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Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та 

теорії міжкультурної комунікації : зб. матеріалів VІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю,  
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У збірнику матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної 

транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації» 

розглянуто низку питань, що стосуються загальної теорії перекладознавства, 

практики технічного та художнього перекладу, складників перекладацької 

компетентності, інновацій в підготовці перекладачів, а також перспектив 

розвитку дискурсознавства, комунікативної лінгвістики та міжкультурної 

комунікації на теренах лінгвогерманістики та лінгвославістики.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ АКРОНІМІВ 

У РІЗНИХ СФЕРАХ ВИКОРИСТАННЯ 

Швидкий розвиток нашого світу зумовлює появу значної кількості нових 

понять, термінів для їх позначення. На сьогоднішній день існує тенденція щодо 

спрощення процесу передачі інформації в тих сферах, що містять найбільшу 

кількість складних слів. Через велику кількість скорочень, перекладач 

змушений працювати максимально точно, для того, щоб відтворити логічний 

зв'язок у перекладі англомовних акронімів [3; 4]. 

Розглянемо визначення терміну «акронім» – абревіатура, що складається з 

початкових літер або звуків слів твірного словосполучення [5]. Насправді 

акронім є абревіатурою, утвореною з перших літер її складників або повних 

слів, яку читають як за алфавітним звучанням (BBC, EEC, USA), так і за 

орфоепічними правилами (NASA, AIDS, NATO) [6]. 

Абревіатура є складноскороченим словом. Похідне слово, утворене 

абревіацією – це поєднання перших літер або частин слів, що становлять 

поняття: UNESCO – United Nations Economic, Scientific, Cultural Organization, 

OPEC – Oil Producing European Countries [1; 2]. 

Отже, акроніми вважають омонімічними до звичайних слів. Тож 

абревіатури утворюються внаслідок складання перших літер складників 

лексеми, тоді як акронім може бути утворений унаслідок поєднання кількох 

частин або слів повністю.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Зазначимо, що лише в англійській мові наявні скорочення, або 

напівскорочення, що формуються з акроніма, завдяки поєднанню однієї 

частини словосполучення з повною основою іншого, наприклад: V-day – Victory 

Day [1].  

На сьогоднішній день існує новий вид акронімізації слів синтаксичного 

типу, а саме: складна рекурсивна акронімізація, яка знаходиться на найвищому 

рівні словникового складу сучасної англійської мови. Її результат – рекурсивні 

акроніми (recursive acronyms). У такий спосіб були утворені наступні 

англомовні одиниці спілкування: VISA (VISA International Service Association), 

WINE (Wine Is Not an Emulator), GNU (GNU’s Not Unix!) тощо.  

Широкого використання набули скорочення в SMS-повідомленнях (SMS – 

Short Message Service), дослівно – служба коротких повідомлень – система для 

відправлення та прийому текстових повідомлень за допомогою мобільного 

зв’язку. Такі повідомлення містять як літери, так і цифри. Оскільки учасники 

інтернет-спілкування часто знаються на математиці, вони привносять формули, 

символи в комп’ютерний дискурс, скорочуючи його. Наприклад: PMJI – Pardon 

My Jumping In, PGY – Post Graduate year, PGY-1, PGY2. Числа перетворюються 

на математичний спосіб передачі лексичної інформації про події: 24/7 – all the 

time (двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень) [4].  

Існують тисячі таких скорочень, чат-абревіатур: B4 – before, 4ever – 

forever; B4N – bye for now; 100S – hundreds, 1DAY – one day, 2DAY – today, F2F 

– face to face [5].  

Типовими прикладами англійських SMS-скорочень є такі: AAF – as a 

friend; AAR – at any rate; AFAIK – as far as I know, AYSOS – are you stupid or 

something; CIA – cash in advance, CM – call me, DK – don’t know, EMA – (what is 

your) E-mail address; HRU? – How are you?, NC – No comment, NP – No problem, 

YW – You’re welcome [4, с. 138].  

Дослідники пропонують розрізняти такі способи перекладу, які часто 

використовуються саме під час перекладу абревіатур та акронімів фахової мови 

авіації [1; 3]: 
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1. Транскодування (транскрибування або транслітерування) скорочення. 

2. Переклад відповідною повною формою слова або словосполученням. 

3. Передача англійського скорочення еквівалентним українським 

скороченням або інакше кажучи переклад відповідним скороченням. 

4. Транскодування повної (вихідної) форми відповідного скорочення. 

Як засвідчив матеріал дослідження, найчастотнішим способом перекладу 

абревіатур та акронімів є транскодування скорочення. Якоїсь певної 

закономірності щодо вибору між транскодуванням та перекладом повних форм 

відповідних скорочень, очевидно, немає, однак слід зауважити, що існує 

тенденція до транскодування англійських широко вживаних скорочень, що 

позначають назви агентства, об'єднання, організації тощо, наприклад: ICAO – 

International Civil Aviation Organization – ІКАО – Міжнародна організація 

цивільної авіації, AFIL – air-filed flight plan – АФІЛ – переданий з борту план 

польоту, CEAC – Committeefor European Airspace Coordination – СЕАК – 

Європейський координаційний комітет із використання повітряного простору. 

Наступним, досить уживаним способом перекладу абревіатур та акронімів 

є переклад відповідною повною формою слова або словосполученням. Цей 

спосіб використовується тоді, коли у мові перекладу відсутнє відповідне 

скорочення, причому для перекладу необхідно визначити повну форму 

скорочення у мові оригіналу (за словником або текстом оригіналу). Наприклад: 

GA – gliding angle – кут планерування, ESRO – European Space Research 

Organization – Європейська організація з космічних досліджень, AIDS – aircraft 

intergrated data system –комплексна бортова система збирання і накопичення 

даних, BABS –beam approach beacon system – система приводу літаків за 

променем радіомаяка. 

Серед способів перекладу абревіатур та акронімів слід також виокремити 

спосіб створення абревіатури на основі українського перекладу відповідного 

терміна. Такий спосіб передбачає наявність еквіваленту в українській мові. В 

мові перекладу скорочення може бути побудоване за тією ж моделлю, що й у 
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мові оригіналу (наприклад, АJЕ – ПРД "повітряно-реактивний двигун"), або за 

іншою моделлю (наприклад, blstg pwd – ВР "вибухова речовина"). 

Враховуючи вищевикладене робимо висновок, що в процесі перекладу 

англомовних абревіатур та акронімів фахівець повинен бути максимально 

уважним, адже переклад цих лексичних одиниць вимагає використання 

відповідника певної сфери, який вдало та точно передаватиме значення слова 

мови оригіналу. 
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Газетні статті належать до письмової форми публіцистичного стилю. 

Основною функцією газетно-публіцистичного стилю є інформування та вплив 

на читача.  

Цей стиль призначений для різної аудиторії, для людей, які відрізняються 

один від одного за походженням, рівнем освіти та культури. Заголовок є 

першим сигналом, що спонукає читати газету, передуючи тексту, заголовок 

несе певну інформацію про зміст публіцистичного твору. 

Заголовок, передуючи тексту, несе в собі певну інформацію про зміст та 

про авторську його оцінку. Заголовок визначається як компонент тексту, що 

тісно пов'язаний з іншими компонентами цієї системи, займає стилістично 

сильну позицію, називає текст і дає початкову інформацію про нього. 

Проблема розуміння газетних заголовків обумовлена двома причинами: 

тим, що у них допускається порушення мовних норм (скорочення структури 

речення, відсутність смислових дієслів, інші особливості синтаксису, порядку 

слів та пунктуації); недостатньо повним та глибоким знанням реалій та 

культури країни мови, що вивчається [1, c. 218]. 

Газетні статті характеризуються такими загальними особливостями:  

1) тексти газет рясніють власними назвами (прізвищами людей, 

географічними назвами, установами);  

2) мова газет складається з великої кількості економічних та політичних 

термінів та абстрактних слів, хоча зазвичай вони передають досить конкретну 

інформацію [2, c. 32]. 
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Кліше та фразеологізми часто використовуються в газетному стилі. Кліше 

допомагають уникнути непорозумінь, будучи банальними і широко 

поширеними: «повалення уряду», «зняття обвинувачень», «заняття посади», 

«набуття чинності», «висування на перший план» і т.д. 

Численні скорочення сприяють виразності. Скороченнями можуть бути 

позначені географічні назви, правлячі партії та імена відомих політичних та 

громадських діячів, письменників, кінозірок: JFK (Джон Френсіс Кеннеді), BB 

(Бріджит Бардо), Lib (Ліберальна партія), Lab (Лейбористська партія), Mont 

(Монтана). 

Оскільки автори газетних статей повинні бути дуже чутливими до всього 

нового, що відбувається в житті людей, на сторінках газет часто виникають 

неологізми. Мова газетного стилю багата стилістичними прийомами, як 

лексичними, так і синтаксичними. Алюзії, іронія та каламбур особливо 

характерні для газетного стилю. Мова газет є поєднанням слів різних 

стилістичних груп: розмовних, сленгових, архаїзмів та варваризмів [4, c. 241]. 

Синтаксис деяких статей може бути складним. Зміст іноді передається в 

декількох реченнях, для чого створюються досить складні синтаксичні 

конструкції [3]. 

Таким чином, при перекладі газетної статті перед перекладачем стоїть 

непросте завдання: використовуючи численні перекладацькі прийоми, не 

спотворити сенс повідомлення – і при цьому не втратити його стислості та 

виразності. 

Основні труднощі при перекладі газетних заголовків пов'язані з тим, що 

автори в них досить часто використовують скорочення, назви, посилання до 

різних реалій, зрозумілим лише представникам англійської чи американської 

культури. 

Оскільки заголовок повинен давати уявлення про текст і водночас 

привертати увагу читача, автори сміливо поводяться з мовою: прибирають 

артиклі, дієслова-зв'язки та інші службові слова; порушують порядок слів у 
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реченні; усвідомлено припускаються пунктуаційних помилок; використовують 

кліше, неологізми, скорочення, розмовну лексику. 

Дуже важливо, щоб перекладач мав достатні знання в галузі реалій 

середовища, мовних особливостей та предмета оповідання. Інакше відчути і 

передати задум автора неможливо. 

Отже, проаналізуємо основні прийоми, які використовуються 

перекладачами при перекладі англомовних газетних заголовків українською 

мовою. Одним з основних прийомів перекладу лексичних одиниць є 

калькування. Сенс цього прийому полягає у створенні нового слова чи стійкого 

поєднання, що копіює структуру вихідної лексичної одиниці. Тобто, по суті, 

калькування є дослівним перекладом [5, c. 71]. 

У деяких випадках переклад лексичних одиниць з однієї мови іншою 

вимагає внесення до тексту додаткових слів. Цей прийом використовується, 

коли більш ємні англійські поняття вимагають українською більш розгорнутого 

висловлювання думки.  

Прийомом, протилежним до лексичного додавання, є прийом опущення. 

Полягає він в ігноруванні в процесі перекладу деяких слів, які не несуть 

важливого смислового навантаження, тобто є семантично надмірними. 

Конкретизація – це спосіб перекладу, за якого відбувається заміна 

іноземного слова або словосполучення з ширшим предметно-логічним 

значенням слово у перекладі з вужчим значенням [6, c. 31]. 

Отже, ми розглянули основні прийоми, що використовуються під час 

перекладу заголовків англомовної преси. З усього вищесказаного ми бачимо, 

що через лексичну розбіжність у різних мовах, відмінностей у семантичній 

структурі, через відсутність необхідних еквівалентів у мові, лексичні 

трансформації є необхідною частиною перекладу.  

