ах-
матовой и входящие в сборник «Зiв’яле листя» / «Увядшие листья».

Так, К.В.Фёдорова, суммируя наблюдения предшественников,
подчеркивает, что специфика и особая сложность межславянских
переводов обусловлена стилистическим, лексико-семантическим и
грамматическим неравенством фонетически похожих или тождествен-
ных слов [8, с. 118], необходимость преодоления межъязыковой омони-
мии и энантиосемии иллюстрирует именно ахматовским переводом
стихотворения И.Франко «Матiнко моя рiднесенька»» и констатирует,
что А.Ахматова успешно решила основные переводческие задачи.

И.Теплый, сопоставляя переводы стихотворения «Так, ти одна моя
єдиная любов» на английский, польский и русский языки, отмечает, что
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перевод А.Ахматовой счастливо воспроизводит формальную (рифма,
строфика, ритм, грамматика и т. д.) и сущностную, содержательную
(лексика, образы, стилистика, экспрессия) стороны стихотворения [11,
с. 287–288]. Н.Р. Грицак, сравнивая две русскоязычные версии стихо-
творения И.Франко «Сипле, сипле, сипле снiг. . . », принадлежащие
А.Ахматовой и М.Цветаевой, приходит к выводу, что «А.Ахматова
и М.Цветаева сумели передать настроение лирического героя, его
душевную боль и разочарование в будущей жизни. <. . .> Таким
образом, предложенные переводы, полагаем, способны передать
многозначность лаконичного слова, психологическую форму текста
стиха, а также тональные и интонационные колебания музыки этого
стихотворения» [1, с. 208].

Важным представляется замечание, сделанное Н.Р. Грицак: «Вни-
мание русских художников слова, по нашему мнению, обусловлено
ощущением духовной близости с И.Франко, убеждением, что их миро-
видение перекликается с мировосприятием украинского поэта. Отсюда —
восхищение неповторимыми ритмами, сильным и звонким поэтическим
голосом, монументальными темами поэзии И.Франко и, соответственно,
желание донести свою версию украинского текста русскому читателю.
Постановка вопроса о психологической совместимости украинского
и русских поэтов дает нам возможность понять, какие факторы
побуждают одного поэта переводить творческое наследие другого поэта,
по каким причинам на переводческие версии он затрачивает свои силы,
энергию, в конце концов, вдохновение» [1, с. 205].

Однако до сих пор не стало предметом отдельного исследования
изучение текста перевода А.Ахматовой лирической драмы И.Франко
«Зiв’яле листя» в аспекте своеобразного диалога языковых личностей
автора и переводчика.

Изложение основного материала. По мнению А.Сербенской,
«стилевую доминанту он [И.Франко — О.Г.] видел прежде всего в
личности, способе ее мировосприятия. В многочисленных замечаниях
Франко о стиле, брошенных иногда между прочим, большое внимание
к языковой личности, проявлению ее творческих возможностей. Он
постоянно искал ответы на вопрос, в каком направлении работает
мысль, что влияет на ее формирование и способ выражения. <. . .>
Каждое произведение он расценивал главным образом как продукт
речевой деятельности, в котором проявляется личность, ее жизненный
опыт, воспитание, культура, талант, а также такие индивидуально-
психологические качества, как темперамент, характер, настроение.
По сути, все, что так или иначе связано с творчеством, — будь то
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небольшая штудия или исследование о сложном в развитии истории
народа времени, — все у Франко пронизано пониманием сущности
человека, во всем — большое внимание к языку» [6, с. 77]. Таким
образом, И.Франко предвосхитил ставший актуальным почти сто
лет спустя аспект лингвистического анализа — изучение языковой
личности. Думается, перевод необходимо рассматривать не просто
в ракурсе адекватности воспроизведения исходного текста, но как
процесс и результат взаимодействия двух языковых личностей со
всеми их особенностями. Разумеется, такой подход трудно реализовать,
если переводится отдельная стихотворная миниатюра. Желательно,
чтобы он был обеспечен достаточной «протяженностью» текста, хотя
бесспорно и то, что целостная картина, как мозаика, складывается из
«миниатюр».

Что касается Анны Ахматовой, то ее речь, «(по замечанию ряда
исследователей ее творчества) ближе к языку русской реалистической
прозы, чем к метафорическому неистовству первой четверти нашего
столетия. Искусство поэзии знает то счастливое совпадение синтаксиса
и ритма, которое оставляет неизгладимое впечатление лучшего слова
на лучшем месте, впечатление высочайшего поэтического мастерства,
достигшего такого уровня, что оно более не представляет собой само-
стоятельной ценности: теперь это только служебная часть целого, и
мастерство поэта нам уже незаметно; мы слишком заняты восприяти-
ем единства, чтобы обращать внимание на частности. Таково искусство
Анны Ахматовой. Если цель реалистической поэзии — представить
наиболее верное по сути и духу подобие мира, то цель реалистического
(не будем бояться терминологической неувязки!) стихотворного
перевода — представить иноязычный оригинал в наиболее верном его
сути и духу воплощении» [7, с. 7].

Переводческая деятельность не стала для Анны Ахматовой
настолько важной составляющей творчества, как, к примеру, для
Б.Пастернака или М.Цветаевой. Современники пишут о том, что
обращение к переводам было для Ахматовой вынужденной мерой в
годы опалы. «. . . ее поэтическая деятельность (после выступления
Жданова) фактически прекратилась. Переводы были единственным
доступным средством к существованию» [9]. По многим свидетельствам,
в переводческой деятельности ей ассистировали помощники [9], однако
решающее слово оставалось за Ахматовой. Тем не менее, список
переводов, выполненных А.Ахматовой, весьма обширен (150 поэтов,
творивших на 78 языках) [1, с. 204], однако из украинских авторов она
переводила только И.Франко. Немаловажно и то, что украинский язык
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не был для Ахматовой абсолютно чужим, она могла воспринимать
украинскую поэзию в подлиннике.

Обратим внимание еще на одно, думается, существенное обстоя-
тельство. Поэзию И.Франко на русский язык переводили многие
безусловно талантливые, авторитетные переводчики, часть из которых
была еще и известна собственными поэтическими сочинениями или
лингвистическими изысканиями. Кроме М.Цветаевой, это С. Городец-
кий, В.Инбер, В. Звягинцева, Л.Успенский, А.Прокофьев, Вс. Рожде-
ственский и Д.Бродский и другие. Переводили до и после Ахматовой.
Но это были переводы отдельных стихотворений, в том числе и из
лирической драмы «Зiв’яле листя» / «Увядшие листья». Только Анна
Андреевна Ахматова перевела весь сборник. Во всяком случае, только
она, по нашим данным, была удостоена публикации всего цикла как
завершенного произведения. И в этом ракурсе ее переводческая работа
подробно, за исключением давней небольшой работы Э.Ф.Морозовой
и В.П.Попова [3], до сих пор не рассматривалась. Таким образом,
сопоставление оригинала и перевода цикла в целом позволило бы
высветить особенности языковой личности переводчика (в нашем
случае А.Ахматовой), проявившиеся в тексте.

«Зiв’яле листя» И.Франко не просто шедевр любовной лирики.
Это своеобразный гимн любви неразделенной, неутоленной. Тема
чрезвычайно близкая А.Ахматовой. Как писал в воспоминаниях
К.Чуковский, «изо всех мук сиротства она особенно облюбовала
одну муку: муку неразделенной любви. Я люблю, но меня не любят;
меня любят, но я не люблю — такова была ее постоянная тема. У нее
был величайший талант чувствовать себя разлюбленной, нелюбимой,
нежеланной, отверженной. В этой области с нею не сравнялся
никто» [10, с. 504]. Возможно, И.Франко своей лирической драмой?

Приведем несколько примеров.
Стихотворение «Як почуєш вночi. . . » Д.Павлычко причисляет к

«гениальнейшим поэтическим творениям мировой любовной лирики»,
«бриллиантом-самородком», без которого «трудно представить себе
гигантский материк поэзии Франко» [4, с. 12]. Вот его текст:

Як почуєш вночi край свойого вiкна,
Що щось плаче i хлипає важко,
Не тривожся зовсiм, не збавляй собi сна.
Не дивися в той бiк, моя пташко!

Се не та сирота, що без мами блука,
Не голодний жебрак, моя зiрко;
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Се розпука моя, невтишима тоска,
Се любов моя плаче так гiрко. (1, с. 306)

В тексте выражена сдержанная, чуть ироничная и, заметим, вполне
мужская эмоция. Любовь поэта плачет горько, безутешно, но скромно,
«по-сиротски», тихо, чтобы не потревожить сон любимой.

Обратимся к переводу А.Ахматовой:

Если ночью услышишь ты, что за окном
Кто-то плачет уныло и тяжко,
Не тревожься совсем, не прощайся со сном
И в окно не смотри, моя пташка!

Там не тянется нищей сиротки рука,
Там не стонет бродяга бездомный, —
Это воет отчаянье, плачет тоска,
Это вопли любви неуемной. (1, с. 307)

Звуковой и образный рисунок оригинала, в целом, сохранены.
Однако во втором катрене эмоциональные акценты несколько смещены.
Во-первых, осталось без эквивалента повторное ласковое обращение
к любимой моя зiрко; а во-вторых, вместо тихого мужского плача
появились совсем иные звуки — вой и вопли. В значениях слов
вой — «2. Протяжный громкий плач, вопль» (2, с. 77) — и вопль —
«Громкий и протяжный крик, плач» (2, с. 77) — присутствует сема
‘громкий’. Таким образом, сдержанная мужская эмоция подается в
переводе как крик души, нескрываемое, яркое выражение душевного
страдания, усиливающее ассоциацию с болью. Думается, это, скорее,
женское проявление чувства. Хотя Анну Андреевну характеризовали
как женщину, главная черта которой — вряд ли сочетаемая с криком и
стенаниями «величавость», «царственность» [10, с. 498], тем не менее,
женские реакции были ей не чужды.

Отчасти подобное прочтение подтверждает образец «мужского» —
еще «доахматовского» — перевода, выполненного Б.Тургановым
(процитируем последний катрен):

Не бездомный бродяга грустит о судьбе,
Не голодный бедняк, моя зорька, —
Это вся моя скорбь и тоска по тебе,
Это плачет любовь моя горько. (3, с. 253)

Сохранена ласковая интонация, выраженная обращением, и нет
дополнительных указаний на громкость плача.
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Заслуживающим внимания представляется отношение переводчика
А.Ахматовой к деминутивам, которые весьма частотны в тексте
оригинала. Умиление, нежность, испытываемые к любимой (любимым)
и всему связанному с ней, вполне оправданны в устах лирического героя
И.Франко. Более того, по наблюдению К.Чуковского, деминутивы в
украинском языке, как правило, лишены приторности и слащавос-
ти [8, с. 119], в то время как в русском уменьшительно-ласкательные
слова нередко признаются атрибутикой женской речи или маркируют-
ся как просторечные. А.Ахматова, как исключительно тонкий сти-
лист, преимущественно избегает деминутивов в переводах. В результате
русская версия текста, сохраняя экспрессию, избегает сентименталь-
ности: зiронько — милая (1, с. 290–291), сердечко — сердце, стебели-
ночка — нет эквивалента (1, с. 292–293), дiвчатонька — девушки,
личко — лицо (1, с. 266–267), листочки — листья (1, с. 254–255),
устонька — губы (1, с. 268–269) и т. д. В контексте: «Зелений явiр,
зелений явiр, / Ще зеленiша iва; / Ой мiж усiми дiвчатоньками
/ Лиш одна менi мила. / Червона рожа, червона рожа / Над усi
квiти гожа; Не бачу рожi, не бачу рожi, / Лиш її личка гожi», —
и, соответственно, «Явор зеленый, явор зеленый, / Но зеленее ива.
/ Так для меня из девушек милых / Только одна красива. / Алая
роза, алая роза / Других цветов горделивей. / Не вижу розы, не
вижу розы, / Лицо ее роз красивей» (1, с. 266–267). Не отражаются в
переводах адвербиальные деминутивы, которые в русском языке имеют
ярко выраженную разговорно-просторечную окраску: байдужiсiнько,
спокiйнiсiнько, швиденько и т. д.

Деминутивы сохраняются там, где их требует, например, фольк-
лорная поэтика, используемая автором: «Матiнко моя рiднесенька!»
/ «Матушка ты моя родненькая!» (1, с. 352–353), «Отсе тая
стежечка. . .» / «Вьется та тропиночка. . .» (1, с. 292–293) и др.
Например: «Отсе тая стежечка, / Iзвивається, / А у мене серденько
/ Розривається» и «Вот идет тропиночка, / Извивается,/ А сердечко
бедное / Разрывается» (1, с. 292–293).

Интересным является пример активизации деминутивов в русском
переводе финального стихотворения цикла — «Отсей маленький iн-
струмент. . . » / «Такой удобный инструмент. . . » (1, с. 378–379). Лири-
ческий герой на пороге смерти. В переводе появляются деминутивы
патрончик, орешек (о пуле), отсутствующие в оригинале. Этот прием
позволяет А.Ахматовой — переводчику и прекрасному поэту в одном
лице — передать браваду отчаявшегося и решившегося на последний
шаг человека, пользуясь выразительными средствами, свойственными
русскому языку.
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Примечательно также, что в тексте перевода, в отличие от ориги-
нала, в изобилии представлены славянизмы (взлелеяно, возлюбленный,
восславил, возненавидеть, обольщенье и т. п.), которые, как известно,
для читателя русской как поэзии, так и прозы традиционно окрашены
в высокие тона. А.Ахматова привычными для себя (о чем было
сказано выше) и своего читателя средствами воссоздает атмосферу
высокого всепоглощающего трагического чувства, которым пронизана
лирическая драма И.Франко.

Таким образом, в процесс перевода вовлекаются и в нем отражаются
все уровни языковой личности [2] как автора исходного текста, так и его
переводчика: вербально-семантический, когнитивный (выбор единиц в
переводе подчинен мировоззрению не только автора, но и переводчика),
прагматический (в переводе отражаются мотивы, интересы, установки
и т. д. и автора, и переводчика), наконец, ситуативный (переводчик
«ставит себя на место» автора или его лирического героя, пропускает
ситуацию через свое Я, пользуется собственным языковым опытом).
Это особенно заметно, когда языковая личность переводчика обладает
не меньшей яркостью, чем личность автора, как в случае И.Франко и
А.Ахматовой.

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Сопо-
ставление текстов украиноязычного оригинала лирической драмы
И.Франко «Зiв’яле листя» и его перевода на русский язык, выполнен-
ного А.Ахматовой, показало, что переводной текст отражает особен-
ности языковой личности переводчика на всех ее уровнях от низшего,
вербально-семантического, обеспечивающего набор языковых единиц,
через когнитивный и прагматический, до высшего, ситуативного,
отвечающего за специфику видения, интерпретации исходного текста.
В частности, это сдержанное отношение к деминутивам, не всегда
соответствующая оригиналу высокая поэтическая подача трагических
любовных переживаний, изображение «женских» проявлений эмоций.
Осознаваемая нами фрагментарность анализа позволяет говорить о том,
что вывод отчасти имеет характер предположения, нуждающегося в
более глубоком обосновании, что открывает перспективы дальнейшего
изучения в указанном аспекте как рассмотренных, так и иных
оригинальных и переводных текстов.
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Грецька Д.О. (наук. кер.: канд. фiлол. наук, доц. Бережна М.В.).
Антономазiї у романi Т.Пртчетта та Н. Ґеймана «Добрi
передвiсники» та його перекладi.
У статтi розглядається антономазiя, як пiдвид оказiоналiзму, новоутворе-
не алюзивне характеристичне iм’я власне в художньому текстi жанру
фентезi. Вiдзначається, що антономазiя використовується у дослiджува-
ному матерiалi для досягнення сатиричного чи iронiчного впливу. Актуа-
лiзовано пiдходи до визначення поняття антономазiї та її класифiкацiй.
Також дослiджено рiзнi типи антономазiй, їх роль i структурний склад
у романi Террi Пратчетта та Нiла Ґеймана «Добрi передвiсники».
Розглянуто способи перекладу цих одиниць в українському перекладi
роману та обґрунтовано вибiр перекладачем певних перекладацьких
трансформацiй. Вiдзначається вплив рiзних способiв вiдтворення цього
стилiстичного засобу на ефект його сприйняття у художнiх творах жанру
фентезi.

Ключовi слова: антономазiя, iм’я власне, алюзивне iм’я
власне, антропонiм, авторський неологiзм.

Грецкая Д.О. (науч. рук.: канд. филол. наук, доц. Бережная М.В.).
Антономаcии в романе Т.Пратчетта и Н. Геймана «Благие
знамения» и его переводе.
В статье рассматривается антономасия, как подвид окказионализма,
новообразованное аллюзивное характеристичное имя собственное в худо-
жественном тексте жанра фэнтези. Отмечается использование антонома-
сии в исследуемом материале для достижения сатирического или ирони-
ческого эффекта. Актуализированы подходы к определению понятия
антономасия и ее классификации. Также исследованы различные типы
антономасий, их роль и структурный состав в романе Терри Пратчетта
и Нила Геймана «Благие знамения». Рассмотрены способы перевода этих
единиц в украинском переводе романа, и обоснован выбор переводчиком
определенных переводческих трансформаций. Отмечается влияние
различных способов воссоздания этого стилистического средства на
эффект его восприятия в художественных произведениях жанра фэнтези.

©Д.О. Грецька



176 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

Ключевые слова: антономасия, авторский неологизм,
антропоним, имя собственное, аллюзивное имя собственное.

Hretska D. (academic mentor Doc. M.Berezhna). Antonomasia in
Good Omens by T.Pratchett and N.Gaiman and its translation.
This article is devoted to the antonomasia as a subcategory of occasionalism,
a newly formed allusive characterizing proper name in the fiction text of the
fantasy genre. The usage of antonomasia for achieving a satirical or ironic effect
in the studied material is noted. I address the approaches to the definition of
antonomasia and its classification. In the paper, I study different types of
antonomasia, their role and structure in Terry Pratchett and Neil Gaiman’s
Good Omens. In addition, the methods of rendering for these units in Ukrainian
translation were studied and the translator’s choice of certain translation
transformations was justified. I observe the influence of different translation
methods of antonomasia on the perceptual effect in fantasy text.

Key words: antonomasia, proper name, allusive proper name,
anthroponym, author’s neologism.

Постановка проблеми. Здiйснення якiсного та адекватного
перекладу «аномальних» явищ (безеквiвалентних лексичних, морфо-
логiчних, синтаксичних та iнших одиниць мови) в художнiй лiтературi
в цiлому, i в жанрi фентезi зокрема, є однiєю з найбiльш актуальних
проблем сучасного перекладознавства.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Дослiдженнями в
областi ономастики займались багато вчених, серед яких такi як:
В.М.Калiнкiн, Ю.А.Карпенко, Н.В.Подольська, О.В.Суперанська,
Д. I. Еромолович, Е. I. Ханпiра та iншi. Дослiдження ужиткових та
лiтературних iмен власних, українських та iншомовних займає важливу
нiшу у фiлологiї. Одним iз тих, хто заклав теоретичне пiдґрунтя для
дослiдження новоутворень в ономастицi був Е. I. Ханпiра у своїх роботах
«Об окказиональном слове и окказиональном словообразовании» та
«Окказиональные элементы в современной речи» [12]. Вiн розглядає
шляхи формування оказiональної лексики та пiдходи до її класифiкацiї.
Саме його класифiкацiєю новоутворень за мовними рiвнями викори-
стовуємо в роботi.

Тему iмен власних опрацьовувала також i О.В.Суперанська, ство-
ривши загальну теорiю iменi власного та розробивши в ходi свого
дослiдження пiдходи до класифiкацiї цих одиниць за їхнiм значенням.
Д. I. Еромолович розглядав iмена власнi крiзь призму мiжкультурних
зв’язкiв та працював над пiдходами до перекладу iмен власних [4].
Саме вiн сформував принципи стратегiї перекладача при передачi iмен
власних. Основи сучасної української ономастики заклав В.М.Калiнкiн.
У своїй роботi «Теоретичнi основи поетичної ономастики» вiн розглядав
особливостi функцiонування iменi власного в художнiй лiтературi [7].
Iнший науковий дiяч — Ю.О.Карпенко, є одним iз тих українських
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дослiдникiв, хто присвятив свою дiяльнiсть вивченню ономастики. У
роботах вiн акцентує увагу на iстотнiй i функцiональнiй вiдмiнностi
власних i загальних iмен, а також на їх мовних особливостях [8].

Щодо останнiх дослiджень, якi проводились в цiй областi, можна
виокремити статтю Г.Чеснокової та А.Михайловської «Власнi iмена
в англомовнiй художнiй лiтературi» [13]. У статтi дослiджуються
власнi iмена в контекстi культури та розглядається, чим саме автор
керується при виборi iменi власного для персонажiв художнього твору
та значення, яке їм надається. Окремо слiд вiдзначити дисертацiю
М.В.Бережної «Ономастикон романiв Дж.К.Ролiнґ циклу «Гаррi
Поттер» в українському та росiйському перекладах» [1]. Ця робота
перегукується iз темою нашого дослiдження, оскiльки розглядаються
тi ж питання: значення iменi власного у художньому творi, шляхи
утворення та адекватного перекладу без втрати екстралiнгвiстичної
iнформацiї. Схоже дослiдження антономазiї як образного засобу
вираження авторської мови (на матерiалi роману Шарлотти Бiнґхем
The White Marriage) провела в своїй статтi Ю.О. Гайденко [2]. Наше ж
дослiдження базується на матерiалi, який в українському просторi ще
не розглядався достатньо повно.

Втiм, вiдповiсти на всi питання, якi перед нами ставить сучасне
перекладознавство, було б неможливо без дослiджень прагматики
антономазiї, як стилiстичного засобу. Це питання розглядається
в роботах Н.О. Герцовської та К.Возняк [3], а також О.В.Ємця
«Прагматичний ефект антономазiї у художньому текстi» [5]. Таким
чином, наша робота продовжує низку дослiджень в ономастицi з
вивчення промовистих iмен власних у жанрi фентезi та способiв їх
адекватного перекладу не просто як окремих одиниць, а як унiкального
комплексу iмен, що створюють неповторну «систему координат» для
твору. Ця система є необхiдним стилiстичним засобом в арсеналi
будь-якого автора з часiв Толкiєна. Сучаснi науковцi давно говорять
про те, що фентезi як жанр вирiзняється своїми засобами з-помiж
iнших жанрiв художньої лiтератури (зокрема, видiляють використання
антономазiї). Ця ж теза висувається в статтi Ю.Зайченко «Фентезi
як жанр сучасної художньої лiтератури» [6]. Питаннями стилiстики
фентезi також займаються такi сучаснi британськi та американськi
науковцi, як С.Мендела, Дж.Е.Слассер.

Оскiльки найуспiшнiшi в фiнансовому планi твори фентезi завжди
чекає екранiзацiя, це ставить перед перекладачем новi виклики щодо
перекладу аудiомедiального контенту в ретроспективi «серiя книг —
серiя фiльмiв — серiал». А. I.Мессерлi розглядає цi та iншi питання
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у своїй статтi «Особливостi передачi ономастикону лiтературних та
кiнотворiв у перекладi» [10]. Матерiал нашого дослiдження також
втiлений у виглядi мiнi-серiалу, що робить його перспективним для
дослiдження.

Мета дослiдження: визначити особливостi використання та
перекладу антономазiй в романi Террi Пратчетта та Нiла Ґеймана
«Добрi передвiсники» i його перекладi українською мовою.

Виклад основного матерiалу. В лiтературi сьогодення один iз
найбiльших i найприбутковiших секторiв займає лiтература жанру
фентезi. Вона також є цiкавою для вивчення динамiчних змiн у мовi, а
особливо найпродуктивнiшого, найрухомiшого її пласту — лексичного,
оскiльки саме в даному жанрi найчастiше є потреба в новоутвореннях,
коли автор має за мету описати щось, чого не iснує в реальному
свiтi. Найбiльш новаторськi змiни спостерiгаються зазвичай у таких
новоутвореннях як оказiоналiзми, оскiльки вони або являють собою
щось абсолютно нове, або змушують переосмислити вже iснуючi
в мовi лексеми. У цiй роботi розглядаємо пiдвид оказiоналiзмiв —
антономазiї, аби прослiдкувати, як в промовистих iменах власних
народжуються новi смисли, вiдображаючи реалiї, притаманнi лише
певному вигаданому всесвiту.

Актуальнiсть роботи обумовлена дедалi вищим iнтересом, як
до жанру фентезi взагалi, так i до творiв Террi Пратчетта та Нiла
Ґеймана зокрема. Автори є одними iз найпопулярнiших письменникiв в
цьому жанрi. Так, наприклад, книги Террi Пратчетта становлять один
вiдсоток вiд усiх книг проданих в Британiї, що робить його одним iз
найбiльш впiзнаваних авторiв у свiтi. Книга, яка послужила матерiалом
до цього дослiдження, була номiнована на «Всесвiтню премiю фентезi».
Iнший спiвавтор роману — Нiл Ґейман — британський письменник-
фантаст, автор багатьох графiчних романiв, комiксiв та кiносценарiїв
у жанрi фентезi. Вiн лауреат премiй «Г’юго», «Неб’юла» та «Брема
Стокера», медалей Ньюберi та Карнегi, а в 2013 року Ґейман отримав
Британську нацiональну лiтературну премiю.

У 2019 роцi роман був екранiзовий студiями Amazon Studios та BBC
Studios. В екранiзацiї взяли участь актори першої величини: Девiд
Теннант, Майкл Шин, Бенедикт Камбербетч та iншi. Вона номiнована
на численнi нагороди, та вже отримала Comedy.co.uk Awards, а саме
Best TV Comedy Drama та Best Comedy of the Year. Перший переклад
українською мовою був виконаний у 2018 роцi Бурштиною Терещенко
та Олесем Петiком для видавництва KM Publishing.
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Як уже зазначалося, антономазiї в творах фентезi вiдiграють важ-
ливу сюжетоутворюючу роль. Антономазiя — рiзновид оказiоналiзму,
так зване характеристичне iм’я власне (смислове iм’я). Смислове iм’я —
це своєрiдний троп, рiвнозначний певною мiрою метафорi i порiвнянню i
використовуваний в стилiстичних цiлях для характеристики персонажа
або соцiального середовища. В роботi розглядаємо характеристичне
iм’я власне як пiдвид оказiоналiзму, оскiльки в лiтературi жанру
фентезi iмена власнi та прiзвиська дуже часто є новоутвореннями,
сформованими автором або за новою моделлю, або за узуальними
моделями, якi лише додають новi смисли до вже iснуючих значень.
В реальному життi такi iмена власнi, зазвичай, не використовуються
та не є характеристичними. В дослiджуваному матерiалi антономазiї
використовуються для створення сатиричного ефекту, пiдкреслюють чи
висмiюють певнi риси характеру, бiографiї чи походження персонажа.

В роботi спираємось на класифiкацiю новоутворень за мовними
рiвнями авторства Е.Ханпiри, у викладi Н. Г. Бабенко. Ця класифiкацiя
дозволяє визначити, на якому рiвнi автор вкладає в iм’я власне
найбiльше iнформацiї i визначити, чи вiрно передано її у перекладi та
через якi трансформацiї. Адже, як влучно зазначено було Г.Чесноковою
та А.Михайловською «пiд час вибору iменi для свого персонажа
письменник звертає увагу на його фонемний i морфемний склад,
якi здатнi передати додатковий емоцiйно-експресивний вiдтiнок.
Водночас автор орiєнтується на реальний iменник, загальноприйняту в
культурi формулу, за допомогою якої можна передати iнформацiю про
нацiональний, вiковий, соцiальний стан героя» [14, c. 138].

Перша група у класифiкацiї — фонетичнi новоутворення, якi
«народжуються в тому випадку, коли автор пропонує в якостi новоут-
ворення який-небудь звуковий комплекс, вважаючи, що цей комплекс
передає, мiстить певну семантику, яка обумовлена фонетичними
значеннями звукiв, його складових» [1, c. 9]. Найчастiше складовi
фонеми — це вигуки, якi мають базовi значення, такi як передача
емоцiй: страх, здивування, злiсть чи захоплення.

Наступна група — лексичнi новоутворення, якi «утворюються у
бiльшостi випадкiв комбiнацiєю рiзних узуальних основ i афiксiв у
вiдповiдностi до словотворчої норми чи у певнiй суперечностi до неї» [1,
c. 10]. В залежностi вiд ступеня новаторства, дане утворення може бути
складене за продуктивною чи непродуктивною моделлю словотворення,
вiдповiдно до iсторичної норми, чи всупереч їй.

Далi — граматичнi новоутворення, якi «являють собою утворення,
в яких з погляду узусу у конфлiктi знаходяться лексична семантика i
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граматична форма» [1, c. 10]. Таким чином, те що є неприйнятним в
загальноприйнятiй системi мови є популярним iнструментом внесення
комiчного в художнiй текст, якiсно збагачуючи його, завдяки творчому
розвитку мовних iнструментiв.

Семантичнi новоутворення «є результатом появи семантичних
прирощень, якi iстотно змiнюють семантику початкової узуальної
лексеми, використаної в художньому контекстi» [1, c. 10]. Iншими
словами, це тi новоутворення, якi, хоча й не створюють принципово
нової лексичної одиницi, настiльки суттєво перетворюють вже
наявне семантичне значення, що змушують по новому оцiнювати
узуальне значення, або ж додають нове смислове значення в даному
художньому контекстi. Зауважимо, що коло семантичних оказiоналiзмiв
окреслити значно важче, нiж лексичних або граматичних, оскiльки
практично кожне естетично навантажене слово художнього тексту
характеризується смисловими утвореннями. Часто, саме вони
формують загальне враження та обумовлюють сприйняття матерiалу
в цiлому, чи допомагають вирiзнити тексти автора, з-помiж iнших, що
творять в одному жанрi.

Окремо слiд зазначити, що в дослiджуваному нами матерiалi
найчастiше зустрiчалось поєднання семантичних та лексичних
новоутворень в одному iменi власному за моделлю — «iм’я та
прiзвище», таким чином формуючи єдине цiле, яке влучно передавало
унiкальнiсть даного персонажа та характеризувало його.

Данi категорiї найчастiше зустрiчаються в матерiалi цього жанру,
втiм є й iншi, куди менш численнi, проте не менш важливi. Наприклад,
можна вирiзнити оказiональнi поєднання слiв, сполучуванiсть яких в
узусi неможлива, оскiльки суперечить закону семантичного узгодження
внаслiдок вiдсутностi спiльних сем у їх лексичних значеннях. З них,
окремо можна розглянути тi словосполучення, якi обумовленi стiйкими
словосполученнями й базуються на обiграваннi вже наявних в мовленнi
моделей, додаючи певнi алюзiї та екстралiнгвiстичну iнформацiю.
Е.Ханпiра визначає їх як фразеологiчнi новоутворення.

Е.Ханпiра також вважає за необхiдне видiляти й синтаксичнi
новоутворення, визначаючи їх як конструкцiї з оказiональним
управлiнням або порядком слiв [13].

Є. Г.Ковалевська вважає за доцiльне видiляти так званi стилiстичнi
новоутворення. «Вiдступ вiд норми, обумовлений рiзними факторами,
пов’язаними зi вживанням рiзнорiдних мовних одиниць: дiалектизми
у мовi мовця чи автора тексту, що не є носiєм дiалекту, жаргонiзми,
просторiччя в мовi мовця, що володiє лiтературною мовою, iншомовнi
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слова в мовi людини певної нацiональностi й т. д. Саме такi чужорiднi
мовнi одиницi в однорiдному стилiстичному текстi, в одноплановому
з точки зору вiдбору мовних одиниць мовленнi можуть вважатися
стилiстичними оказiоналiзмами» [10, c. 10]. Вiдносно ж iмен власних,
розумiємо це визначення таким чином, що iмена власнi, стилiстичне
навантаження яких якiсно вiдрiзняється вiд основного масиву,
вiдносимо до стилiстичних новоутворень.