Для максимальної передачі настрою, основної ідеї заголовка з англійської 

мови, перекладач повинен вміти легко та вільно використовувати різні 

перекладацькі прийоми. 
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УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Мова є відображенням змін та процесів, що відбуваються в усіх сферах 

життя людини, тому характеризується безперервним розвитком. Яскравим 

прикладом тісного взаємозв’язку мови та суспільства можна вважати появу 
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неологізмів, які створюються для позначення нових предметів, явищ або 

процесів, про що свідчить стрімке поповнення неологізмами лексичного шару 

англійської мови, яка таким чином реагує на глобалізаційні процеси та 

розвиток інформаційних і комунікаційних технологій [1]. 

Неологізм(від грец. νέος − молодий, новий і λογισμός − судження, вислів) − 

це новостворений термін, авторське слово або фраза, що перебуває в процесі 

входження в загальне використання і ще не включена до державної та 

загальновживаної мови. Це категорія історично змінна, один з розрядів 

пасивного словника, тобто це одиниці, які ще не встигли ввійти (або вже не 

ввійдуть, оскільки, виникнувши, майже відразу ж і зникли) до активного 

слововжитку [2]. 

Українські мовознавці зазвичай виділяють чотири типи класифікації 

неологізмів:  

– За видом мовної одиниці: неолексеми – нові слова, які є результатом 

запозичення; неофраземи – нові, стійкі сполучення слів з ідіоматичною 

семантикою; неосемеми – нові значення старих слів.  

– За ступенем новизни мовної одиниці: абсолютні неологізми (сильні) – 

слова, які раніше були відсутні в мові; відносні неологізми (слабкі) – лексичні 

одиниці, які колись існували, але на сучасному етапі виступають вже в іншому 

значенні, а також так звані «внутрішні запозичення», які є перерозподілом у 

видах і жанрах мовлення.  

– За способом утворення: запозичені (поділяються на зовнішні і внутрішні 

запозичення); словотвірні (утворені за словотвірними моделями); семантичні 

(нові значення лексичних одиниць). 

При виконанні перекладу фахівці часто стикаються з неологізмами. Саме 

тому, для досягнення максимальної адекватності перекладу, необхідно володіти 

інформацією про способи утворення неологізмів, вміти аналізувати будову 

слова чи словосполучення. Розглянемо найпоширеніші шляхи утворення 

неологізмів у сучасній англійській мові: 
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1. Надання слову, що вже існує нового значення: «egg» – «яйце» отримало 

значення «авіабомба». 

2. Морфологічний – це творення нових слів шляхом додавання префіксів і 

суфіксів до основи слова: “luck” – "удача", “lucky” – "везучий", “unlucky” – 

"невезучий. 

3. Словотвірний: “televiewer” – "телеглядач". 

4. Конверсія – перехід слова з однієї частини мови в іншу: “ship” – to ship – 

"вантажити, робити посадку". 

Особливістю неологізмів є те, що вони не відразу фіксуються або взагалі 

не фіксуються в словниках. У випадку  відсутності перекладацького 

еквівалента при передачі неологізмів з англійської мови українською 

використовується ряд прийомів: транслітерація; транскрипція; калькування; 

описовий переклад. 

Транслітерація – іноземні слова передаються за допомогою букв алфавіту 

цільової мови без урахування того, як насправді вони вимовляються в оригіналі 

[4]. Наприклад: hackerazzi –хакерацці, особа, яка зламує електронну пошту 

знаменитостей, їхні акаунти, щоб отримати певні дані з комп’ютера; lostaphile – 

лостофіл, шанувальник серіалу Lost («Залишитися в живих»); blonder - блондер, 

білявий, молодий хлопець. 

Транскрипція – передача окремих слів, зафіксованих в одній мові, 

засобами іншої мови зі збереженням фонетичного звучання слова. Наприклад: 

brandalism – брендалізм, огородження фасадів міських будівель типовими 

плакатами реклами. 

Метод калькування – передача іншомовного слова за допомогою власного 

мовного матеріалу або морфологічного перекладу слова: the word of mouse – 

слово миші, інформація, поширена через чати та блоги; garage-mahal – гараж-

махал, багатоповерховий гараж або стоянка. 

Описовий переклад – переклад, який відбувається шляхом опису певного 

поняття засобами іншої мови. Наприклад: outernet – традиційні засоби масової 

інформації (які протиставляються Інтернету) [3]. 
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Отже, нові слова виникають тоді, коли вже наявний лексичний склад мови 

не здатний задовольнити комунікаційні потреби суспільства, в якому 

функціонує мова. Неологізми є важливою особливістю мови, що сприяє її 

розвитку та унікальності. Досвідчений фахівець, виконуючи переклад, повинен 

володіти інформацією про особливості функціонування нової лексики в 

іноземній мові, вміти аналізувати семантичні значення неологізмів та 

застосовувати відповідні способи перекладу для найбільш точної передачі 

інформації. 
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Навичка володіння словом сьогодні стала потужною зброєю масового 

ураження. Будь-яка інформація шириться на просторах Інтернету з разючою 
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швидкістю. Мільйони людей, щосекундно оновлюючи стрічку новин, рідко 

задумуються, що інформація, яку споживають, висвітлена навмисно так, аби 

викликати конкретну емоцію чи сформувати певне ставлення. Одним із 

найпопулярніших засобів досягнути схвалення читача та оминути небажану 

реакцію є використання евфемізмів.  

Метою наукової роботи є ознайомитиcя з явищем евфемізації, знайти 

приклади його використання у англомовному медійному дискурсі та дізнатися 

про рекомендані способи перекладу евфемізмів.  

Лексичну функцію евфемізмів влучно відображає вислів Квентіна Кріспа 

«Euphemisms are unpleasant truth wearing diplomatic cologne» - «Евфемізми це 

неприємна правда з ароматом дипломатичного одеколону» [3]. Використання 

евфемізму є спробою приховати неприємні або навіть «трагічні» аспекти 

реальності, маніпулюючи читачем; або ж є засобом вираження турботи про 

реципієнта, шляхом обрання найбільш прийнятної чи м’якої форми вислову [1, 

с.24]. Створюються евфемізми в мовленні внаслідок виникнення слів-табу, що є 

невід’ємною частиною комунікативної поведінки кожної культури [2, с. 328].  

Враховуючи буремність подій у світі та вибагливість читача, використання 

евфемізмів стає порятунком для сучасних медіа. Саме ця сфера щоденно 

зіштовхується з викликами вмілого застосування «інакомовлення» та 

«завуальовування». Запевнитись у цьому можна, розглянувши декілька 

прикладів із найсвіжіших новин англомовного простору:  

1. «The operator of Nord Stream 1 said the undersea lines had simultaneously 

sustained "unprecedented" damage in one day». – «Оператор Північного Потоку 1 

заявив, що підводні лінії водночас зазнали «безпрецедентних» пошкоджень за 

один день.» – у даному випадку "unprecedented" використано з метою 

обережного акцентування на події, яка раніше не траплялася [6]. 

2. «But the general public will be able to visit the Queen’s resting place when 

the castle reopens on September 29». – «Але люди зможуть відвідати місце 

спочинку королеви, коли замок знову відкриється 29 вересня». – «resting place» 

є евфемізмом до більш грубого та звичного варіанту цього поняття. Такий 
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варіант висловлення використано для демонстрації шанобливого ставлення до 

королеви [5]. 

3. «Women of colour are in substantial leading roles, and taking on a larger part 

of the stories». – «Темношкірі жінки займали вагомі керівні посади, та мають 

вагоме значення у історіях». – «women of colour» вважається ввічливим та 

шанобливим варіантом назви жінок афроамериканського походження. Таке 

формулювання є проявом турботи про читача та поваги до нього [4]. 

Переклад евфемізмів є доволі складним процесом, оскільки він включає 

детальне вивчення та розуміння соціально-культурного контексту мов, з якими 

працює перекладач. Адекватний переклад передбачає підбір найбільш вдалої 

смислової конструкції, що за змістом відповідатиме тій, що використовується у 

вихідній мові. Ускладнюється цей процес не тільки національно-культурними 

особливостями, а й різними об’єктами евфемізації, збереження яких є одним із 

основних завдань перекладача. На даному етапі перекладач зіштовхується з 

вибором найбільш вдалого еквівалента та способу, яким буде здійснений 

переклад. Перекладацькі трансформації для евфемізмів не відрізняються від 

тих, що застосовуються для інших мовних явищ. Серед найбільш уживаних 

методів перекладу, використовуються такі: метод підбору еквівалентів, 

описовий переклад, метод додавання, конкретизація, генералізація, перифраз, 

калькування. 

 Отже, евфемізми є багатофункціональною групою слів, яка широко 

використовується в сучасному медійному просторі. Переклад таких лексичних 

одиниць вимагає знань культурного контексту та вміння використовувати 

перекладацькі трансформація задля забезпечення максимального досягнення 

адекватності перекладу. 
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Переклад є процесом міжмовної та міжкультурної комунікації, під час 

якого на основі перекладацького аналізу первинного тексту створюється 

вторинний, який замінює оригінальний варіант у новому мовному і 

культурному середовищі зі своїми відповідниками власних назв та ключових 

слів. 

З метою кращого розуміння принципів та способів перекладу власних назв 

у мультфільмах, доцільно дати визначення поняттю «власна назва». Вивченням 

такого поняття займатися наука ономастика. 
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Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

ономастику як: «1) розділ мовознавства, що вивчає власні назви; 2) сукупність 

власних назв у словниковому складі мови» [2, с. 671]. 

За визначенням Андрія Зубка, ономастика (від грецького ONOMA – ім’я, 

назва) – спеціальна історична дисципліна, що вивчає власні імена, їх 

функціонування в мові і суспільстві, закономірності їх утворення, розвитку і 

постійних перетворень [4]. 

М. П.Кочерган поділяє власні назви на:  

1) антропоніми (імена людей);  

2) топоніми (географічні назви);  

3) теоніми (назви божеств);  

4) зооніми (клички тварин);  

5) астроніми (назви небесних тіл);  

6) космоніми (назви зон космічного простору і сузір’їв);  

7) хрононіми (назви відрізків часу, пов’язані з історичними подіями);  

8) ідеоніми (назви об’єктів духовної культури);  

9) хрематоніми (назви об’єктів матеріальної культури) та ін. [6, с. 187]. 

Переклад власних назв – цікаве, але водночас і важке завдання. Переклад 

власних назв орієнтований на досягнення комунікативно-функціональної 

ефективності. Перекладачу потрібно не лише відтворити власну назву в мові 

перекладу, але й передати, наприклад, настрій герой, його звички та характер, 

закладені у мові оригіналу.  

Розглянемо конкретні приклади перекладу власних назв в 

англійськомовних мультфільмах та визначимо які саме способи були 

застосовані для найкращого відтворення та передачі власної назви 

українському глядачеві.  

Наприклад, у серії мультиків «Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir» 

імена головних героїв звучать як Леді Баг і Супер Кіт, що є також назвою 

мультисеріалу. Ім’я Ladybug, героїні, яка носить одяг у забарвленнях комахи 

сонечка та має магічні здібності, було транскрибовано у Леді Баг. Ім’я іншого 



 29 

головного героя було перекладено із застосуванням дослівного перекладу та 

часткової заміни (Cat Noir – Супер Кіт). Використання способу перекладу 

часткової заміни підсилює ім’я персонажа, наголошуючи, що він має 

надздібності. 

Ще одним прикладом перекладу імен у мультфільмі можна навести 

мультик «Тачки». В оригіналі ім’я головного героя звучить як Lightning 

McQueen, українською мовою було перекладено Блискавка МакКвін. Для 

перекладу було використано два методи – дослівний переклад (Lightning - 

Блискавка) та транскрипцію (McQueen - МакКвін). Перекладач зумів передати 

характер персонажа, Блискавка – означає швидкий, непереможний, МакКвін – 

ім’я, за яким головного персонажі вирізняють серед інших. Інший спосіб 

перекладу – транслітерація, було застосовано для перекладу імен двох 

коментаторів перегонів. В оригіналі персонажів звуть Bob та Darrell, 

українською – Боб та Дарелл. Для перекладу таких імен, як Mia (Міа), Tia (Тіа), 

Fred (Фред), DJ (ДіДжей) було використано метод транскрипції. 

У мультфільмі «Немо» перекладачі також застосовували різні методи 

перекладу. Зокрема, ім’я головного героя Nemo українською звучить так само 

(Немо), що означає застосування транскрипції. Цей метод також застосовували 

для перекладу імені великої зеленої черепахи - Crush – Краш. У розумінні 

англійськомовних глядачів це персонаж із експресивним характером, щаслива 

150-річна черепаха. Проте цей герой не несе важливого наповнення у 

мультфільмі, тому ім’я було залишено без змін. Також у даному мультфільмі є 

приклад методу заміни назви. Наприклад, морська зірка в акваріумі в оригіналі 

зветься як Peach. Неформальне значення цього слова в англійській мові означає 

добру або привабливу особу/річ. Українською мовою ім’я було перекладене як 

Зірка, що також має позитивну конотацію. 

Отже, виходячи із всього вищезазначеного, переклад власних назв 

потребує часу та досвіду, а також креативності та розуміння сфери перекладу. 

Перекладаючи власні назви, зокрема імена в англійськомовних мультфільмах 

перекладачі використовують різні методи перекладу – дослівний переклад, 
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транслітерацію, транскрипцію, часткову заміну, повну заміну. Проте 

найчастіше зустрічаються власні назви, перекладені такими методами як 

транслітерація та транскрипція, що означає їх популярність та легке 

застосування серед перекладачів.  
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КУЛІНАРНІ РЕАЛІЇ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ 

Кулінарний переклад, як і сама мова, є одним з найважливіших елементів 

освоєння іншої культури. Їжа є невід’ємною частинною нашого життя, вона є 

складовою нашої культурної ідентичності. Їжа потрібна нам для життя, заради 

нашого здоров’я. Ми повинні усвідомити її матеріальне, культурне та соціальне 

значення. Важливим є і те, що терміни, пов’язані з продуктами та їх 

куховарством, постійно мігрують між мовами, деякі набувають 

інтернаціонального звучання [1; 2]. 

Не дивлячись на доволі швидку зміну кулінарних тенденцій та насичення 

ринку новими кулінарними публікаціями, їхній переклад залишається 

недостатньо вивченим [4]. 

Кулінарний переклад полягає в передавання вихідного повідомлення 

засобами іншої мови із врахуванням культурних традицій. Необхідно 

правильно розуміти потреби більшості споживачів, разом з їх культурою, 

звичаями та іншими важливими аспектами. 

Їжа незамінна для нашого здоров’я та ментального стану і глибоко 

укорінилась в нашій культурній ідентичності, тому вона впливає у нашу 

свідомість. Відомий є афоризм Бріллата Саварінса «ти те, що ти їси» («Tell me 

what you eat, and I will tell you what you are»). Відповідно ми маємо дбати про 

правильність перекладу кулінарних термінів. За словами Валері Ларбо,  «Tell 

me which you translate, I'll tell you who you are» [5]. 

Американський автор та письменник Гарольд МакҐі (1951-2004) 

стверджує, що з тих пір як різноманітна їжа з’явилась у вільному доступі у 

західноєвропейському суспільстві, у ньому постійно тліє новий інтерес до їжі. 
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Автор стверджує, що «science has found its way into the kitchen and cooking into 

laboratories and factories» (наука прийшла на кухню, а кулінарія - в лабораторії 

та на заводи) і з плином часу, та процесом просочення науки у кулінарію, вона 

сама долучається до суспільства.   

Нині зацікавленість людства в їжі зросла не тільки через бажання 

харчування. Популярними є розробки та новинки у сфері різноманітних 

харчових бактерій та молекул, котрі можуть допомогти створити нові сорти або 

збільшити врожай. Через це нині часто з’являються в пресі та журналах 

дослідження для тих, хто цікавиться кулінарними новинами та новими 

термінами. Зацікавленість все більшого числа людей та глобалізація світу, що 

максимізувала товарообмін, включно з продуктами, з самих найвіддаленіших 

куточків планети зумовлює збільшення потреби в документах та різноманітних 

текстах, пов’язаних із їжею та кулінарією. Це, в свою чергу, збільшило потребу 

у спеціалістах, які б розумілися на кулірнарній тематиці, з одного боку, та 

культурних традиціях, з іншого [3].  

Переклад тексту – це не тільки переклад слів чи виразів, з яких він 

складається. Головною метою перекладу є передача закладеної у ньому 

інформації, такої як змістова, стилістична, емоційна. Основна мета перекладу – 

донесення інформації з оригінального тексту і послідовне викладення її на іншу 

мову замість дослівного перенесення слів з однієї мови на іншу. Тому і 

з’явилось таке явище, як «адаптація», після якої у кращому випадку текст 

повинен сприйматися читачем неначе писаний їх рідною мовою. [6] 

Адаптувати кулінарні тексти доволі важко, різноманітні кулінарні терміни 

представляють широке поле досліджень лінгквокультурного напрямку. Ці 

відмінності породжують цілі комплекси проблем для міжкультурної 

комунікації та самого перекладу як такого.  

Для прикладу можна взяти саме слово кулінарія («culinary»). Цей термін 

стосується не лише продуктів чи куховарства, а й реклами, сільського 

господарства, термінів у сфері громадських закладів і кухонного обладнання. 

Вони є обумовлені культурними явищами з відповідною взаємодією 
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суспільства, зі своїми власними термінами та стилістикою мовлення. У такому 

випадку потрібен перекладач для того, щоб розібратися з усіма цими 

питаннями [5]. 

У перекладача є цілий ряд різноманітних технік для виконання більш 

професійного перекладу. Ні одна з них не є більш пріоритетною або кращою за 

іншу. Переклад вважається вдалим, коли перекладачеві вдається поєднати різні 

перекладацькі техніки задля збереження вихідного тексту та адаптації його до 

цільової аудиторії.  
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Використання різних трансформацій – обов’язкова річ для перекладача, 

який добре застосовує ресурси даних йому мов. Основний елемент 
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перекладацької трансформації полягає в забезпеченні еквівалентності, яка має 

на меті зберегти прагматичне наповнення висловлювання. Як відомо, 

еквівалентність є центральною проблемою у перекладі [2]. Необхідна 

еквівалентність перекладу пов’язана насамперед з питаннями пошуку 

адекватних відповідників у мові перекладу. При цьому обов’язковою умовою 

адекватного перекладу стає вміння перекладача коректно аналізувати 

граматичну структуру речення, правильно визначати граматичні й лексичні 

труднощі перекладу іншомовного тексту, повязані безпосередньо з нормами 

мови та видами перекладу.  

Таким чином, у перекладача виникає потреба знати теоретичні основи 

перекладу зіставлюваних мов у цілому, науково-технічного перекладу зокрема, 

граматичні та лексичні еквіваленти та перекладацькі трансформації, що 

використовуються ним у процесі перекладу, а також стилістичні особливості 

науково-технічного тексту. 

Відомо, що мова науково-технічної літератури є частиною 

загальнонаціональної мови, розвивається всередині неї і за її правилами. 

Успішність перекладу термінолексики залежить, насамперед, від знання 

понятійного тезаурусу тієї галузі, якої він стосується, розуміння змісту термінів 

англійською мовою та знання терміносистеми відповідної галузі рідною мовою. 

Саме за цих умов досягається те, що кожний вживаний термін забезпечує чітку 

вказівку на конкретні предмети, процеси, явища й однозначно тлумачитися 

представниками певної галузі різних країн. 

Так у науково-технічній літературі галузі комп’ютерних інформаційних 

технологій використовуються всі типи термінів: загальнонаукові, 

загальнотехнічні, вузькогалузеві, запозичені, лінгвістичні [1]. Зрозуміло, що в 

науково-технічних текстах, окрім термінологічної лексики вживається велика 

кількість слів загальнонародної мови. Втім, деякі з них у процесі 

функціонування набувають специфічного значення. Головним прийомом 

перекладу терміна є переклад за допомогою лексичного еквівалента. Еквівалент 

розуміється нами як постійна лексична відповідність, яка точно співпадає зі 
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значенням іншомовного слова. Терміни, що мають еквіваленти у рідній мові 

відіграють важливе значення при перекладі науково-технічних текстів. Вони 

слугують опорними пунктами в тексті, від них залежить розкриття значень 

інших слів, вони дають можливість з’ясувати характер тексту. Однак, окрім 

еквівалентної, до складу науково-технічної термінології входить і без 

еквівалентна лексика, тобто слова, зміст яких не збігається з іншомовними 

лексичними поняттями. Багато термінів, які не мають точного еквівалента, при 

перекладі носять описовий характер. 

В іншому випадку при перекладі українською мовою використовується не 

прямий еквівалент певного слова, а його замінник у рідній мові, який більш 

точно відповідає стилістичним нормам української мови. У процесі перекладу 

лексичних одиниць у науково-технічному тексті часто використовують прийом 

смислового розвитку. Сутність цього прийому полягає в тому, що при 

перекладі використовується слово чи словосполучення з іншим смисловим 

відтінком, значення якого є логічним розвитком значення перекладної одиниці. 

Процес смислового розвитку можна розбити на декілька етапів: сприйняття 

загального контексту, уточнення значень окремих слів, перевірка на 

відповідність контексту, побудова логічних ланцюжків, вибір відповідного 

варіанта, перевірка вибраних слів у загальному контексті [2]. 

Для передачі одного й того самого змісту засобами іншої мови часто немає 

значення, якою формою слова буде виражено зміст. Предмет може бути 

замінений його ознакою, процес –предметом, ознака – предметом і т. ін. Тобто 

прийом смислового розвитку використовують для більш поглибленого 

смислового тлумачення тієї чи іншої лексичної одиниці або словосполучення.  

З-поміж інших способів перекладу термінологічних лексичних одиниць 

науково-технічних текстів виокремимо такі транслітерація, транскрипція, 

калькування. Зауважимо, що певні труднощі викликає переклад 

інтернаціональної лексики, яка широко використовується в науково-технічній 

літературі як в українській, так і в англійській мовах. Багато інтернаціональних 
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слів виступають у ролі «псевдодрузів перекладача», позаяк вони близькі за 

формою до українських слів, але мають різні значення.  

У перекладі науково-технічного тексту домінантами адекватного 

перекладу будуть засоби, пов'язані з об'єктивністю, логічністю і стислістю 

викладу. Врахування прагматичних факторів зумовлює внесення до тексту 

додаткових елементів, виключення з нього надлишкових елементів, з погляду 

іншомовного адресата, а також перелік змістових перетворень – генералізацію 

та конкретизацію. Характерною рисою англійських науково-технічних текстів 

уважається використання форм пасивного стану, безособових форм дієслів, 

дієприкметникових зворотів, специфічних синтаксичних конструкцій. Часте 

вживання пасивних конструкції в англійській мові пов’язано з характером 

граматичної системи англійської мови і, передусім, відсутністю в ній відмінків. 