Слiд зазначити, що в дослiджуваному нами матерiалi, найчастiше
зустрiчались саме лексичнi, граматичнi та семантичнi антономазiї.
Розглянемо кiлька прикладiв:

Англ. “I think it was a bit of an over-reaction, to be honest,” said the
serpent. “I mean, first offence and everything. I can’t see what’s so bad
about knowing the difference between good and evil, anyway.”

“It must be bad,” reasoned Aziraphale, in the slightly concerned tones
of one who can’t see it either, and is worrying about it, “otherwise you
wouldn’t have been involved” [15, p. 7].

Укр. «— Як на мене, це було аж надто жорстко. Перше порушення
i все таке. I взагалi, що аж такого жахливого у вмiннi розрiзняти
добро i зло?

— Ну, у цьому мусить бути щось погане, — промовив Азирафаїл
таким тоном, нiби не може осягнути логiку подiй i дуже з цього
збентежений, — Iнакше ти не мав би до цього стосунку» [12, с. 15].

В даному прикладi ми звертаємо увагу на мовну одиницю Aziraphale,
яка є унiкальним iменем власним одного iз головних героїв, янгола
Схiдної Брами Едему. Сам письменник, пояснював утворення даного
iменi шляхом сполучення «реальних iнгредiєнтiв», отриманих з цiлого
ряду iмен янголiв iз релiгiйних книг, таких як Бiблiя та Коран (Jibril,
Mikhail, Azrael, Israfel, Raphael, Gabriel, Michael, and Uriel). Автор
оперує мовними одиницями на фонографiчному рiвнi, оскiльки на
основi наявних iмен янголiв та архангелiв створює абсолютно нове
алюзивне iм’я. Втiм, ми бачимо що сполучнi компоненти для даного
iменi власного не є узуальними основами в чистому виглядi, а є
модифiкованими компонентами реальних iмен власних, якi б викликали
асоцiацiю з iснуючими в культурi та лiтературi iменами. Одиниця
утворена сполученням модифiкованої основи Raphael (один iз семи
святих архангелiв (архистратигiв)) та додавання передуючого елементу
Azi, як у випадку з iменем Azrael (в мусульманськiй мiфологiї —
янгол смертi, один з чотирьох головних янголiв (разом з Джабраїлом,
Мiкаїлом i Iсрафiлом). Слiд вiдзначити, що в той час як архангел
Рафаїл є цiлителем i втiленням любовi Божої, Азраїл за легендою був
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звичайним янголом, але проявив твердiсть, зумiвши вирвати iз землi,
що чинила опiр, глину для створення Адама, за що був призначений
тим, що головує над смертю. Отже, керуючись даною iнформацiєю, ми
можемо зробити висновок, що персонаж є добрим по своїй сутi, але
рiшучiм та смiливим. Данi припущення пiдтверджуються сюжетом,
коли персонаж виказує такi якостi, ставши на бiк людства у вiйнi
мiж добром i злом, конфронтуючи зi своїм «вищим начальством» та
можливо, навiть Богом, що точно потребує рiшучостi та доброго серця.

Розглядаючи переклад, ми бачимо що перекладач використав таку
перекладацьку трансформацiю як практична транскрипцiя. Часто,
використання даної трансформацiї в перекладi приводить до втрати
екстралiнгвiстичної iнформацiї, та в цьому випадку такого не сталось,
оскiльки при перекладi релiгiйних текстiв використовувалась та ж
сама трансформацiя, або iсторичний вiдповiдник, який формувався
з часом. Тож в українських перекладах релiгiйних текстiв iмена цих
персонажiв є спiвзвучними, а отже зберiгають смисли, вкладенi автором.
Таким чином читачi, знайомi iз фоновою iнформацiєю про класичних
персонажiв, зможуть асоцiювати її iз новоствореним персонажем.

Розглянемо iнший приклад:
Англ. “Funny thing is,” said Crawly, “I keep wondering whether the

apple thing wasn’t the right thing to do, as well. A demon can get into
real trouble, doing the right thing.” He nudged the angel. “Funny if we both
got it wrong, eh? Funny if I did the good thing and you did the bad one,
eh?” [15, p. 8].

Укр. «— А знаєш, що цiкаво? — порушив мовчанку Кров-Лий.
— Мене також непокоїть, чи не була раптом уся ця iсторiя з яблуком
правильним вчинком. Адже демон може втрапити ще в ту халепу за
правильнi вчинки. . . — вiн штурхнув янгола. — Кумедно буде, якщо ми
обидва помилилися, еге ж, якщо ти вчинив зло, а я — добро!» [12, с. 17].

В даному прикладi ми звертаємо увагу на мовну одиницю Crowley,
яка є iменем власним одного iз головних героїв, того самого демона,
який спокусив Єву. За сюжетом, спочатку персонажа звали Crawley, що
походить вiд дiєслова crawl «повзати, плазувати». В цьому випадку ми
бачимо певну гру слiв, що передає характеристику персонажа (Янгол,
якого не те щоб скинули, Вiн радше Сам Плавно Сповз Униз) на
початку книги, та його передiсторiєю, як янгола, який в образi змiя
спокусив Єву, адже змiї саме повзають. Таким чином, iм’я вказує на
сутнiсть персонажа, його справжню натуру.

Крiм очевидного пiдтексту iменi, є також i прихований пласт
значення: алюзiя на Алiстера Кровлi (англ. Aleister Crowley)
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англiйського окультиста, поета, мiстика i церемонiального мага,
головного розробника релiгiйної фiлософiї Телеми. Хоча автори в
одному з iнтерв’ю стверджували, що насправдi ця iсторична постать
не була прообразом для створення персонажа, все ж, оскiльки Алiстер
Кровлi є досить вiдомою постаттю, багато англомовних читачiв
асоцiювали його саме з ним, особливо беручи до уваги, що iнiцiали
демона виглядають як A.Crowley.

Отже, перед нами є характеристичне iм’я власне, котре є
новоутворенням, створене шляхом комбiнування узуальних основ i
таким чином може бути класифiковане як лексична антономазiя.

Розглядаючи переклад, ми бачимо що перекладач спочатку
використав функцiональну замiну, зiгравши на спiвзвуччi англiйського
Crawly, i замiнив його на «Кров-Лий», аби вiдтворити сутнiсть
демона, якi в уявленнi християн мають бути жорстокими та злими
сутностями. На нашу думку, це дуже вдале рiшення, оскiльки рiдко
можливо зберегти фонетичну форму i смисл кореневої морфеми. Тут
вiдбувається замiна значення, прийнятна у широкому контекстi.

Пiзнiше, коли демон змiнив своє iм’я за текстом роману на Crowley,
бо вважав, що старе iм’я не личить йому, перекладач використав таку
трансформацiю як практична транскрипцiя. Нажаль, в цьому випадку
екстралiнгвiстична iнформацiя, вкладена в iм’я власне, не зберiгається
при перекладi через брак фонових знань у читача українського
тексту. Таке рiшення, скорiше за все, викликане загальною концепцiєю
очуження перекладу i бажанням зберегти єднiсть в iменах в оригiналi
та перекладi, навiть за умови втрати деяких вiдтiнкiв смислу.

Розглянемо наступний приклад:
Англ. “It didn’t matter what the four had called their gang over the years,

the frequent name changes usually being prompted by whatever Adam had
happened to have read or viewed the previous day (the Adam Young Squad;
Adam and Co.; The Hole-in-the-Chalk Gang; The Really Well-Known Four;
The Legion of Really Super-Heroes; The Quarry Gang; The Secret Four;
The Justice Society of Tadfield; The Galaxatrons; The Four Just Persons;
The Rebels). Everyone else always referred to them darkly as Them, and
eventually they did too” [15, p. 320].

Укр. «Мало хто зважав на те, як саме ця четвiрка називала
себе. Назви змiнювались настiльки ж часто, наскiльки новi книги
чи фiльми, прочитанi чи переглянутi напередоднi, займали уяву
Адама (Загiн Адама Янга; Адам i Його Команда; Насправдi Вiдома
Четвiрка; Легiон Справжнiх Супергероїв; Банда з Кар’єру; Таємна
Четвiрка; Тадфiлдська Лiга Справедливостi; Галаксотрони; Четверо
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Справедливих Осiб; бунтарi). Натомiсть усе мiстечко похмуро
називало їх «Отi» — тож, зрештою, вони й самi почали себе так
називати» [12, с. 143].

Звертаємо увагу на використання займенника Them у функцiї назви
для групи дiтей, якi були близькими друзями i увесь вiльний час
проводили разом; лiдером групи є Адам, сам Антихрист. Оскiльки
використання форми займенника у непрямому вiдмiнку не характерне
для групи iмен власних, можемо сказати, що перед нами граматична
антономазiя. Дане iм’я власне, вступаючи в протирiччя iз правилами
граматики, набуває певного гумористичного вiдтiнку, що стилiстично
вирiзняє його на фонi iнших. I це цiлком логiчно, адже мова йде,
здавалось би про самого Антихриста i його поплiчникiв, але оскiльки
вони, як виявилось, майже нiчим не вiдрiзняються вiд звичайних дiтей,
i все чого вони бажають — вiдсутнiсть урокiв та вiчнi канiкули, а аж
нiяк не хаос i кiнець свiту, то гумор тут цiлком доречний.

Також бачимо тут кiлька iмен власних, якими вони самi себе
називали. Маємо зазначити, що цi iмена вирiзняються iз масиву
дослiджених прикладiв. Бiльшiсть iмен власних в романi належать
до нейтрального чи високого стилю, оскiльки є алюзiями на релiгiйнi
джерела. Назви ж, якi бачимо тут, навпаки є частиною попкультури.
Вони є алюзiями на вiдомi книжки, фiльми, франшизи. Наприклад,
The Justice Society of Tadfield вiдсилає нас до Justice Society of America —
команди супергероїв з комiксiв DC ; The Four Just Persons — до трилера
The Four Just Men; The Hole-in-the-Chalk Gang — до фiльму Butch
Cassidy and the Sundance Kid про Буча Кессiдi на прiзвисько Hole in the
Wall, знаменитого ватажка банди; Adam and Co — до серiї книг як от
Nancy Drew and Company, або Tom Sawyer & Co; The Really Well-Known
Four — до комiксiв про Fantastic Four вiд Marvel ; The Legion of Really
Super-Heroes — до команди супергероїв Legion of Super-Heroes у комiксах
DC ; the Adam Young Squad — до Suicide Squad ; The Quarry Gaпn —
до цiлої низки фiльмiв в дусi street-gang i гангстерських фiльмiв; The
Galaxatrons — до пригод персонажа комiксiв Ultron вiд Marvel, а The
Rebels наводить на думки про франшизу Star Wars iз її повстанцями.
Таким чином ми бачимо як автор за допомогою iмен власних створює
ефект протиставлення двох свiтiв: небесного i людського. Отже, ми
маємо пiдстави вважати данi приклади стилiстичними антономазiями.

Розглядаючи переклад, ми бачимо що було використано такий
прийом як калька. Хоча, ступiнь протирiччя, в яке вступають семантика
i граматична форма в даних мовних одиницях перекладу не такий
високий як в оригiналi, маємо певну спiвзвучнiсть з усталеною формою
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висловлювання за моделлю «Знову отi дров наламали». Це додає
перекладу бажаного гумористичного вiдтiнку, компенсуючи втрачене.
Що ж до стилiстичних антономазiй, перекладач загалом успiшно
зберiгає алюзiю, завдяки концепцiї очуження, яка в бiльшостi випадкiв
використовується для перекладу фiльмiв та комiксiв Marvel. Втiм,
переклад The Rebels як бунтарi вiдрiзняється вiд iнших, втрачаючи
алюзивнiсть i переходячи з класу антономазiй у загальнi iменники.
Пропонуємо для цiєї одиницi варiант перекладу «Повстанцi», по аналогiї
з тим, як група бунтарiв iз «Зоряних Вiйн» називалася в українському
перекладi. Вважаємо такий варiант семантично i стилiстично ближчим
до оригiналу.

Розглянемо такий уривок:
Англ. “If you ask me,” Crowley said to his counterpart, “he’s too bloody

normal” [15, p. 69] (talking about Warlock Dowling).
Укр. «— Якщо спитаєш моєї думки. . . Вiн якийсь аж занадто

нормальний, — сказав вiн янголовi» [12, с. 85] (говорячи про Мольфара
Даулiнга).

У цьому випадку звертаємо увагу на iм’я Warlock, яке можна
перекласти «чаклун, чарiвник, маг». Персонаж — це бiологiчна дитина
мiстера та мiсiс Янг, але вiн виростає дитиною американського куль-
турного аташе мiстера Даулiнга. Демон Кроулi мав намiр замiнити
сина аташе на Антихриста, але внаслiдок помилки пiдмiняє Антихриста
на сина Янга. Таким чином, бiологiчний син Янга виявляється на
мiсцi сина культурного аташе. Iдея дати дитинi iм’я Warlock належить
пособницi демона Кроулi, чорницi-сатанiстцi, яка вважала, що ця
дитина — Антихрист. Таке iм’я i справдi б пiдiйшло, але в реальностi
хлопець не був лихим, не мав магiчних здiбностей. Скорiше, вiн вирiс
куди бiльш звичайним, нiж хотiлось би його батькам та вищим силам.
Отже, в даному випадку до звичного значення слова, додалось ще
кiлька пластiв значень, обумовлених ситуацiєю, досить сатиричною за
своєю суттю. I мовна одиниця, яка за своєю усталеною семантикою мала
яскраво виражене негативне значення, виявилась значно пом’якшеною.
Таким чином, ми маємо справу iз семантичною антономазiєю.

Розглядаючи переклад, можемо сказати, що в українському
варiантi перекладу використали таку перекладацьку трансформацiю
як функцiональний аналог. Серед гуцулiв мольфаром називають
надiлену надприродними здiбностями людину, на зразок знахаря,
чарiвника або народного мага. До певної мiри гуцульськi мольфари
є вiдповiдниками козацьких характерникiв. Походження слова
«мольфар» неясне, припускають запозичення з романських мов: пор.
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iтал. malfare — «робити зло». Тож, семантично ми можемо назвати
таку замiну адекватною, втiм мольфари — це маги певної географiчної
мiсцевостi, i питання використання одомашнення для iмен завжди було
суперечливим. Втiм, беручи до уваги, що даний твiр є гумористичним,
як i сама ситуацiя, ми вважаємо даний варiант перекладу адекватним.

Висновки. У роботi дослiджено антономазiї в книзi Террi
Пратчетта та Нiла Ґеймана «Добрi передвiсники» та їх перекладi
українською мовою, який був виконаний Бурштиною Терещенко та
Олесем Петiком. Для дослiдження вiдiбрано 64 лексичнi одиницi
методом рандомної вибiрки. У ходi дослiдження було виявлено,
що найбiльш чисельними є семантичнi антономазiї (86%); дещо
менша категорiя — лексичнi антономазiї — (12%); найменш численнi
категорiї — граматичнi та стилiстичнi антономазiї (по 1% кожна).
Можемо зробити висновок, що в романi автори найбiльш широко
експлуатують вже iснуючi мовнi одиницi, використовуючи їх для
створення алюзивного ефекту iмен власних з додаванням нових
вiдтiнкiв значень, якi зазвичай диктуються ситуацiєю i контекстом.
Такi прийоми допомагають створити комплексне уявлення про
новостворених персонажiв та додати глибини в їх характери. Також
часто використання даного прийому створює i гумористичний ефект.
Лексичнi антономазiї є iменами головних героїв першого плану, в
бiльшостi випадкiв мiфологiчних iстот. Саме тому бiльшiсть лексичних
антономазiй утворенi тут шляхом комбiнацiї узуальних основ, що
семантично пов’язанi з релiгiєю та мiфологiєю.

Розглядаючи український переклад, можемо сказати, що практична
транскрипцiя використовувалась в 52% випадкiв, калька — в 30%.
Менш численнi випадки стосувались функцiональної замiни — 13%
та транспозицiї iменi з ресурсiв приймаючої мови — 5%. Найменш
використовуваною виявилась семантична експлiкацiя — 3%. Пошире-
нiсть таких перекладацьких трансформацiй як практична транскрипцiя
та калька обумовлена тим, що при перекладi популярних творiв iз
великою фан базою та екранiзацiями важливо зберiгати певну єднiсть
перекладу iмен власних, хоча б головних персонажiв, а це можливо
лише за використання даних прийомiв. Використання ж функцiональної
замiни та транспозицiї бачимо лише при передачi iмен другорядних та
епiзодичних персонажiв. Таким чином український переклад набуває
нацiонального колориту та вдало передає гумористичну складову iмен
власних.

Перспективи подальших пошукiв у даному напрямку бачимо у
детальному дослiдженнi перекладiв екранiзацiй даного твору, оскiльки
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аудiо-медiальний контент має свої специфiчнi особливостi перекладу i
також являє собою проблему перекладу.
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Постановка проблеми. В наш час зростає увага до вивчення
фразеологiзмiв, що зумовлено такими потребами, як вдосконалення
перекладу текстiв рiдною мовою, так i навчання iноземним мовам.
Бiномiали є досить численним класом фразеологiчних одиниць в
англiйськiй мовi, якi вживаються у всiх сферах спiлкування, починаючи
вiд офiцiйних документiв та релiгiйних промов, закiнчуючи побутовим
мовленням. Мiжкультурнi контакти та сучаснi тенденцiї глобалiзацiї
сприяють цьому процесу. Дослiджуванi одиницi — це досить поширений
i численний клас мовних одиниць, який фiксуються вченими. Бiномiали
є давнiм об’єктом вивчення фiлологiчних, лiнгвiстичних та стилiстич-
них дослiджень, але вони часто або взагалi не видiляються в окремий
клас i розглядаються в рамках iнших понять (наприклад, iдiом,
фразеологiзмiв, словосполучень, колокацiй, цитацiй, повторiв, дублетiв
та iн.), або дослiджуються в певних вузьких аспектах: семантичному,
фонетичному, ритмiчному, синтаксичному, стилiстичному, функцiо-
нальному.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Робiт, присвячених
безпосередньо вивченню цього мовного феномена досить мало, на
що вказує, наприклад, О.Хатцидакi [17, с. 65], або про що свiдчить
авторитетна бiблiографiя з фразеологiї А.П.Коуї [16, с. 129]. Термiн
«бiномiал» у лiнгвiстицi започаткував Яков Малкiл на позначення
«послiдовностi двох слiв, якi належать до одного класу i знаходяться
на одному рiвнi синтаксичної iєрархiї та часто поєднанi за допомогою
якогось лiнгвiстичного засобу» [19, с. 113]. Ним же була розроблена
первинна класифiкацiя бiномiалiв на оборотнi (reversible) i необоротнi
(irreversible), стiйкi (formulaic) i нестiйкi (unformulaic). Цей термiн
у своїх роботах також використовували В.Бхатiа, Д.Л.Болiнджер,
М.Густафсон, О.Хатцидакi. Вченi зазначають, що бiномiали, як i
в цiлому фразеологiзми, мають певну специфiку у перекладi, що
пов’язана iз їхнiм високим прагматичним потенцiалом, а також
стилiстичною та культурною маркованiстю [15, с. 35]. У роботах
вiтчизняних лiнгвiстiв цей термiн взагалi дуже рiдко зустрiчається,
хоча широко використовуються близькi «бiномiалу» термiни: «бiнарне
поєднання» (наприклад, у Н.М.Ельянової) i «бiном» (термiнологiя
В.В.Бурлакової), пiд якими традицiйно розумiються «два слова,
якi є семантично спiввiднесеними i мають однаковий синтаксичний
статус» [2, с. 10]. У роботi В. Бхатiя бiномiальнi утворення визначаються
як «два слова, що належать до однiєї граматичної категорiї, якi мають
семантичну схожiсть i з’єднанi будь-яким лексичним засобом» [14, с. 83].
М. Густафсон дає розгорнуту семантичну класифiкацiю бiномiалiв,
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видiляючи такi типи зв’язку мiж компонентами: семантична опозицiя
(semantic opposition), семантична однорiднiсть (semantic homoesemy),
семантична додатковiсть (semantic complementation), семантична
причетнiсть (semantic hyponymy) [17, с. 37].

С.Моллiн у своїй книзi «The (Ir)reversibility of English Binomials»
використовує визначення, дане Я.Малкiлом. Однак замiсть «послiдов-
ностi двох слiв» авторка використовує словосполучення «послiдовнiсть
лексем», загострюючи увагу на тому, що лексичнi елементи бiномiа-
лiв можуть складатися з бiльш нiж одного слова [20, с. 23]. Н.Норрiк
вводить термiн «мультиномiали» для позначення стiйких словосполу-
чень, що мiстять бiльше двох лексичних елементiв, крiм цього, вчений
вказує на iснування бiномiалiв, компоненти яких не є однiєю частиною
мови. Iнший дослiдник бiномiалiв,

Д.Хамдан, стверджує, що лише слова однiєї i тiєї ж частини мови
можуть об’єднуватися у бiномiал. У вiтчизнянiй лiнгвiстицi подiбнi
парнi поєднання часто називають «бiнарними поєднаннями», «парними
словосполученнями», «парними словами», «бiномами». I. Н.Молодцова
вiдзначає,що вживання термiна «бiномiал» видається кращим, оскiльки,
з одного боку, вiн вказує на наявнiсть двох рiвноправних членiв, з
iншого боку — означає їх взаємозв’язок i, нарештi, передбачає наявнiсть
з’єднувального службового елемента [11, с. 16].

Метою статтi є визначення специфiки класу бiномiалiв в
англiйськiй мовi, специфiки органiзацiї їх зовнiшньої форми, та
висвiтлення шляхiв прагматичної адаптацiї бiномiалiв при перекладi.

Виклад основного матерiалу. Як в англiйськiй, так i в україн-
ськiй мовах, бiномiальнi словосполучення iснували ще на перших етапах
розвитку мови. Серед причин утворення бiномiалiв А.Є.Левицький
зазначає «схильнiсть людського мислення до об’єднання, зiставлення, а
iнодi i протиставлення думок про явища i предмети зовнiшнього свiту,
безпосередньо або опосередковано пов’язаних один з одним» [10, c. 103].
Парнi сполучення, наприклад, хлiб-сiль, честь i хвала, рiд-плем’я, клен-
дерево з найдавнiших часiв використовуються для пiдсилення експре-
сивностi поняття [1, c. 215].

Наразi в англiйськiй мовi спостерiгається бiльша кiлькiсть
бiномiалiв, нiж в українськiй. Це може бути пояснено фонетичним,
iсторичним та географiчним факторами. Через поширенiсть англiйської
мови у свiтi фразеологiчний фонд мови є досить багатим, але деякi
бiномiали вживаються лише в певних мiсцевостях. В англiйськiй
мовi фонетичнi фактори, такi як алiтерацiя та рима, мають велике
значення при утвореннi бiномiалiв. У словосполученнях make or
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break (вирiшувати долю), make or mend (пан або пропав), фонетична
подiбнiсть слугує з’єднувальним засобом (нарiвнi iз семантичним), що
поєднує окремi слова у сталий фразеологiчний вираз. Якщо порiвняти
англiйськi бiномiали з їх українськими еквiвалентами, то видно, що в
українськiй мовi бiльше значення має семантичний зв’язок: through
thick and thin — крiзь вогонь i воду, by hook or by crook — правдами i не
правдами, не миттям, то катанням, fire and fury — громи та блискавки.

Оскiльки прагматичний вплив на рецептора повiдомлення є одним
iз завдань комунiкацiї, перекладачу необхiдно зберегти цей вплив пiд
час роботи над перекладом. Для оцiнювання прагматичного впливу
тексту важливими є поняття еквiвалентностi та адекватностi перекладу.
Еквiвалентнiсть — це «максимальна iдентичнiсть всiх рiвнiв змiсту
текстiв оригiналу та перекладу» [12, с. 253], в той час як адекватнiсть —
це «таке спiввiдношення вихiдного та кiнцевого тексту, при якому
послiдовно враховується мета перекладу» [12, c. 13]. Однiєю з причин,
через яку переклад фразеологiзмiв складає перекладацьку проблему —
це їх мультифункцiональнiсть. Такi одиницi поєднують щонайменше
три аспекти: значення, синтаксичну форму та культурну специфiку.

M.Бейкер стверджує, що значна частина англiйських iдiом, пра-
вильних за граматичною формою, може мати одночасно i буквальне,
й iдiоматичне значення. В деяких випадках обидва значення можуть
бути присутнiми одночасно. Наприклад, назва шампуню «Head and
shoulders», в якiй, з одного боку, є вiдсилання до призначення продукту,
i яка, з iншого боку, є частиною англiйського фразеологiчного виразу
«head and shoulders above» — «на голову вище, на порядок краще» [13,
c. 66].

Литовський мовознавець Й.Паулаускас вказує на те, що фразеоло-
гiзм в багатьох випадках може бути замiнений словом (наприклад,
by leaps and bounds — very quickly — стрiмко), проте синтаксична
форма фразеологiзму дозволяє мовцю виразити своє ставлення до
обговорюваного предмету, та виконати стилiстичну функцiю [21, c. 42].
Фразеологiзм завжди є стилiстично забарвленим, на вiдмiну вiд слова.
Однiєю з умов адекватного перекладу є збереження оригiнального
стилю.

М.Бейкер пов’язує культурну специфiчнiсть iз прийнятими у
суспiльствi моделями поведiнки, сталими мовленнєвими формулами,
зверненням до специфiчних об’єктiв, власних iмен (John Doe and
Richard Roe — позивач та пiдсудний) тощо [13, c. 69].

Отже, особливiсть перекладу фразеологiзмiв полягає у їх
стилiстичнiй маркованостi, культурнiй специфiчностi — наявностi у
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мовi оригiналу реалiй, вiдсутнiх у мовi перекладу, або вiдмiнностi
конотацiй у мовi перекладу, а також, в деяких контекстах, у грi
слiв — поєднаннi у фразеологiзмi буквального та переносного значення.
Зрозумiло, що еквiвалентний за змiстом текст не завжди буде
прагматично адекватний. Для компенсацiї цiєї втрати застосовується
прагматична адаптацiя. Iснує чотири види прагматичної адаптацiї.

Метою адаптацiї першого виду є правильне розумiння адресатом
повiдомлення тодi, коли в нього вiдсутнi необхiднi для цього фоновi
знання. При цьому перекладач орiєнтується на усередненого адресата.
Цей вид адаптацiї полягає у внесеннi уточнень при перекладi
культурно-побутових та географiчних реалiй, назв органiзацiй, компа-
нiй, перiодичних видань тощо. Таким чином, наприклад, пояснюються
незнайомi українцям реалiї: «they are all united by the American dream
and the Stars and Stripes» — «їх об’єднує єдина американська мрiя i
єдиний прапор»; «park-and-ride facilities» — «мiсця стоянки i проїзду
вiд них громадським транспортом».

Другий вид прагматичної адаптацiї застосовується для передачi
емоцiй, тобто створення впливу, рiвноцiнного тексту оригiналу. Назви
деяких подiй, ситуацiй, об’єктiв викликають у носiїв мови певнi асоцiацiї,
вiдсутнi у рецепторiв тексту перекладу. I навпаки, деякi лексичнi
одиницi, при перекладi викликають небажанi асоцiацiї. Пишномовнi або
занадто емоцiйнi вирази, неприйнятнi для iншої культури, замiнюються
на бiльш нейтральнi. Англомовним науковим текстам притаманне
використання розмовної та образної лексики, що не є допустимим
в українськiй традицiї. Наприклад: «a properly written script is not to
be gotten for love nor money» — «за цiлковитої вiдсутностi грамотно
написаних сценарiїв», «George and Harris and Montmorency are not
Poetic ideals, but things of flesh and blood» — «Джордж, Гаррiс i
Монтморенсi — не iдеальнi витвори поетичної фантазiї, а iстоти цiлком
матерiальнi» — бачимо, що англiйський фразеологiзм замiнюється на
бiльш нейтральний український вираз.

Метою третього виду прагматичної адаптацiї є створення рiвноцiн-
ного впливу на конкретну особу, яка сприймає текст перекладу в
конкретнiй ситуацiї. Текст перекладу може значно вiдрiзнятися вiд
тексту оригiналу. Такий вид адаптацiї може полягати у перекладi
сенсу повiдомлення, що лише мається на увазi, але не виражений
експлiцитно, або у використаннi при перекладi засобiв комунiкацiї,
що вiдрiзняються вiд оригiналу, наприклад, при розмовi з дитиною,
використання зрозумiлої для неї мови та образiв.
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Четвертий вид прагматичної адаптацiї полягає у вирiшеннi «екстра-
перекладацького надзавдання». Такий вид адаптацiї застосовується
рiдко. Iснують три його пiдвиди: фiлологiчний переклад — буквальний
переклад iз порушенням норм мови перекладу. Вiн застосовується
для вивчення та порiвняння формальних ознак мов, а також для
перекладу художньої лiтератури, коли перекладач не володiє мовою
оригiналу; приблизний переклад — передача вибiркової або узагальненої
iнформацiї, що цiкавить рецептора; модернiзацiя тексту оригiнала при
перекладi, яка полягає у змiнi iмен, перенесеннi дiї в iншу країну або
епоху, використаннi лексики, характерної для iншого часу [7, c. 137–146].

По своїй структурi всi бiномiали пiдроздiляються на оборотнi та
необоротнi. Бiномiали — це зазвичай сталi словосполучення з чiтко
фiксованим порядком складових елементiв. Наприклад, ми говоримо
sick and tired — ситий по саме горло, але нiколи tired and sick. В Українi
зустрiчаємо дорогих гостей хлiбом i сiллю, а не сiллю i хлiбом.

Бiльше половини всiх бiномiалiв є необоротними, тобто мають
строго фiксований (незмiнний) порядок слiв в будь-якому контекстi.
Наприклад: little or nothing — навряд чи, alive and kicking — живий i
здоровий, dots and dashes — точки i тире.

I тiльки невелика кiлькiсть оборотнi, тобто вiдносно фiксованi i
допускають iнверсiю, наприклад, з метою емфази першого компонента:
off and on — on and off — час вiд часу, ham and eggs — eggs and
ham — яєчня з шинкою, body and soul — soul and body — душею i тiлом,
повнiстю, цiлком. Слiд зазначити, що при втратi фразеологiчностi,
деякi бiномiали розпадаються на окремi складовi i можуть вживатися
у зворотнiй послiдовностi як звичайнi члени речення без специфiчного
семантичного навантаження.

Проведений аналiз фонетичного оформлення бiномiалiв показав, що
iснують бiномiали, згрупованi на основi асонансу (спiвзвуччя голосних):
again and again — знову i знову, elbow to elbow — плiч-о-плiч, on and off —
час вiд часу, on and on — все далi i далi, out and out — безсумнiвно, over
and over — знову i знову; також такi, якi створенi на основi алiтерацiї
(спiвзвуччя приголосних) з домiнуючим повтором початкових [s], [b]
та [p]: bag and baggage — цiлком, bed and breakfast — «номер плюс
снiданок», birds and bees — залицяння, cash and carry — продаж за
готiвку без доставки додому, do or die — роби або помри, part and parcel —
невiд’ємна частина, prim and proper — манiрний, slip and slide — ковзати,
spick and span — охайний, step by step — крок за кроком, sweet and
sour — кисло-солодкий, thick and thin — вогонь i вода, time and tide —
час не терпить очiкувань, toss and turn — ворочатися; та римованi:
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doom and gloom — кiнець свiту, fair and square — чесно i справедливо,
high and dry — покинутий в бiдi, hustle and bustle — метушня, out and
about — у досить хорошiй формi.