Присудок у пасивному стані може перекладатися різними способами. [3] 

Узагальнюючи, можна констатувати, що розбіжності у синтаксичних і 

морфологічних структурах англійської та української мов у перекладі текстів 

науково-технічної галузі широко використовуються лексичні і граматичні 

трансформації. Серед них найчастотнішими виокремлюють генералізацію, 

конкретизацію, прийом лексичних додавань, перестановку членів речення, 

членування речення на смислові відрізки та заміну частин мови. Таким чином, 

виникають і певні загальні правила співвіднесеності й узгодженості 

граматичних форм і конструкцій вихідної мови та мови, на яку здійснюється 

переклад, шляхом застосування відповідних перекладацьких трансформацій. 
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В рамках традиційної лінгвістики абревіація визначається як спосіб 

словотворення, що веде до лексикалізації (закріплення в мові) графічних 

ініціальних скорочень; як процес продукування абревіатур – скорочених 

складних слів (іменників), утворених з початкових звуків, назв початкових букв 

або початкових частин слів, на базі яких формується скорочення. До складу 

абревіатури може входити і ціле слово [2].  

О. М. Мацько вважає, що дане визначення неповне без таких істотних 

ознак абревіатур, як «стабільна вимова за назвами букв (рідше – звуків) і – як 

результат його – лексикалізація графічних скорочень, якої піддаються найбільш 

уживані та загальноприйняті випробувані часом абревіатури». І ще: 

«Абревіація спрямована на освіту коротших у порівнянні з вихідними 

структурами синонімічних їм номінацій» [3, с. 33]. 

Абревіація також розуміється як найбільш пізній спосіб словотворення, 

проте досить продуктивний в сучасних мовах, який спрямований на все більшу 

регламентацію і впорядкованість [1, с. 9]. 

Абревіатури є результатом вторинної номінації, виконуючи головним 

чином роль,що ідентифікує та класифікує. Поява абревіатур часто свідчить про 
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актуальність явищ, які вони позначають в певний часовий інтервал. Абревіація 

служить також засобом заповнення лексичних або словотворчих лакун в 

узуальної або оказіональної лексики, підтверджуючи потребу суспільства в 

назві нової реалії [4]. 

На сьогодні Інтернет є неодмінною частиною життя будь-якої сучасної 

людини. Причиною занурення у віртуальну реальність послужило недостатнє 

насичення спілкуванням у реальному житті у зв'язку з темпом життя, що 

прискорюється. Проте захоплення Інтернет спілкуванням у разі може 

припинитися будь-якої миті, якщо людина зможе задовольнити свою потребу в 

комунікації у світі. Використання Мережі як можливість реалізації свого 

особистісного потенціалу, висловлювання своїх емоцій, з тих чи інших причин, 

стало основним чинником розвитку усно-писемного мовлення у мережі 

Інтернет. 

Можна виділити такі функції скорочень в Інтернеті та СМС чатах: 

1. компресія інформації; 

2. економія трафіку та часу перебування в мережі; 

3. підвищена маркованість тексту; 

4. передача емоційного стану комунікантів; 

5. мовотворчий процес. 

В англійських Інтернет та СМС чатах переважають дві групи скорочень. 

До першої групи відносяться звичайні скорочення та ініціалізм. 

Даний тип скорочень є найпопулярнішим серед користувачів Інтернет та 

СМС-чатів. Наприклад: 

• LOL (Laughing Out Loud); 

• LMAO (Laugh(-ing) My Ass Off); 

• TBH (To Be Honest); 

• IDK (I Don't Know); 

• SMH (Shaking My Head/So Much Hate);  

• OTT (Over The Top); 

• OMG (Oh My God). 
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Перші позиції щодо частоти вживання з великим відривом займають такі 

ініціалізми, як LOL (Laughing Out Loud), OMG (Oh My God) і LMAO (Laugh (-

ing) My Ass Off) [5]. Даний тип скорочень має певний успіх внаслідок 

можливості передачі емоційного стану співрозмовника, а також завдяки 

найбільшій економії мовних засобів. 

Крім ініціалізму до першої групи скорочень можна також віднести 

логограми - знаки, що представляють ціле слово або його основу. 

Наприклад: 

• r(are); 

• u (you). 

Друга група багата такими видами скорочень, як афереза (відсікання 

початкової частини слова), синкопа (відсікання середньої частини слова), 

апокопа (відсікання кінцевої частини слова). 

Було встановлено, що серед цих трьох різновидів скорочень найбільш 

поширеною є апокопа. 

Наприклад: 

• tho (though); 

• def (definitely); 

• fab (fabulous). 

Отже, XXI століття диктує нові правила і з процесом розвитку технологій 

та пришвидшення темпу життя змінюється відношення до спілкування не лише 

у соціальних мережах, а й в реальності. Люди все менше часу приділяють 

висловленню своїх думок і в результаті виникають нові структури та способи їх 

передачі. Практично неможливо обійтись у сучасному світі без знання 

скорочень та абревіатур, адже дані техніки настільки швидко інтегрувались у 

наше спілкування, що більшість користувачів Мережі вже не уявляють іншого 

способу для висловлення. Таким чином, широкому поширенню абревіатур у 

мові Інтернету сприяє їхня екстравагантність, незвичність, стислість, що 

повністю відповідає темпу життя сучасної людини. 
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УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

У лінгвістиці під гумором розуміється використання різних мовних 

засобів, вкладених у створення гумористичного, комічного ефекту. 

Англійський гумор є невід'ємною частиною національної культури 

Великобританії. Він став частиною художньої літератури, публіцистики, 

публічних виступів, де він виступає як засіб встановлення контакту з 

аудиторією, створення у неї певного настрою. 

Гумор - це, перш за все, інтелектуальна здатність людини помічати в 

явищах їх комічні сторони та залучати їх у словесну (письмову або усну), 
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графічну, звукову форму. Гумор як явище розглядається в психології, 

лінгвістиці, літературознавстві, культурології, соціології, антропології [1, c. 11]. 

Каламбур (або гра слів) як мовний зворот є частиною багатьох англійських 

анекдотів. Каламбур полягає в зіткненні або, навпаки, в несподіваному 

поєднанні двох несумісних значень в одній фонетичній (графічній) формі, тому 

на відміну від перекладу звичайного тексту, при якому його зміст (у тому числі 

образи, конотації, фон, авторський стиль) потрібно влити в нову мовну форму, 

при перекладі каламбуру перевираженню підлягає і сама форма оригіналу 

фонетична або графічна. При перекладі гумористичного каламбуру з однієї 

мови на іншу, план вираження може виявитися важливішим за план змісту, 

тому можлива навіть зміна самого змісту через форму на нове, якщо 

неможливо зберегти старе. У зв'язку з цим часто еквівалентність при перекладі 

жартівні досягається. Часто при передачі англійського жарту перекладач 

виявляється перед вибором - пожертвувати змістом, але зберегти гру слів, або 

передати точний зміст, відмовившись від каламбуру [2, c. 83]. 

Кутоян А.К. виділяє три типи каламбурів - фонетичні, лексичні та 

фразеологічні. До фонетичних каламбурів автор відносить використання 

одного слова, маючи на увазі інше, схоже з мови. Серед лексичних каламбурів 

автор називає обігравання коренів чи частин слів; каламбур, заснований на 

полісемії; каламбур, заснований на омонімії; неоднозначність граматичних 

конструкцій [3, c. 9]. 

Розглянемо анекдот, заснований на фонетичному каламбурі, коли 

використовується одне слово, а мається на увазі інше, схоже по вимові. 

Зазвичай, в таких випадках вимова двох слів відрізняється незначно, і задум 

автора легко зрозуміти. 

Наведемо такий приклад:  

A policeman pulled over a speeding motorist and asked, "Do you have any ID? 

"The motorist replied, "About what?". 
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Англійське ID означає «документи», що на слух може бути сприйнято як 

idea (ідея). Але при перекладі анекдоту на українську необхідно створити свій 

каламбур: Поліціянт запитує перегонницю на мотоциклі:  

«Права?». Та відповідає: «Я завжди права».  

До лексичних каламбурів належать такі: 

1. Обігравання коренів чи частин слів:  

«Greenland is ice but Iceland is green» - (досл.) «Гренландія - крижана, а 

Ісландія – зелена». У цьому прикладі, як й у наступному, відбувається 

перестановка простих слів і складних слів. Можливо, краще перекласти так: 

«Гренландія - не зелена, а крижана, а Ісландія - не крижана, а зелена».  

Яковенко Я.М.  зазначає, що даний тип мовної гри в анекдотах 

характерний саме для англійської мовної традиції зумовлений тим, що для 

англійської мови характерна омонімія основи та слова й поширеність 

синтаксичного типу словоскладання, при якому складне слово не відрізняється 

за формою від вільного словосполучення. В українській мові переважає 

морфологічне словоскладання, у якому складне слово формою відрізняється від 

словосполучення, що пов'язані з синтетичною будовою української мови та 

аналітичною будовою англійської [4, c. 584].  

Такого типу каламбури важко перекласти українською мовою і вимагають 

мовних пояснень або знання англійської мови. 

2. Каламбур, заснований на полісемії (багатозначності лексичних 

одиниць). Наведемо приклад англійського анекдоту:  

Mike: I hear that you went fishing last week. Did you get anything? – «Чув, ти 

вчора був на рибалці. Чи отримав щось?».  

Sid: Yep. Sunburned and mosquito bites – «Ага. Сонячні опіки та укуси 

комарів».  

Слово «get» має велику кількість значень, одне з яких «отримати щось». 

Майк хотів знати, чи наловив Сід риби. А Сід відповів, що отримав сонячні 

опіки та укуси комарів.  
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3. Гра слів з омонімами (словами з однаковим написанням, вимовою, але 

різним значенням), омографами (словами з різною вимовою, але з однаковим 

написанням), омофонами (словами з різним написанням, але з однаковою 

вимовою): Why did the bald man paint rabbits on his head? Because from the 

distancethey looked like hares – «Чому лисий чоловік намалював на голові 

зайців? Тому, що здалеку вони схожі на волосся». 

Такий буквальний переклад змушує нас задуматися, чи є в ньому взагалі 

гумор. Але виявляється, слово hares (зайці) схоже за звучанням на hairs, що 

означає «волосся», тобто гра слів у цьому жарті заснована на співзвуччі 

омофонів. Лисий чоловік малює на своїй голові зайців, тому що здалеку вони 

схожі на волосся. В українській мові слово «рослинність» має два значення: 

«рослини» та «волосся на тілі людини», тому пропонуємо наступний переклад: 

«Чому лисий чоловік намалював на голові траву? Тому, що думає, що здалеку 

така рослинність схожа на волосся». Таким чином, ми зберігаємо гру слів і 

близькість перекладу змісту оригіналу.  

4. Неоднозначність граматичних конструкцій. Розглянемо наступний 

приклад:  

- May I try on that red dress in the window? 

- No, madam, you'll have to use the fitting-room like everyone else. 

- Чи можна приміряти це червоне плаття на вітрині?  

- Ні, мадам, ви повинні скористатися примірочною, як усі. 

У даному анекдоті «вітрина» відноситься до сукні: «Чи можу я приміряти 

червону сукню на вітрині?». Але продавець сприймає це як «приміряти на 

вітрині», тому й відповідає, що є примірочні. 

Отже, в більшості випадків для перекладача є тільки один спосіб передачі 

гумору - не перекладати дослівно, а створювати власний каламбур, тобто, 

іншими словами, придумати свій жарт, використовуючи ті ж засоби, як і автор 

оригіналу, причому якомога ближче за значенням до оригіналу і з урахуванням 

контексту. Це досить складна задача, яка під силу далеко не кожному 
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перекладачеві. Іноді в таких випадках навіть високого рівня володіння рідною 

іноземною мовою не достатньо, потрібна ще багата уява і креативність. 
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Значимість феномену лакунарності обумовлена зростанням інтересу до 

проблем міжкультурної комунікації, труднощів перекладу та взаєморозуміння у 

порівнянні мов і культур із системно-структурної, когнітивної, мовно-

культурної та етнопсихологічних позицій [1, с. 54-64]. 

Поняття «лакунарність» описує відмінності в мовах і культурах, які 

контактують одна з одною. Однією з причин досліджуваного феномену є 

загальна культурна толерантність, утворена внаслідок процесів глобалізації.  
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У сучасному українському мовознавстві лакуни розглядають як базові 

елементи національної специфіки ЛКС, які ускладнюють переклад текстів і 

сприйняття їх іншокультурними реципієнтами через відсутність у 

зіставлюваній мові відповідників мовних одиниць різних рівнів, позначень 

понять, категорій, асоціативних реакцій, а також паравербальних засобів 

мовлення [5, с. 512].  

Явище лакунарності отримує своє пояснення при когнітивній, 

ідеографічній класифікації слів у різних мовах. Такі класифікації, зазвичай, 

мають спільну (центральну) частину, а також периферійні ділянки, де 

спостерігаються розбіжності. З погляду ієрархічної організації класифікаційні 

схеми побудовані так, що специфіка тієї чи іншої мови розчиняється на вищих 

рівнях абстракції. Лакуни ж виявляються при аналізі периферійних ієрархічних 

відношень. Це дає підґрунтя стверджувати про універсальність структури 

ідеографічних словників до певної глибини, яка обумовлена принциповою 

спільністю різних мов як знакових систем, а також спільністю мовної 

поведінки. Характер репрезентації мовного (мовленнєвого) змісту становить 

специфіку кожної конкретної мови.  

Існує думка серед вчених, що лакунарність бере початок від 

етнопсихолінгвістики. Важливе місце посідає розгляд міжкультурного 

спілкування як умови виявлення ділянок неконгруентності образів світу 

комунікантів [2, с. 580]. Теорія лакунарності розглядає порівнювані мови в 

іншому масштабі та має на меті виявити «прогалини», «пустоти на семантичній 

мапі мови, тексту і культури».  

Серед явищ, які перешкоджають процесові комунікації, вчені виділяють 

такі: фізіологічні – дефекти мовлення і слуху, порушення рухового апарату, 

втрата зору; мовні – фонетичні, лексичні й граматичні помилки в процесі 

мовлення; порушення логіки висловлювання; неправильне сприйняття мови на 

слух; неправильна інтерпретація семантики мовних одиниць; нерозуміння 

граматичних конструкцій; невміння сприйняти цілісність тексту; неправильний 

підбір тональності та регістра спілкування; поведінкові – розбіжність у 
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поведінці з комунікативною інтенцією; невміння уважно слухати 

співрозмовника; використання невербальних сигналів, не відповідних 

вербальним; неадекватні поведінкові реакції на висловлювання 

співрозмовника; психологічні – негативні риси особистості, упередженість; 

обмежений світогляд, неадекватні сподівання; надмірна емоційність завищена 

чи занижена самооцінка; неповага до співрозмовника; конфліктні установки; 

культурологічні – відмінності менталітетів і національних характерів; 

розбіжності в мовних картинах світу, включаючи сприйняття часу і простору; 

комунікативна асиметрія; дія культурних стереотипів; відмінності в ціннісних 

орієнтирах; незбіг культурно-мовних норм; розбіжності у пресупозиціях і 

фонових знаннях; культурно-специфічні відмінності у наявних мовним 

одиницям конотаціях; неоднакове сприйняття гумору; відмінності в 

комунікативних стратегіях [4, с. 325]. 

 Виокремлюють 4 рівні міжкультурних незбігів: мовний рівень – 

безеквівалентна лексика, конотативні слова, фразеологія, порівняння; змістовий 

рівень – когнітивні розбіжності, тобто сума знань і асоціацій, система 

цінностей, розбіжності в поглядах, уявлення, переконання, смаки, інтереси, 

стереотипи поведінки, риси національного характеру, гумор тощо; 

паралінгвістичний рівень – знання про специфіку жестів; риторичний рівень – 

володіння основними способами аргументації, знання правил спілкування. 

Багато вчених вважають явище лакунарності лінгвопсихологічним 

феноменом: в умовах одномовної ситуації спілкування його не помічають носії 

мови, адже вона виявляється лише в міжкультурному порівнянні. Вперше на 

німецькомовному матеріалі А. Ертельт-Віт ґрунтовно представила свою модель 

лакунарності. На прикладі групи іноземномовних студентів дослідниця 

показала, що країнознавчо релевантним при перебуванні в іншій (чужій) 

культурі є те, що викликає інтерес, задоволення, невдоволення, нерозуміння з 

власного погляду і з погляду інокультурних реципієнтів [6, с. 14-15]. 

Позитивні аспекти своєї моделі лакунарності А. Ертельт-Віт пояснює 

такими положеннями: 1) враховуються мовні та немовні культурні особливості; 
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2) переконання пов’язані не лише із суб’єктом, «одночасно з реальністю чужої 

культури»; 3) порівняння різних суспільних реальностей пов’язане з 

порівнянням різних зразків інтерпретації; 4) передбачається можливим різний 

спосіб дії: інтракультурні розбіжності розуміються як співвідношення 

інтракультурних розбіжностей; інтер- та інтракультурні відмінності 

характеризуються «в їхньому взаємозв’язку з перспективою спостерігача і з 

точки зору їх історичності»; 5) Модель є операційна, оскільки в ній 

розкриваються підтверджені культурні відмінності, які можна «вирішувати, 

оцінювати чи їх уникати» [6, с. 19]. 

Таким чином, у цій моделі не спостерігається взаємовиключення мовного 

й немовного та враховується роль спостерігача, а референтні чинники не 

протистоять інтерпретаційним, тобто когнітивним. Феномен лакунарності у 

сучасній лінгвістиці представлений здебільшого дослідженнями міжмовних 

лакун. Однак, міжмовною безеквівалентністю проблема лакунарності не 

вичерпується.  

Отже, на основі аналізу різних підходів до трактування явища 

лакунарності встановлено, що лакунарність – це наявність відмінностей у 

мовах і культурах, які контактують. Феномен лакунарності пов’язаний із 

системністю мови і зумовлений невербальною природою мислення, 

принциповою відмінністю мисленнєвих і мовних процесів. Що стосується 

мови, то досліджуваний феномен проявляється в наявності прогалин на 

лексико-семантичному та морфологічному рівнях, а також на концептуальному 

та мовно-культурному рівнях. Причини лакунарності слід шукати насамперед у 

концептуалізації світу, в інтерпретації явищ, що стоять за словом та іншою 

мовною одиницею, що проявляється як на рівні системи, так і на рівні тексту.  

За останні роки були розроблені різновекторні теоретичні підходи до 

створення моделі оцінки перекладеного тексту на предмет його відповідності 

вихідному тексту, а також запропонована низка практичних (кількісних) 

моделей оцінки якості перекладу. Проте всі вони мають певні недоліки і не 

можуть отримати статусу універсальних [3, c. 422]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АРТИКЛІВ 

Теоретичне обґрунтування транслятології як науки і донині містить  

різнополярні погляди щодо фундаментальних перекладознавчих понять і 

власне самої природи перекладацької діяльності [1]. 

В процесі перекладу текстів/творів/статей з англійської мови українською 

кожен перекладач-початківець стикається з поняттям артиклів, і нерідко ця 

тема викликає певні складнощі. Річ у тім, що в українській мові артиклів немає, 
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через семантичні особливості побудови мови, тому в більшості випадків вони 

не перекладаються [5]. Однак, існують винятки, коли артикль може і повинен 

бути переданий під час перекладу [6]. Нижче ми докладно розглянемо 

визначення артикля, його види та правила передачі у тексті, що допоможе 

подолати труднощі під час перекладу. 

Відповідно до словника Merriam-Webster, артикль – це «будь-який 

невеликий набір слів або афіксів (a, an і the), який використовується з 

іменниками та вказує на конкретну або ж узагальнену річ» [14]. Сьогодні 

сучасна лінгвістика дотримується теорії, що артикль - це службова частина 

мови. В ході численних досліджень стало очевидним, що приписувати його до 

розряду інших частин мови неможливо, оскільки артикль є самостійним словом 

з власними значеннями та функціями. Щоб розібратися у цій нелегкій темі, 

насамперед згадаймо класифікацію артиклів. У цілому, існує три види артиклів 

в англійській мові: означений (the), неозначений (a/an) та нульовий (відсутність 

артикля) [4].  

Означений артикль «the» вказує на щось конкретне чи особливе (позначає 

слова «цей», «ці» [9]. Вживається з обчислюваними та необчислюваними 

іменниками, в однині й множині та для позначення найвищого ступеня 

порівняння [6, 1]. Наприклад: the book – ця книга, the apples – ці яблука, the best 

– найкращий. Означеному артиклю притаманні наступні особливості: 

1) Виділяє об'єкт із середовища подібних об'єктів і при перекладі вимагає 

окреслення цього середовища [8]:  

They won’t be impressed by some slick-talking foreigner. You agree? I don’t 

know. You’re the lawyer. I don’t doubt what you say, Jake [13]. (J Grisham) – Вони 

не будуть вражені через якогось чудернацького іноземця. Згоден? Не знаю. З 

нас обох ти адвокат. Я не сумніваюся в тому, що ти кажеш, Джейку. 

2) Підкреслює звичайність та буденність об'єкта, навіть якщо він 

зустрічається вперше: 
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Jake drove to the office, made the coffee and lay on the couch in his office [13]. 

(G.Grisham) – Джейк поїхав до офісу, зробив собі, як звичайно, чашку кави й 

ліг на диван у своєму кабінеті.  

3) Вживається з іншими частинами мови, крім іменника: 

It took almost two hours to travel the sixty miles from Chester to Clanton [11]. – 

Потрібно було майже дві години для того, щоб подолати ті шістдесят миль між 

Честером і Клентоном.  

4) Підкреслює унікальність чогось/когось (єдиний представник у своєму 

роді), наприклад [2,10]: 

He is the woman who was on Mars. – Вона (єдина) жінка, яка була на Марсі. 

Неозначений артикль a/an вживається коли співрозмовники говорять про 

абстрактне поняття, а не про конкретний об'єкт [1,12]. Його використовують з 

обчислюваними іменниками: an apple, a banana, a boy. Артикль «а» ставимо, 

якщо слово починається на приголосний звук, тоді як «an» використовуємо, 

якщо слово починається на голосний звук [8, 2]. Для більшого розуміння, 

розгляньмо особливості перекладу неозначеного артикля: 

1) Близький за значенням із займенником «any», і вимагає при перекладі 

відповідного займенника («будь-який» у стверджувальному реченні або 

«ніякий» у заперечному) [7], наприклад:  

We need a dog. – Нам потрібна будь-яка собака 

2) Вживається у значенні «such a» і перекладається як «такий» [8]:   

I need a friend who would forgive me all my errors. – Мені потрібен такий 

друг, який прощав би всі мої помилки.  