Досить часто зустрiчаються бiномiали, згрупованi на основi звукової
моделi, вони мають близьке звучання або римуються: wine and dine —
пригощати, годувати, поїти; part and parcel — невiд’ємна частина чого-
небудь; prim and proper — манiрний, манiрний; rant and rave — рвати i
метати, влаштовувати гучнi сцени; rough and ready — на швидку руку,
поспiшний, рiзкий; rack and ruin — повне розорення; born and bred —
народжений та вирощений у певному мiстi; tried and true — перевiрений,
випробуваний; feast or famine — то густо, то пусто; life and limb — життя
i здоров’я. Бачимо, що сполучним елементом може бути i граматичний
аспект, i редуплiкацiя.

Iншi бiномiали не мають додаткової фонетичної оформленостi,
крiм ритму, заданого самою структурою бiномiального утворення.
Iншими словами, особливе фонетичне оформлення притаманне певнiй
кiлькостi англiйських бiномiальних утворень, що дозволяє вважати цей
фактор одним з важливих вiдмiнних ознак даних одиниць мови. Слiд
зазначити, що для германських мов взагалi, а для англiйської зокрема,
типово прагнення до спiвзвуччя. Словосполучення, яке є бiномiалом,
складається iз слiв, що мають щось спiльне мiж собою.

Слова — складовi бiномiалiв в англiйськiй мовi, можуть бути
синонiмами або антонiмами. Iснують бiномiали, що складаються з
неточних синонiмiв: peace and quiet — тиша i спокiй; first and foremost —
в першу чергу, насамперед; pick and choose — бути розбiрливим,
вибагливим; rest and recreation — вiдпочинок i розваги; leaps and bounds —
дуже швидко, стрiмголов, стрiмко, не по днях, а по годинах; null and
void — втратив законну силу, недiйсний; heart and soul — всiма фiбрами
душi, беззавiтно; cease and desist — припинити дiю! (команда); plain
and simple — просто i ясно; clean and tidy — чистота i порядок.

Ще одна група — це бiномiали, що складаються з антонiмiв: east
to west — в одному напрямку; rank and file — рядовi представники
(професiї), рядовi члени органiзацiї; cops and robbers — козаки-
розбiйники (гра), фiльм з вбивствами i погонями; days and nights —
цiлодобово, безперервно; win or lose — пан або пропав; hill and dale —
гори i долини; give and take — компромiс, обмiн люб’язностями,
думками, жартами; high and low — скрiзь i всюди, всi верстви
суспiльства; mom and pop — сiмейний; life or death — питання життя i
смертi, вирiшальне питання.
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Також вiдомi бiномiали, що складаються з службових слiв (grammar
або grammatical words): up and down — злети i падiння, всюди; here and
there — мiсцями; down and out — розорений, жебрак, у безпорадному
станi; back and forth — туди i назад, вперед i назад; out and about — в
хорошiй формi, видужати пiсля хвороби; to and from — вгору i вниз,
туди i сюди; on and off — час вiд часу, iнодi, вiд випадку до випадку; in
and out — туди i сюди, назад i вперед, з перемiнним успiхом; all in all —
в кiнцевому рахунку, в цiлому в результатi; by and by — незабаром.

Наступною групою є бiномiали, в яких слова зв’язанi не сполучником
and, а iншими сполучниками (або взагалi нiчим не зв’язанi): back to
front — шкереберть, задом наперед; take it or leave it — або так, або нi;
на ваш погляд; як вам завгодно; slowly but surely — повiльно, але вiрно;
тихiше їдеш далi будеш; all or nothing — пан або пропав, все або нiчого;
sink or swim — була не була, будь що буде; sooner or later — зрештою,
рано чи пiзно; more or less — бiльш-менш, приблизно, в тiй чи iншiй
мiрi; floor to ceiling — вiд пiдлоги до стелi; tit for tat — зуб за зуб, око
за око, послуга за послугу; never ever — нiколи, нi в життя; willy nilly —
волею-неволею, мимоволi; helter skelter — недбалiсть, легковажнiсть,
метушня.

Останню групу складають бiномiали з повторюваними словами:
again and again — неодноразово, знову i знову, повторно; little by little —
мало-помалу, потроху, поступово; Horror of horrors! — Тихий жах!; wall
to wall — покриває всю пiдлогу; measure for measure — око за око, зуб
за зуб; bit by bit — крок за кроком, поступово, потихеньку, повiльно;
day in, day out — день у день, монотонно; time after time — повторно,
не раз, постiйно; live and let live — сам живи i iншим не заважай; neck
and neck — голова в голову, майже врiвень.

З’ясовано, що це не завжди слова, якi складають бiномiал,
належать до однiєї частини мови. Трапляються випадки, коли бiномiал
складається зi слiв, якi належать до рiзних частин мови. В цiлому,
бiномiали можуть функцiонувати як еквiваленти дiєслова, iменника,
прикметника, прислiвника та навiть вигуку, тобто в залежностi вiд
того, з яких частин мови складається бiномiал. Крiм того, формальна
структура бiномiалiв «слово + слово» може варiюватись.

З’ясовано, що найбiльш поширений тип бiномiальних утворень —
це поєднання двох iменникiв: doom and gloom — почуття песимiзму,
зневiри; odds and ends — залишки; обрiзки; обривки; heaven and hell —
рай та пекло; vim and vigor — напористо i енергiйно.

Наступними по численностi є бiномiали, якi складаються з двох
прикметникiв: black and white — написаний вiд руки або надрукований
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текст, чорно-бiле зображення; bright and early — рано, завчасно; far and
near — всюди, уздовж i поперек; safe and sound — в повному здоров’ї,
цiлий i неушкоджений.

Не менш поширеними є бiномiальнi утворення, якi являються собою
поєднання двох дiєслiв: cash and carry — плати i забирай; forgive and
forget — пробачити i забути; put up or shut up — виправдовуватися або
мовчати.

Ще одним типом бiномiалiв є поєднання двох прислiвникiв: down
and out — розорений, бiдняк, жебрак, голодуючий; here and there — i
тут i там; now or never — зараз або нiколи.

Передостання група бiномiальних утворень, це бiномiали якi
створено поєднанням двох службових слiв: by and by — мало-помалу,
один за iншим, безперервно, негайно, негайно ж, незабаром; on and
on — не зупиняючись, все далi i далi; on and off — час вiд часу, iнодi.

Останньою є група бiномiалiв, якi складаються з рiзних частин
мови. Таких бiномiальних утворень надзвичайно мало i зустрiчаються
вони рiдко: time and again — знову i знову, багато разiв поспiль; up and
running — в станi готовностi до роботи; up and coming — бути успiшним
в майбутньому.

Встановлено, що незважаючи на нездатнiсть бiномiалiв до транс-
формацiї, в цiлому пластi бiномiальних утворень простежується
розвиток багатозначностi. Таким чином, за даними спецiалiзованих
англомовних словникiв можна виявити бiномiали-неологiзми i сленго-
вi бiномiальнi словосполучення, доприкладу, ins and outs в «Словнику
нових слiв i значень в англiйськiй мовi» визначається як «почергова
змiна у владi однiєї партiї iншою». Зафiксовано семантичний розвиток
бiномiалу chips and salsa (смажена картопля i соус): за матерiалами
газети «Independent» 1989–1999 рр. цей вираз є синонiмiчним словоспо-
лученню «hardware and software» — тобто це комп’ютерний термiн,
єдиний i дуже вiддалений зв’язок якого з кулiнарною стравою «смажена
картопля пiд гострим соусом», полягає в дотепному обiграваннi рiзних
значень першого значущого компонента виразу: chips — в Британiї це
не тiльки хрустка картопля, але i комп’ютерний чiп. В даному випадку
маємо справу з переносним значенням i додатковими асоцiацiями.

Особливо багатий бiномiальними виразами римований сленг, наприк-
лад, лондонський кокнi. Такi бiномiали мають аналоги в нейтральнiй
лексицi. Наприклад, oak and ash в сучасному британському римованому
сленгу має значення «готiвковi грошi», але цей вираз є також частиною
i нейтральної лексики. Iснують навiть новоутворення: shake and
shiver (river — рiчка), mum and dad (mad — божевiльний), whiskey
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and soda (Voda — мобiльний телефон). Характерною особливiстю
є i той факт, що значення вихiдних нейтральних бiномiальних
утворень мають тенденцiю виступати в якостi додаткових конотацiй до
значень новоутворених одиниць бiномiалiв, якi римуються: наприклад,
sorry and sad (засмучений) в значеннi «bad» (поганий) отримує
посилену негативну оцiнку; hit or miss (навмання, пальцем в небо)
в значеннi «kiss» (поцiлунок) стає кумедним описом поцiлунку; now
or never (зараз або нiколи) в значеннi «clever» (розумний) стає
характеристикою не тiльки розумної, але i дуже рiшучої людини. У
таких випадках специфiка визначається тим, що iнколи знаменнi
компоненти римованих бiномiалiв не вираженi тiєю ж частиною
мови, що i цiле утворення. Якщо в римованому сленгу зустрiчаються
бiномiали з рiзним порядком дотримування компонентiв, то вони
мають абсолютно рiзнi значення. Вибирається фраза з двох слiв, друге
з них римується з тим, що насправдi мається на увазi, але воно не
вимовляється або ж безпосередньо використовується перша частина
словосполучення, яка також буде римуватися зi словом в потрiбному
значеннi. Наприклад: fife and drum (bum — бомж), drum and fife
(knife — нiж).

Визначено два основнi шляхи перекладу стiйких словосполучень:
фразеологiчний та нефразеологiчний [3, с. 180]. Фразеологiчний спосiб —
це переклад за допомогою еквiвалента, або аналога. Найкращим
способом перекладу фразеологiї є використання вiдповiдного фразео-
логiзму в мовi перекладу, оскiльки це гарантує не лише передачу
змiсту, а й вiдтворення образностi та експресивностi виразу мови
оригiналу. Кiлькiсть повних еквiвалентiв порiвняно невелика, оскiльки
носiї англiйської та української мов мають рiзний свiтогляд та
культуру. З цiєї об’єктивної причини при перекладi досить часто
використовують частковi еквiваленти. Значення фразеологiзмiв
передається за допомогою виразу, схожого за структурою i лексичним
набором [3, с. 184].

Р.П. Зорiвчак видiляє повнi i частковi фразеологiчнi еквiваленти.
Пiд повною фразеологiчною еквiвалентнiстю дослiдниця розумiє
«рiвнозначну образнiсть, структурно-граматичну будову, збiг предметно-
логiчного, експресивно-емоцiйного i функцiонально-стилiстичного
змiсту фразеологiчних одиниць зiставлюваних мов» [5, c. 47]. Частковий
еквiвалент — фразеологiзм, який не є повним вiдповiдником iншому
фразеологiзму в iншiй мовi, бо має незначнi вiдмiнностi у лексичнiй або
у граматичнiй формi, що не перешкоджає передачi сутi фразеологiзму.
«При частковiй еквiвалентностi залежно вiд того, яким складником
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частковi фразеологiчнi еквiваленти вiдрiзняються, вони бувають
рiзноструктурнi, рiзнообразнi, рiзностильовi, рiзноекспресивнi, i чим
бiльше ознак у них розходяться, тим нижчий коефiцiєнт еквiвалент-
ностi» [5, c. 63].

Для здiйснення адекватного перекладу суттєвим є розподiл
бiномiалiв на двi групи: бiномiали, що мають еквiваленти в мовi
перекладу i безеквiвалентнi. «Безеквiвалентною вважається фразео-
логiчна одиниця, в основi якої лежить етноспецифiчний iнформацiй-
ний комплекс. Крiм того, до безеквiвалентних зараховуємо такi фра-
зеологiчнi одиницi, значення яких в iншiй мовi передається (з тим чи
iншим ступенем наближення) лексемою чи вiльним словосполученням,
реченням» [4, c. 46].

Якщо вiдповiдник у мовi перекладу має iншi конотацiї, то переклад
фразеологiчної одиницi здiйснюється за допомогою аналогу. Число
одиниць, якi мають однаковий змiст та образ, є невеликим. Тому
задача перекладача полягає у пошуку українського фразеологiзму,
що є аналогiчним за змiстом, але вiдрiзняється за образом [8, с. 18].

Серед нефразеологiчних прийомiв перекладу розповсюдженими є
лексичний переклад, калькування (дослiвний переклад) та описовий
переклад (експлiкацiя).

Лексичний переклад має мiсце тодi, коли фразеологiчна одиниця
мови оригiналу замiнюється на слово у мовi перекладу. Такий переклад
може бути адекватним, але в результатi маємо втрату стилiстичного та
емоцiйного забарвлення, нацiональної специфiки, конотацiй, тощо [3,
с. 193]: free and easy — легко, невимушено; heart to heart — вiдверто,
iнтимно; wine and dine — пригощати, годувати, поїти; mom and pop —
сiмейний (наприклад: сiмейне пiдприємство); give and take — компромiс,
обмiн люб’язностями, думками, жартами, поступки.

Калькування або дослiвний переклад застосовується в тих випадках,
коли фразеологiчними засобами неможливо передати цiлiснiсть
семантико-стилiстичного та експресивно-емоцiйного значення [3, с. 194].
Калькування не вiдноситься до фразеологiчного способу перекладу,
оскiльки, використовуючи калькування, перекладач не шукає готовi
фразеологiчнi одиницi, наявнi у мовi перекладу, а створює новий зворот,
що є чужим, але зрозумiлим для мови реципiєнта. Хоча калькування
свiдчить про не досить високий рiвень перекладу, Р.П. Зорiвчак
зауважує, що даний прийом є досить вагомим, тому що зберiгає всю
нацiональну специфiку фразеологiзму, iлюструючи спосiб мислення
iншого етносу, адже читач повинен постiйно вiдчувати, що вiн читає
iншомовний твiр, в якому присутня специфiка iншої культури, реалiї



200 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

iншого життя [6, с. 82]: pots and pans — горщики i каструлi; short and
fat — невисокий i товстий; plain and simple — просто i ясно; clean and
tidy — чистота i порядок; rest and recreation — вiдпочинок i розваги.

Описовий переклад або експлiкацiя є тлумаченням та поясненням
значення фразеологiчної одиницi [3, с. 196]. В.Н.Комiсаров пiд екс-
плiкацiєю має на увазi «лексико-граматичну трансформацiю, при якiй
лексична одиниця мови оригiналу замiнюється словосполученням, яке
дає пояснення або визначення даної одиницi» [8, c. 117]. При цьому
вiдбувається остаточна втрата образностi та стилiстичного забарвлення,
тому такий засiб перекладу застосовується лише тодi, коли жоден iнший
не є можливим: birds and bees — пояснення дитинi питань статевих
вiдносин; huffing and puffing — порожнi погрози i осуду; grin and bear —
робити вигляд, що все добре, коли насправдi все погано; cut and dried —
в готовому виглядi (закiнчений до кiнця); out and about — вийти
прогулятися пiсля хвороби (нормально брати участь у дiяльностi пiсля
хвороби).

Фразеологiчний переклад використовується рiдше, зауважимо, що
спосiб пiдбору еквiвалента (повного або часткового) — again and again —
знову i знову; all or nothing — все або нiчого; back and for — назад
i вперед (туди — сюди); alive and well — живий i здоровий; nearest
and dearest — близькi та рiднi, є бiльш поширеним нiж пiдбiр аналогу:
feast or famine — пан чи пропав; sink or swim — була не була; hide
and seek — схованки; been and gone — було та загуло; wait and see —
поживемо-побачимо.

Висновки. Бiномiальнi утворення — це експресивнi суряднi слово-
сполучення, нерiдко римованi, компоненти яких найчастiше з’єднанi
сполучниками або прийменниками. Багатьом англiйським бiномiаль-
ним утворенням притаманне особливе фонетичне оформлення, яке є
однiєю з важливих вiдмiнних ознак даних одиниць. Яскраво вираже-
ний лексико-семантичний зв’язок мiж компонентами бiномiальних
утворень також є характерною ознакою дослiджуваних одиниць.

Вiдповiдно до класифiкацiї по приналежностi компонентiв до певної
частини мови з’ясовано, що найбiльш поширений тип бiномiальних
утворень — це поєднання двох iменникiв. Класифiкацiя бiномiалiв на
пiдставi аналiзу з’єднувального елемента показала, що найчисленнiшi
є бiномiали, якi з’єднанi сполучником and.

З’ясовано, що найбiльш уживаний спосiб перекладу бiномiалiв — це
такий варiант нефразеологiчного перекладу, як експлiкацiя (описовий
переклад) менш чисельнi переклади, зробленi фразеологiчним способом
(пiдбiр еквiвалента, вживання аналога).
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Перспективи подальших дослiджень вбачаємо у вивченнi
бiномiалiв у рiзних типах текстiв за сферами спрямування, а також у
складаннi детального словника бiномiалiв iз зазначенням конкретної
сфери застосування.
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Постановка проблеми. Дослiдження топонiмiв, або географiчних
назв, здiйснюється на перетинi географiї, iсторiї i лiнгвiстики, оскiльки
ця група онiмiв є вiдображенням не лише особливостей мiсцевостi,
але й певних iсторичних i полiтичних подiй, населенi пункти досить
часто отримують назви на честь видатних осiб. Знання й розумiння
внутрiшньої форми топонiмiв вiдiграє важливу роль при перекладi,
особливо якщо топонiм є складовою частиною фразеологiзмiв, оскiльки
переклад передбачає точне вiдтворення висловлення мови-оригiналу
засобами й у вiдповiдностi до граматичних норм мови, на яку
робиться переклад. Крiм того, перекладач має передати структурнi й
стилiстичнi особливостi вихiдного тексту. У зв’язку з цим переклад
фразеологiчних одиниць є однiєю iз найскладнiших задач, що стоїть
перед перекладачем.

Складнiсть перекладу фразеологiзмiв iз топонiмним компонентом,
що представляють предмет даної роботи, обумовлена також тим, що i
топонiми, i фразеологiзми на вiдмiну вiд iнших одиниць мови мають не
лише лiнгвiстичне, але й екстралiнгвiстичне значення, тобто мiстять
iнформацiю (найчастiше iмплiцитно) про культуру, iсторiю, суспiльство
певного народу, i є вiдображенням свiдомостi кожного конкретного
народу. Як наслiдок, сталi вирази вихiдної мови досить часто вiдсутнi
в мовi перекладу.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Проблемi перекладу
присвяченi численнi роботи з лiнгвiстики й перекладознавства. Особ-
ливий внесок у розробку теорiї i практики перекладу, зокрема способiв
перекладу власних назв i фразеологiзмiв, внесли В.С.Виноградов,
Л.К.Латишев, Я. I. Рецкер, О.В.Кунiн, В. В. Балахтар, В.Н.Комiсаров,
О.Д.Швейцер. Серед науковцiв-романiстiв, якi займались проблемами
французької фразеологiї, варто також вiдзначити А. Г.Назаряна й
Т. I. Скоробогатову.

Аналiз лiтератури з теми дослiдження свiдчить, що основна увага
вчених зосереджена на загальному оглядi фразеологiзмiв, iсторiї їх
походження та значеннi, яке вони виражають. У данiй роботi порушу-
ються питання походження i значення фразеологiзмiв саме з топонiм-
ним компонентом у перекладацькому аспектi. Крiм того, матерiалом
дослiдження слугували сталi вирази французької мови, аналiзу яких
науковцi придiляють недостатньо уваги. Все це обумовлює актуаль-
нiсть нашої розвiдки.

Мета даної роботи — розглянути особливостi перекладу фран-
цузьких топонiмiв у складi фразеологiчних одиниць i визначити основнi
способи перекладу подiбних виразiв.
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У ходi дослiдження було опрацьовано близько 80 фразеологiчних
одиниць, основний компонент структури яких представлений топо-
нiмами.

Виклад основного матерiалу. Власнi назви, або онiми, пред-
ставляють особливу категорiю лексичного складу мови, що служить
«для виокремлення названого об’єкта з ряду подiбних, iндивiдуалiзу-
ючи й iдентифiкуючи цей об’єкт» [14, с. 473]. Вони виконують номiна-
тивну функцiю з метою розрiзнення однотипних об’єктiв, на вiдмiну
вiд номiнативної функцiї загальних назв, яка має на метi повiдомити
значення, передбачає конотацiю [3, с. 149]. Залежно вiд об’єкта номiнацiї
власнi назви подiляються на антропонiми, топонiми, теонiми, гiдронiми
тощо.

За словами П.Ньюмарка, власнi iмена передають енциклопедичну
iнформацiю, у них немає нi семантичного значення, нi додаткової
конотацiї [10]. На нашу думку, це твердження не зовсiм коректне.
Значення онiмiв лежить дещо в iншiй площинi порiвняно з загальними
назвами. Дуже точно з цього приводу висловився О.В.Бока, який
називає власнi назви своєрiдними культурно-iсторичними та мовними
iндексами, джерелом вивчення лексичного багатства мови, оскiльки
вони вiдбивають назви предметiв реалiй та понять i є специфiчними для
певної країни або нацiї [10]. Крiм того, якщо говорити про антропонiми
й топонiми, варто розумiти, що вони не є первинними лексичними
одиницями за своїм походженням, оскiльки утворенi на базi загальних
назв [3, с. 149]. Iншими словами, власнi назви, особливо топонiми, мають
вагоме культурно-iсторичне значення i завжди пов’язанi з певним
класом об’єктiв: ойконiми з назвами населених пунктiв, гiдронiми з
назвами водойм тощо.

Отже, власна назва — це завжди реалiя. В мовленнi вона завжди
називає дiйсно iснуючий або видуманий об’єкт думки, особу або мiсце,
єдинi в своєму родi й неповторнi. У кожному такому iменi зазвичай
мiститься iнформацiя про локальну або нацiональну приналежнiсть
позначуваного ним об’єкта [3, с. 149]. Подiбно до пам’ятникiв, творiв
мистецтва, мов, топонiми є свiдками й нащадками iсторiї, вони належать
до колективної пам’ятi спiльноти та входять до культурної спадщини. [7,
с. 245].

Зважаючи на особливостi власних назв, найбiльш оптимальними
способами їх перекладу вважаються транскрипцiя [3, 8, 10] i
транслiтерацiя [3, 5, 8, 10]. Транскрипцiя базується на фонетичному
принципi [8], що передбачає «перекодування iншомовних слiв у свої
з наступним записом за допомогою лiтер алфавiту приймаючої мови
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без використання якихось додаткових знакiв та без надання лiтерам
додаткових значень» [10]. В.С.Виноградов пiдкреслює, що такий
спосiб перекладу зберiгає певну нацiональну своєрiднiсть у своїй
словеснiй звуковiй формi [3, с. 149]. Транслiтерацiя полягає в передачi
графiчного образу iншомовної власної назви, тобто вiдтворення букв
назви однiєї графiчної системи (мови оригiналу) за допомогою лiтер
iншої графiчної системи (мови перекладу) [8, 10].

При перекладi топонiмiв використовуються обидва способи, хоча
Л.К.Латишев зазначає, що географiчнi назви найчастiше переклада-
ються шляхом транслiтерацiї: iнколи по лiтерах, iнколи з незначними
фонетичними змiнами [5, с. 195]. На нашу думку, використання цього
способу є доцiльним, коли йдеться про переклад маловiдомих або
вигаданих географiчних назв, тому що топонiми, пройшовши довгий
шлях еволюцiї, бiльш-менш стабiлiзувалися в узусi та орфографiї пiсля
запровадження офiцiйних карт. На картах використовують унормованi
географiчнi назви як власнi, нацiональнi (ендонiми), так i географiчнi
назви iнших народiв нацiональною мовою (екзонiми) [7, с. 248].

Практика показала, що при транскрипцiї або транслiтерацiї назви
географiчного об’єкта iншою мовою має мiсце адаптацiя назви пiд цю
мову [7, с. 248], що проявляється в тому, що топонiми мають неспiвзвучнi
або мало спiвзвучнi назви в рiзних мовах [5, с. 195], наприклад столиця
Великої Британiї London у французькiй мовi має назву Londres, назва
рiчки Thames (Темза) перекладається як Thamise, а країна Scotland
(Шотландiя) — Écosse.

Дiйсно, внаслiдок значної рiзницi у звукових та графiчних системах
мов, передати ендонiмiчнi назви часом дуже важко, тому в багатьох
випадках передача має умовний, приблизний характер, що сприяє
виникненню та закрiпленню в узусi екзонiмiв, тобто географiчних
назв, якi використовуються мовою для позначення мiсцевостi (топос),
розташованої поза територiєю, де ця мова є офiцiйною. Iснують
численнi способи утворення екзонiмiв, переклади, адаптацiї тощо, проте
найменша розбiжнiсть з мiсцевою назвою, наприклад, вiдмiнностi в
надрядкових знаках, спричинює утворення екзонiма [7, с. 248].

Серед причин розбiжностей у назвах одного й того ж географiчного
об’єкта Л.К.Латишев називає iсторичнi подiї, а саме: подiбнi топонiми
знаходимо в регiонах, де вiдбувались найбiльш iнтенсивнi контакти
i/або конфлiкти етносiв. Деякi географiчнi об’єкти при цьому
переходили з рук у руки або знаходились пiд владою декiлькох етносiв
одночасно [5, с. 195]. Крiм того, екзонiми виникають i внаслiдок того,
що першовiдкривачi давали свої назви, не знаючи про iснування
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мiсцевих назв, або ж колонiзатори i завойовники, не зважали на
них [7, с. 249]. Зважаючи на це, одна iз рекомендацiй перекладачам —
користуватись довiдковими джерелами.

Отже, переклад топонiмiв, вжитих у вiльних словосполученнях, має
єдиний варiант у мовi перекладу, що є або зафiксованим у довiдковiй
лiтературi, або отримується шляхом транслiтерацiї/транскрипцiї.

У данiй роботi увагу зосереджено на перекладi топонiмiв у складi
фразеологiчних одиниць, оскiльки вони часто мотивують значення
всього сталого виразу, втрачаючи при цьому власну спiввiднесенiсть з
певним географiчним об’єктом. Зауважимо, що способи перекладу, якi
застосовуються при перекладi фразеологiчних одиниць, є ефективними
й при перекладi сталих виразiв iз топонiмами, хоча iснують певнi
особливостi.

Розумiючи, що переклад передбачає вiдтворення оригiналу засобами
iншої мови зi збереженням єдностi змiсту й форми, яка досягається
цiлiсним вiдтворенням iдейного змiсту оригiналу в характернiй для
нього стилiстичнiй своєрiдностi на iншiй мовнiй основi [1], науковцi [3,
4, 8, 12, 13] найкращим способом перекладу фразеологiзмiв вважають
використання iдентичного за змiстом й формою фразеологiзма в мовi
перекладу. В.С. Виноградов i А. Р. Зубрик називають такi пари повними
еквiвалентами, що характеризуються високим рiвнем адекватностi
лексико-граматичного складу, значення, образностi й стилiстичного
забарвлення [3, с. 184]. При цьому необхiдно враховувати, що подiбнi
еквiваленти можуть мати свою нацiональну специфiку, яка виражається
в певних стилiстичних особливостях [3, с. 184], а тому не завжди
можуть бути використанi при перекладi. Таким чином, одна iз задач
перекладача в такiй ситуацiї — знайти нацiонально нейтральний
вiдповiдник.

Дослiдники зазначають, що повних фразеологiчних еквiвалентiв
насправдi небагато, їх iснування пояснюється спiльним джерелом
виникнення (Бiблiя, стародавнi мiфи й легенди, загальновiдомi iсто-
ричнi подiї) або схожими умовами життя й побуту, єднiстю мислення
народiв [3, 4, 12]. Серед проаналiзованих нами французьких фразео-
логiзмiв подiбним способом можна перекласти iнтернацiональнi фра-
зеологiзми, джерелом яких є Бiблiя або давньоримськi подiї. Важливо,
що топонiм при перекладi зберiгається, наприклад:

Trouver son chemin de Damas — Знайти свiй шлях до Дамаску, цей
фразеологiзм релiгiйного походження може iнтерпретуватись або як
знайти своє призначення, або як прийняти нову вiру [11];

Franchir le Rubicon — перейти Рубiкон означає зробити неповорот-
ний крок, наважитись на рiшучий крок (розумiючи можливi наслiдки).
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В основi значення виразу лежить iсторична подiя — перехiд рiчки
Рубiкон, що слугувала кордоном мiж Умбрiєю i Ближньою Галлiєю,
Юлiєм Цезарем зi своїми вiйськами, внаслiдок чого почалась вiйна мiж
сенатом i Юлiєм Цезарем, в якiй останнiй одержав перемогу i захопив
владу в Римi [16, 18];

Tous les chemins mènent à Rome — Всi дороги ведуть до Риму. Цей
фразеологiзм також виник за часiв Римської iмперiї. В його основi
лежить реальний факт будiвлi дорiг, що вели до Риму. Це були широкi
дороги, де могли спокiйно проїхати два вози, також був передбачений
тротуар для пiшоходiв, кожнi приблизно 12 км розмiщувались прото-
типи сучасних мотелiв, де можна було вiдпочити й пообiдати. Цi дороги
сходились у Римi у формi зiрки. Таким чином, незалежно вiд обраного
шляху торгiвцi й подорожуючi завжди потрапляли до Риму. На основi
цього реального факту виникло метафоричне значення виразу: один
i той же результат можна досягти декiлькома шляхами, навiть якщо
деякi з них довшi й складнiшi [19].

Другий спосiб перекладу передбачає використання неповних
(часткових) еквiвалентiв. Зауважимо, що низка науковцiв (В.С.Вино-
градов, Я. I. Рецкер, А.Р. Зубрик) розрiзняють два типи часткових
еквiвалентiв: 1) такi, що використовують однаковий образ i в мовi
оригiналу, i в мовi перекладу, але мають певнi лексичнi, граматичнi
або лексико-граматичнi вiдмiнностi при перекладi; 2) тi, що в мовi
перекладу використовують iнший образ: «у мовi перекладу iснує
стилiстично еквiвалентний фразеологiзм з таким же або близьким
значенням, але iншою внутрiшньою формою» [3, с. 184]. У роботi
А. Р. Зубрик другий тип названо фразеологiчним аналогом.

Аналiз корпусу прикладiв свiдчить, що часткових еквiвалентiв
французьких сталих виразiв з топонiмним компонентом дуже невелика
кiлькiсть. Iмовiрно, це пояснюється використанням у структурi подiб-
них виразiв власне французьких топонiмiв, образнiсть яких є зрозу-
мiлою лише носiям мови оригiналу, оскiльки вона обумовлена подiями
нацiонального, а не мiжнародного значення. На користь цього свiдчить
наступний приклад.

Вираз bâtir des châteaux en Espagne дослiвно перекладається як
будувати замки в Iспанiї, але в українськiй мовi має еквiвалентом
вираз будувати повiтрянi замки. Цей вираз виник у 13 ст. за аналогiєю
з «faire des châteaux en Asie», «faire des châteaux en Albanie». Всi три
фразеологiзми означають мрiяти про щось нездiйсненне. Щодо топонiма
Iспанiя, вжитого у французькому варiантi вислову, висувається
припущення, що для населення Францiї часiв Середньовiччя ця країна
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мала образ недосяжностi, країни, де на тебе чекають чарiвнi пригоди,
навiяний пiснями й лiтературою [16, с. 224]. Як наслiдок, оскiльки цей
образ iснує i є зрозумiлим лише в мовi оригiналу, назва топонiма при
перекладi зникає.

Il n’y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpé̈ıenne, що має еквiвалентом
Вiд Капiтолiя до Тарпейської скелi один крок. Цей вираз виник за часiв
Римської iмперiї i означає, що шанованих i вiдомих людей може раптово
спiткати невдача, засудження оточуючих i забуття [18]. Наведений
фразеологiзм є прикладом часткового еквiвалента першого з окреслених
вище типiв. При перекладi повнiстю збережено образнiсть оригiналу,
топонiми iдентичнi, але дещо вiдрiзняється структурно-граматична
органiзацiя виразу оригiналу й перекладу. Крiм того, використана у
французькiй мовi лексема loin (далеко) передається при перекладi як
один крок.

Якщо вищезазначенi варiанти перекладу використовуються за умови
наявностi еквiвалентних фразеологiчних одиниць у мовi перекладу, то
безеквiвалентнi сталi вирази представляється можливим перекласти за
допомогою однослiвного вiдповiдника, описового перекладу й iнколи
калькування [3, 12, 13].

Сутнiсть описового перекладу полягає в передачi не власне сталого
виразу, а його значення, переклад представляє пояснення, тлумачення
фразеологiзму, iнколи значення оригiнального виразу можна передати
однослiвним вiдповiдником. А.О.Худолiй i Л.М.Нiкiтюк пiдкреслю-
ють, що в такому випадку втрачається метафоричне значення фразео-
логiчної одиницi i передається лише її змiст [12, с. 254].

Фразеологiзми, оптимальний спосiб перекладу яких — описовий або
однослiвний вiдповiдник, є найбiльш численними серед французьких
виразiв з топонiмним компонентом. Зазначимо, що в мовi оригiналу
вживаються, так би мовити, нацiональнi топонiми, тобто ендонiмiчнi
назви, метафоричний образ яких виник внаслiдок подiй, що вiдбувались
на територiї Францiї або мали значення виключно для французького
народу. Деякi географiчнi назви асоцiюються з рисами мiсцевого
населення або видами промислової чи сiльськогосподарської дiяльностi,
поширеної у певнiй мiсцевостi. Цiлком логiчно, що при перекладi
подiбних фразеологiзмiв топонiм зникає, оскiльки в мовi перекладу
вiдсутнiй будь-який асоцiативний зв’язок з цiєю географiчною назвою.
Але розумiння образу цього топонiма є запорукою коректної iнтерпре-
тацiї сталого виразу. Розглянемо декiлька прикладiв.

Avoir l’air de revenir de Pontoise дослiвно перекладається як
виглядати наче повернувся з Понтуаза. Вжитий тут топонiм
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спiввiдноситься з реально iснуючою територiєю, що знаходиться у
передмiстi Парижу. В iноземцiв такий переклад не викликає жодних
асоцiацiй i є не зрозумiлим, доцiльнiше використати подiбне за
семантикою словосполучення-пояснення — виглядати спантеличеним,
розгубленим; не розумiти, що вiдбувається. Топонiм має негативну
конотацiю, оскiльки походження виразу пов’язане з насмiшками,
глузуваннями парижан над провiнцiйними жителями [17].

Фразеологiзм Ça tombait (tombe) comme à Gravelotte французи
використовують, коли хочуть пiдкреслити iнтенсивний характер
або велику кiлькiсть чогось [2, с. 32]. При цьому ситуацiї вживання
можуть бути кардинально протилежнi. Так, за допомогою цього
виразу описують послiдовнiсть жахливих подiй або смертей, велику
кiлькiсть нагород, схвальних оцiнок, образ, ударiв тощо, а також вiн
використовується на позначення дуже сильної зливи. У французькiй
мовi вжито топонiм Гравелот, що позначає плато, де 16 серпня 1870 р.
вiдбулась жахлива битва, в якiй загинуло близько 17 000 французiв. З
того часу цей топонiм асоцiюється у свiдомостi французiв зi значною
кiлькiстю чогось. Отже, при перекладi будуть використовуватись
слова дуже багато, сила-силенна тощо, натомiсть коли йдеться про
дощ, можна використати не описовий спосiб, а частковий еквiвалент —
«ллє як iз вiдра».

Вираз сoup de Trafalgar, який дослiвно можемо перекласти як
трафальгарський удар, має описовий переклад — державний переворот,
катастрофа [16]. Цей вираз пов’язаний iз морським боєм 21 жовтня
1805 р. мiж англiйськими i франко-iспанськими вiйськами, де перемогли
англiйцi, внаслiдок чого англiйський флот займав панiвну позицiю на
морi ще протягом бiльше, нiж сто рокiв [9, с. 43].

Калькування — це дослiвний переклад, що використовується для
вiдображення найповнiшої передачi образностi та максимального
наближення до оригiналу [12, с. 254]. За спостереженнями В.С.Вино-
градова цей спосiб перекладу використовується досить рiдко, оскiльки
калька буде виглядати як чужорiдне утворення, що потребує особли-
вого тлумачення [3, с. 188]. Проте низка дослiджуваних в роботi
фразеологiзмiв може бути успiшно перекладена саме за допомогою
кальки, щоправда, iнколи необхiдно додати невеличкий коментар,
оскiльки не всi цi фразеологiзми є зрозумiлими у зв’язку з викорис-
танням власне французьких топонiмiв у складi сталого виразу. Таку
ситуацiю демонструє наведений нижче приклад.

Вираз Paris vaut bien la messe! перекладається калькуванням як
Париж вартий меси! зi збереженням назви топонiму й структури
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речення. Ця фраза приписується Генрiху Наваррському, який 1593 р.
вiдрiкся вiд протестантської вiри i прийняв католицтво, щоб зайняти
французький трон. Як наслiдок, вираз має негативне забарвлення й
використовується, коли йдеться про угоду з совiстю заради власної
вигоди [6, с. 263].

Фразеологiзм être vieux comme les arènes d’Arles дослiвно перекла-
дається «бути старим як арени Арля» i означає натяк на дуже стару
людину. На даний момент топонiм Арль позначає i мiсто, i назву
найбiльшої комуни французької метрополiї. Ця метафора базується
на iсторичному фактi: римляни збудували дуже багато будiвель у
цих мiсцях [17]. На нашу думку, цей вираз можливо перекласти за
допомогою кальки, оскiльки арени як поняття описують амфiтеатр
античних часiв i бiльш менш зрозумiло, що йдеться про дуже далекi
часи. Але власне топонiм Arles не викликає жодних конотацiй у
свiдомостi iноземця (у бiльшостi випадкiв). У зв’язку з цим, нам
здається, фразеологiзм-кальку доцiльно буде доповнити коментарем.

Voilà le soleil d’Austerlitz за допомогою кальки перекладається як
Ось сонце Аустерлiца, де топонiм є символом успiху, перемоги, трiумфу,
початку нової ери. Появу цього виразу пов’язують з Бородинською
битвою. Вважається, що Наполеон перед боєм вимовив цi слова, щоб
пiдтримати солдат i показати, що їх чекає така сама блискуча перемога
як i пiд Аустерлiцем. Сьогоднi цей вираз використовують на позначення
блискучої перемоги [9, с. 148].

Такi фразеологiзми, як: Aller à Rouen; Aller à Argenton; Il vient de
Marseille; Travailler pour le roi de Prusse — представляється можливим
перекласти за допомогою калькування зi збереженням оригiнального
топонiма, але використання описового методу бiльш доцiльне, тому
що подiбнi вирази можуть представляти як вiльнi словосполучення з
прямим значенням, так i метафоричнi сталi вирази:

Фразеологiзм
в оригiналi

Переклад у
прямому значеннi

Переклад у
переносному значеннi

Aller à Rouen Поїхати в Руан Розоритись, збанкротувати
Aller à Argenton Поїхати в Аржентон Отримати грошi
Il vient de
Marseille

Вiн родом (походить)
iз Марселя

Перебiльшувати, прибрiхувати,
вигадувати байки

Travailler pour le
roi de Prusse

Працювати на короля
Пруссiї

Працювати задарма, нiчого не
отримувати за свою тяжку
працю або активну участь
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У даному випадку смисл виразу може бути зрозумiлим лише завдяки
контексту.

Окрему увагу хочемо звернути на вираз aller à Canossa, який,
з одного боку, перекладається за допомогою калькування (пiти
в Каносу), але з iншого, має повнi еквiваленти в iнших мовах
(напр. англ. go to Canossa). Появу цього фразеологiзму, що означає
«принижено i смиренно просити пробачення, каятись», спричинила
подiя мiжнародного значення. Аналiз довiдкової лiтератури свiдчить,
що цей вираз є запозиченням, що прийшло у французьку мову
шляхом кальки, тому на нашу думку, обидва варiанти перекладу цього
фразеологiзму є прийнятними.

Окрему групу фразеологiзмiв з топонiмним компонентом складають
вирази, в яких вжито iснуючi назви мiст, але образ цих топонiмiв
створено штучно на основi гри слiв. Переклад таких фразеологiзмiв
представляється можливим лише за допомогою описового способу, де
топонiмнi назви не використовуються, тому що ця гра слiв має смисл
лише в мовi оригiналу. Дослiдники [15, 17] звертають увагу на наступнi
вирази:

1) Aller à Cachan означає «заховатись, усамiтнитись», асоцiюється
з французьким дiєсловом «cacher», тобто «ховатись»;

2) Envoyer à Vatan має значення «вигнати, звiльнити», смисл
криється у дiєсловi s’en aller (йти, пiти, поїхати), вжитому в формi
2 особи однини наказового способу va t’en (йди звiдси). Як бачимо,
графiчна форма справжнього топонiма дещо iнша, але за фонетичним
звучанням вони спiвпадають;

3) Aller à Niort / prendre le chemin de Niort / battre à Niort означає
«заперечувати». Таке значення виникло на основi фонетичної подiбностi
французького дiєслова «nier» (заперечувати) i мiста Niort (Нiор).

Як зазначає Е.Клет подiбнi вирази властивi розмовному стилю
мовлення i найчастiше комбiнуються з дiєсловами aller (iти, їхати) i
envoyer (вiдсилати, вiдправляти) [15, с. 97]. Очевидно, що при перекла-
дi найкраще використати описовий метод, а точнiше однослiвний
вiдповiдник, що передає семантико-прагматичне значення оригiналь-
ного фразеологiзму.

Висновки. Пiдводячи пiдсумки, зазначимо, що топонiми у
фразеологiзмах французької мови зустрiчаються досить часто. При
цьому використання ендонiмiв (власне французьких назв) переважає,
що обумовлює низький вiдсоток повних i часткових еквiвалентiв
французьких фразеологiзмiв у мовi перекладу. Власне французькi
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топонiми стали частиною сталих виразiв найчастiше внаслiдок
певних подiй, що вiдбувались безпосередньо на територiї Францiї
або були пов’язанi з подiями нацiонального характеру. Iмовiрно, цим
обумовлюється вiдсутнiсть еквiвалентiв подiбних фразеологiзмiв в
iнших мовах i необхiднiсть використання, як правило, описового
перекладу. Як наслiдок, при перекладi топонiми зберiгаються досить
рiдко. Перспективи подальших дослiджень вбачаємо в аналiзi
французьких прислiв’їв з топонiмним компонентом.
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разом допомагає розкрити особливостi мислення та культури українського
народу.
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переводах.
Статья посвящена особенностям средств передачи национального
колорита украинских сказок в английских переводах. В ней рассмотрены
три группы украинских народных сказок: о животных, социально-
бытовая и героическая. Для выразительной передачи национального
колорита применяются приемы перевода: компенсация и изъятие смысла,
транслитерация. При анализе обращается внимание на тематику, образы,
мораль и реалии произведения. Все это вместе помогает раскрыть
особенности мышления и культуры украинского народа.
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Zashkola Yu. (academic mentor Prof. M.Vardanian). The National
Flavor of Ukrainian Fairy Tales in English Translations.
The article is devoted to the features of the translation of the national flavor of
Ukrainian fairy tales. It considers three groups of Ukrainian folk tales: about
animals, social and heroic. For expressive transmission of national flavor in the
fairy tales such translation techniques are used: compensation and removal of
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meaning, transliteration. In the analysis, the attention is drawn to the theme,
images, morality and realities of the fairy tales. All these things together help
to reveal the peculiarities of thinking and culture of Ukrainians.

Key words: national flavor, ethnolinguistic component, original
work, folk tale, reality.

Постановка проблеми. В українському зарубiжжi XX столiття,
переклади української народної прози англiйською мовою займали
провiдне мiсце. Пiд час української емiграцiї, коли українське населення
емiгрувало за кордон у пошуках кращої долi, у спробах зберегти свою
нацiональну та культурну iдентичнiсть, українськi казки активно
перекладалися. Цi переклади були покликанi розкрити читачам
український культурний свiт, менталiтет, особливостi характеру, побуту
тощо. Пiзнання нацiонального колориту та особливостей iнших культур
не втрачає своєї актуальностi й сьогоднi, адже народна творчiсть
завжди спрямована на те, щоб вiдобразити культурний архетип нацiї.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Переклад українсь-
кої народної казки англiйською мовою є дуже кропiткою працею.
Перекладачi стикаються з низкою проблем, головна з яких — як
передати нацiональний колорит українських казок засобами зовсiм
iншої мови. Важливо, щоб в уявi читача з’являлися тi уявлення про
українську нацiю, її самосвiдомiсть та культуру, що закодованi в
першотворi. Так, серед дослiдникiв перекладу української народної
казки можна видiлити: Н.Кушина [5], Ю.Рудченко [6], А.Северин [7]
та iн. Тема дослiдження засобiв вiдтворення нацiонального колориту
українських народних казок в англiйських перекладах наразi ще мало
опрацьована. Вiдомою дослiдницею в цьому напрямку є Р. Зорiвчак,
яка дослiджувала концепцiї передачi нацiонального колориту, етно-
специфiки та реалiй у перекладах.

Мета статтi. Головна увага в цiй статтi зосереджена на дослiдженнi
особливостей перекладу українських народних казок англiйською
мовою та засобiв передачi нацiонального колориту української культури.
В основi аналiзу лежать українськi народнi казки «Рукавичка»,
«Кирило Кожум’яка», «Правда та Кривда» та їх англомовнi переклади
«The Mitten», «Kyrylo Koshemiaka», «Truth and Falsehood».

Виклад основного матерiалу. Українцям, як i кожнiй iншiй
нацiї, притаманнi свої власнi особливостi, що вiдрiзняють їх вiд iнших.
А.Северин та Л.Дегтярьова зазначають, що нацiональний характер
будь-якого народу — це цiлiсна система з властивою їй iєрархiєю
якостей, рис, що домiнують у спонуканнях, думках i дiях, культурi,
стереотипах поведiнки, властивих певнiй нацiї [7]. Так, народна
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творчiсть займає провiдне мiсце в реалiзацiї цiєї iєрархiї, адже саме у
творчих здобутках нацiї закодований архетип справжньої української
свiдомостi.

Як правило, вiдтворення етномовного компонента першотвору стає
неабиякою проблемою при перекладi. Н.Кушина зазначає: «Це тим
бiльше стосується народної казки, де спостерiгається зiткнення культур,
рiзних свiтiв, реального й фантастичного, рiзних часових i просторових
вимiрiв, рiзних мовних картин свiту, надзвичайно своєрiдних як при
первинному, так i вторинному його моделюваннi при вiдображеннi
суспiльного життя етносу в художнiх образах» [5].

Для того щоб простежити втiлення та передачу нацiонального
колориту українцiв в англомовних перекладах української народної
творчостi, ми обрали казки трьох тематичних груп: казку про тварин
(«Рукавичка», «The Mitten»); соцiально-побутову («Правда та
Неправда», «Truth and Falsehood») та героїчну («Кирило Кожум’яка»,
«Kyrylo Koshymiaka»). Перша тематична група вважається найдавнiшою
у казковому епосi. Головними героями тут виступають тварини, в основу
образiв яких покладено алегорiю та соцiальний пiдтекст. Соцiально-
побутовi казки, як правило, мають рiзну тематику. В українському
фольклорi вони сформувалися лише в XIX ст. Нами була обрана тема
суду правди над кривдою. Героїчнi казки вiдносяться до чарiвних
казок, якi були поширенi ще в той перiод, коли людина вiрила у свiй
надзв’язок iз природою. Так, у народнiй казцi «Кирило Кожум’яка»
простежується мотив змiєборства, висвiтлюється хоробрiсть героя,
який надiлений неабиякою силою, кмiтливiстю та вдачею.

Переклади українських казок опублiкованi в журналi «Веселка».
В архiвi редакцiї «Свобода» мiститься така iнформацiя: «“Веселка”
з’явилася в 1954 роцi в редакцiї «Свободи». Свiже число виходило
щомiсяця, наповнене вiршами, оповiданнями, чарiвними казками,
сценiчними картинами-п’єсами, цiкавими розповiдями i статтями,
загадками, смiховинками, дописами з дитячого життя. Сторiнки
готувалися редакторами у спiвпрацi з письменниками, iлюстраторами
i самими читачами — дiтьми. “Веселка” була i залишається змiстовним
джерелом матерiалiв для виховання нацiонально-свiдомої української
молодi» [1]. Цi переклади робилися для дiтей української дiаспори,
якi народжувалися за межами України, аби якнайкраще вiдобразити
нацiональний колорит українцiв, вiдчути його особливостi та перейняти
мораль, яку передають казки. Як слушно наголошувала М.Варданян,
«через знання української мови та культури як ознак етносу i
вiдбувається збереження культурної iдентичностi, що в контекстi
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української дiаспори мали на метi реалiзацiю iдеї активного свiтового
українства» [2, с. 24–25].

Передати всi етномовнi елементи засобами iншої мови майже
неможливо, проте iнодi достатньо вiдобразити головнi прояви нацiо-
нального колориту у творах, щоб познайомити читача зi специфiкою
української нацiї. Р. Зорiвчак зауважує: «Нацiональний колорит —
цiлком конкретна особливiсть лiтературного твору, що може бути
виражена бiльш або менш яскраво i послiдовно. З одного боку, вона
виявляється в характерi i вчинках дiйових осiб, з другого — у мовнiй
тканинi твору» [4, с. 43].

Насамперед, привертає увагу в англомовних перекладах українських
казок передача їх зачину. Зокрема, зачин казки «The Mitten»:

«Iшов дiд лiсом, а за ним бiгла собачка, та й загубив дiд
рукавичку» [10].

«One day an Old Man went to the woods with his Dog to pick up some
twigs. On returning home, he dropped his mitten» [3].

У цьому разi при перекладi використовується прийом компенсацiї
сенсу : «за ним бiгла собачка» — «he went . . . with his dog», «та й
загубив дiд рукавичку» — «on returning home he dropped the mitten».

У зачинi казки «Кирило Кожум’яка» спостерiгаємо протилежний
прийом компенсацiї сенсу — вилучення:

«Колись був у Києвi князь, i була в нього дочка, така розумна та
гарна, що й сказати не можна» [8].

«Long, long ago there lived in the city of Kiev a valiant Prince» [3].
Якщо в першотворi про дочку ми дiзнаємося з першого речення, то

в перекладi ця iнформацiя з’являється пiзнiше.
У казцi «Truth and Falsehood» вiдбувається компенсацiя сенсу за

рахунок того, що першотвiр починається з дiалогу мiж Правдою та
Неправдою. У той час як переклад демонструє нам iнформацiю вже в
готовому виглядi в самому зачинi:

«Раз Правда зустрiлась iз Неправдою. Здорова, сестрице! — каже
Правда Неправдi. Здорова була! — вiдказує Неправда. — Нам по однiй
дорозi йти, так ходiм, коли хочеш, разом» [9].

«One day, as Truth was travelling along a stony road, she met Falsehood
and they decided to continue their journey together» [3].

Часовi маркери в цих прикладах передаються засобами англiйської
мови у такий спосiб: «колись» — «long, long agо»; «раз» — «one day».

На нашу думку, нацiональний колорит не порушується у разi
недослiвного перекладу зачину або замiни деяких часових та просто-
рових маркерiв, адже переклад завжди орiєнтується на реципiєнта. У
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цьому разi на дiтей українських емiгрантiв, якi народжувалися не на
Батькiвщинi та тiльки починали вивчати українську мову. Тому такi
змiни та вiдмiнностi мають бути.

Наступне, на що потрiбно звернути увагу — це на передачу образiв
казок трьох тематичних груп. Для казки про тварин характерний
стилiстичний прийом — римованi повторення. Наприклад, у казцi
«The Mitten» мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-
побiгайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, ведмiдь-набрiдь при
перекладi вiдповiдно передаються так: Crunch-Munch the Mouse, Hop-
Stop the Frog, Fleet-Feet the Rabbit, Smily-Wily the Fox, Howly-Prowly
the Wolf, Grombly-Rumbly the Bear. До речi, у першотворi був ще
кабан-iклан, який у перекладi не згадується.

Звернути увагу потрiбно ще й на велику кiлькiсть звертань, вигукiв
та запитань у цiй казцi. Наприклад: «Хро-хро-хро! А хто-хто в цiй
рукавичцi живе?»; «Гу-гу-гу! Як вас багато! А я ведмiдь-набрiдь.
Пустiть i мене!» [10]. Переклад наслiдує першотвiр та зберiгає всi
вигуки, звертання та запитання. Часом вiдбуваються синтаксичнi змiни,
додавання слiв або, навпаки, їх вилучення: «Hello, good people! Who is
living in this mitten?» [3].

Отже, ми бачимо, що прийом римованого повторення використо-
вується при перекладi, наслiдуючи першотвiр, що допомагає розкрити
особливiсть нацiонального колориту українцiв, викликати певний круг
асоцiацiй, адже образи цих звiрiв зустрiчаються в багатьох українських
казках.

Потрiбно зауважити, що для цiєї тематичної групи українських
народних казок характерний прийом антропоморфiзму. Як зазначає
А. Северин, «антропоморфiзм був ґрунтом для стародавньої поезiї i
народної творчостi загалом. Межi антропоморфiзму виявляються в
образному мисленнi, у сучасному мистецтвi i лiтературi, наприклад
у байках, казках, де часто рiзним тваринам i речам приписуються
людськi властивостi» [7].

У героїчнiй казцi «Кирило Кожум’яка» суттєво важливим є образ
героя, тенденцiя до надiлення його надприродною силою, що вiдрiзняє
його вiд звичайних людей. Тому тут ми звернемо увагу саме на те, як
унаслiдується ця традицiя при перекладi:

«. . . у Києвi над Днiпром живе кожум’яка, на ймення Кирило. Як
вийде на Днiпро мочити шкури, то не одну несе, а дванадцять разом.
Як набрякнуть тi шкури водою в Днiпрi, то я вiзьму та й учеплюся
за них — чи витягне? А йому байдуже: як потягне, то й мене з
ними трохи на берег не витягне. Ось того чоловiка тiльки менi й
страшно» [8].
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«. . . in the city of Kiev by the river Dnipro there lives such a man.
When he builds a fire in his grate the smoke goes straight to heaven. And
when carrying hides to soak in the river — for he is a tanner — he takes
not one but ten hides at one time. As the hides get wet and heavy in the
river I swim towards them and snatch them but he pulls back so hard that
he nearly drags me out of the river together with the hides. So he is the
only man I fear» [3].

У цьому разi, близько до першотвору, переклад передає образ героя в
повному обсязi, з усiєю традицiйно закрiпленою за ним етнокультурною
iнформацiєю. В уявi одразу вимальовується великий мужнiй герой, який
за сюжетом казки приходить на допомогу князiвнi та рятує її. Iм’я
головного героя передається транслiтерацiєю — Kyrylo Koshumiaka.

У соцiально-побутовiй казцi «Правда та Неправда» образи алего-
ричнi, персонiфiкованi. Оскiльки алегорiя базується на асоцiативному
сприйняттi явищ та їх переосмисленнi, при перекладi постає проблема
засобами англiйської мови викликати в читача цi асоцiацiї та пiдтекст,
який у них закладений. Важливу увагу придiлено опису рис характеру
та поведiнки персонажiв, що будують в уявi читача образ поганого або
доброго героя. Так, наприклад:

«Е, нi! Уже цього не буде: я не люблю по правдi робить, i ти дурна,
що по правдi робиш. Не дам, хоч з голоду вмри» [9].

«“Never!” answered Falsehood. “I never do what is right and you are
silly if you do. I won’t give you anything to eat even if you’re dying of
hunger”» [3].

Це речення чи не найбiльше дає нам характеристику образу Не-
правди. Перекладене воно близько до оригiналу, наслiдуючи синтак-
сис, стилiстичне забарвлення та пiдтекст, що воно мiстить. Завдяки
цьому виникає розумiння проблематики твору, конфлiкту мiж «добром
та злом», у якому перемогу здобуває добро. Це також характерна риса
українських народних казок, що виховують у читачi такi позитивнi
якостi характеру, як чеснiсть, справедливiсть, взаємодопомога тощо.

Для того щоб створити адекватну мовну тканину твору при
перекладi варто також звертати увагу на реалiї, якi безпосередньо
беруть участь у передачi нацiонального колориту. За Р. Зорiвчак,
реалiї — це «моно i полiлексемнi одиницi, основне лексичне значення
яких вмiщає традицiйно закрiплений за ними комплекс етнокультурної
iнформацiї, чужої для об’єктивної дiйсностi мови-сприймача» [4, с. 58].
Дослiдниця також класифiкує реалiї за певними категорiями. Так, у
структурному планi видiляються реалiї-одночлени, реалiї-полiчлени
номiнативного характеру та реалiї фразеологiзми [4, с. 71]. З iсторико-
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семантичного погляду: власне реалiї та iсторичнi реалiї [4, с. 70].
Оскiльки реалiї безпосередньо допомагають передати нацiональний
колорит нацiї, вони є стильотвiрними.

Поглянемо на приклад реалiї з казки «Кирило Кожум’яка»:
«Вiн коноплями обмотався, смолою обсмолився, узяв булаву в

десять пудiв та й пiшов до змiя» [8].
«He picked up a mace that weighed more than a hundred pounds and

went off to fight the dragon» [3].
Вiдомо, що булава для українського народу — це не просто

холодна зброя, але символ влади та мужностi козакiв, якi були
вiдважними воїнами та смiлими чоловiками, готовими завжди прийти
на помiч слабким та потребуючим допомоги. Недивно, що Кирило
Кожум’яка представ перед нами з цiєю релiквiєю українського народу,
як справжнiй козак, герой, що рятує князiвну. З iсторико-семантичного
погляду, це iсторична реалiя, зi структурного — реалiя-одночлен.
Спосiб трансляцiйного перейменування цiєї реалiї — калькування.

Важливо зазначити, що в журналi «Веселка» є iлюстрацiя, яка
зображує для дiтей постать Кирило Кожум’яки, який бореться зi змiєм,
пiднявши над ним величезну булаву. Це допомагає вималювати в уявi
юних читачiв ще невiдомий для них символ української влади.

До мiфологiчної реалiї можна вiднести образ змiя, що в англiйському
перекладi подається, як «dragon». В українськiй мiфологiї iснувало
повiр’я, що змiй приносить людинi багато шкоди та болю, помаленьку
вiдбираючи в неї життя. Найчастiше за все мова йшла про вогненного
змiя, ось чому в англiйському перекладi казки використовується
саме «dragon», що в уявi читача вiдразу вимальовує образ великого,
небезпечного вогненного дракона. Тут був вiднайдений ситуативний
вiдповiдник, тобто був здiйснений контекстуальний переклад.

Є в цiй казцi також i реалiя-фразеологiзм: «Билися билися — аж
iскри скачуть та луна йде» [8]. В українськiй фразеологiї це означає
«дуже сильно». У перекладi ця реалiя передається так: «The battle
between Kyrylo and the dragon raged on so that the earth moaned» [3].
Дослiвно можна перекласти як «так, що земля стогнала». У цьому
контекстi був вiднайдений семантико-стилiстичний вiдповiдник реалiї.

Р. Зорiвчак, з погляду перекладача, виокремлює «явнi i скритi
реалiї» [4, с. 72]. Останнi можуть мати еквiваленти в iнших мовах,
проте iснують певнi культурологiчнi розбiжностi в їх сприйнятi. Такою
реалiєю, на нашу думку, у казцi «Правда та Кривда» можна вважати
«росу», яка була надiлена чудодiйною здатнiстю повернути зiр. Справа
в тому, що ще з часiв Київської Русi, коли в українськiй культурi
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домiнував язичницький свiтогляд, українцi вiрили, що вода — першо-
матерiя свiту. Вважалося, що вода взагалi має очисну властивiсть. У
перекладi роса передається вiдповiдним їй еквiвалентом — «dew».

Висновки. Проаналiзувавши українськi народнi казки трьох
тематичних груп та їх переклади, можна пiдсумувати, що перекладачi
придiляли велику увагу передачi реалiй, сенсу, моралi та тематики
українського фольклору. Подана в цiй статтi характеристика казок,
уможливлює говорити про зображення яскравого нацiонального коло-
риту, культурного свiту та архетипу українського народу в англомов-
них текстах, що друкувалися для дiтей української дiаспори.

Переклади повнiстю передають проблематику та мораль першотво-
рiв, вимальовують чiткi асоцiацiї та образи головних героїв, виховують
тi якостi, що поважає кожна українська родина.

Перспективи подальших пошукiв. Нацiональний колорит
українських народних казок є широким полем для рiзноманiтних
дослiджень. Вiн включає безлiч компонентiв. Це й використання рiзно-
манiтних мовних кодiв при перекладi, й мовнi, лексичнi та стилiстичнi
прийоми, засоби передачi образiв, мотивiв, тематики твору та реалiї.
Подальше дослiдження в цiй галузi завжди було i буде актуальним,
адже в умовах тiсної мiжкультурної комунiкацiї є важливим розумiти
та вивчати культурнi особливостi iнших народiв та нацiй.
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Хронотоп в оригiналi та перекладi (на матерiалi роману
Дж.Стейнбека The Grapes of Wrath).
Статтю присвячено питанню художнього часу i простору та їх значенню
в романi Дж.Стейнбека The Grapes of Wrath. У роботi розглянуто
хронотоп i продемонстровано способи його вiдтворення при перекладi
тексту з англiйської мови українською. Визначено, що характерною
рисою прози Дж.Стейнбека в романi є схильнiсть до визначення точного
мiсця дiї в оповiданнi, навiть змiни в часi визначаються змiнами у
просторi. Тип хронотопу визначає спосiб перекладу. Так, природнi явища
однаково зрозумiлi i читачам оригiналу, i перекладу: їх часто передають
дослiвно, традицiйними вiдповiдниками. При цьому змiст у перекладi
зберiгається. Нацiонально-прецедентнi явища бiльшою мiрою зрозумiлi
читачам мови оригiналу, тому у перекладi передаються дослiвно та,
зазвичай, потребують експлiкацiї у виглядi перекладацького коментаря.
Соцiумно-прецедентнi явища вимагають фонових знань в однаковiй мiрi й
вiд читачiв оригiналу, й вiд читачiв перекладу, тому можуть передаватися
як дослiвно, так i через експлiкацiю. Ця категорiя частiше за iншi
залишається незрозумiлою читачам цiльової мови.

Ключовi слова: художнiй час, художнiй простiр,
географiчний простiр, хронотоп спостерiгача, перекладацький
хронотоп, The Grapes of Wrath.

Кисенко А.А. (науч. рук.: канд. филол. наук, доц. Бережная М.В.).
Хронотоп в оригiнале и переводе (на материале романа
Дж.Стейнбека The Grapes of Wrath).
Статья посвящена вопросу художественного времени и пространства,
а также их значению в романе Дж.Стейнбека The Grapes of Wrath.
В работе рассмотрен хронотоп и продемонстрированы способы его
воспроизведения при переводе текста с английского языка на украинский.
Определено, что характерной чертой прозы Дж.Стейнбека является
тенденция к определению точного места действия в рассказе, даже
изменения во времени определяются изменениями в пространстве.
Тип хронотопа определяет способ перевода. Так, природные явления
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одинаково понятны и читателям оригинала, и перевода: их часто передают
дословно, традиционными соответствиями. При этом смысл в переводе
сохраняется. Национально-прецедентные явления в большей степени
понятны читателям языка оригинала, поэтому в переводе передаются
дословно и, как правило, нуждаются в экспликации в виде переводческого
комментария. Социумно-прецедентные явления требуют фоновых знаний
в равной степени и от читателей оригинала, и от читателей перевода,
поэтому могут передаваться как дословно, так и через экспликацию. Эта
категория чаще других остается непонятной читателям целевого языка.

Ключевые слова: художественное время, художественное
пространство, географическое пространство, хронотоп
наблюдателя, переводческий хронотоп, The Grapes of Wrath.