3) Вживається у своєму первісному значенні числівника «one», і так само 

повинен передаватися при перекладі або числівником «один», або 

прикметниками «єдиний», «жоден» [8]: 

He had not an enemy on earth. - У нього не було жодного ворога на світі. 

4) Невизначений артикль також близький за значенням до займенника 

«some», і перекладається як «якийсь»: 
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There is a Mr. Brown waiting for you downstairs. – Внизу на вас чекає якийсь 

містер Браун. 

Також існує нульовий артикль, або відсутність артикля. Його 

використовують у певних випадках при вживанні множини, власних назв, 

географічних назв, необчислюваних і абстрактних іменників [8], наприклад:  

Europe is the continent that is to the east of the Atlantic Ocean [12]. – Європа – 

це континент, який знаходиться на сході від Атлантичного океану 

Однак, не всі виділяють нульовий артикль як окремий пункт. Існує точка 

зору, що нульового артикля не існує, аргументуючи її так: оскільки артикль є 

словом, а нульових слів, як відомо, не існує, то не існує і нульового артикля [8]. 

Таким чином, дослідивши шляхи перекладу артиклів з англійської мови на 

українську можна зробити висновок, що артиклі значно ускладнюють процес 

перекладу, оскільки правила передбачають різні варіанти вживання цієї 

частини мови. Зміна артикля чи взагалі його опущення, може викликати 

непорозуміння зі сторони читача. Крім того, артиклі дають суттєву інформацію 

про граматичну структуру мови, і можуть допомогти надати змісту більшої 

чіткості. Поглиблене дослідження цієї теми допоможе перекладачеві досягти 

максимальної еквівалентності та адекватності перекладу.  
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ПЕРЕДАЧА ГЕРУНДІЯ І ГЕРУНДІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ: 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ 

Перекладознавство як наука у процесі свого розвитку охоплює усе більше 

коло проблем і спірних положень. Намагаючись відповісти на запитання „як 

перекладати?”, „як зробити переклад адекватним?”, дослідники фокусують 

свою увагу на різних об’єктах перекладу, що найчастіше є джерелами 

суперечливих думок. 

У контексті загальної проблематики перекладу граматичних явищ 

особливого теоретичного і практичного інтересу в перекладознавстві набуває 

проблема перекладу герундія і герундіальних коонструкцій. Вони щільно 

пов’язані з виразом національної форми у перекладі.  

Граматичні одиниці, що належать до групи безеквівалентних граматичних 

категорій, становлять особливий інтерес для дослідників у сфері 

транслятології. Оскільки герундій відсутній у граматичній системі української 

мови, він може викликати деяку складність під час перекладу, особливо його 

герундіальні комплекси, тому виникає необхідність деталізації способів його 

передачі у цільовій мові. На думку Яровенко Л. С. та Болдиревої А. Є., інтерес 

до теоретичного та практичного дослідження герундія мають такі питання, як 

кореляція об’єктивних та суб’єктивних чинників під час перекладу герундія, 

залежність способу його перекладу від синтаксичної функції у реченні і його 

лексичного наповнення, а також від стильової приналежності перекладеного 

тексту [5, c.301].  

Герундій і герундіальні конструкції являються надзвичайно важливим і 

широко вживаним граматичним явищем в англійській мові. Основними 

труднощями при їх перекладі є, по-перше, відсутність у мові-приймачі 

відповідника, який би називав позначувальний герундієм референт, а, по-друге, 

необхідність, водночас із денотативним значенням, зберегти його стилістичне 
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забарвлення. Варіант перекладу герундія в більшій мірі залежить від 

лексичного значення і від зручності використання відповідної форми в 

українській мові. Труднощі при передачі даного граматичного явища на 

українську мову виникають тоді, коли існує ймовірність подвійного 

тлумачення і варто вирішити, маємо ми справу з герундієм чи дієприкметником 

[4].  

Хоча Яровенко Л. С. та Болдирева А. Є. зазначають, що ряд вчених у своїх 

роботах не розрізняють герундій та дієприкметник, поєднуючи їх у єдину так 

звану –ing - форму [5, с.302]. 

Гапоненко Л. П. зазначає, що під час перекладу герундія та герундіальних 

конструкцій чітко спостерігається подвійна природа герундія, тобто сплетіння в 

ньому дієслівних та іменникових характеристик. А те, яким способом буде 

перекладатися герундій, залежить від його функції в реченні. І оскільки в 

українській мові відсутня подібна форма, комплексне застосування лексико-

семантичних та граматичних трансформацій є неминучим процесом на шляху 

до створення адекватного перекладу [2, c 115]. 

Ми погоджуємося з думкою Довгань Л. І. відносно того, що до перекладу 

мають ставитися вимоги щодо адекватності і об’єктивності, а вони, своєю 

чергою,  забезпечуються  творчими  установками та професійною 

компетентністю перекладача. При цьому завдання перекладача полягає в 

осмисленому і професійному відтворенні елементів авторської стилістики з 

метою уникнення деформації змісту тексту [3, c.34].  

Безумовно, при виборі способу перекладу велику роль відіграє не тільки 

задум автора тексту, але і точка зору перекладача. Перекладач вибирає той чи 

інший прийом, покладаючись на свій перекладацьке бачення, спираючись на 

отримані знання і досвід, тому остаточне слово, незалежно від теоретичних 

досліджень у більшості випадків залишається за перекладачем-практиком [1] . 
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Процес перекладу є досить складним та супроводжується об’єктивним та 

суб’єктивним тлумаченням оригінального інформаційного контенту 

перекладачем [1, c. 28]. 

У процесі перекладу часто виявляється неможливим використати 

відповідність слів і виразів, які дає словник. У подібних випадках ми вдаємося 

до трансформаційного перекладу, що полягає в перетворенні внутрішньої 

форми слова або словосполучення, або ж її повній заміні для адекватної 

передачі змісту висловлення. Досягнення адекватності перекладу пов’язане з 

умінням правильно ідентифікувати перекладацьку проблему, і здійснювати  

необхідні  перекладацькі  трансформації. 

В теорії перекладу текстів економічного спрямування існує 2 вимоги до 

перекладача: а) переклад повинен бути точним, тобто передавати саме те, що 

міститься в оригіналі; б) в перекладі повинна бути ясність і чіткість – 

незалежно від ступеня ясності першоджерела [2, с. 158-159]. 

Дослідники виокремлюють чотири основних типи перетворень 

(трансформацій), що мають місце в ході роботи над перекладом. Це 

перестановки, заміни, опущення і додавання. 

You may familiarize yourself with the concrete list of the credit institutions with 

which the Broker has opened the Special Broker’s Account on the Broker’s Web-site. 

– З конкретним переліком кредитних організацій, в яких Брокеру відкриті 

Спеціальні брокерські рахунки, Ви можете ознайомитися на Веб-сайті Брокера.  

У наведеному прикладі можна побачити, що відбулася перестановка членів 

речення. Бачимо й те, що в англомовному варіанті дію виконує «Брокер», а в 

українському варіанті речення стає безособовим, оскільки не вказується, хто 

саме відкриває рахунок. у тексті оригіналу словосполучення «Broker’s Account» 

вжито в однині, а в тексті перекладу вже у множині – «брокерські рахунки».  

In case of quick prices change on the market, the price of contract execution 

may be substantially inferior to the stop-price. – При швидкій зміні цін на ринку 

ціна здійснення угоди може значно відрізнятися від стоп-ціни у гіршу сторону. 
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Таке речення є прикладом комплексної лексико-граматичної заміни: 

лексему “іnferior” (нижчий, гірший) перекладено за допомогою 

словосполучення «відрізнятися у гіршу сторону». У такий спосіб ми 

намагаємося зробити в тексті перекладу прагматичну адаптацію шляхом 

роз’яснення значення слова [3, с. 221].  

There is no way to control. – Неможливо контролювати. 

Як бачимо дані речення є прикладами опущення – це процес протилежний 

додаванню, при якому в перекладі вилучається певний мовний елемент. В 

більшості випадків це елементи, які відносяться до структури мови. 

Economic risk – the risk of occurrence of the unfavorable economic 

circumstances. – Економічний ризик – ризик виникнення несприятливих подій 

економічного характеру. 

У цьому реченні було додано лексему «характер» у процесі перекладу, 

оскільки ми намагалися повніше описати зміст тексту оригіналу та надати 

тексту офіційності. також зазначимо, що лексему «сircumstances» переклали 

іншою лексемою «події», яка в тексті перекладу краще відображує висловлене 

в оригіналі, хоча не є прямим відповідником чи контекстуальним синонімом [4, 

с. 446]. 

При перекладі економічної документації слід враховувати і можливість 

появи граматичних помилок, тобто, порушення граматичних норм мови 

перекладу, що не приводять до суттєвого спотворення змісту оригіналу. Дуже 

важливо не зловживати застосуванням перекладацьких трансформацій та 

застосовувати їх виключно задля досягнення еквівалентності та адекватності 

перекладу [5, с.135].  

Отже, можемо зробити висновок, що під час перекладу слід зважати на те, 

що тексти фінансово-економічної спрямованості поєднують у собі різні 

функціональні стилі та жанри. Такій літературі притаманна наявність великої 

кількості неологізмів та різного роду термінів. Також однією з основних 

причин існування лексичних труднощів перекладу є розбіжності у картинах 

світу мов. Тому дуже часто доводиться звертатися до засобів перекладу, за яких 
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зміст оригіналу залишається незмінним, а змінюються лише лексичні та 

граматичні форми його вираження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО ІНТЕРНЕТ-

СЛЕНГУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Безперервний розвиток є найважливішою умовою існування мови. 

Лексика є тим її елементом, якому притаманні перманентні зміни, зумовлені 

новими когнітивними та комунікативними потребами мовців, розвитком їхньої 

пізнавальної діяльності й еволюцією сприйняття світу [3, с. 116]. 

Інтерес дослідників до різних видів лексики, особливо до такої 

специфічної, як сленг, існував завжди. І це цілком зрозуміло, оскільки сленг 

приваблює своєю метафоричністю та виразністю. 

Сленг (англ. slang) – набір особливих слів або нових значень вже існуючих 
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слів, що вживаються в різних групах людей (професійних, громадських, 

вікових тощо). В англійській лексикографії термін «сленг» набув широкого 

поширення приблизно на початку XIX століття [6, c. 189].  

Під категорію сленгу потрапляє молодіжна мова, яка весь час змінюється, 

але все одно не залишається поза увагою дослідників. При розгляді питання 

сленгу необхідно приділити увагу причинам, що мотивують включати одиниці 

сленгу в мову. Так, серед основних причин можна виділити наступні: бажання 

привернути увагу співрозмовника; продемонструвати у розмові свою 

дотепність; виявити приналежність до певної професійної чи соціальної групи; 

уникнути використання кліше тощо. Не менш важливою причиною є 

демонстрація мовної компетенції, оскільки у суспільстві використання сленгу 

не є обов’язково чимось неприйнятним або образливим. Швидше навпаки: 

грамотне використання сленгу є показником саме культурного рівня, а не 

відсутності культури. 

Молодь, як відомо, є великою соціальною мобільною групою, яка відіграє 

важливу роль у житті суспільства. Саме у мовленні молоді знаходять своє 

максимальне відображення всі соціальні перетворення та зміни, які 

відбуваються у суспільстві на певному етапі його історичного розвитку. 

Сленг є способом спілкування великої кількості людей, об’єднаних віком, 

але ця особливість є досить умовною. Носії молодіжного сленгу, як правило, 

люди віком від 12 до 30 років. Молодій людині важливо не тільки що вона 

говорить, але і як вона це робить, бажаючи бути цікавим оповідачем. У зв'язку з 

цим використовується dude (чувак) замість friend (друг, товариш), swill (пойло) 

замість drink/beverage (напій) тощо [1, c. 89]. 