Kisenko O. (academic mentor Doc. M.Berezhna). Chronotope in the
original and translation (on the material of the novel by J. Steinbeck
The Grapes of Wrath).
The article deals with the issue of artistic time and space, as well as their
significance to the novel by J. Steinbeck The Grapes of Wrath. The work
considers the chronotope of the novel and reveals ways of its reproduction
when translating the text from English into Ukrainian. It was determined that
a distinguishing feature of J. Steinbeck’s prose is his tendency to determine the
exact place of action in the story, where even changes in time are determined
by changes in space. The chronotope type determines the translation
method. Thus, natural phenomena are equally apprehended by both original
text readers and by those reading its translation, therefore they are often
conveyed literally, by traditional correspondences, preserving their meaning
in translation. National precedent phenomena are more comprehensible to
readers of the source text, thus, they are translated literally, and normally
require explication in the form of translator’s commentary. Socio precedent
phenomena require some background knowledge equally from source text
readers and from target text readers, therefore they can be conveyed literally
or through explication. This category more often than others remains
incomprehensible to target language readers.

Key words: artistic time, artistic space, geographical space, the
chronotope of the spectator, the chronotope of the interpreter,
The Grapes of Wrath.

Постановка проблеми. Питання про форми часу i простору є не
тiльки предметом вивчення фiлософiв i математикiв, але й становлять
iнтерес для лiтературознавцiв, лiнгвiстiв i перекладачiв. Для лiтератури
XX столiття характерно спiвiснування рiзних напрямкiв. Саме тому
з’явився iнтерес до часопросторової органiзацiї тексту, виникло саме
поняття «художнiй час i простiр твору» [5, c. 163].

Попри значну кiлькiсть робiт, присвячених дослiдженню хронотопу,
як лiтературознавчiй або фiлософськiй категорiї, перекладацький
аспект (особливо для пари мов «англiйська — українська») залишається
малодослiдженим i актуальним. Крiм того, для творчостi таких авторiв,
як Дж.Стейнбек, хронотоп та способи його передачi в оповiданнi, мають
велике значення. Саме тому вважаємо, що проблема iнтерпретацiї
хронотопу є важливою для перекладачiв, якi дослiджують засоби
перенесення змiстiв тексту з однiєї мови в iншу, особливо коли подiї
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художнього твору, що його перекладають, є хронологiчно та культурно
вiддаленими вiд сучасного українського читача. Ця стаття увиразнює
актуальнiсть дослiдження проблеми хронотопу, саме як перекладацької
категорiї.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Одним з перших,
хто почав дослiджувати проблему художньої природи часопростору,
його ознак та способiв зображення в текстi, а також визначення
його функцiй в лiтературному творi, був М.М.Бахтiн. Саме ним був
введений термiн «хронотоп» (грецьк. chronos — час, topos — мiсце).
За М.М.Бахтiним, хронотоп — це суттєвий взаємозв’язок часових i
просторових вiдносин, художньо освоєний в лiтературi [1, с. 234]. На
його думку, в лiтературно-художньому хронотопi має мiсце злиття
просторових i часових ознак в усвiдомленому та конкретному цiлому.
Простiр (в художньому творi) iнтенсифiкується в плинi часу, сюжету,
iсторiї. Ознаки часу розкриваються в просторi, який своєю чергою
усвiдомлюється та вимiрюється часом [1, с. 235].

На думку М.М.Бахтiна, в лiтературi хронотоп має iстотне жанрове
значення. Жанр i жанровi рiзновиди того чи iншого твору визнача-
ються саме хронотопом, причому в лiтературi провiдне значення в
хронотопi має час. Вчений стверджує, що в лiтературному хронотопi
час неодмiнно домiнує над простором, роблячи його бiльш осмисленим
i вимiрюваним [3, с. 1219].

Iнше трактування хронотопу в лiтературному творi дає Ю.М.Лот-
ман, який визначає художнiй простiр як континуум, в якому розмiщу-
ються персонажi та виконується дiя. Вчений видiляє декiлька його
пiдтипiв: чарiвне та побутове, зовнiшнє та внутрiшнє [3, с. 1219]. Вiн
стверджує, що поведiнка персонажiв значною мiрою пов’язана з прос-
тором, в якому вони знаходяться, а переходячи з одного простору в
iнший, людина деформується за його законами.

Вiдмiннiсть фiлософського часу i простору вiд художнього зазна-
чалася багатьма дослiдниками. Так, В.М.Топоров називає час «новим
четвертим вимiром простору. Все, що трапляється або може трапитися
в свiтi мiфопоетичної свiдомостi, не тiльки визначається хронотопом,
але й хронотопiчно по сутi, за своїм походженням» [9, с. 227].

Однак, в останнiй час ставлення до тексту, як до одного з ключо-
вих понять наук гуманiтарного циклу та вичерпанiсть чинних лiнгвiс-
тичної та стилiстичної парадигм, призвело до переосмислення його
традицiйного визначення та, вiдповiдно, до переосмислення й розвитку
хронотопу як перекладацької категорiї.

В сучаснiй лiнгвiстицi вже класичною вважається думка, що
художнiй текст являє собою зображення знань про свiт суб’єкта, що
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говорить (пише) та зображення подiй реального свiту в художньому. В
основi практично всiх дослiджень концептосфери художнього тексту,
мовленнєвої картини свiту та категорiй часу i простору в мовознавствi
є iдея про те, що точкою вiдлiку в системi часопросторових координат
є людина [7, c. 1].

Лiнгвiсти, дослiджуючи мовленнєву картину свiту, розвивають в
останнiх працях термiн М.М.Бахтiна, додаючи до нього такi складовi
як «хронотоп спостерiгача», «точка зору iнтерпретатора-спостерiгача»,
«перспектива», «ментальна функцiя спостерiгача» [6], «ментальнi
свiти» [8], «мiнус-простiр» [9] та iншi.

Н.Д.Марова в своїй роботi «Парадигми iнтерпретацiї тексту»
розширює термiн М.М.Бахтiна та вводить категорiю «ноохронотоп»,
в якiй «упорядкований вiдповiдно до вимог i умов точки зору
спостерiгача-iнтерпретатора свiт» має з одного боку ознаки класичного
хронотопу М.М.Бахтiна, а з другого набуває духовних параметрiв,
специфiчнiсть яких залежить вiд певної ментальної точки зору, вiд
менталiтету самого iнтерпретатора [6, c. 69].

Крiм того, Н.Д.Марова створює текстоментальну концепцiю
перекладу, яка становить iнтерес для перекладачiв, що шукають
продуктивнi способи транспонування змiстiв тексту з однiєї мови в iншу,
з однiєї культури в iншу. Згiдно iз твердженням дослiдницi, «переклад
тексту на iншу мову є перекладом його iнтерпретацiйної картини
бачення на рiвень її вiдтворення засобами iншої мови» [6, с. 316].

Л. В.Кушнiна, спираючись на теорiї гармонiзацiї перекладу, вводить
термiн «перекладацький хронотоп», що мiстить перекладацький час i
перекладацький простiр — нова перекладацька реалiя, що вiдображує
особливе бачення перекладача, свого роду перекладацьку картину свiту.
Сутнiсть простору перекладача, як зазначає Л.В.Кушнiна, зводиться
до зображення процесу перекладу як складної системи гетерогенних
змiстiв, що їх транспонує перекладач. В теорiї гармонiзацiї перекладу
вона видiляє шiсть полiв перекладацького простору: змiстове поле,
яке зображує експлiцитний текст, що мiстить фактичну iнформацiю;
поле трьох суб’єктiв, що взаємодiють: автора, перекладача, реципiєнта,
що зображують рiзнi точки зору на один i той же змiст. Змiсти,
що вибудовуються в цих полях є iмплiцитними: модальний змiст
поля автора як зображення iнтенцiональностi тексту; рефлективний
змiст поля реципiєнта як зображення сприйнятливостi тексту;
iндивiдуально-образний змiст поля перекладача як зображення образу-
гештальту тексту в уявленнi перекладача. I, нарештi, два текстових
поля: енергетичне з зображенням текстової енергiї: напруженостi,
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емотивностi, емпатiйностi; фактичне (культурологiчне) з асоцiативно-
семiологiчним змiстом, як зображення нерозривного зв’язку тексту з
культурою, його iнтертекстуальностi, прецедентностi та iн. [4, с. 54].

Н.Д.Марова и Л.В.Кушнiна солiдарнi в тому, що в межах цiлого
тексту процес гармонiзацiї змiстiв вiдбувається складним шляхом, по
мiрi того, як перекладач долає всi перешкоди, що виникають при
осягненнi кожного з полiв перекладацького простору. I якщо категорiї
часу i простору знаходять свiй вираз в семантичнiй категорiї простору,
то, на нашу думку, категорiя духовностi ноохронотопа знаходить свiй
вираз й здобуває вiдчутну й видиму форму при прийняттi перек-
ладацького рiшення в перекладацькому просторi [7, c. 3].

Таким чином, розвиваючи iдеї вищезгаданих науковцiв, ми можемо
стверджувати, що категорiя хронотопу як єдностi часу i простору,
збагачених духовнiстю й розумнiстю, манiфестуються в текстi перек-
ладу в залежностi вiд загальної концепцiї перекладача вiдносно
естетичного впливу твору, намiру автора, всiєї системи образiв,
авторського стилю, а також узгодженостi всiх рiшень, що їх приймає
перекладач, тобто в залежностi вiд перекладацького бачення твору
автора, ступеню духовного спiвпереживання йому та з огляду на
реципiєнта кiнцевого результату перекладу.

Мета: встановити способи формування хронотопу в романi
Дж.Стейнбека The Grapes of Wrath та особливостi його вiдтворення в
українському перекладi.

Виклад основного матерiалу. Характерною рисою прози
Дж.Стейнбека є схильнiсть до визначення точного мiсця дiї в
оповiданнi. В романi The Grapes of Wrath письменник активно
використовує сталi просторовi образи — образ дороги, образ мандрiвки,
образ пустелi, образ землi. Прояви часу в романi можна прослiдкувати
лише за тим, як змiнюється простiр, в якому опиняються герої
оповiдання або подiї, в яких вони беруть участь. Так, ми можемо
свiдчити про те, що проблема художнього часу має другорядне
значення для письменника. Саме через просторовий погляд, читачi
роману мають змогу зрозумiти особливостi авторського свiтогляду,
iдейно-естетичний змiст роману, його проблематику.

Найбiльш значущими для Дж.Стейнбека є такi типи художнього
простору: географiчний простiр героїв, простiр автора-оповiдача та
простiр природи. Проте, саме географiчний простiр є домiнантним
художнiм простором в The Grapes of Wrath. Дж.Стейнбек структурує
цей простiр за принципом занурення, де вiн поєднує в оповiданнi
елементи простору природи, простору героїв, якi укладенi в
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жанр роману-епопеї; автор супроводжує перемiщення своїх героїв
iсторичними та документальними замальовками, множинними автор-
ськими вiдступами.

Так, з перших сторiнок роману автор надає драматичне зображення
краєвидiв змученого засухою штату Оклахома, створюючи в читача
вiдповiдне уявлення про простiр, в якому знаходяться головнi герої
роману, та задаючи тон подальшiй оповiдi:

Англ.: To the red country and part of the gray country of Oklahoma,
the last rains came gently, and they did not cut the scarred earth [11, c. 3].

Укр.: У червоних краях i деяких сiрих краях Оклахоми випали дощi,
проте ледь-ледь, i це не могло пом’якшити закляклу землю [10, c. 4].

Як бачимо, в наведеному прикладi автор зображує один iз штатiв
США, штат Оклахома. В 30-х роках ХХ ст. цей штат потерпав вiд
наслiдкiв невдалої практики сiльського господарства, тривалої посухи,
аномально високих температур та сильних пилових бурь. Як наслiдок,
тисячi фермерiв були вимушенi переїхати в бiльш родючi райони на
заходi СполученихШтатiв, створюючи безпрецедентний демографiчний
рух.

Звернiмо увагу на те, що використанi прикметники red i gray мають
не тiльки описовий, вiзуальний змiст, але й повиннi створювати в
читача певне психоемоцiйне уявлення про навколишнє середовище,
стан природи. Цi два кольори мають важливий символiчний змiст,
адже червоний є кольором, який асоцiюється з небезпекою, лихом,
застереженням i кров’ю. Цiкавим є й те, що назва штату походить вiд
слiв Okla i Humma, що мовою iндiанської народностi чокта, яке мешкає
на пiвденному заходi США, означає «червонi люди».

Вiдтак, перекладаючи цi прикметники лише як «червоний» та
«сiрий» при перекладi неминуче втрачається iнтертекстуальнiсть, тому
що лише в уявi того, кому знайома описувана мiсцевiсть, можуть
сформуватися певнi вiзуальнi та емоцiональнi образи, що не є можливим
для українського читача.

На пiдтримку вищезазначеного виступає й те, що автор недарма
використовує слова the last rains, маючи на увазi, що дощi й справдi
були чи не останнi в життi нещасних мешканцiв Оклахоми. Як бачимо,
перекладач вважав за краще вилучити цi слова зi свого перекладу,
що не є припустимим. Звернемо увагу й на словосполучення scarred
earth, якi перекладенi як «заклякла земля». Прикметник scarred, який
утворюється вiд iменника scar — «шрам», «рубець», — скорiш за
все означає те, що земля була виснажена, змучена засухою та вся
покрита трiщинами, тобто, в певному сенсi, спотворена шрамами.
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Тому, вважаємо, що переклад прикметника scarred як «закляклий»,
тобто такий, що є непорушним, не вiдповiдає намiру автора подiбною
персонiфiкацiєю пiдсилити в читача враження про приреченiсть, яку
повиннi вiдчувати герої оповiдання вiд вигляду вмираючої землi. Слiд
також зазначити, що використана модуляцiя деформує образ в уявi
реципiєнта перекладу. Вiдтак, запропонуємо власний варiант перекладу:
На червонi землi та частину сiрих земель Оклахоми випали дощi,
та їх лагiдного дотику було замало, щоб пробити пошрамовану
трiщинами землю.

Далi, на сторiнках роману ми можемо простежити кардинальний
злам в ходi оповiдання. Так, подiї роману переносять читача разом iз
героями The Grapes of Wrath на велику дорогу. Вiдтепер ми стаємо
свiдками постiйного перемiщення, яке починається з Оклахоми та
закiнчується омрiяною Калiфорнiєю. «Iдея руху, дороги завжди
розбурхувала американця, була близькою його серцю. Вся iсторiя
нацiї — це нiби то хвилi переселень на Захiд» [2, с. 8]. Розглянемо
приклад зi сторiнок твору:

Англ.: 66 is the path of people in flight, refugees from dust and shrinking
land, . . . and shrinking ownership, from the desert’s slow northward
invasion. . . . From all of these the people are in flight, and they come
into 66. 66 is the mother road, the road of flight [11, c. 137].

Укр.: Шосе 66 — стезя мандрiвникiв, утiкачiв од пилу й неродючої
землi . . . i власного зубожiння, од повiльного вторгнення пустелi
на пiвнiч. . . . Од усього цього люди тiкають на шосе 66. 66-е — це
головна траса, шлях утiкачiв [10, c. 149].

Вважаємо, що перед очима читача постає iнша картина Route 66. Це
не те шосе, яке в Америцi ще називають «Шосе Вiлла Роджерса», дорога,
яка асоцiюється з незабутнiми мандрiвками та пригодами. Але ми
бачимо «стезю», яка простягнувшись майже через всю країну, є немов
лiнiєю життя, по якiй тисячi збiднiлих, зневiрених людей рухаються на
захiд у пошуках лiпшої долi. Автор влучно її називає the main migrant
road, «головною дорогою мiгрантiв», даючи зрозумiти, що «втiкачi»
були саме мiгрантами у своїй власнiй країнi. Слiд вказати на неточнiсть
перекладу словосполучення the path of people in flight, яке подано в
перекладi, як стезя мандрiвникiв. Зауважимо, що автор мав за мету
вказати читачам на те, що люди рятувалися втечею вiд пустелi, голоду i
зубожiння, а це не має нiчого спiльного iз мандрiвкою, яка асоцiюється
з позитивними враженнями та спогадами.

Далi бачимо такi слова як the mother road i the road of flight «головна
траса» або дослiвно «материнська траса» та «дорога утiкачiв», якi
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мають ледь не буквальне значення. Зазначимо, що поданий переклад не
вiдповiдає тексту оригiналу, тому як в ньому є стилiстичнi втрати. Адже
бачимо, що Route 66 cтала справжнiм прихистком для переселенцiв,
як матiр, до якої дитина звертається у скрутi. Вважаємо, що переклад
the mother road як «головна траса» є надлишковою експлiкацiєю, яка
призводить до втрати персонiфiкацiї i спрощення авторського стилю
у перекладi. Можемо запропонувати свiй переклад уривку: Шосе 66 —
стезя переселенцiв, утiкачiв од пилу й неродючої землi . . . i власного
зубожiння, од повiльного вторгнення пустелi на пiвнiч. . . . Од усього
цього люди тiкають на шосе 66. 66-е — це дорога життя, шлях
порятунку.

Вимушена мандрiвка героїв оповiдання руйнує звичнi нам стерео-
типи про цю країну, її народ, його звичаї та традицiї. Завдяки зобра-
женню дороги ми маємо змогу вiдчути простiр роману в динамiцi:
змiнюються краєвиди, ландшафти, населенi пункти. Вiдбувається не
тiльки мiграцiя людей, але й культурних образiв. Читач лiпше усвi-
домлює положення героїв твору в просторi та часi.

Далi ми бачимо, як Дж.Стейнбек продовжує розвивати панорамну
картину дiйсностi, формуючи ще один ключовий просторовий образ —
образ пустелi. Цей образ явно географiчний, але вiн також має iнший
змiст — пустельнiсть простору, його незаповненiсть. Пустеля являє
собою межу старого та нового життя сiм’ї Джоуд, це лiнiя перетину
мiж рiзними просторами. Подивимось як автор зображує пустелю:

Англ.: They climbed into the high country of Arizona and through a
gap they looked down on the Painted Desert. . . . The sun drained the dry
rocky country, and ahead were jagged broken peaks. . . . And now they were
in flight from the sun and the drought [11, c. 236].

Укр.: Сiм’я забралася на високе плато Аризони, i крiзь просвiт
мiж скелями побачила Кольорову пустелю. . . . Сонце виснажило
сухий скелястий край, i вдалинi виднiли поламанi зазубленi шпилi. . . .
I тепер вони тiкали вiд сонця й посухи [10, c. 259–260].

Як бачимо з цього прикладу, на шляху до Калiфорнiї сiм’ї Джоуд
доведеться здолати пустельний край, який займає велику територiю
пiвденного заходу країни, проходячи через такi штати як Нью-Мексико,
Аризона та Калiфорнiя. У цьому випадку, ми маємо справу з описом
Пейнтед-Дезарт, або Кольорової пустелi, яка займає значну територiю
штату Аризона. Свою назву цей край отримав завдяки тому, що його
пустельнi пагорби мають забарвлення зi смуг червоного, жовтого,
бiлого, блакитного та бузкового кольорiв. В цьому прикладi ми
бачимо досить вдалий для читацького сприйняття шлях передачi
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географiчної назви. Адже, калькування назви пустелi Painted Desert
як «Кольорова пустеля» має описовий характер, який викликає
вiзуальний образ цiєї незвичайної мiсцевостi навiть в уявi читача, який
нiколи не був там. Таким чином, перекладач зберiгає образ, створений
Дж.Стейнбеком. Втiм, наших героїв не захоплює мальовничий
краєвид, адже «виснажений скелястий край» зi своїми «поламаними
зазубленими шпилями» не передвiщає нiчого, окрiм небезпеки. Автор
зображує пустелю як певну межу мiж двома частинами Америки:
ситою i ледащою, та голодною i працьовитою.

В романi The Grapes of Wrath образ пустелi є також бiблiйною
алюзiєю. Можна порiвняти шлях сiм’ї Джоуд з обставинами переказу
про Вихiд євреїв з єгипетського полону пiд проводом Мойсея. Для
героїв твору здолання пустелi стає мучеництвом, яке треба витерпiти
на шляху до нового життя.

Далi в оповiданнi, нарештi, наступає кульмiнацiйний момент
тривалого шляху сiм’ї Джоуд — Калiфорнiя. Подолавши вбивчу спеку
мертвої пустелi, герої роману потрапляють на цю дивовижну землю. У
своєму описi автор рiзко переходить вiд зображення образу пустелi до
зображення квiтучого штату. Це є цiлком виправдано з географiчних
мiркувань, тому як на сходi Калiфорнiї лежить пустеля Мохаве,
за якою розташована велика зелена долина штату. Проте, на нашу
думку, автор керується iншими намiрами. Змальовуючи такий рiзкий
контраст, вiн намагається пiдсилити враження читача та викликати в
його уявi багатi просторовi образи. Подивимось на прикладi:

Англ.: . . . and then — suddenly they saw the great valley below them.
Al jammed on the break and stopped. . . “Jesus Christ! Look” he said.

The vineyards, the orchards, the great flat valley, green and beautiful,
the trees set in rows, and the farm houses [11, c. 267].

Укр.: . . . а потiм вони раптом побачили внизу розлогу долину. Ел
натиснув на гальма i став. . .

— Iсусе, дивiться! — крикнув вiн.
Виноградники, фруктовi сади, широка рiвна долина, зелена й

чарiвна, дерева висадженi рядами, i фермерськi будиночки [10, c. 294].
Як бачимо, в цьому прикладi автор майстерно розбудовує перед

очима читача образ природи, образ землi, до якої направленi всi
сподiвання i прагнення героїв оповiдання. Сама iдея пошуку «землi
обiцяної» робить роман Дж.Стейнбека своєрiдним гiмном «Золотого
штату». Нажаль, українським читачам, принаймнi тим, хто не бачив
природу штату, буде важко сформувати в уявi сталi просторовi образи
Калiфорнiї, не маючи вiдповiдникiв у власнiй мiсцевостi. Вiдтак,
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переклад не передає всю повноту вражень вiд побаченого сiм’єю Джоуд.
Нам не слiд забувати, який вплив повинен мати вигляд багатої та
родючої землi на розуми i серця переселенцiв-селян, людей якi знають
i люблять землю.

В цьому зв’язку, прикметник great на позначення долини, що
перекладено модуляцiєю як «розлога», не справляє на читача потрiбного
враження, подiбного до того, яке мали головнi герої оповiдання вiд
побаченого. Також слiд зазначити, що образ землi є одним iз фунда-
ментальних в Бiблiї. У Святому Письмi є дуже багато згадувань про
родючi долини, великi та малi, з назвами та без. Таке зображення землi
обумовлено тим, що iзраїльтяни, здебiльшого, жили на пустельних
пагорбах i не мали змогу користуватись всiма благами землi, придатної
для землеробства. Вочевидь, перекладачу було важко iнтерпретувати
емоцiйний стан персонажiв, враховуючи те, що на вiдмiну вiд автора,
вiн не має особистих уявлень про штат. Вважаємо, що словосполучення
the great valley слiд було перекласти як «велична долина», зберiгши
семантику i прагматику оригiналу.

У наступному уривку автор продовжує розвивати образ дивовижної
краси цього краю:

Англ.: The spring is beautiful in California. Valleys in which the fruit
blossoms are fragrant pink and white waters in a shallow sea. . . . And then
the leaves break out on the trees, and the petals drop from the fruit trees and
carpet the earth with pink and white . . . cherries and apples, peaches and
pears, figs which close the flower in the fruit. . . . All California quickens
with produce [11, c. 408].

Укр.: Весна в Калiфорнiї чарiвна. Долини, де розквiтають
фруктовi дерева, — наче духмянi бiлi й рожевi хвилi бiля морського
узбережжя. А потiм листя вкриває дерева, i пелюстки опадають з
плодових дерев i встеляють землю рожево-бiлим покровом . . . вишнi
та яблука, персики та грушi, iнжир; квiтка вiнець плода. . . . Уся
Калiфорнiя змагається [10, c. 460].

Як бачимо з даного прикладу, перед нами зображення, що вражає
своєю реальнiстю, явнiстю, навiть вiдчутнiстю. Дж.Стейнбек малює
картину близької його серцю Калiфорнiї яскравою, дивовижною, майже
казковою. Примiтним є й те, що подiї роману вiдбуваються весною, в
той особливий час, коли все навколо немов перероджується, даючи всiм
надiю на нове життя. Тому не дивно, що саме в цю пору року, автор
створює художнiй простiр Калiфорнiї, в якому опиняються головнi
герої роману.

Звернемо нашу увагу й на те, що подiбне зображення цього краю,
повинно створити рiзкий контраст в естетичному сприйняттi читача
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мiж зображеннями простору мертвої пустелi та покинутої Джоудами
Оклахоми. На противагу землi, що гине, вводиться художнiй образ
землi, що навпаки живе, квiтне та дарує нове життя та надiю. Бачимо
такий епiтет, як fragrant pink and white waters «духмянi бiлi й рожевi
хвилi», як це подає перекладач. Перед очима читача з’являється образ
казкового моря, квiтучих садiв з безлiччю дивовижних фруктiв, що
чекають, коли їх зiрвуть.

Щодо перекладацького аспекту, то в цьому прикладi слiд
вiдзначити вдалу роботу фахiвця. Можна з впевненiстю сказати, що
йому вдалося передати вiзуальнi образи багатої, родючої Калiфорнiї.
Проте, зауважимо, що переклад речення All California quickens with
produce, яке подається як «Уся Калiфорнiя змагається» не є вiрним.
Напевно, автор мав на увазi, що весною природа Калiфорнiї немов
вiдновлюється, оживає розмаїттям рослин, квiтiв i плодiв. На користь
цього твердження виступає й один iз варiантiв перекладу дiєслова
quicken «оживати», «пожвавлюватися», а словом produce називають
урожай, сiльськогосподарську продукцiю. Є також й iнше, досить
цiкаве значення словосполучення: ним позначають стан, коли жiнка
починає вiдчувати рух плода пiд час вагiтностi. Можна запропонувати
такий варiант: Уся Калiфорнiя ось-ось повинна була розродитися
плодами. Вкотре ми бачимо, що для Дж.Стенбека є характерним
використання персонiфiкацiй при описi природи, землi, рiдного краю.
Вiн часто уподiбнює їх до жiнки, матерi. У перекладi цi елементи
часто втраченi, або переданi невiрно, що збiднює авторський стиль,
спрощує його.

Висновки. В ходi дослiдження було опрацьовано 70 прикладiв
з тексту роману The Grapes of Wrath, якi мiстять прояви хронотопу.
В 57 прикладах дається опис географiчного простору та простору
природи, 7 прикладiв демонструють прояви художнього часу, в
6 прикладах подано хронотоп через призму героїв роману. Вважаємо
детальне зображення географiчного простору однiєю iз визначних
рис авторського стилю Дж.Стейнбека. Тип хронотопу визначає
спосiб перекладу. Так, природнi явища однаково зрозумiлi i читачам
оригiналу, i перекладу: їх часто передають дослiвно, традицiйними
вiдповiдниками. При цьому транспонування змiстiв у перекладi
зберiгається. Нацiонально-прецедентнi явища бiльшою мiрою зрозумiлi
читачам мови оригiналу, тому у перекладi передаються дослiвно
та, зазвичай, потребують експлiкацiї у виглядi перекладацького
коментаря. Соцiумно-прецедентнi явища вимагають фонових знань в
однаковiй мiрi й вiд читачiв оригiналу, й вiд читачiв перекладу, тому
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можуть передаватися як дослiвно, так i через експлiкацiю. Втiм, ми
вважаємо, що переклад хронотопу потребує вiд фахiвця професiйної
iнтуїцiї та вiдчуття авторського стилю. Розходження в поглядах
науковцiв щодо трактування категорiй часу i простору, а також
невелика кiлькiсть робiт, присвячених данiй проблемi, є пiдставою
для подальших перспектив роботи й уточнення висловлених ранiше
в лiнгвiстичнiй думцi мiркувань щодо визначення, ролi та мiсця
хронотопу в художньому творi.

Список використаної лiтератури
1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования

разных лет. Москва: Художественная литература, 1975. 504 с.
2. Злобин Г.П. как зрели «Гроздья гнева». По ту сторону мечты:

страницы американской литературы XX века. М.: Худ. лит., 1985.
335 с.

3. Кандрашкина О.О. Категории пространства, времени и хронотопа в
художественном произведении и языковые средства их выражения.
Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
Самара: Самарский государственный технижеский университет,
2011. Т. 13, №2 (5). С. 1217–1221.

4. Кушнина Л.В. Теория гармонизации: опыт когнитивного анализа
переводческого пространства. Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009. 195 с.

5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве.
СПб.: Искусство, 1998. 285 с.

6. Марова Н.Д. Парадигмы интерпретации текста: монография: В 2
ч. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2006. 316 с.

7. Пластинина Н.А. Феномен хронотопа как метод филологического
анализа текста. Вестник Нижневартовского государственного
гуманистическог университета, Нижневартовск, Россия. 2013.
№2. С. 42–46.

8. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 2-е,
испр. и доп. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.

9. Топоров В.М. Пространство и текст // Текст: семантика и
структура. М.: Наука, 1983. 301 с.

10. Стейнбек Джон. Грона гнiву / Джон Стейнбек ; Пер. з англ. Ольги
Смольницької. Київ: КМ-Букс, 2018. 608 с.

11. Steinbeck, John. The Grapes of Wrath. United Kingdom : Penguin
Random House UK, 2017. 536 p.



Актуальнi питання фiлологiї та методики викладання мов
2020. Випуск 3 (15) ч. 1. C. 236–246

УДК 811.111’25:821.111-31.09Остiн]:305

О.Ю.Кириченко,
студентка магiстратури

факультету iноземних мов
Криворiзький державний
педагогiчний унiверситет

Науковий керiвник:
кандидат фiлологiчних наук,

доцент Бережна М.В.

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ
(на матерiалi роману Джейн Остiн

Pride and Prejudice)

Кириченко О.Ю. (наук. кер.: канд. фiлол. наук, доц. Бережна М.В.).
Гендерний аспект перекладу (на матерiалi роману Джейн Остiн
Pride and Prejudice).
Стаття присвячена гендерному аспекту в перекладi художнього тексту.
Жiночий i чоловiчий пiдходи до перекладу роману Дж.Остiн Pride and
Prejudice значно вiдрiзняються. Проаналiзовано два сучасних переклади
роману українською мовою. Визначено, що Тетяна Некряч пiд час роботи з
текстом надає перевагу бiльш конкретним поняттям, обирає вiдповiдники,
семантично ближчi до оригiнального тексту. Водночас, жiнка-перекладач
часто використовує оцiнну лексику, виходячи з особистого сприйняття
ситуацiї. Володимир Горбатько обирає стабiльнiшу емоцiйну палiтру i
частiше використовує нейтральнi лексичнi одиницi, що формує бiльш
об’єктивне ставлення до змiсту. Також помiчено, що чоловiк-перекладач
тяжiє до експлiкацiї у перекладi, що призводить до збiльшення обсягу
перекладеного тексту.

Ключовi слова: гендер перекладача, художнiй переклад,
Джейн Остiн, Pride and Prejudice, гендернi маркери мовлення,
чоловiчий / жiночий пiдхiд до перекладу.