У стандартній мові до контекстуально-вільних лексичних одиниць 

належать імена власні, географічні назви, назви періодичних видавництв, 

підприємств, кораблів, літаків, партій та громадських організацій. Лексичні 

одиниці, що позначають ці явища та поняття, але які стосуються сленгу, є 

контекстуально залежними та не мають постійних еквівалентів у мові 

перекладу. Наприклад, словосполучення to bitch about означає: 1) нити, 
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скаржитися; 2) лаяти когось, наїжджати на когось. Тому, беручи до уваги 

контекст, слід обирати відповідний варіант перекладу. 

Існує також великий пласт лексики, який виник на підставі реалій країни 

та не має еквівалентів у мові перекладу, наприклад: tupper - tea & supper, 

brunch - breakfast & lunch. При перекладі молодіжного сленгу, який виник на 

підставі реалій окремої країни, потрібно використовувати описовий переклад 

або запозичувати слова на підставі алітерації з підрядковим перекладом. 

Описовий переклад є лексичною заміною з генералізацією, що 

супроводжується лексичними додаваннями. 

Заслуговує на увагу також переклад ідіом (фразеологічних одиниць). 

Найкращий спосіб перекладу – пошук у мові перекладу ідентичного 

фразеологізму: Well, end of the day. – Ну, гадаю, мені не треба стирчати тут до 

кінця дня. 

Особливий інтерес представляє переклад лексичних одиниць, які є 

запозиченими та функціонують у мові-реципієнті як сленгізми. Лексичні 

одиниці, запозичені українським сленгом з англійського та американського 

сленгу, не викликають особливих труднощів при перекладі: bucks – долари; guy 

– гай; money – мані; crazy – крейзі; party – паті; okay – окей; wow! – Вау! 

Для перекладу зниженої лексики та просторіччя можна виділити кілька 

прийомів та способів перекладу. Насамперед, це два основні шляхи, якими 

слідує перекладач: прямий та непрямий переклад [5, c. 213]. 

Перший спосіб мало прийнятний при перекладі одиниць зниженої лексики, 

тому що при цьому порушуються принципи перекладацької адекватності та 

норми мови перекладу. Також можна виділити два перекладацькі прийоми, що 

відносяться до першого способу: транскрипція (транслітерація) та калькування. 

Їх застосування можливе лише за умови, що значення транскрибованого 

(транслітерованого) чи калькованого слова зрозуміло з контексту та переклад 

не порушує узуальні норми та принципи адекватності та еквівалентності [4, c. 

13].  

Набагато частіше вдаються до непрямих способів перекладу чи 
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перекладацьких трансформацій. Основна їх функція полягає у створенні 

максимально лексично точного, адекватного перекладу твору при відсутності 

регулярних мовних відповідностей. При цьому адекватний переклад 

неможливий без урахування стилістичної сторони оригіналу. Найчастіше тут 

зустрічаються три випадки – конкретизація, генералізація та заміна, заснована 

на причинно-наслідкових відносинах. Конкретизацією називається заміна слова 

чи словосполучення вихідної мови з ширшим референціальним значенням 

словом або словосполученням перекладної мови з вужчим значенням. 

Генералізаціція – заміна одиниці вихідної мови, що має більш вузьке значення, 

одиницею перекладної мови з ширшим значенням. У процесі перекладу нерідко 

мають місце лексичні заміни, що ґрунтуються на причинно-наслідкових 

зв'язках між поняттями [2, c. 135].  

Таким чином, можемо зробити висновок, що перекладацькі прийоми, у 

тому числі й трансформації є рішенням, прийнятим з урахуванням контексту. 

Вони мають бути спрямовані на досягнення максимального рівня 

еквівалентності та адекватності та найбільш точної передачі змісту, стилю та 

функції у перекладному тексті за умови, що використані через відсутність у 

мові перекладу еквівалентних відповідностей, здатних передати змістовно 

стилістичну сторону твору.  
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Переклад – це складне явище, під час дослідження якого в центрі уваги 

виявляються соціальні, психолінгвістичні, психологічні та культурні аспекти. 

Сьогодні переклад має статус окремої науки з чітко вираженим предметом, 

об’єктом дослідження і, відповідно, своєю термінологічною системою і є 

серйозною науковою дисципліною, яка може пояснити й описати основні 

положення перекладацької діяльності. За допомогою перекладу здійснюється 

опосередковане спілкування людей, які належать до різних культурних 

товариств, де культурним посередником є перекладач. Чернікова Л. Ф. 

зазначає, що переклад з однієї мови на іншу – це складний процес розумової 

діяльності людини. Перекласти – означає адекватно відтворити суть поняття, 

яке виражене засобами однієї мови, за допомогою засобів іншої мови, 

відтворити оригінал з урахуванням взаємодії змісту і форми [4, с. 180]. 
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На думку Іваннікової М. М. зазначає, що наукова література з маркетингу є 

сферою широкого вживання різних скорочень – як тих, що увійшли до мови і 

зафіксовані у словниках, так і авторських, які створені тільки для конкретного 

випадку і зафіксовані лише в одному тексті. Існують такі випадки, коли у 

деяких працях скорочення іноді становлять 50% усіх слововживань [2, с. 49]. 

При розгляді маркетингових наукових робіт, слід зазначити, що вони 

майже не перекладаються дослівно для друку, тому що потребують 

адекватного адаптивного перекладу. Коли ми використовуємо певну 

інформацію позичену з джерел іноземної літератури, то зазвичай нам необхідно 

підлаштовувати переклад для споживачів, з врахуванням стилістичних норм 

української мови, а текст роботи у свою чергу заміняється коротким 

реферативним викладом матеріалу.  

Терміни, а також дуже часто абревіатури зустрічаються в науковій 

літературі з маркетингу. Вони зазвичай відносяться до певної номенклатури, 

назви певних закладів, посад, організацій, а також економіки та міжнародних 

відносин. Що стосовно наукового матеріалу, то існує правило, щоб не 

ускладнювати розуміння матеріалу, слід замінити певні повні назви на 

скорочені відповідники. Необхідно зазначити, що в західноєвропейській 

літературі частіше використовуються буквені абревіатури, які зрозумілі для 

читача та є актуальними на даний момент [2,  с. 47].  

Безперечно у науковій маркетинговій літературі дуже важко обійтися без 

скорочень, вони переходять з однієї роботи в іншу, від одного автора до 

іншого, стають звичними для читачів – спеціалістів у цій галузі. І, врешті, 

перетворюються у визначення, що здатні конкурувати з початковим 

багаточленним терміном. Перекладаючи абревіатури, значний розподіл 

доцільний тому, що вони мають свої відповідні повні форми у конкретному 

тексті і тому для носія мови їх розуміння не викликає труднощів. Значна 

кількість скорочень є омонімічними, тобто мають різне значення при 

тотожності графічної форми. Це може становити певну складність для 
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перекладача, тому що у таких випадках іноді буває важко визначити за формою 

скорочення його значення [3]. 

Інколи часте використання абревіатур може справити дещо лексично 

спрощене враження в сфері маркетингу, але не можна заперечувати той факт, 

що використання колоквіальної лексики, як правило, полегшує розуміння 

тексту. Зрозуміло, що абревіатури, які не мають відповідників в мові 

перекладу, потребують повного пояснення їхнього значення. Зіставлення 

тексту в англомовному виданні з україномовним перекладом говорить про 

синтез прийомів передачі оригіналу, як знаходження відповідника або 

еквівалента. У стилі англомовної літератури проявляється особлива 

лаконічність, тому основним завданням при перекладі стає чітке донесення до 

читача змісту в найбільш зрозумілій, чіткій та звичній формі. Певні навички та 

вміння необхідні для перекладу новітніх абревіатур. Для цього перекладачу 

необхідно завжди бути ознайомленим з новими тенденціями перекладу та 

абревіатур [2]. 

Ми поділяємо думку Н. Іваницької, що «аналіз і синтез вихідної текстової 

інформації постає як сукупність перекладацьких рішень, які перекладач 

усвідомлено чи позасвідомо приймає стосовно того, які відповідники слід 

дібрати в мові перекладу, щоб зберегти стилістику жанру або ступінь 

інформаційної еквівалентності» [1, c. 140]. 

Підсумувавши наведені твердження, можна стверджувати, що для 

правильного та адекватного перекладацького процесу у будь-якій галузі, 

перекладач має бути всебічно розвинутим. Саме для цього він повинен 

володіти базовими знаннями у культурних, економічних, організаційно-

правових та політичних галузях [5]. 
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Кінематограф сьогодні – одна з галузей індустрії розваг, що 

найстабільніше розвиваються, та приносить у державну скарбницю значний 

прибуток. Саме тому в рази зросла і роль перекладу іноземних фільмів на 

українську мову. Переклад назв зарубіжних художніх фільмів є комплексом 

цілеспрямованих рішень щодо вбудовування створеного в іншомовній 

дійсності тексту в національну культуру з урахуванням мовленнєвих, 

когнітивних, ціннісних установок масового адресата, завданням яких є 

підвищення комерційної привабливості перекладеного матеріалу та збільшення 

попиту на художню продукцію. 

Створення ефективної з погляду сприйняття та інтерпретації назви 

кінематографічного продукту, з одного боку, забезпечує кінопрокатну 

компанію касовими зборами, а з іншого – є дуже важким творчим процесом, що 

зумовлено, насамперед, саме особливостями сприйняття інформації.  
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У заданій парадигмі роль перекладача складно переоцінити, оскільки 

останній є своєрідним посередником між текстами вихідною мовою та мовою 

перекладу, і в його завдання входить не тільки максимально наблизити мовне 

втілення авторської інтенції до мови приймаючої країни, але й зуміти, не 

втративши зв'язку зі змістом фільму, створити лаконічний, атрактивний 

заголовок, тобто такий, який зміг би не лише привернути увагу споживача 

кінопродукції, а й залишитися в його пам'яті [2, c. 27].  

Принципи створення назв художніх творів подібні до принципів створення 

рекламного імені, яке є першим етапом у просуванні продукту / послуги на 

ринок, і від того, наскільки це ім'я буде легковимовним, чи матиме смислові, 

культурні асоціації та не мати негативних. Однак далеко не усі назви художніх 

творів можна перекласти на українську або будь-яку іншу мову дослівно – 

часто цей процес супроводжується втратою сенсу чи відсутністю потрібного 

асоціативного ряду, і не кожен переклад, зручний з погляду мовного втілення, 

зможе забезпечити фільму комерційний успіх. 

Отже, назва фільму – це його ім'я, з яким він може увійти до історії 

світового кінематографа. Саме тому до перекладу назви має бути особливий 

підхід. Зберегти оригінальну назву картини або піддати її трансформації (а 

іноді й повній заміні), перекладач вирішує сам, але все ж таки в цій справі 

важливо докласти максимум старань, щоб зберегти автентичність вихідного 

варіанта.  