Кириченко А.Ю. (науч. рук.: канд. филол. наук, доц. Бережная М.В.).
Гендерный аспект перевода (на материале романа Джейн Остин
Pride and Prejudice).
Статья посвящена гендерному аспекту в переводе художественного
текста. Женский и мужской подходы к переводу романа Дж.Остин
Pride and Prejudice значительно отличаются. Проанализированы два
современных перевода романа на украинский язык. Установлено, что
Татьяна Некряч при переводе выбирает более конкретные понятия,
предпочитает соответствия, семантически более близкие к оригинальному
тексту. В то же время, женщина-переводчик часто использует оценочную
лексику, исходя из личного восприятия ситуации. Владимир Горбатько
придерживается стабильной эмоциональной палитры и чаще использует
нейтральные лексические единицы, формирует более объективное
отношение к содержанию. Также замечено, что мужчина-переводчик
тяготеет к экспликации в переводе, что приводит к увеличению объема
переведенного текста.
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Kirichenko O.Yu. (academic mentor Doc. M.Berezhna). Gender
Aspect of Translation (based on the novel Pride and Prejudice by
Jane Austen).
The article is devoted to the gender aspect in the translation of a literary text.
Feminine and masculine approaches to the translation of the novel Pride and
Prejudice by J.Austin’s differ significantly. Two modern translations of the
novel into Ukrainian are analyzed. It is determined that Tetyana Nekryach
in translation prefers more specific concepts, chooses equivalents that are
semantically closer to the original text. At the same time, the female translator
often uses evaluative vocabulary based on personal perception of the situation.
Volodymyr Horbatko keeps a more stable emotional palette and more often uses
neutral lexical units, which forms a more objective attitude to the content. I
also notice that the male translator tends to be explicit in the translation,
which leads to an increase in the volume of the translated text.

Key words: translator’s gender, literary translation, Jane Austen,
Pride and Prejudice, gender markers of speech, manhandling /
womanhandling.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими
завданнями. Вивченню поняття «гендер» придiляється особлива увага
в сучасному свiтi, оскiльки вiн пов’язаний з багатьма аспектами
становлення особистостi. Саме тому iснує величезна кiлькiсть термiнiв,
якi можуть пояснити концепцiю цього поняття, залучаючи його до
дослiджень рiзних сфер науки й життя в цiлому. Гендер — спектр
характеристик, що належить до маскулiнностi i фемiнностi. Залежно
вiд контексту, пiд такими характеристиками можуть матися на увазi
соцiальнi структури (зокрема, гендернi та iншi соцiальнi ролi) або
гендерна iдентичнiсть.

Не варто плутати гендер з поняттями «статi» або «роду», тому що
два останнiх позначають бiологiчну приналежнiсть до тiєї чи iншої
статi. «Гендер» поняття бiльш глибоке, воно визначає внутрiшнiй стан
i самоiдентифiкацiю до маскулiнностi або фемiнiнностi. Цим поняттям
оперують багато сфер дiяльностi соцiуму. Гендерна iдентифiкацiя є
вкрай важливою тому що впливає на формування особистостi i на її
дiяльнiсть. Саме тому гендерна проблематика позицiонується в цiй
статтi як головна. Сукупнiсть характеристик, якi притаманнi певному
жанру, так само в свою чергу можуть по-рiзному висвiтлюватися
окремими особистостями. Це обумовлено психологiчними особливостя-
ми iндивiда, з яких так само можуть витiкати питання про соцiальну
та iсторико-полiтичну ситуацiю того чи iншого мовного середовища,
в якому формується культура. Лiтература в свою чергу є проявом
культури i обумовлює її подальший розвиток i збагачення за допомогою
обмiну творчими цiнностями з лiтературами iнших культур.
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Саме в цей момент вплив гендерного аспекту на лiтературу стає
очевидним, адже саме за допомогою перекладу рiзних творiв здiйсню-
ється поширення творчої спадщини нацiї. Варто також враховувати,
що специфiка гендерного перекладу забезпечує в рази бiльшу площу
для дослiджень, оскiльки кожен перекладач може сприймати текст
iндивiдуально та iнтерпретувати його рiзними способами.

Головний iнтерес у роботi становить саме гендерна специфiка та її
вплив, тому будуть розглянутi у порiвняннi чоловiча та жiноча варiацiї
перекладу.

Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй. Дослiдження
перекладацької дiяльностi, проведене Н.Я.Большуновою демонструє
дiапазон iндивiдуально-психологiчних вiдмiнностей в дiяльностi перек-
ладача, якi можуть проявляти себе як у власне успiшностi перекла-
дацької дiяльностi, так i в обраних перекладачем стилях перекладу,
типових для даного диференцiйно-психологiчного типу помилках, у
виборi «домiнанти» перекладу; в переважаннi буквалiзмiв або прева-
люваннi екстралiнгвiстичних складових, що вiдображає суб’єктивний
досвiд перекладача. Комунiкативно-мовний тип перекладу може про-
являтися в домiнуваннi так званого вiльного перекладу, пов’язаного з
акцентуванням на екстралiнгвiстичних компонентах, заснованого на
iнтуїцiї, синтезi змiсту тексту i ментальностi, особистого досвiду, що
може проявлятися у вiдповiдних помилках, i актуалiзує культурно
орiєнтовану домiнанту перекладу [1, с. 159]. Це доводить, що особистий
психологiчний досвiд перекладача впливає на ментальне сприйняття
тексту ним, отже може вiдбиватися у перекладi.

Як зазначає О.А.Радчук, переклад є важливим засобом мiжкуль-
турного спiлкування, тому що служить посередником, сполучною
ланкою, допомагаючи носiям однiєї мовної культури знайомитися з
фактами iншої. Культурологiчний сенс є основним аспектом пiд час
перекладу з iншої мови. Тому про процес перекладу можна говорити
як про безмежну приблизнiсть i вiдноснiсть, враховуючи той факт, що
не iснує однозначної вiдповiдностi мiж тим, як рiзнi мови вiдобража-
ють ознаки реальної дiйсностi [6, c. 95]. На думку багатьох лiнгвiстiв,
iнтелект, культурнi цiнностi, соцiальнi статуси i багато iншого вiдби-
ваються в мовi. Погоджуючись з цiєю позицiєю, можна припустити,
що мовне середовище у сукупностi з географiчним розташуванням
перекладача також можуть визначати лiнгвiстично-культурну базу,
якої надається перевага.

Т.В.Ковалева доповнює: «Складнiсть перекладу текстiв художнiх
творiв пояснюється надзвичайно великою смисловою «завантаженiстю»
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кожного слова. Ця властивiсть виявляється у здатностi письменника
сказати бiльше, нiж говорить прямий сенс слiв в їх сукупностi, змусити
працювати i думки, i почуття, i уяву читача. Художнiй переклад прози
вимагає вiд перекладача найвищої майстерностi, тому що перекладач в
певному сенсi бере на себе роль спiвавтора твору. Художнiй переклад
має бути виконаний так, щоб атмосфера сюжету, стиль автора
повнiстю збереглися. Тому основна мета художнього перекладу полягає
в збереженнi iдиостиля» [6]. Iдиостиль (iндивiдуальний стиль) —
система змiстовних i формальних лiнгвiстичних характеристик,
властивих творам певного автора, яка робить унiкальним втiлений в
цих творах авторський образ мовного вираження. Усi цi властивостi у
сукупностi формують iндивiдуальнiй стиль перекладача, який буде
визначати його майстернiсть.

Як зазначав Ю.Н.Караулов у своїй роботi: «Зв’язок мови i культури
здiйснюється за допомогою тексту, оскiльки одна з ознак тексту — його
спiввiднесенiсть з пам’яттю культури. Бiльш того, мова — специфiчний
спосiб iснування культури, фактор формування культурних кодiв» [2,
с. 262]. Саме тому мова здатна вiдображати культурно-нацiональну
ментальнiсть його носiїв. Мова здатна створювати вербальнi iлюзiї,
як зазначає А.В.Кирилина [3, c. 180]. Це засвiдчує, що культурна
спадщина мови має вплив на спосiб мислення перекладачiв та формує
iндивiдуальну дiйснiсть для кожного з них.

Ю.С.Куликова також приєднується до цiєї думки та зазначає, що
питання про вiдмiнностi в чоловiчiй i жiночiй поведiнцi (як частинi
культурно-нацiонального менталiтету) ставиться досить довгий час. Пiд
час аналiзу мови чоловiкiв i жiнок на рiзних рiвнях мови (фонетичний,
морфологiчний, лексичний i т. д.) дослiдники приходять до висновку
про наявнiсть вiдмiнностей в мовленнi представникiв рiзних гендерних
груп [4, c. 85].

Пiдтвердження актуальностi гендерного аспекту у перекладi можна
знайти у працi Н.А.Салтiвської, яка стверджує, що проблема iснування
психолiнгвiстичних вiдмiнностей мiж чоловiками i жiнками вважається
однiєю з найактуальнiших в сучаснiй лiнгвiстицi та психологiї. Сьогоднi,
в умовах серйозного впливу фемiнiзму на рiзнi сфери життя i науки,
iнтерес до неї особливо великий. Багато дослiдникiв, як закордоннi, так
i росiйськi намагаються виявити дiйсно характернi риси i вiдмiнностi в
мовi чоловiкiв i жiнок, якi могли б бути поясненi з позицiї залежностi
мови iндивiда вiд його статевої приналежностi [7]. Так, Б. Годар вводить
термiн womanhandling на позначення навмисних змiн, якi вносить
жiнка-перекладач у шовiнiстський та сексистський чоловiчий текст.
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Вона вважає, що «фемiнiстичний дискурс — це полiтичний дискурс,
спрямований на побудову нових смислiв i орiєнтований на суб’єкти,
що стають на / за мовою. Вiн прагне розкрити iдеологiчнi способи
сприйняття шляхом розширення повiдомлень, в яких iндивiдуальний
i колективний досвiд походять з критичної позицiї проти соцiальних
контекстiв патрiархату та його мови. У цьому фемiнiстичнi тексти
породжують теорiю тексту як критичну трансформацiю» [10, с. 44].
Дослiдження К. I.Леонтьєвої також пiдкрiплює цю думку. Науковець
вказує, що при перекладi текстiв авторiв iншого щодо перекладача
гендеру, досить часто вiдбувається або елiмiнацiя гендерномаркованих
смислiв тексту (часткова або повна), або їх значна модифiкацiя. Вона
також зазначає, що стратегiя manhandling «чоловiчий пiдхiд», як i
стратегiя womanhandling «жiночий пiдхiд» може бути використана як
у вiдношеннi деяких «чоловiчих» перекладiв «жiночих» текстiв, так i
навпаки [6, с. 56].

Мета статтi— визначити специфiку гендерного впливу на переклад
художнього тексту на матерiалi роману Дж.Остiн Pride and Prejudice
та двох перекладiв українською мовою, виконаних В.К. Горбатько
(2005 р.) та Т.Є.Некряч (2011 р.).

Виклад основного матерiалу. На переклад, як будь-яке ство-
рення тексту, впливає загальна соцiальна ситуацiя. Вона вiдбивається
на психологiчному станi перекладачiв та формує їх власне ставлення
до тексту, а це в свою чергу вiдбивається у їх роботах. Соцiум висту-
пає каталiзатором пiд час формування певних соцiальних стереотипiв
та норм. Як зазначає С.М.Оксамитна: «Гендернi стереотипи, як уза-
гальненi уявлення про чоловiкiв i жiнок, виявляються насамперед як
гендерно-рольовi стереотипи, що стосуються прийнятностi рiзноманiт-
них ролей i видiв дiяльностi для чоловiкiв i жiнок, а також як стерео-
типи гендерних рис, тобто психологiчних та поведiнкових характерис-
тик, притаманних чоловiкам i жiнкам. Цi два компоненти гендерних
стереотипiв тiсно пов’язанi мiж собою. Гендернi ролi зумовленi дифе-
ренцiацiєю всiх членiв суспiльства на двi категорiї — чоловiкiв i
жiнок — та передбачають очiкувану вiд них цiннiсну й нормативну
поведiнку» [5].

Усе це у сукупностi формує мовне та ментальне середовище в
якому виконується переклад. Як можна побачити з дат публiкацiї
перекладiв, обидвi роботи були виконанi у перiод, коли ролi чоловiка
та жiнки у суспiльствi стали рiвноправними. Можна припустити,
що перебуваючи у середовищi, де жiнка зараз має рiвний статус з
чоловiком, авторка перекладу буде сприймати соцiальну нерiвнiсть
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бiльш гостро. Вона може придiлити цьому аспекту бiльше уваги нiж
чоловiк, бiльш ретельно добираючи лексичнi та засоби для передачi
соцiальної нерiвностi тогодення.

Рiзницю мiж чоловiчим та жiночим перекладом можна побачити
уже у назвi роману. В оригiналi бачимо Pride and Prejudice, де присутня
алiтерацiя, але до перекладу назви українськi перекладачi пiдiйшли
по-рiзному. Чоловiк-перекладач у своєму дослiвному варiантi Гордiсть
i упередженiсть втрачає стилiстичний засiб, очевидно вважаючи його
нерелевантним для української культури. Жiнка-перекладач визнала за
необхiдне зберегти цей прийом i у перекладi, тому її переклад отримав
назву Гiднiсть i гонор. За семантикою чоловiчий переклад ближче
до оригiналу, оскiльки слово Pride має основнi значення «гордiсть»
або «гiднiсть», а слово Prejudice «упереджена думка», «упередженiсть».
Жiночий переклад зберiгає першу одиницю через дослiвний переклад i
передає другу модуляцiєю, змiщуючи акцент в сторону зарозумiлостi,
чванливостi, бундючностi. Втiм, такий зсув є цiлком доречним у
контекстi роману, адже саме такими якостями надiлений в очах Елiзабет
Беннет при першому знайомствi Фiцвiльям Дарсi. Стилiстично жiночий
переклад ближче до оригiналу.

Як уже було зазначено, психологiчнi особливостi можуть вiдiгравати
провiдну роль пiд час перекладу. Психологiчнi портрет формує емо-
цiйний фон перекладача. Широко розповсюджена думка про те, що
жiнкам притаманний широкий емоцiональний дiапазон та сентимен-
тальнiсть. Цi властивостi є базовою площиною сприйняття. Чоловiки
прагнуть конкретики та меж, якi будуть вiдокремлювати особисте
вiд суспiльного, емоцiї вiд обов’язку. Цiлком очiкувано, що такi рiзнi
шляхи сприйняття будуть впливати на вибiр мовних засобiв пiд час
обробки тексту. Не варто очiкувати, що переклад буде кардинально
рiзний, але вiдмiнностi на морфологiчному, лексичному, синтаксичному
та стилiстичному рiвнях будуть характеризувати мовну поведiнку
чоловiка та жiнки. Пiдтвердження цьому факту можна знайти у
наступних фрагментах твору та його українських варiацiях (оскiльки
переклад В. Горбатька хронологiчно перший, наскрiзно у роботi вiн
подається першим, а переклад Т.Некряч — другим):

Англ.: Mr. Bennet’s property consisted almost entirely in an estate of
two thousand a year, which unfortunately for his daughters, was entailed,
in default of heirs male, on a distant relation [13, с. 20].

Укр. 1: Багатство мiстера Беннета майже повнiстю складалося
з маєтностi, котра давала двi тисячi фунтiв доходу на рiк i котру,
за вiдсутностi спадкоємця по чоловiчiй лiнiї, — на превеликий жаль
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для його дочок — мав успадкувати як родове майно якийсь далекий
родич [2, с. 7].

Укр. 2: Власнiсть мiстера Беннета майже повнiстю складалася з
його маєтку, який приносив двi тисячi фунтiв на рiк, але, на бiду його
дочок, мав перейти, через бiк прямих спадкоємцiв чоловiчої статi,
тобто за законами майорату до одного далекого родича [3, с. 33].

Варто звернути увагу на те, як було перекладено поняття
property. Бачимо, що перекладачi обрали рiзнi варiанти з українських
вiдповiдникiв. Жiнка-перекладач надає перевагу iменнику «власнiсть»,
а чоловiк-перекладач — «багатству»; i це яскраво вiдображає рiзне
ставлення перекладачiв до описуваного поняття. Звертаючись до
словника, можна побачити, що слово property перекладається саме як
«власнiсть». За сюжетом цей варiант також є ближчим до оригiналу,
оскiльки сiм’я мiстера Беннета була небагата, а пiсля його смертi
дочки залишаться без спадщини, оскiльки родовий маєток, який i
становить власнiсть, повинен перейти до далекого родича по чоловiчiй
лiнiї. З цього можна зробити висновок, що жiнка-перекладач добирає
семантично ближчi українськi еквiваленти. Можливо, жiнка сприймає
власнiсть, як можливiсть убезпечити себе, дiтей, сiм’ю i досягти спокою.
Жiночi iнстинкти бiльш спрямованi на досягнення почуття безпеки, як
фiзично так i матерiально. Саме тому варiант «власнiсть» пiдсвiдомо є
бiльш безпечним, а тому привабливим для жiнки. Чоловiк сприймає
матерiальнi блага, як можливостi, що можуть бути використати для
задоволення. Також це пiдтверджується перекладом «на превеликий
жаль для його дочок. . . », оскiльки жiнкою вiдсутнiсть забезпечення
та гарантiй сприймається дуже гостро, тому iнтерпретацiя «бiда»
виявляється бiльш доречною, в той час, як чоловiк ставиться до
ситуацiї дуже вiдсторонено, нiбито спостерiгаючи збоку i використовує
бiльш стриманий варiант.

Розглянемо ще один приклад:
Англ.: After listening one morning to their effusion on this subject,

Mr. Bennet coolly observed. . . [13, с. 21].
Укр. 1: Вислухавши якось уранцi черговi виливи захоплення на цю

тему з боку своїх дочок, мiстер Беннет прохолодно зауважив. . . [2,
с. 7].

Укр. 2: Вислухавши якось уранцi їхнє базiкання на цю тему, мiстер
Беннет холодно зауважив. . . [3, с. 34].

Ставлення до поняття effusion знову має рiзне емоцiйне забарвлення
у перекладачiв. Чоловiк з терпимiстю ставиться до порожнiх розмов
молодих дiвчат, навiть з певною iронiєю називає це «виливами
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захоплення», сприймаючи це, як властиву молодим дiвчатам легко-
важнiсть. Жiнка, навпроти, виказує незадоволення їх поведiнкою
бiльш рiшуче, називаючи це «базiканням». Cambridge Dictionary виз-
начає effusion як «виливи», в нашому випадку виливи емоцiй, що пiд
впливом контексту набуває негативного сенсу, тому що передбачає
марнотратство часу та сил слухача. В цьому випадку чоловiк-перек-
ладач визнав за необхiдне перекласти цей вислiв ближче до оригiналу
для збереження легкого вiдтiнку доброзичливої iронiї. Жiнка-перек-
ладач надала перевагу бiльш емоцiйно навантаженому варiанту
перекладу, обравши негативно забарвлений еквiвалент в українськiй
мовi, щоб пiдкреслити марнiсть порожнiх розмов та легковажнiсть
молодих дiвчат.

Наведемо ще такий приклад:
Англ.: Lydia was a stout, well-ground girl of fifteen, with a fine

complexion and good-humoured countenance; a favourite with her mother,
whose affection had brought her into public at an early age. She had high
animal spirits, and a sort natural self-confidence. . . [13, с. 33].

Укр. 1: Лiдiя була високою i впевненою в собi дiвчиною мiцної
статури з добродушним виразом обличчя, що мало прекрасний колiр.
У своєї матерi вона була улюбленицею i завдяки цьому ще у ранньому
вiцi почала з’являтись у товариствi. Вона вiдзначалася надзвичайною
життєрадiснiстю i природженим почуттям власної значущостi,
котре переросло в самовпевненiсть. . . [2, с. 11].

Укр. 2: Лiдiя була ставна, рослява дiвчина п’ятнадцяти рокiв,
iз гарним рум’янцем i добродушним виразом обличчя. Вона була
улюбленицею матерi, завдяки потуранням якої почала з’являтися на
свiтських зiбраннях у зовсiм юному вiцi. Лiдiя мала якусь тваринну
енергiю i вроджену самовпевненiсть. . . [3, с. 52].

Рiзниця мiж сприйманням дiйсностi та її вiдображенням також
рiзниться пiд час перекладу. Чоловiк-перекладач з бiльшою терпля-
чiстю ставиться до героїнi. Можливо саме з цiєї причини її вiк було не
вказано, згадки про те, що Лiдiя почала виходити в свiт ще у ранньому
вiцi, на його думку цiлком достатньо. Вiн описує її м’якше, бiльш
загально та бiльше уваги придiляє її зовнiшностi. Ознайомившись з
жiночим варiантом перекладу, читач бачить осуд дiям матерi. Замiсть
лексеми affection «любов, прихильнiсть» маємо «потурання», яким
зазвичай зазначають надмiрно поблажливе, невимогливе ставлення.
Передаючи опис дiвчини, жiнка-перекладач надає перевагу бiльш
конкретним епiтетам та висловлюванням, близьким до оригiнального
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тексту. Така оцiнна лексика як «потурання», «самовпевненiсть», «тва-
ринна енергiя» висловлюють засудження з боку жiнки-перекладача.

У цьому ж уривку звертаємо увагу на ставлення до соцiуму. Жiнка-
перекладач пафосно називає його «свiтське зiбрання», на противагу,
у перекладi В.К. Горбатько з’являється варiант «товариство». Це
знову пiдкреслює рiзницю мiж сприйняттям жiнки-перекладача та її
колегою протилежної статi. Цей приклад свiдчить, що чоловiк сприймає
соцiальне середовище як простiр, де вiн може знайти однодумцiв,
реалiзувати себе як особистiсть, функцiонувати як член суспiльства,
бо чоловiки мали бiльше прав у соцiумi. Для жiнки в той час,
суспiльство було лише засобом досягнення певного статусу, за який
боролися бiльшiсть жiнок та молодих дiвчат. Перш за все, це була
можливiсть отримати вигiдну пропозицiю i тим самим видiлися серед
своїх суперниць. Для них це був моральний поєдинок, саме тому варiант
«свiтське зiбрання» виявляється бiльш доречним.

Слiд звернути увагу, що чоловiк-перекладач неодноразово вдається
до експлiкацiї у перекладi, що в результатi призводить до збiльшення
обсягу тексту. Розглянутий приклад є яскравим пiдтвердженням, адже
у порiвняннi з жiночим перекладом цей уривок є довшим на десять
слiв. При цьому частину iнформацiї про вiк персонажа було взагалi
вилучено. В останнiй частинi чоловiчий переклад бiльш розгорнутий:
замiсть простої характеристики natural self-confidence «вроджена
самовпевненiсть», бачимо надлишкову експлiкацiю «природжене
почуття власної значущостi, котре переросло в самовпевненiсть»,
яке акцентує увагу на цiй рисi характеру, вiдображаючи негативне
ставлення перекладача.

Варто також звернути увагу на художнi засоби, якими оперують
перекладачi. Наведенi вище приклади iлюструють, що Т.Є.Некряч
використовує бiльш колоритну українську мову, її художнi засоби дуже
доцiльно поєднують у собi необхiднi емоцiйне забарвлення та лексичне
навантаження. Наприклад, у перекладi Т.Некряч можна зустрiти
такi слова як «балачки», «базiкання», «порозсiдатися», «оздоби»,
«балакуча», «галасливий» та iн. Це свiдчить про те, що авторка
майстерно володiє українською мовою та використовує її глибиннi
ресурси. Лексика у перекладi В.К. Горбатько видається нейтральною
та поверхневою у порiвняннi з лексичним наповненням перекладу
його колеги. Тут вплив має не тiльки гендерна належнiсть, але й
мiсце народження i проживання, перша i друга рiдна мова, загальний
рiвень освiти, професiйної пiдготовки i досвiду, обрана перекладацька
стратегiя, лiтературнi вподобання i багато iнших факторiв.
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Висновки та перспективи подальших пошукiв у даному
науковому напрямку. Ураховуючи факти, що було викладено вище,
можна зробити висновок, що переклад — це дуже складне явище,
яке можна порiвняти з компонуванням багатьох мовних ланок в
єдиний лiтературний механiзм. Варто ураховувати численнi фактори,
якi впливають на результат та формують стиль перекладача. Текст
переломлюється через призму бачення перекладача й iнколи набуває
нових барв та акцентiв. Було з’ясовано, що гендерний аспект вiдiграє
значну роль пiд час перекладу. Це зумовлено багатьма психологiчними
та соцiальними вiдмiнностями обох статей, що пiдсвiдомо регулюють
їх поведiнку та формують рiзнi аналiтичнi концепцiї. Як виявилося,
чоловiк та жiнка по-рiзному сприймають дiйснiсть, їх реакцiї також
мають рiзнi мотиви.

На прикладi двох перекладiв можна зазначити, що жiнка-
перекладач перекладає ближче до оригiнального тексту. Чоловiк-
перекладач частiше виявляє творчий пiдхiд, вiдступає вiд оригiналу та
використовує бiльш нейтральне лексичне наповнення. Жiнка сприймає
та оцiнює змiст бiльш критично, в результатi цього її ставлення
вiдображено у перекладi у виглядi семантичних, стилiстичних,
прагматичних зсувiв. Чоловiк-перекладач залишається спостерiгачем,
зберiгаючи неупередженiсть i тяжiє до використання надмiрної
експлiкацiї. Проведене дослiдження вносить вклад у визначення
особливостей жiночого / чоловiчого перекладу, пропонуючи новi
аспекти для подальшої перевiрки i зiставлення з iншим практичним
матерiалом.
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Переклад табуйованої лексики у романi Дж.Р.Р.Мартiна «Гра
престолiв»: гендерний аспект.
У статтi дослiджено гендерний аспект перекладу табуйованої лексики у
художньому творi. Матерiалом дослiдження є роман Дж.Р.Р.Мартiна
«Гра престолiв» i два його переклади українською мовою, виконанi
Наталею Тисовською та В’ячеславом Бродовим. Визначено основнi
групи табуйованої лексики для дослiджуваного твору: слова на
позначення продажної жiнки, найменування частин тiла i фiзiологiчних
процесiв. Встановлено, що жiнка-перекладач надає перевагу вилученню,
генералiзацiї чи модуляцiї при перекладi, уникає дослiвного перекладу,
роблячи переклад стилiстично нейтральним. На противагу, чоловiк-
перекладач використовує дослiвний переклад, конкретизацiю i
компенсацiю, уводячи стилiстично-знижену лексику навiть там, де вона
нейтральна в оригiналi. Вважаємо цi стратегiї яскравими прикладами
жiночого та чоловiчого пiдходiв до перекладу, оскiльки в обох випадках
змiнюється авторська iнтенцiя.

Ключовi слова: гендер автора, гендер перекладача, гендер
персонажа, табуйована лексика, жiночий пiдхiд до перекладу,
чоловiчий пiдхiд до перекладу.

Лозовская Е.А. (науч. рук.: канд. филол. наук, доц. Бережная М.В.).
Перевод табуированной лексики в романе Дж.Р.Р.Мартина
«Игра престолов»: гендерный аспект.
В статье исследован гендерный аспект перевода табуированной лексики в
художественном произведении. Материалом исследования является роман
Дж.Р.Р.Мартина «Игра престолов» и два его перевода на украинский
язык, выполненные Натальей Тысовской и Вячеславом Бродовым.
Определены основные группы табуированной лексики для исследованного
произведения: слова для определения продажной женщины, наименования
частей тела и физиологических процессов. Установлено, что женщина-
переводчик отдает предпочтение опущению, генерализации или модуляции
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при переводе, избегает дословного перевода, делая перевод стилистически
нейтральным. Напротив, мужчина-переводчик использует дословный
перевод, конкретизацию и компенсацию, добавляя стилистически
сниженную лексику даже там, где она нейтральная в оригинале. Считаем
данные стратегии яркими примерами женского и мужского подходов к
переводу, поскольку в обоих случаях меняется авторская интенция.

Ключевые слова: гендер автора, гендер переводчика,
гендер персонажа, табуированная лексика, женский подход к
переводу, мужской подход к переводу.

Lozovskaya K. (academic mentor Doc. M.Berezhna). Translation of
Taboo Vocabulary in JRR’s Game of Thrones: Gender Aspect.
The article examines gender aspect of taboo words translation in fiction. The
material of the research is the novel “A Game of Thrones” by G.R.R.Martin
and its two Ukrainian translations by Natalia Tysovska and Viacheslav
Brodovyi. There were defined main groups of taboo words for the studied
novel: words to define prostitutes, names for body parts and physiological
processes. It was defined that female translator prefers omission, generalization,
or modulation in translation and avoids word-for-word translation making
translation stylistically neutral. On the contrary, male translator uses literal
translation, concretization, and compensation, adding colloquial and taboo
words even when they are stylistically neutral in the original text. I consider
these strategies to be good examples of womanhandling and manhandling in
translation, because, in both of the cases, the author’s intention is changed.

Key words: author’s gender, translator’s gender, character’s
gender, taboo words, womanhandlind, manhandling.

Постановка проблеми. Сьогоднi гендернi дослiдження при-
ваблюють увагу все бiльшої кiлькостi дослiдникiв. Вивчення того,
як фактор гендера впливає на вибiр мовних засобiв у рiзних мовах
становить порiвняно нову сферу дослiдження у лiнгвiстицi. Часто
гендер впливає на те, якими словами ми користуємося у мовi. В особ-
ливостi це можна побачити у такiй категорiї лiнгвiстичних одиниць
як табуйована лексика. За С. I.Ожеговим: «Табу — у первiсних
народiв: релiгiозна заборона, що накладається на яку-небудь дiю,
слово, предмет; зараз (перен.) взагалi про що-небудь заборонене» [10].
Окрiм цього термiну на позначення тої самої категорiї лiнгвiстичних
одиниць, iснують iншi, наприклад: лайливi слова, знижена лексика,
ненормативна лексика або обсценна лексика. У цiй роботi використо-
вуємо термiн табуйована лексика, хоча багато авторiв вважають
вищевказанi поняття синонiмiчними.

Протягом багатьох рокiв вживання таких одиниць було заборонено
цензурою, яка ставила своєрiднi бар’єри, що виключали такого
роду лексику з тексту (як оригiналу так i перекладу), тим самим
роблячи його стилiстично нейтральним. Яскравим прикладом є роман
Д. Г.Лоуренса «Коханець ледi Чаттерлей» написаний у 1928 роцi. Через
наявнiсть сцен сексуального характеру, використання табуйованої
лексики, а також звернення до таких тем як сексуальнiсть та жiноча
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невiрнiсть, у багатьох країнах свiту роман був сприйнятий як виклик,
кинутий суспiльству та його моралi. Через це його заборонили до
друку у багатьох країнах свiту [12, с. 42]. Однак з часом обмеження
почали послаблюватися, i вже у 1960 роцi роман опублiкували у
Великiй Британiї, а пiсля цього заборону на друк зняли й iншi країни,
серед яких Австралiя, Канада, США, Японiя та Iндiя [12, с. 43].

Якщо говорити про українську лiтературу, то за часiв Радянського
Союзу на використання обсценної лексики накладалося табу, хоча у
дорадянський перiод використання нецензурної лексики не забороня-
лося [17, с. 54]. Так за Е.В. Боєвою: «Ненормативна лексика, вживання
якої в українськiй художнiй лiтературi ще донедавна входило до
розряду табу, активно функцiонує у багатьох жанрах свiтової лiтера-
тури» [1, с. 196]. Це у свою чергу поставило питання перед переклада-
чами, як перекладати такого роду лексику. При її перекладi гендер
перекладача вiдiгрiє не останню роль. За словами Л.М.Рубана:
«Працюючи з художнiм текстом, перекладач повинен враховувати
гендернi й культурологiчнi особливостi мови перекладу, звертати увагу
на стереотипнi судження про чоловiка та жiнку, прагнути бути не
лише перекладачем, а й спiвавтором твору» [13, с. 65]. Однак, це не
завжди можливо, оскiльки гендер перекладача пiдсвiдомо впливає на
його / її розумiння тексту, а також на прийняття рiшень, щодо вибору
мовних засобiв при перекладi.

Аналiз остатнiх дослiджень i публiкацiй. Поняття «гендер»
увiйшло у лiнгвiстичну парадигму тiльки у другiй половинi ХХ сто-
рiччя, набагато пiзнiше нiж у iнших гуманiтарних науках [14, с. 130].
Гендер (англ. gender «рiд») — соцiально-психологiчна характеристика
особистостi, сформована у процесi соцiалiзацiї, що визначає людину як
чоловiка чи жiнку i обумовлена культурою, традицiями, соцiальними
очiкуваннями та нормами [16, с. 43].

Одне з перших дослiджень в областi гендерної лiнгвiстики було
проведено американським професором Робiн Лакофф. У своїй книзi
«Мова та мiсце жiнки», що датується 1975 роком, автор описує
вiдмiнностi мiж чоловiчим та жiночим стилями спiлкування [14, с. 130].
Саме її праця поклала початок активним гендерним дослiдженням у
сучаснiй лiнгвiстицi [2, с. 71].

Гендер автора твору, а також персонажiв, за яких письменник
прописує дiалоги, впливає на текст мовою оригiналу, а гендер
перекладача — на текст перекладу. Цi впливи можуть мати як
свiдомий, так i пiдсвiдомий характер, що робить тему надзвичайно
актуальною для дослiдження. Так, I. В.Денисова розглядає гендерний
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фактор, як структуротворчий елемент художнього твору i його
перекладу, а також, як елемент, що впливає на втiлення художнiх
образiв та сюжетних лiнiй. За думкою автора, недооцiнення гендерного
елементу при перекладi приводить до появи прагматичних помилок,
якi у художнiй лiтературi вважаються найбiльш значимими [5, с. 42].

У широкому розумiннi переклад залежить вiд нацiональної куль-
тури рецептора, яка, в залежностi вiд її фемiнної / маскулiнної спря-
мованостi, є гендерно маркованою. З iншого боку, цiльовий текст зазнає
безпосереднього впливу перекладача як гендерної особистостi, що не
може не впливати на текст перекладу. Перекладач є представником або
жiночої, або чоловiчої статi, з властивим їй/йому набором гендер-
них характеристик, суспiльно та культурно зумовлених. Гендерна
iдентичнiсть перекладача неминуче виявляється в її / його iндивiду-
альнiй стилiстицi, — виборi граматичних форм, лексичних уподобан-
нях, емоцiйнiй забарвленостi мови i т. д. Тому важливим критерiєм
адекватностi перекладу є гендерна неупередженiсть створюваного
перекладачем дискурсу. Адже окрiм «власного гендера» перекладач,
що перепускає текст через себе, «переживає» i гендер автора оригi-
нального тексту, що призводить до синтезу гендерних iдентичностей.
А оскiльки жоден переклад не може бути гендерно нейтральним,
то «гендер оригiналу», проходячи через гендерно зумовлену призму
свiдомостi перекладача, або затьмарюється «гендером перекладача»
або, навпаки, заступає останнiй. Проте, мiж цими полюсами критич-
ного прояву гендерної iдентичностi автора i перекладача можливе
«протистояння» (у кращому випадку) та «нашарування» (небажане
для тексту перекладу) мовних проявiв гендерної iдентичностi суб’єктiв
дискурсу [6, с. 412].

Найскладнiшою проблемою лiтературного твору є gender intrigue
«таємниця гендера», в якому iснує багаторiвнева структура гендерних
вiдносин, створена автором оригiналу, який вiдображає образи чоловi-
кiв i жiнок вiдповiдно до свого особистого уявлення про чоловiчiсть
та жiночнiсть i соцiяльнi стереотипи, iснуючi у культурi, до якої
належить автор, або, можливо, вiдповiдно до iншої культури, яку
автор намагається вiдобразити у своєму творi, описуючi подiї, що
вiдбуваються у iншiй країнi. Перекладач повинен зрозумiти у чому
полягає ця «таємниця гендера» та належним чином втiлити образи,
створенi автором, i в той же час перекладач не повинен руйнувати
загальну структурну сюжетну лiнiю та гендернi характеристики
тексту [3, с. 65].

Iснують певнi закономiрностi того, якi мовнi засоби використовують
жiнки та чоловiки при перекладi. Так у дослiдженнi О.Паненко мова
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йде про те, що «Чоловiк-перекладач при перекладi емоцiонального
стану використовує слова iз найменшою емоцiональною iндексацiєю —
частiше вживає вступнi слова, особливо тi, що мають значення конста-
тацiї факту, наприклад: «очевидно», «безсумнiвно», «звичайно»; вiддає
перевагу експресивним, особливо стилiстично зниженим виразам, нав-
мисно роблячи мову грубiше; значно скорочує текст при перекладi.
Жiнка-перекладач — часто використовує вигуки, наприклад: «ой!»,
«ай!», «ах!»; використовує багато вступних слiв, визначень, обставин,
займенникiв i доповнень, а також модальних конструкцiй, що вира-
жають рiзну ступiнь непевностi, ймовiрностi, невизначеностi; виражає
схильнiсть до використання «престижних», стилiстично високих форм,
клiше, книжної лексики; використовує конотативнi нейтральнi слова та
вирази, евфемiзми; активно використовує фразеологiзми; використовує
оцiночнi вирази (слова та словосполучення) замiсть називання за iменем.
За її словами, такi рiзницi у текстах перекладiв пояснюються перш за
все бiологiчними факторами, якi впливають на психологiчнi та мовнi
рiзницi мiж гендерами» [11, с. 97].

У зарубiжних працях, написаних в iдеологiчних рамках фемiнiзму,
приводиться багато прикладiв того, як у перекладах, виповнених жiн-
ками, маскулiннiсть, домiнуюча у текстi вихiдної мови трансформува-
лась у фемiннiсть, як iронiзувалися вiдображенi в текстi вихiдної
мови гендернi стереотипи, актуальнi для автора-чоловiка. У такому
випадку мова йде про навмисну модифiкацiю / елiмiнацiю гендерно-
маркованих сенсiв перекладачем. В англомовнiй лiтературi подiбна
стратегiя отримала назву womanhandling, що можна перекласти
як «жiночий пiдхiд» (або «трактування», «звернення», «обробка» i
навiть «манiпулювання»). Звiсно ж, що аналогiчний запропонованому
представниками захiдної фемiнiстичної критики термiн, але вже в
форматi manhandling «чоловiчий пiдхiд», може бути використаний
i по вiдношенню до деяких «чоловiчих» перекладiв «жiночих» тек-
стiв [7, с. 2]. При реалiзацiї стратегiї manhandling вiдбувається свого
роду «нав’язування» реципiєнту тексту мови перекладу актуальних
для перекладача i його гендерної субкультури iдеологiї, цiнностей i
стереотипiв. Це позбавляє текст мови перекладу потенцiйної множин-
ностi естетичного ефекту (властивої оригiналу), яку в якостi одного з
ключових складових параметрiв художностi / поетичностi передбачає
бiльшiсть художнiх / поетичних текстiв, в першу чергу сучасних,
створених у рамках характерної для модернiзму i постмодернiзму
естетики протиставлення [7, с. 7].

Щодо табуйованої лексики, iснує багато як вiтчизняних, так i
зарубiжних дослiджень, присвячених цим лiнгвiстичним одиницям,
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серед iнших роботи М.Гроховського, О.А.Давиденко, Л.А.Ставиць-
кої, М.Р.Ткачiвської, Чунмiн Гао. Були визначенi рiзнi категорiї
обсценної лексики; але у цьому дослiдженнi використано класифiка-
цiю Л.А.Ставицької, як найбiльш релевантну для нашого матерiалу.
За словником, укладеним дослiдницею, обсценна лексика охоплює такi
основнi групи слiв та їх похiднi: 1) найменування «непристойних»,
соцiально табуйованих слiв, що називають частини тiла; 2) наймену-
вання процесу здiйснення статевого акту; 3) назви повiї, продажної
жiнки; 4) найменування фiзiологiчних функцiй (вiдправлень); 5) назви
«результатiв» фiзiологiчних вiдправлень [15, с. 18].

Аналiзуючи переклади творiв письменникiв-постмодернiстiв, слiд
виокремити такi способи вiдтворення нецензурної лексики: 1) перепису-
вання лексичних одиниць (мова йде, зазвичай, про iншомовнi вкрап-
лення), або повернення у мову-джерело; 2) переклад за допомогою
ад’єктивного iнтенсифiкатора; 3) за допомогою фразеологiчної одини-
цi; 4) за допомогою скатологiзмiв; 5) за допомогою унiверсального
лайливого слова на позначення ознаки; Зустрiчаються випадки, коли
при перекладi скатологiзм опускається [17, с. 54].

При перекладi ненормативної лексики велике значення має поза-
мовна ситуацiя, тобто те, кому належать тi чи iншi висловлювання, якi
мiстять ненормативну лексику, кому їх адресовано, за яких обставин
i з якою метою. Це може стати тим чинником, котрий визначить
правильнiсть вибору адекватної лексеми пiд час перекладу мовної
ситуацiї, де вживаються ненормативнi вирази й образи [4, с. 147]. Для
перекладу деяких елементiв використовують компенсацiю — метод
перекладу, за якого певнi елементи втраченi й передаються в текстi
перекладу по-iншому [4, с. 146].

Як можемо побачити, iснує безлiч робiт, у яких дослiджується
гендерний аспект у перекладi, або табуйована лексика, але не було
знайдено робiт на тему як гендер впливає на переклад саме табуйованої
лексики при передачi з англiйської на українську мову. Тому вважаємо,
що наша робота актуальна та робить вклад у розвиток гендерного
перекладознавства.

Мета статтi: визначити вплив гендера перекладача на спосiб
перекладу табуйованої лексики у художньому текстi.

Виклад основного матерiалу. Матерiалом дослiдження є роман
Дж.Р.Р.Мартiна «Гра престолiв», а також два його переклади
українською мовою, за авторством Наталiї Тисовської та В’ячеслава
Бродового. Переклад Н.Тисовскої є офiцiйним перекладом роману,
опублiкованим виданням «Країна Мрiй» у 2018 роцi, через це у ходi
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роботи даний переклад буде позначено як «Переклад 1». Переклад
В.Бродового є аматорським, i вiн є у вiльному доступi в iнтернетi,
його позначаємо як «Переклад 2».

Усього було виявлено 307 прикладiв вживання табуйованої лексики,
якi розподiленi за такою класифiкацiєю: фiзiологiя — 155 прикладiв,
анатомiя — 106, старовинна професiя — 46. Значна кiлькiсть табуйованої
лексики в романi пов’язана з тим, що для Дж.Мартiна теми насилля
та сексу є ключовими для його творчостi, а описуванi сцени носять
вiдвертий характер. В одному з iнтерв’ю вiн коментує це так: «Я можу
описати у найменших деталях як сокира проламує людський череп, i
нiкого це не збентежить. Але як тiльки я аналогiчним чином опишу як
фалос входить у лоно, то отримую листи, вiд обурених на мене людей.
Це мене розчаровує, це шаленство. Кiнець кiнцем фалос, що входить
у лоно, дарує набагато бiльше задоволення, нiж сокира, що проламує
голову» [19].

Розглянемо на прикладах, якi способи вiдтворення табуйованої
лексики обирають перекладачi:

Англ.: Never believe anything you hear at a woman’s tit [18, с. 6].
Переклад 1: Та не можна вiрити словам, почутим бiля жiночих

грудей [9, с. 6].
Переклад 2: Але ж ти дарма вiриш побрехенькам з-пiд жiночої

цицьки [8, с. 1].
В оригiналi можемо побачити слово tit, яке у значеннi «жiночi

груди» має позначки «грубе / сленг / знижене» в залежностi вiд
словника. За семантикою вiдносимо лексему до категорiї «анатомiя».
У жiночому перекладi вжито нейтрально забарвлене слово «груди»,
хоча в оригiналi — знижене. З одного боку даний переклад можна
було б вважати адекватним, оскiльки слово «груди» передає сенс
закладений автором, але з iншого боку, воно змiнює стилiстику
оригiналу, адже за контекстом розмову мiж собою ведуть чоловiки-
воїни, i за допомогою стилiстично-зниженого слова передається
негативне ставлення персонажiв. Сер Ройс висмiює острахи своїх
пiдлеглих, вважаючи їх марними, заснованими на казках, якi матерi
чи годувальницi розповiдають малим дiтям. Вважаємо, що у цiй
ситуацiї збереження табуйованої лексики було б доречним. Такий
спосiб перекладу вiдносимо до випадкiв жiночого пiдходу у перекладi,
оскiльки жiнка-перекладач пом’якшує повiдомлення, закладене
чоловiком-автором i пов’язане з темою «жiнка». У другому перекладi
була повнiстю збережена стилiстика, оскiльки перекладач обрав
слово «цицька», що також належить до зниженої лексики у цiльовiй
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мовi. Таким чином, чоловiчий переклад у цьому випадку стилiстично
ближчий до оригiналу. Вiдзначимо, що у цьому варiантi використано
компенсацiю i нейтральне слово anything, яке у жiночому перекладi
перекладено нейтральним «словам», у чоловiчому перекладi передано
зниженим «побрехенькам». В цiлому, такий варiант вписується в
контекст.

Перейдемо до прикладу з категорiї «фiзiологiя»:
Англ.: And if you must wed him and bed him for that, you will. . . I’d let

his whole khalasar fuck you if need be, sweet sister, all forty thousand men,
and their horses too if that was what it took to get my army. Be grateful it
is only Drogo [18, с. 678].

Переклад 1: I якщо для цього тобi доведеться жити з ним i спати
з ним, то так i буде, — посмiхнувся вiн. — Та нехай хоч весь халасар
має тебе, люба сестро, всi сорок тисяч комонникiв, разом з їхнiми
кiньми, якщо такою буде цiна за наше вiйсько. Скажи спасибi, що
йдеться тiльки про Дрого [9, с. 722].

Переклад 2: I якщо для цього треба, аби ти одружилася i зляглася
з ним, то так i буде. . . Щоб отримати їхнє вiйсько, я б пустив тобi
мiж нiг увесь халазар, люба сестро, усiх сорок тисяч наїзникiв разом
з їхнiми кiньми! Тож подякуй, що твоєю дiркою бавитиметься сам
лише Дрого [8, с. 417].

В оригiналi нас цiкавлять такi уривки: . . . wed him and bed him. . . ,
I’d let his whole khalasar fuck you if need be. . . , та Be grateful it is
only Drogo. У словнику дiєслово bed у значеннi «виконувати подружнi
обов’язки» має позначку «застарiле», що вписується в зображуваний
всесвiт, який за розвитком технологiй та загальним рiвнем культури
персонажiв нагадує середньовiчну Європу. Дiєслово fuck належить до
табуйованої лексики i позначається як «грубе / непристойне / знижене».
Третiй елемент складається з нейтральних компонентiв. Як можемо
побачити, Н.Тисовська у своєму перекладi використовує для першої
одиницi нейтральне «спати», для другої — нейтральний евфемiзм
«має», навiть коли в оригiналi була використана знижена лексика, для
третьої — нейтральне «йдеться». На сенс такого роду трансформацiї
не впливають, але для другої частини змiнюють стилiстику оригiналу,
що не бажано при перекладi. Автор навмисне використовує табуйовану
лексику для реплiки Вiсериса Таргарiєна. Таким чином пiдкреслюється
жорстокiсть персонажа до власної молодшої сестри, безпринципнiсть
i грубiсть. У перекладi образ пом’якшується; вiдносимо приклад до
випадкiв жiночого пiдходу у перекладi. В.Бродовий першу одиницю
передає табуйованим «злягатися», другу — зниженим «пустити мiж
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нiг», третю — табуйованим словосполученням «дiркою бавитиметься».
Як бачимо, такий варiант значно знижує стилiстику оригiналу, хоча
смисл повiдомлення передано вiрно i образ персонажа не змiнюється у
вихiдному текстi. Такий переклад вiдносимо до чоловiчого пiдходу у
перекладi.

Зустрiчаються випадки, коли перекладачi роблять помилки через
невiрне сприйняття / вiдтворення iнформацiї, зумовлене (принаймнi
частково) їх гендерною приналежнiстю:

Англ.: She has had her blood. She is old enough for the khal. . . [18, с. 35].
Переклад 1: У неї вже пiшла кров. До хала вона вже доросла. . . [9,

с. 36].
Переклад 2: Вона має кров, породу, i цiлком доросла для хала. . . [8,

с. 18].
В оригiналi можемо побачити She has had her blood «в неї вже

почалися мiсячнi». У жiночому перекладi все передано вiрно, синонi-
мiчним словосполученням. У чоловiчому перекладi бачимо перекла-
дацьку помилку. Очевидно, чоловiк-перекладач сприймає фразу бук-
вально, випускаючи з виду особливостi жiночої фiзiологiї. Дайенерiс
Таргарiєн, про яку йде мова, i справдi походить з королiвського роду:
її батько був королем Семи Королiвств. Але навiть граматика цього
речення не дає перекласти його саме так, тому що в оригiналi викори-
стано дiєслово у формi Present Perfect, який вказує на результат
дiї, перехiд героїнi з дiвчинки до жiнки. В цьому випадку переклад
Н.Тисовської є бiльш вдалим.

Також слiд вказати на випадки, коли лексика дослiджуваних груп
використовується для створення гри слiв:

Англ.: A red-haired whore in a wisp of painted silk pushed open a
secondstory window. “Is it the boy king that’s died now?” she shouted
down, leaning out over the street. “Ah, that’s a boy for you, they never last
long” [18, c. 657].

Переклад 1: На другому поверсi вiдчинила вiкно рудокоса повiя в
тонкiй сорочцi з розфарбованого шовку. — На цей раз помер малолiтнiй
король? — крикнула вона вниз, визирнувши на вулицю. — Ай, от вам
i хлопець, нiколи вони надовго не затримуються [9, c. 698].

Переклад 2: Рудоволоса шльондра у клаптi розмальованого шовку
розчахнула вiконницi другого поверху. — А цього разу хто помер?
Часом не король-хлопчак? — заволала вона, перехилившись через
пiдвiконня на вулицю. — Вони, хлопчаки, отакi — надовго їх не
вистачає! [8, c. 403].
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Розглянемо оригiнал детальнiше. По-перше, тут бачимо слово
whore, яке використовується на позначення проститутки жiночої статi,
i яке словник позначає «застарiле». У жiночому перекладi використано
стилiстично нейтральний вiдповiдник «повiя», у чоловiчому — вульга-
ризм iз синонiмiчним значенням. За смислом обидва переклади
адекватнi, за стилiстикою — жiночий переклад ближче до оригiналу. У
другiй частинi уривка використано багатозначне дiєслово last, на основi
якого побудовано гру слiв. З одного боку, дiєслово можна зрозумiти у
його найширшому значеннi «тривати, витримувати», тобто мова йде
про перебування молодого короля на престолi. З iншого боку, оскiльки
говорить саме повiя, i говорить про хлопця, дiєслово сприймається
у значеннi «триматися, стримуватися», тобто на вказує на те, що
недосвiдченi хлопцi швидко закiнчують статевий акт. У жiночому
перекладi бачимо спробу зберегти гру слiв, але на нашу думку це не
найвдалiший варiант. Фразу «от вам i хлопець, нiколи вони надовго не
затримуються» можна сприймати бiльше у тому сенсi, що хлопцi дуже
швидко кидають дiвчат, тобто мають з ними не серйознi стосунки, але
сексуальний пiдтекст втрачено. На такого роду розумiння тексту мiг
вплинути гендер перекладача, адже жiнка не хоче бути використаною
тiльки для сексу, а прагне стосункiв. У чоловiчому перекладi гру слiв,
образ i семантику оригiналу передано вiрно, тому вважаємо переклад
В. Бродового у даному випадку бiльш вдалим.

Висновки i перспективи. Робимо висновок, що при вiдтвореннi
табуйованої лексики у дослiджуваному матерiалi жiнка-перекладач, як
правило, обирає бiльш стилiстично-нейтральний варiант або вилучає
зниженi лексеми взагалi. Це призводить до втрати мовленнєвої харак-
теристики персонажiв та змiни їх образiв в уявi читача перекладено-
го тексту. Вважаємо такi випадки характерними прикладами жiночо-
го пiдходу у перекладi (womanhandling). У чоловiчому перекладi спос-
терiгаємо протилежну тенденцiю: чоловiк-перекладач не тiльки передає
табуйовану лексику дослiвно, зберiгаючи її знижене стилiстичне забар-
влення, вiн також передає нейтральнi одиницi оригiналу зниженою /
табуйованою лексикою. Це так само призводить до змiни мовленнєвої
характеристики персонажiв та їх зсувiв у їх сприйняттi читачем.
Вважаємо такi випадки характерними прикладами чоловiчого пiдходу
у перекладi (manhandling). Серед подальших перспектив дослiдження —
аналiз робiт iнших авторiв та перекладачiв з метою визначення, чи є
окресленi тенденцiї характерними для бiльшостi випадкiв, чи носять
поодинокий, непрогнозований характер i взагалi не є показником впливу
гендера перекладача на перекладений текст.
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vice versa. To create our classification, we proposed areas in which scientists’
works are grouped according to general criteria for their researcher issues. We
have structured existing attitudes and identified the little-studied issues for
our further researching.

Key words: translation, children’s literature, classification.

Постановка проблеми. Переклад дитячої лiтератури — недо-
статньо вивчена проблема в українському науковому просторi. Саме
тому метою нашої роботи є виявлення особливостей перекладу
дитячої лiтератури в дослiдженнях українських науковцiв. Мету
було реалiзовано у таких завданнях: зробити вибiрку наукових
джерел, згрупувати й проаналiзувати їх за проблематикою дослiджень,
систематизувати та охарактеризувати пiдходи до розгляду категорiї
«переклад дитячої лiтератури».

Предметом дослiдження виступaють аспекти, за якими ми
спробували класифiкувати здобутки українських лiтературознавцiв з
проблем перекладу дитячої лiтератури з англiйської мови українською
та навпаки. Об’єктом дослiдження є працi українського наукового
товариства ХХI столiття, що вплинули на розвиток парадигмального
дослiдження та на роботу видавництв та перекладачiв. Актуальнiсть
нашого дослiдження полягає у проведеннi ґрунтовного аналiзу особли-
востей перекладу дитячої лiтератури українською мовою крiзь призму
дослiджень українських науковцiв.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Насамперед, дамо
визначення перекладу дитячої лiтератури. Як i загалом художнiй
переклад, переклад дитячої лiтератури є вiдтворенням тексту iншою
мовою, перекодуванням його з мови оригiналу на мову того, хто читає
твiр. Водночас лiтература для дiтей — особлива, бо розрахована на
особливу аудиторiю. Власне художнiй текст для дiтей, за слушним
спостереженням Е.Бєлоглазової, будується лiнiйно для кращого
сприйняття та утримання в пам’ятi, адже поширенi в дитячiй
лiтературi повторюванi елементи створюють ритм, органiзовують
процес сприйняття, а також сприяють зниженню навантаження на
ще слабко розвинену дитячу пам’ять [1]. Тому переклад дитячої
лiтератури — це складний процес, який вимагає уваги до деталей задля
задоволення читацьких потреб маленького читача. Наразi вивченням
рiзних аспектiв проблеми перекладу дитячої лiтератури займається
значна кiлькiсть українських науковцiв, серед яких — М.Варданян,
А.Вознюк, А. Здражко, Р. Зорiвчак, О.Литвиненко, Т.Миколишена,
Ю.Мiнцис, I. Олiйник, А.Потапова та iн.

Виклад основного матерiалу. Переклад дитячої лiтератури —
найуживанiша назва дослiдницької площини, яку вченi означують
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переважно поняттям «переклад для дiтей», оскiльки в цьому варiантi
назви робиться бiльший акцент не на властивостях текстiв для
перекладу, а на дiтях, якi є їх потенцiйними адресатами.

Дослiдження науковцiв України, що присвяченi рiзним аспектам
вивчення перекладiв дитячої лiтератури, ми згрупували за кiлькома
напрямками:

1) методологiчний;

2) iсторiографiчно-видавничий;

3) прагматичний, що включає такi аспекти: проблемно-адаптивний,
нацiонально-патрiотичний, прикладний.

Тож перший напрям, який було видiлено, — методологiчний. До
цiєї групи ми вiднесли науковi розвiдки А.Вознюк та А.Потапової.

А.Потапова визначила специфiчнi риси дитячої лiтератури, такi як
вiк, несформованiсть мовної особистостi, недостатня мовна компетенцiя
та обмежений обсяг знань про навколишнiй свiт, що зумовлюють
необхiднiсть особливого пiдходу до її перекладу. Вiдповiдно до вище-
зазначених рис у статтi розглянуто рiзнi пiдходи до перекладу творiв
для дiтей, а також запропоновано систематизацiю розрiзнених крите-
рiїв такого перекладу. Наприклад, загальна акцентабельнiсть для
рiзних вiкових груп включає: структурну простоту, легкозрозумiлiсть,
гармонiю мiж малюнками i текстом, збереження форми, текстуальну
цiлiснiсть, функцiональну вiдповiднiсть, дотримання педагогiчних
цiлей, стильову вiдповiднiсть та естетичнiсть [11].

Тему критерiїв пiднiмає А.Вознюк, зокрема, коли говорить про
використання перекладацьких стратегiй пiд час перекладу дитячої
художньої лiтератури та доходить висновку, що сучаснi тенденцiї
перекладу потребують вiдходу вiд застарiлої традицiї вибору стратегiї
«тотального одомашнення». Тут це означає наближення тексту до
культури мови, якою вiн перекладається. При цьому може спостерiга-
тися втрата iнформацiї тексту оригiналу. Як альтернативу, дослiдниця
пропонує перекладачам орiєнтуватися на автора оригiналу твору та
з обережнiстю ставитися до первинних стилiстичних i прагматичних
особливостей висловлювання [3].

Другий напрям ми означили як iсторiографiчно-видавничий, у
якому розглядаємо проблему реалiзацiї дитячої лiтератури не на етапi
перекладу, а на етапi друку та спiвпрацi з видавництвами.

Зокрема О.Литвиненко провела дослiдження структури видавни-
чого потоку художньої лiтератури за роздiлом 82 «Художня лiтера-
тура. Лiтературознавство» державних бiблiографiчних покажчикiв
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Книжкової палати України «Лiтопис книг» за перiод 2005–2009 рр.
Аналiз динамiки видання художньої лiтератури свiдчить про безпе-
речне лiдерство оригiнальної художньої лiтератури, середнє спiввiд-
ношення якої до перекладних творiв протягом останнiх п’яти рокiв
становить 83% до 17% [6, с. 7].

Iсторiографiчна проблематика не дуже популярна серед науковцiв,
тому тут було вирiшено зазначити ґрунтовну працю А.Здражка,
який дослiджує українськi переклади дитячої лiтератури початку
ХХ столiття в iсторiографiчному аспектi. У своїй статтi дослiдник
дiйшов висновку, що невелику кiлькiсть опублiкованих перекладiв
лiтератури для дiтей з англiйської мови у 1900–1916 роки можна
пояснити скрутним становищем українських видавництв у перiод
економiчної кризи, посткризової депресiї та назрiванням революцiї.
Проте А. Здражко запевняє, що апологети українського слова все-таки
змогли захистити українське мистецтво перекладу вiд занепаду та як
доказ наводить приклади, а саме: друкарня Наукового товариства iменi
Шевченка у 1902 роцi видає український переклад англiйських казок
та у 1903 роцi — роман Данiеля Дефо «Робiнзон Крузо», друкарня
П.Барського 1904 року видає збiрку оповiдань «Мiж хмарами сонечко»
у перекладi Н. Грiнченко, друкарня С.А.Борисова видає переклад
твору Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» тощо [4].

Третiй напрям нашої класифiкацiї — прагматичний — включає
нацiонально-патрiотичне спрямування перекладiв, свiтовiдчуттєвий,
проблемно-адаптивний та прикладний аспекти. Адже дитяча лiтера-
тура виконує не тiльки розважальну функцiю, але й виховну, розви-
вальну, освiтню, нацiонально-патрiотичну та iдеологiчну.

Аспект нацiонально-патрiотичного виховання розглянуто
у статтях М.Варданян. Зосереджуючись на розкриттi ментального
свiту українцiв, що постає в перекладах української дiаспори творiв
Ф. Г.Бернет, Л.Буссенара, О.Вайльда, Р.Кiплiнга, Д. Г.Мукерджi,
дослiдниця зазначає, що у виборi творiв для перекладу провiдними
стають такi настанови: збереження рiдної мови, забезпечення мiж-
культурної комунiкацiї (пiзнання чужого — природи, культури, звичаїв
та репрезентацiя свого досвiду), популяризацiя цiнностей (доброти,
щиростi, милосердя, спiвпереживання), що не втратило своєї актуаль-
ностi й сьогоднi [2]. В iншiй своїй працi науковиця наголошує, що
нацiонально-патрiотичнi принципи формувалися та впроваджувалися
через «концепцiю освiтнього iдеалу українцiв за кордоном». Українсь-
кi перекладачi реалiзували цю iдею за формулою «загальнолюдськi
цiнностi в нацiональному розумiннi». Рiдна мова, нацiональна гiднiсть,
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християнська толерантнiсть та культурна солiдарнiсть — це тi
компоненти освiтнього iдеалу, якi вартують прийняття сучасною
молоддю в Українi [13].

Як зазначає дослiдниця Р. Зорiвчак, вплив перекладної лiтератури
на свiтовiдчуття народiв загальновизнаний i переклади збагачують
не лише цiльову лiтературу, а й загальну скарбницю свiтової лiтера-
тури. Тому дуже важливо знайомити дiтей з перекладами iноземної
лiтератури. Зазначаючи труднощi та особливостi iсторичного розвитку
українського перекладацтва, науковиця Р. Зорiвчак говорить, що
українська перекладацька традицiя склалася так трагiчно тому, що
українська мова й лiтература — дiйовi важелi формування нацiї в
умовах бездержавностi — нiколи не функцiонували в нормальних
умовах. Саме тому перекладна лiтература вiдiграє надзвичайно
важливу роль у нашому культурному життi i як зберiгач духовних
цiнностей, i як виховний засiб, i як засiб самовиразу нацiї та збагачення
спроможностей рiдної мови. Саме тому, на думку Р. Зорiвчак, перек-
ладна лiтература для українських дiтей — дiтей, що часто були поз-
бавленi рiдномовної школи, — надзвичайно вагома. Насамперед тому,
що перекладна дитяча лiтература значною мiрою виховує в читача
емоцiйнi почуття. Вона збуджує й активiзує творчi сили дитини, роз-
виває оригiнальнiсть думки та критичне мислення. Саме тому плани
видавництв мають визначатися не прибутками, а якнайглибшим розу-
мiнням потреб української культури та дитячої читацької спiльноти.
Читаючи (чи то слухаючи читане), переживаючи чимало, дитина
вчиться керувати своїми почуттями, формується як особистiсть [5, с. 3].

Проблемно-адаптивний аспект прагматичного напряму виок-
ремлюємо у групi праць таких науковцiв як А. Здражко, Ю.Мiнцис,
I. Олiйник, А.Потапова.

А.Потапова зазначає, що типовими вiдхиленнями є спрощення,
скорочення, пурифiкацiя (очищення), модернiзацiя, а також надмiрна
дидактизацiя для того, щоб перекладений твiр вiдповiдав уявленням
iншої культури про його значущiсть для молодого поколiння [12]. А в
iншiй своїй роботi науковиця виступає проти надмiрної доместикацiї
(одомашнення) тексту. За її словами, «переклад дитячої книги повинен
доносити до свого читача вiдчуття чужоземної культури, виконувати не
лише розважальнi, а й дидактичнi функцiї. Дитяча книга у перекладi
виступає своєрiдним “iноземцем”, але таким, який вiльно говорить
мовою цiльової аудиторiї» [11].

I. Олiйник у статтi «Iнтерпретацiя дитячої лiтератури: погляди —
переклади — трансформацiї» аналiзує проблематику перекладiв дитячої
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лiтератури. Особливостi таких текстiв — для читання дiтьми або дiтям —
ставлять перед перекладачем подвiйне завдання: адаптувати текст
для розумiння дитиною та одночасно дотриматися основи першотвору.
Як наслiдок, I.Олiйник видiляє рiзнi рiвнi трансформацiї тексту, що
спостерiгаються при iнтерпретацiї: пояснення, доповнення, видозмiни
значення та спотворення змiсту [10].

Прагматична адаптацiя у перекладi дитячої лiтератури неминуча,
як говорить А.Потапова в iншiй роботi, але її треба застосовувати
помiрковано. Неправильне застосування адаптацiї може призвести
до негативних наслiдкiв: постiйне нiвелювання мiжкультурних
розбiжностей може спричинити порушення принципiв естетизму
та дидактизму, а повсюдна експлiкацiя та симплiфiкацiя в текстi
перекладу веде до зменшення художньої цiнностi оригiнального
тексту i переобтяження тексту перекладу власними додаваннями
перекладача [12].

Ю.Мiнцис та О.Рiзничук у статтi «Специфiка художнього
перекладу дитячої лiтератури» доходять висновку, що головне для
перекладача дитячої лiтератури — донести до цiльової аудиторiї тi ж
почуття, якi викликає оригiнальний текст у свого читача. Дослiдники
говорять, що не слiд остерiгатися незнайомих для дитини образiв пiд
час перекладу, адже дитяча фантазiя допоможе дитинi ще яскравiше
сприйняти текст та познайомитися з iншою культурою. I саме тому
адаптацiя повинна мати мiсце у перекладi дитячої лiтератури [8].

Останнiй напрямок, що ґрунтується на прикладному аспектi
перекладацької дiяльностi, складається не стiльки з теоретичних
дослiджень, скiльки визначається групою праць про переклад дитячих
творiв конкретно-практичного спрямування. Так, Т.Миколишена
розкриває особливостi вiдтворення картини чарiвного свiту англiйської
лiтературної казки в українському перекладi [7], а I. Олiйник проводить
зiставлення україномовних перекладiв збiрки Редьярда Кiплiнга Just
So Stories [9].

Висновки i перспективи подальших пошукiв. Вiтчизнянi
науковцi доволi активно вивчають та розвивають проблему перекладу
дитячої лiтератури, спираючись на рiзнi аспекти дослiдження. Було
виокремлено такi загальнi напрямки: методологiчний (А.Вознюк,
А.Потапова), iсторiографiчно-видавничий (А. Здражко, О.Литвиненко)
та прагматичний (М.Варданян, А.Вознюк, Р. Зорiвчак, Т.Миколишена,
Ю.Мiнцис, I. Олiйник, А.Потапова).

Такий аналiз та систематизацiя сучасних наукових праць допомогли
нам упорядкувати набутi знання задля їх подальшого розвитку,



А.Г.Павленко 265

поглиблення наявних напрацювань, пошуку нових альтернатив та
створення нових парадигмальних пiдходiв до вивчення проблеми.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТИВIВ
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В АУДIО-МЕДIАЛЬНИХ ТЕКСТАХ

Сухонiна К.М. (наук. кер.: канд. фiлол. наук, доц. Бережна М.В.).
Вiдтворення мовленнєвої характеристики детективiв Е.Пуаро i
Ш.Холмса в аудiо-медiальних текстах.
Статтю присвячено мовленнєвiй характеристицi детективiв на матерiалi
фiльму «Вбивство у “Схiдному експресi”» i першої серiї телесерiалу
«Шерлок». Розглянуто особливостi вiдтворення специфiки мовлення
персонажiв в українському перекладi. Пiд мовленнєвою характеристикою
розумiємо поєднання стилiстичних елементiв рiзних рiвнiв мови, харак-
терних для мовлення окремого персонажа. Встановлено, що для створен-
ня мовленнєвого портрету детектива, автори обирають професiйну термi-
нологiю, специфiчнi синтаксичнi конструкцiї для передачi нестандартного
мислення персонажiв, а також засоби створення комiчного ефекту. При
цьому для мовлення Е.Пуаро характерна iронiя, гра слiв та алогiзм, а для
мовлення Ш.Хомса — сарказм, гiпербола та алогiзм. Щоб виокремити
Е.Пуаро серед iнших персонажiв, автор додає до його мовленнєвого
портрету iншомовнi вкраплення. Визначено, що особливостi мовлення
переважно зберiгаються у перекладi через дослiвний переклад, пряме
запозичення, компенсацiю.

Ключовi слова: мовленнєва характеристика, вiдтворення
мовленнєвої характеристики, художнiй текст, детектив,
аудiо-медiальний текст.

Сухонина К.Н. (науч. рук.: канд. филол. наук, доц. Бережная М.В.).
Воссоздание речевой характеристики детективов Э.Пуаро и
Ш.Холмса в аудио-медиальных текстах.
Статья посвящена речевой характеристике детективов на материале
фильма «Убийство в “Восточном экспрессе”» и первой серии телесериала
«Шерлок». Рассмотрены особенности воссоздания специфики речи персо-
нажей в украинском переводе. Под речевой характеристикой понимаем
сочетание стилистических элементов разных уровней языка, характерных
для речи отдельного персонажа. Установлено, что для создания речевого
портрета детектива, авторы выбирают профессиональную терминологию,

©К.М.Сухонiна



268 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 1

специфические синтаксические конструкции для передачи нестандартного
мышления персонажей, а также средства создания комического эффекта.
При этом для речи Э.Пуаро характерна ирония, игра слов и алогизм, а
для речи Ш.Холмса — сарказм, гипербола и алогизм. Чтобы выделить
Э.Пуаро среди других персонажей, автор добавляет к его речевому
портрету иноязычные вкрапления. Определено, что особенности речи пре-
имущественно сохраняются в переводе через дословный перевод, прямое
заимствование, компенсацию.

Ключевые слова: речевая характеристика, воссоздание
речевой характеристики, художественный текст, детектив,
аудио-медиальный текст.

Sukhonina K.M. (academic mentor Doc. M.Berezhna). Rendering of
the detective voice in the audio-medial texts about Hercule Poirot
and Sherlock Holmes.
The article deals with the character’s voice of detectives in the film “Murder
on the Orient Express” and the first episode of the television series “Sherlock”.
It focuses on rendering the specific character’s voice in Ukrainian translation.
Character’s voice is understood as a combination of stylistic elements on
various levels of language, which are peculiar to the speech of a particular
character. I conclude that for the voice of a detective, the authors choose
professional terminology, specific syntactic constructions to convey atypical
thinking of the characters, and means of creating a comic effect. Thus, irony,
play on words and alogism are relevant in Poirot’s speech, correspondingly
sarcasm, hyperbole and alogism are distinctive in Holmes’s voice. To
distinguish Poirot among other characters, the author adds foreignisms to his
voice. I find that speech peculiarities are mainly preserved in the target text
through word-for-word translation, direct borrowing, and compensation.

Key words: character’s voice, character’s voice translation,
literary text, detective, audio-medial text.

Постановка проблеми. Мовленнєва характеристика є одним iз
основних засобiв створення образу персонажа в уявi читача / глядача
художнього друкованого / аудiо-медiального тексту. Антропоцентризм,
як провiдний напрямок сучасного етапу розвитку науки, диктує
необхiднiсть дослiджень, центром яких виступає людина. Розумiння
елементiв, якi формують мовлення персонажа i є ключовими для
побудови його образу, а також їх подальше адекватне вiдтворення при
перекладi є важливими складовими перекладацької компетенцiї.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Мовленнєва
характеристика персонажа мiстить два компоненти: монолог —
мовлення персонажа, що не передбачає безпосередньої вiдповiдi та
дiалог — взаємний обмiн реплiками з iншими персонажами. Мовленнєва
характеристика розкриває характернi риси та властивостi персонажiв
у їх власне-прямому мовленнi, а також в описi її особливостей автором.
Багато дослiдникiв вiдзначають iндивiдуальнiсть та унiкальнiсть
мовного портрета окремо взятої особистостi, що володiє знанням мовної
семантики й законами мовної поведiнки. Мовознавець В.А.Кухаренко
вважає, що «. . . портрет виступає одним iз засобiв iндивiдуалiзацiї
персонажа» [5, c. 142].
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Ю.М.Караулов трактує мовну особистiсть як «сукупнiсть здiб-
ностей i характеристик людини, що обумовлюють створення i сприй-
няття нею мовних текстiв, якi розрiзняються ступенем структурно-
мовної складностi, глибиною i точнiстю зображення дiйсностi й певною
цiльовою спрямованiстю» [2, с. 132]. Традицiйно, в структурi мовної
особистостi дослiдники видiляють три типи елементiв: 1) унiверсаль-
нi — загальнi для всього мовного колективу; 2) соцiально-культурнi —
характернi для певної групи мовцiв (об’єднаних за соцiальними, про-
фесiйними, гендерними, вiковими та iншими ознаками); 3) iндивiду-
альнi — типовi для особи, що показують неповторну iндивiдуальнiсть
її мовленнєвої системи [5, с. 166].

Дослiдження мовлення героїв художнього твору як головного
конструктивного компонента образу персонажа у своїй характеристич-
нiй функцiї має в сучаснiй фiлологiчнiй науцi рiзнi вектори аналiзу.
Мовлення героїв художнього твору сучасною лiнгвiстикою дослiджу-
ється в межах рiзних фiлологiчних наук. Лiтературознавство вивчає
мовленнєвi характеристики персонажiв як один з аспектiв художнього
образу [4, 6, 7]. Лiтературознавцi видiлили рiзнi типи портрета,
визначили його мiсце у лiтературному творi; мовознавцi дослiджували
окремi засоби та стилi, що використовувалися при створеннi художнього
портрета; психологи вивчали його вплив на уяву читача з одного боку,
а з iншого — психiчнi особливостi лiтературного героя [8, с. 182].

Важливим чинником створення образу персонажа в такому випадку
стає суто мовленнєва характеристика героя — тобто, симулювання
можливих його реплiк у рiзних ситуацiях спiлкування. Репродукцiя
особливостей мовлення персонажа без авторського коментаря стає
прямим джерелом iнформацiї для читача. Сприймаючи мовлення
персонажа, читач не тiльки звертає увагу на пряме значення виголо-
шуваного героєм, але й усвiдомлює пiдтекст реплiк, розумiє, чому, з
якою метою їх вимовлено. Представлення у творi реплiк героя без
коментарiв автора дозволяє читачевi скласти власне враження про
персонаж. Через змiну мовленнєвої характеристики персонажа можна
показати змiни у характерi та в образi життя героя, розкрити його
емоцiйний стан, визначити психологiчний тип особистостi.

Мовлення героя виокремлює його серед iнших персонажiв, запам’я-
товується читачем як його риса, яка протиставляє його iншим
героям твору [1, 4, 7, 10]. Тому до перекладу мовленнєвого портрету
у творах художньої лiтератури пiдходять з особливою увагою.
Художнiй переклад має особливостi — вiн передбачає мовленнєву
творчiсть перекладача, а це вимагає вiдповiдного таланту. Художнiй
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переклад можна вважати мистецтвом, адже естетичний ефект тексту
перекладу досягається копiткою творчою працею, що полягає у
вдалому доборi та влучному застосуваннi мовних засобiв. Автор
художнього тексту не намагається робити його вiдповiдним до «законiв
жанру», а навпаки, вдається до таких художнiх прийомiв, якi б
зацiкавили читача, привернули його увагу [3]. Проблема художнього
перекладу — спiввiдношення контексту автора й контексту перекладача.
Художнiй переклад обумовлений не лише об’єктивними чинниками,
але й суб’єктивними. Жоден переклад не може бути абсолютно
точним, позаяк сама мовна система лiтератури-реципiєнта за своїми
об’єктивними даними не може досконало передати змiст оригiналу, що
неминуче призводить до часткової втрати iнформацiї. Щоб у новому
мовному середовищi твiр продовжував «жити» як витвiр мистецтва,
перекладачевi важливо перейняти на себе функцiї автора i певною
мiрою повторити його шлях творення тексту, водночас наповнивши
його новими асоцiативними зв’язками, якi породжували б новi образи,
властивi мовi-реципiєнту [11].

Однак, мовленнєва характеристика персонажа вiдтворюється не
лише у друкованих художнiх текстах, а й в аудiо-медiальних, тобто у
кiно. Кiно характеризують як об’єкт культури, який сприймають через
органи чуття як систему смислiв, у якiй вiдбитi специфiчнi способи
сприйняття й зображення дiйсностi. Кiно постiйно визначає, змiцнює та
перетворює свiтосприйняття глядача [12]. Мовленнєва характеристика в
аудiо-медiальних текстах вiдрiзняється вiд мовленнєвої характеристики
в художнiх текстах тим, що читаючи книгу, ми сприймаємо тiльки
текст, а дивлячись фiльм, ми сприймаємо i текст (в аудiо форматi), i
зображення. Тут ми вiзуально сприймаємо персонажiв, а не уявляємо
їх на основi прочитаного.

Проблема перекладу аудiо-медiальних текстiв займає одне з про-
вiдних мiсць в сучасному перекладознавствi. Вивченню особливостей
таких текстiв i обумовлених цими особливостями труднощiв перекла-
ду присвяченi роботи таких зарубiжних i вiтчизняних лiнгвiстiв, як
К.Райс, Р.Паквiн, В.Є. Горшкова, М.О.Єфремова. Опосередковано
розглядають цю тему численнi теоретичнi роботи з перекладу таких
авторiв, як В.С.Виноградов, С.Влахов, В.Н.Комiсарiв, В.А.Куха-
ренко i С.Флорiн та iн. Однiєю з основних проблем при перекладi
фiльмiв є обмеженiсть кадрiв фiльму за часом i швидкостi вiдтворення,
з якими необхiдно синхронiзувати реплiки персонажiв. Крiм того,
важливу роль вiдiграє зображення на екранi, яке виконує роль
контексту i може додавати до мовлення персонажiв екстралiнгвiстичну
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iнформацiю (пози, жести, мiмiка акторiв), а також обмежувати
можливiсть застосування деяких перекладацьких трансформацiй.
Перекладачевi також необхiдно пiдкреслити колорит iншомовної
культури, який показано у специфiчному гуморi, грi слiв, розмовнiй
лексицi, сленгу, iнтонацiях героїв, i який є вiддзеркаленням iдей
режисера та сценариста кiнофiльму [9, с. 156]. Необхiднiсть збереження
мовленнєвої характеристики в перекладi вважається само собою
зрозумiлою i входить до задач повноцiнного перекладу.

Видiляють кiлька методiв перекладу фiльмiв, найбiльш поширеними
з яких є дубляж, субтитрування i закадровий переклад. Дубляж являє
собою технiку озвучування фiльму, при якiй у глядача створюється
враження, нiби актори насправдi розмовляють мовою перекладу.
Субтитрування — це метод перекладу, коли в кадр iнтегрованi пiдписи
мовою перекладу, якi синхронiзованi iз зображенням i передають змiст
дiалогiв, тексти пiсень, при цьому глядач чує оригiнальну мову акторiв.
Закадровий переклад полягає в одночасному вiдтвореннi дорiжки
мовою оригiналу i дорiжки з перекладом. Таким чином, глядач чує
голоси акторiв в оригiналi й в нього створюється iлюзiя синхронного
перекладу. В роботi аналiзується дубляж фiльму Murder on the Orient
Express у виконаннi студiї Postmodern Postproduction та першої серiї
серiалу Sherlock на замовлення каналу 1+1. Дублювання є популярним
видом перекладу на територiї країн колишнього радянського простору.

Мета статтi: визначити складовi мовленнєвої характеристики
детективiв в англомовних аудiо-медiальних текстах та особливостi їх
вiдтворення в українському перекладi.

Виклад основного матерiалу. У роботi дослiджується мовлен-
нєва характеристика детективiв на прикладах реплiк Еркюля Пуаро
i Шерлока Холмса в аудiо-медiальних текстах. Було встановлено, що
для створення мовленнєвого портрету детектива автори використову-
ють як спiльнi, так i рiзнi елементи мовлення. Оскiльки Еркюль Пуаро
та Шерлок Холмс залученi до однiєї сфери дiяльностi, то в їх мовленнi
можна побачити використання професiйних термiнiв. Розглянемо на
прикладi, що проiлюструє мовлення Еркюля Пуаро:

Англ.: There will be no fingerprints. The killer was disposing of the
murder weapon. C’est là [16, 01:12:32].

Укр.: Вiдбиткiв не буде. Злочинець позбавлявся знаряддя убивства.
C’est là.

У порiвняно невеликому уривку бачимо одразу чотири термiни,
характернi для мовлення представникiв полiцiї, приватних детективiв:
fingerprints «вiдбитки», killer «вбивця», dispose of «позбавлятися
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(доказiв)» та murder weapon «знаряддя убивства». Вони демонструють
глядачу обiзнанiсть персонажа у сферi скоєння та розкриття злочинiв,
характеризують його як професiонала своєї справи. У перекладi
термiни зберiгаються через дослiвний переклад та генералiзацiю (killer
«злочинець»). Таким чином, образ персонажа в уявленнi глядачiв
оригiналу i перекладу збiгається.

Шерлок Холмс також часто використовує в своєму мовленнi термiни,
що належать до кримiнальної, детективної сфери:

Англ.: It’s murder, all of them. I don’t know how. But they’re not
suicides, they’re serial killings. We’ve got a serial killer [17, 00:29:29].

Укр.: Убитi, усi четверо. Не знаю як. Але це не самогубства, а
серiйнi вбивства. У нас є серiйний вбивця.

Тут також бачимо одразу чотири термiни:murder «убивство», suicide
«самогубство», serial killing «серiйне вбивство» та serial killer «серiйний
вбивця». Функцiя термiнiв — пiдкреслити професiоналiзм персонажа,
обiзнанiсть у справi. У перекладi термiни передаються дослiвно або
граматичною замiною (murder «убитi») iз збереженням семантики та
непрямої характеристики персонажа. Реципiєнти отримують однакову
iнформацiю, переклад вважаємо вдалим.

Iнша спiльна риса у мовленнi Шерлока Холмса та Еркюля Пуаро —
використання синтаксичних конструкцiй для передачi особливостей
мислення персонажiв. За сюжетом полiцiя часто не може самотужки
розкрити злочин, а тому звертається до детективiв, адже у них
iнший склад розуму, який дозволяє бачити ситуацiю по-iншому.
Такий нестандартний тип мислення реалiзується через використання
риторичних питань, елiптичних речень i побудови тексту таким чином,
щоб розкрити причинно-наслiдковi зв’язки мiж подiями, зрозумiлi
на початку тiльки головним персонажам. Розглянемо приклад,
коли Еркюль Пуаро, зiбравши всiх пасажирiв «Схiдного Експресу»,
розповiдає про минуле кожного iз них, нарештi робить висновок,
висуваючи аргументи на пiдтвердження своєї думки:

Англ.: A murder should have one victim. When Ratchett kills Daisy
Armstrong. . . a dozen lives are broken, deformed, ended. They demand
justice! Of all these wounded souls, we must finally answer. . . Who among
them is a killer? Who takes up the knife? The answer is. . . No single one
of you could have done it. Nor any pair. It can only have been done. . . by
all of you. Together. Together [16, 01:33:43].

Укр.: У вбивствi завжди одна жертва. Коли ж Ретчет убив
Дейзi Армстронг, десяток життiв було понiвечено та скiнчено. Всi
прагнули помсти. А серед цих нещасних душ треба встановити одну.
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Хто саме з них убивця? Хто взявся за ножа? I вiдповiдь. . . Нiхто з
вас по одинцi не зробив би це. I навiть у парi. Це могли зробити. . .
хiба що ви. . . всi разом. Разом.

В оригiналi реплiка складається з дванадцяти речень: семи
простих повних, чотирьох елiптичних та одного складнопiдрядного.
Це створює динамiчне висловлювання, функцiя якого — створення
саспенсу, утримання уваги глядача. Вибудовується ланцюжок подiй,
взаємозв’язок мiж якими здатний був зрозумiти лише визначний
детектив. В українському перекладi бачимо збереження аргументацiї
персонажа, втiм кiлькiсть речень менше на одне. Подiбне скорочення
зустрiчається часто, оскiльки кiлькiсть складiв в одиницю часу
має бути приблизно однаковою щоб зберегти хронометраж реплiк
i швидкiсть мовлення персонажiв, а середня кiлькiсть складiв у
англiйському словi менша, нiж в українському. Переклад виконано
майже дослiвно, iз використанням граматичних замiн, вилучення
та модуляцiї. Глядачi оригiналу та перекладу в цiлому отримують
однакову iнформацiю, втiм англiйський текст є бiльш емфатичним,
оскiльки елiптичнi конструкцiї менш характернi для англiйської мови,
а для української — є варiантом норми.

Для Шерлока Холмса використання подiбних конструкцiй також
характерна. У процесi розслiдування йому часто доводиться швидко i
доступно пояснювати хiд своїх думок iншим учасникам процесу. Як
наслiдок, вiн часто використовує елiптичнi, простi повнi i неповнi
речення, риторичнi питання, вибудовуючи причинно-наслiдковi зв’язки
в своєму мовленнi. У цьому прикладi Холмс пояснює, яким чином
вiн визначив, що у жертви з собою була валiза i що вона приїхала з
передмiстя з намiром переночувати в Лондонi:

Англ.: Tiny splash marks on her right heel and calf not present on the
left. She was dragging a wheeled suitcase behind her with her right hand.
Don’t get that splash pattern any other way. Smallish case, going by the
spread [17, 00:28:53].

Укр.: Гляньте на праву ногу. Крихiтнi бризки на пiдборi i литцi.
На лiвiй їх немає. У правiй руцi у неї була валiза на колiщатках, тому
лишилися слiди бризок. Судячи зi слiду, валiза невелика.

З чотирьох речень в оригiналi бачимо одне повне просте i
три елiптичних. Як правило, з реплiки вилучаються пiдмет i/або
частина присудка. Їх можна зрозумiти з контексту i детектив не бажає
витрачати зайвий час на детальне пояснення. У перекладi аргументацiя
зберiгається. Тут бачимо протилежну тенденцiю до попереднього
прикладу: щоб надати бiльшої динамiчностi мовленню, перекладач
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використовує членування речення i з чотирьох отримуємо п’ять. Перше
речення розбивається на три. Третє речення вилучено. Вважаємо, що
як i в попередньому прикладi, таке вилучення продиктоване типом
тексту, а саме необхiднiстю вкластися в хронометраж. Не зважаючи
на неповну передачу змiсту, глядачi оригiналу та глядачi перекладу
отримують в цiлому однакову iнформацiю за рахунок збереження
причинно-наслiдкових зв’язкiв. Переклад вважаємо вдалим.

Третя група, яка об’єднує мовленнєвий портрет Еркюля Пуаро та
Шерлока Холмса, складається iз засобiв для створення гумористичного
ефекту. Обидва персонажi мають своєрiдне почуття гумору, причому
для Пуаро характерне використання iронiї та самоiронiї, гри слiв
та алогiзмiв, а для Холмса — гiпербол, сарказму та алогiзмiв. Як
бачимо, алогiзми є спiльною рисою в мовленнi персонажiв, оскiльки
необхiднi не лише для реалiзацiї почуття гумору, але й для вираження
нестандартного мислення. За тлумачним словником української мови,
алогiзм — це лiтературний прийом, який полягає в навмисному
порушеннi (розривi) логiчного зв’язку з метою створення комiзму,
iронiї i т. iн. [13]. Алогiзми в мовленнi Пуаро зустрiчаються зрiдка,
проте вони доволi яскраво характеризують персонаж як людину з
нестандартною логiкою, схильну до iронiї. У наведеному прикладi
вiдбувається розмова мiж Еркюлем Пуаро та Мерi Дебенгем. Мерi
говорить, що їй знайомi вуса головного героя по газетах та називає
його детективом Геркулесом Пуаро, але вiн її виправляє:

Англ.: Hercule Poirot. I do not slay the lions. Mademoiselle [16,
00:09:23].

Укр.: Еркюль Пуаро. Зазвичай, я не нищу левiв. Мадемуазель.
В англiйськiй мовi використовується iм’я Hercules, яке за своєю

формою схоже з iменем нашого головного персонажа Hercule. Рiзниця
полягає лише в однiй лiтерi. Очевидно, Мерi знає iм’я грецького героя
Геркулеса, який є головним персонажем багатьох лiтературних творiв,
картин. Варiант iменi Hercule «Еркюль» є французьким варiантом iменi
Hercules «Геркулес». Власне алогiзм полягає у використаннi фрази I
do not slay the lions «Я не нищу левiв». З точки зору логiки звичайної
людини рiзниця мiж героєм античностi та бельгiйським детективом
очевидна i полягає не лише у тому, що Пуаро не вбиває хижих тварин.
Тим не менше цiєю фразою детектив демонструє свої гарнi знання
iсторiї та лiтератури, високий рiвень iнтелекту та самоiронiю.

Алогiзм, як одиниця мовлення, залишається у перекладi через
майже дослiвний переклад. Оскiльки Геркулес є частиною свiтової
культури, глядачi перекладу мають такi ж фоновi знання про античну
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лiтературу i культуру, як i глядачi оригiналу. Переклад вважаємо
вдалим.

Шерлок Холмс також використовує в своєму мовленнi алогiзми.
Крiм того, що Холмс володiє неабиякими розумовими здiбностями,
вiн i сам — особистiсть ексцентрична, яка часто ображає оточуючих
своєю поведiнкою i словами. За твердженнями його помiчника доктора
Ватсона, Шерлок страждає синдромом Аспергера — порушенням
розвитку, що характеризується серйозними труднощами в соцiальнiй
взаємодiї. Тому не дивно, що вiдмiнною рисою в мовленнi Шерлока є
алогiзми, гiперболи i насамперед сарказм. Наприклад, реакцiя Холмса
на повiдомлення про чергове самогубство i про те, що на цей раз жертва
залишила повiдомлення перед смертю:

Англ.: Brilliant! Yes! Four serial suicides and now a note. Oh, it’s
Christmas. Mrs Hudson, I’ll be late. Might need some food [17, 00:15:59].

Укр.: Чудесно! Так! Чотири серiйнi самогубства i тепер послання.
Просто свято. Мiсiс Хадсон, буду пiзно. Можливо, голодний.

Наведене висловлювання, очевидно, суперечить загальноприйнятим
поглядам, воно навiть здається аморальним — людина радiє чийомусь
самогубству, вважає це за свято. Для Шерлока це всього лише привiд
застосувати свої здiбностi, без цього його мучить нудьга. У перекладi ми
бачимо, що алогiзм, як одиниця мовлення, зберiгається. Перекладацькi
трансформацiї — дослiвний переклад, генералiзацiя (Christmas «свято»)
i модуляцiя (Might need some food «Можливо, голодний»). Замiна
бiльш конкретної назви свята на загальну у перекладi, можливо,
пояснюється тим, що в культурi захiдних країн, на вiдмiну вiд культури
пострадянських, Рiздво є головним святом року, i бiльше всього
подарункiв дiти та дорослi отримують саме на Рiздво. У нас Рiздво
асоцiюється бiльше з релiгiйним святом, тому для багатьох поєднання
в одному контекстi Рiздва i вбивства є абсолютно неприйнятним.
Оскiльки Холмс — персонаж позитивний, його образ лише виграє
вiд такої змiни у перекладi.

Як уже зазначалося, ексцентричнiсть особистостi Шерлока часто
проявляється в його зарозумiлостi по вiдношенню до оточуючих, особ-
ливо щодо розумових здiбностей iнших людей. Вiн вважає себе кращим
за iнших, вiдкрито глузує з колег та друзiв i є вiдвертим соцiопатом.
Тому характерним для мовлення Шерлока Холмса є сарказм. Прикла-
дом цього є його реакцiя у ситуацiї, коли Ватсону та Лейстрейду вис-
новок, отриманий Холмсом, не є таким же очевидним, як йому самому:

Англ.: Dear God, what is it like in your funny little brains? It must be
so boring [17, 00:28:01].
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Укр.: Боже, уявляю як нудно живеться з таким крихiтним
мозком.

Таким чином, Шерлок насмiхається над ними, а точнiше над їх
розумовими здiбностями та над швидкiстю їх мислення. Вираз Dear God
надає ще бiльшої емфази словам детектива, пiдкреслює, наскiльки вiн
вражений тим, що їм незрозумiле те, що здається очевидним йому, тому
словосполучення збережене у перекладi. Передача реплiки здiйснюється
через об’єднання речень, граматичну замiну та модуляцiю. В цiлому
смисл оригiналу та перекладу спiвпадають.

Риса, яка вiдрiзняє мовлення Еркюля Пуаро вiд багатьох iнших
персонажiв, — його акцент. Вiн родом з Бельгiї, країни, де є три
офiцiйнi мови населення — англiйська, французька та нiмецька. В
своєму мовленнi вiн часто використовує вкраплення французьких слiв
та словосполучень, i, коли йому зручно, вдає, що дуже погано розумiє
англiйську. Якщо в друкованому текстi акцент Пуаро був виражений
переважно саме лексично, через варваризми, то в аудiо-медiальному
текстi в його реплiках наскрiзно присутня французька лексика i
вiдчувається французька вимова. В цьому прикладi ми розглянемо
одну з ситуацiй, де вiн використовує такi вкраплення. Еркюль Пуаро,
повернувшись до свого купе, бере до рук фотографiю та розмовляє з
нею. Вiн розмiрковує про те, що заплутався та не може розкрити цю
справу. Це дивно, адже головний герой — генiальний детектив та легко
справляється з будь-яким розслiдуванням. Але з iншого боку, ця сцена
показує, що справа вбивства Ретчета — надто заплутана, навiть для
такого талановитого детектива, як Пуаро.

Англ.: This is an abominable crime. . . and I am stuck, ma Katherine.
I cannot find the crack in the wall. Why does one of them elude me? I have
always been. . . so sure. Too sure. But now, I am very humble. And I say,
like a little child. . . I do not know. I am afraid, ma Katherine [16, 01:21:18].

Укр.: Це непересiчна справа. Я застряг, ma Katherine. Я не можу
знайти розгадку. Чому вона ховається вiд мене? Я завжди був. . .
такий певний. Занадто. А теперь я покiрливий i кажу, наче дитина. . .
Я, я не знаю. Я боюся, ma Katherine.

В оригiналi Пуаро два рази звертається французькою до жiнки на
фотографiї, називаючи її ma Katherine «моя Катрiн». В українському
перекладi словосполучення зберiгається через пряме запозичення.
Вважаємо, що глядачi як мови оригiналу, так i мови перекладу
приблизно однаково володiють французькою мовою або загальними
знаннями про неї, щоб зрозумiти смисл фрази. У будь-якому разi
французькi вкраплення (навiть коли вони незрозумiлi глядачам) вико-
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нують функцiю непрямої характеристики персонажа, виокремлюючи
його серед iнших.

Висновки i перспективи. Засоби створення мовленнєвої харак-
теристики персонажiв є перспективною темою для подальших дослi-
джень. Цiкавим напрямком вважаємо порiвняльний аналiз мовлення
детективiв жiнок i чоловiкiв, а також змiни у характеристиках мов-
лення, обумовленi часом створення тексту. В цiй роботi було виявле-
но, що для створення мовленнєвого портрету детектива автори вико-
ристовують професiйну термiнологiю, щоб пiдкреслити обiзнанiсть
персонажiв у детективнiй справi, специфiчнi синтаксичнi конструкцiї
(риторичнi запитання, елiптичнi речення, асиндетон, апосiопеза)
для передачi нестандартного мислення персонажiв, а також засоби
створення комiчного ефекту. З розглянутого матерiалу робимо висно-
вок, що для мовлення Е.Пуаро характерна iронiя та самоiронiя, гра слiв
та алогiзм, а для мовлення Ш.Хомса — сарказм, гiпербола та алогiзм.
Також можемо сказати, що автор додає до мовленнєвого портрету
Еркюля Пуаро iншомовнi вкраплення, оскiльки детектив родом iз
Бельгiї i перша мова для нього — французька. Проаналiзувавши наш
матерiал, визначаємо, що термiни та засоби створення гумористичного
ефекту переважно зберiгаються у перекладi через дослiвний переклад,
модуляцiю, пряме запозичення, компенсацiю. Особливiстю вiдтворення
мовленнєвої характеристики в аудiо-медiальному текстi є значне
використання вилучень i об’єднання / членування речень при передачi
синтаксичних конструкцiй. Головна мета перекладача — створити
динамiчний текст i зберегти хронометраж реплiк.
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