Однак, як вже було зазначено вище, здебільшого перекласти назву фільму 

дослівно неможливо. У сучасній практиці перекладу традиційно 

використовуються три стратегії адаптації мовного матеріалу: 

1) прямий (або дослівний) переклад: The Aviator – Авіатор (2004), Address 

unknown – Адреса невідома (2001), Coast Guard – Берегова охорона (2002), A 

Better Way To Die – Кращий спосіб померти (2000); 

2) трансформації назви: D-Wars – Війна динозаврів, Scary Movie – Дуже 

Страшне Кіно, Hitch – Правила зйому – метод Хітча, як правило, з 

використанням прийому розширення: The Grinch – «Грінч – викрадач Різдва» 
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(якщо виникають труднощі через відсутність в українській культурі фонових 

знань) та прийому опущення: A Love Song for Bobby Long – «Любовна 

лихоманка» (якщо назва важка для сприйняття і навіть не дає глядачеві ніякої 

необхідної інформації); 

3) заміна назв фільмів через неможливість передати прагматичний зміст 

вихідного тексту. Причому заміна може бути продиктована змістом вихідного 

варіанту реалій (соціальних, політичних чи мовних), які не несуть для 

вітчизняного глядача смислового навантаження (наприклад, фільм Power 98 

був перекладений як «Станція Смерті»), так і ідеологічними, естетичними та 

моральними міркуваннями: наприклад, фільм Some Like it Hot, відомий як «У 

джазі тільки дівчата», дослівно звучить як «Дехто любить гаряче» [1, c. 31]. 

Атракція як спосіб миттєво привернути увагу реципієнта, викликати 

інтерес, а потім і бажання познайомитися з інформацією/продуктом багато в 

чому диктує і вибір мовних засобів реалізації такої інтенції. Рекламісти широко 

використовують у своїй практиці так звані ай-стопери (від англ. пастка для 

ока). 

Прийом заміни розрахований на позбавлення реципієнта правильного 

уявлення про щось, фактично введення в оману. Найяскравішим прикладом 

реалізації такого роду комерційної адаптації є переклад фільму режисера 

Роджера Дональдсона Seeking Justice (2011), який дослівно звучить «У пошуках 

справедливості». Використане у назві традиційне для політичної лінгвістики 

слово-амеба «справедливість» не дозволяє в повною мірою реалізувати 

атрактивну функцію заголовка, оскільки навряд чи може залучити і зачепити 

увагу реципієнта, – у вітчизняному прокаті фільм пішов під назвою «Голодний 

кролик атакує» [4, c. 87].  

І, нарешті, не можна не сказати і про неточності та відверті помилки, які, 

на жаль, нерідко зустрічаються в зарубіжних назвах художніх фільмів, що є 

серйозним бар'єром на шляху фільму до успіху. Так, назва фільму The Whole 

Nine Yards була перекладена українською мовою дослівно як «Дев'ять ярдів». 

Однак цей заголовок є стійким виразом, що означає «Все, що можливо / все, що 
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є». Крім того, мова тут йдеться про своєрідну гру слів, оскільки цей вираз, 

буквально, позначає відстань між головними діючими героями, які є сусідами 

[3, c. 170]. 

На закінчення відзначимо, що правильно обрана стратегія перекладу 

великою мірою визначає і творче життя фільму, та його довголіття, проте цей 

вибір залежить від багатьох факторів, до яких належать як компетенція 

перекладача, його ерудиція, сумлінність та креативність, так і жанрові 

особливості фільму, його цільова аудиторія, особливості ринкової ситуації 

галузі загалом [5, c. 229]. Останнім часом значно знизилася частка прямого 

перекладу, частіше стали застосовуватися стратегії трансформації та заміни, 

що, в першу чергу, пов'язано з тим, що саме ці стратегії дозволяють 

максимально повно реалізувати рекламну функцію перекладу і, як наслідок, 

забезпечити фільму комерційний успіх. 
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На всіх етапах свого існування людина активно розвивається трьома 

шляхами: економіка, релігія та політика. Кожен аспект має своє призначення, 

завдання та різні шляхи досягнення результатів. Але політика відрізняється від 

перших двох, так як є однією з найвпливовіших сфер, адже вона пов’язана з 

багатьма сферами людської діяльності. Вона є рушійною силою в кожному 

аспекті нашого життя. Проаналізувавши проблеми та труднощі, що існують у 

перекладі політичних промов, виявляється, що незважаючи на численні 

дослідження в цій області, досі недослідженими залишаються питання 

лексичних трансформацій при перекладі текстів політичних промов з 

англійської на українську мову.  

Багато науковців досліджувало тему лексичних трансформацій при 

перекладі текстів в політичній сфері. Варто згадати таких діячів як: 

Самойлова І., Подвойська О., Клименко І., Зоренко І. та інші. 

Актуальність цієї теми полягає в недостатньому вивченні лексичних 

особливостей перекладу політичних промов з англійської мови українською.  

Предметом дослідження є особливості та принципи використання 

граматичних та лексичних трансформацій у процесі перекладу політичних 

текстів. Результати попередніх досліджень вказують на найбільш характерну 

лексико-граматичну трансформацію при перекладі політичних новин та 

частоту їх використання [4]. 

Лексичні трансформації, або перетворення уособлені специфічними 

змінами лексичних елементів мови оригіналу з метою забезпечення 

адекватності перекладу. Вони застосовуються у разі, коли словникові 

відповідники в мові перекладу або відсутні, або не передають семантичні, 

стилістичні та прагматичні характеристики перекладу [3]. Хоч проблеми 
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техніки перекладу не раз ставали предметом дослідження в галузі зіставного 

мовознавства та перекладознавства, вони, проте, потребують подальшого 

розгляду на матеріалі окремих лексичних груп. 

Аналіз лексичних трансформацій, виявлених у політичних текстах, 

дозволив зробити висновок, що для перекладу лексики політичних текстів з 

англійської мови на українську використовуються такі перекладацькі 

трансформації, як транслітерація, калькування, конкретизація, генералізація, 

модуляція [1].  

Поширеність використання конкретизації в перекладі з англійської на 

українську мову зумовлена великою кількістю англомовних слів загальної 

семантики, які не мають прямого відповідника в українській мові. Справа в 

тому, що одне слово в англійській мові, яке виражає ширше значення, може 

зустрічатися з двома або більше словами в українській мові, кожне з яких 

виражає вужче поняття порівняно з англійською мовою.  

На прикладі перекладу політичних текстів з англійської на українську були 

виявлені такі лексико-граматичні трансформації: доповнення та опущення [2]. 

Доповнення в перекладі виникають переважно через відсутність граматичного 

явища в мові перекладу. Також ця граматична трансформація широко 

використовується при передачі англійських багатозначних дієслів, переклад 

яких українською мовою потребує введення додаткових компонентів з метою 

їх конкретизації. Опущення, як правило, вживається у разі перекладу слів, 

словоформ, членів або частин речення, які є надлишковими.  

Отже, можна зробити висновок, англомовні політичні промови викликають 

певні труднощі при перекладі через те, що специфіка таких текстів поєднує у 

собі риси публіцистичного, наукового і іноді художнього стилів. Під час 

дослідження було виявлено, що поняття політичної промови та вибір 

адекватного способу перекладу буде актуальним ще протягом століть, оскільки 

мова розвивається і перекладачеві необхідно вміти обирати такий спосіб 

перекладу, який буде не тільки адекватно передавати суть висловлювання, а й 

відповідати певним нормам перекладу. Основні труднощі перекладу, а також 
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увесь характер перекладацького процесу зумовлюються відмінностями у 

структурах і правилах функціонування мов, що беруть участь у цьому процесі. 

Для адекватного перекладу слід застосовувати лексичні трансформації, 

сутність яких полягає в заміні окремих лексичних одиниць вихідної мови 

лексичними одиницями мови перекладу, які не є їхніми словниковими 

еквівалентами.  
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Шекспір — найвидатніший англійський поет і драматург XVI століття. За 

п’ять століть, які віддаляють нас від часів, колі жив і творив Великий Бард, 

його твори не втратили актуальності. На початку XIX століття його було 

проголошено найвеличнішим поетом усіх часів. Перше посмертне видання 

його п’єс (так зване «Велике фоліо») називають навіть «Другою Біблією» 

людства. Його книги продовжують видавати численними накладами, в 

перекладах на майже 50 мов світу. Його п’єси не сходять зі сцен театрів, а з 

виникненням кінематографу, і з екранів кіно. Постійним є й інтерес читацької 

публіки до його героїв, які давно вже стали вічними образами світової 

літератури.  

Вплив творчого доробку Шекспіра на світову культуру неможливо 

переоцінити. В ньому черпали натхнення не тільки літератори, а й художники, 

композитори, режисери. А література століть після Шекспіра несе в собі 

численні шекспірівські алюзії та ремінісценції [1]. Присутність шекспірівської 

інтертекстуальності відчутна у творах Джона Мільтона і Вольтера, Ґете і 

Джейн Остін,  Гюґо і Стендаля, Джеймса Джойса і Томаса Еліота, Толкіна і 

Стейнбека, Фаулза і Мердок, Апдайка і Претчета. Відомі українські митці, Іван 

Франко, Леся Українка, Ліна Костенко та чимало інших також посилалися на 

Шекспіра у своїх творах. 

Все це викликає цілком слушне питання: а звідки сам великий майстер 

слова черпав своє натхнення, де джерело його неймовірної креативності? 
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Постать Шекспіра скрита від нас завісою століть, а також нестачею 

достовірних біографічних відомостей. Чи міг простий актор, уродженець 

провінційного містечка, котрий не мав університетської освіти й жодного разу 

не виїжджав за межі Англії, бути справжнім автором мистецьких шедеврів? Ці 

сумніви мають підстави. На жаль, до наших часів дійшло дуже мало 

документів, пов’язаних із його ім’ям, не збереглося жодного рукопису його 

п’єс, жодного листа [2]. 

Серйозне вивчення Шекспіра почалося у XVIII столітті. Перший 

докладний життєпис Шекспіра, що став основою усіх подальших біографій, 

було випущено 1709 року Ніколасом Роу.  

Сумніви в тому, хто приховується під псевдонімом Шекспір, виникли 

вперше тоді, коли в 1747 році архіваріус Джордж Ґрін знайшов заповіт Вільяма 

Шекспіра. Знахідка приголомшила: документ мав велику історичну цінність 

(містив власноручний підпис, записану з його слів останню волю, безліч 

побутових подробиць), але показував дріб’язковість характеру власника і 

змальовував його як людину досить обмежену, що опікується виключно 

матеріальними майновими проблемами і жодного слова не говорить про власні 

витончені літературні твори, в заповіті взагалі немає жодного натяку ані на 

книги, ані на рукописи. 

Дослідники особистості Шекспіра поділились на два табори – 

стратфордіанський і нестратфордіанський (або антістратфордіанський). 

Прибічники першої теоріі стверджують, що людина, яку вважають Шекспіром, 

це уродженець містечка Стратфорд Уїльям Шакспер (так його було записано в 

церковних книгах при хрещенні та відспівуванні), простолюдин-актор, який 

навчався в стратфордській граматичній школі протягом семи років, уся його 

сім’я, навіть його діти, усе життя залишалися неписьменними, у його будинку 

не було ніяких книг.  

Загальновідомо, що Шекспір зі Стратфорда ніколи не вчився в 

університеті. Тож як він міг виявити таку надзвичайно широку обізнаність у 

найрізноманітніших сферах науки і культури? Вчені підрахували, що у його 
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творах зустрічаються назви 63-х видів рослин та містяться численні згадки про 

важливі відкриття у природничих науках. Він був добре обізнаний з античною 

спадщиною, зокрема тврорчістю Ціцерона, Вергілія, Овідія, Плавта, Теренція 

та Сенеки, теоріями італійських гуманістів, прекрасно орієнтувався у 

юридичних та мистецьких проблемах, знався на історії, астрології, медицині, 

володів французькою, італійською, латинською та давньогрецькою 

мовами. Проте як відомо, Бен Джонсон стверджував, що Шекспір “погано знав 

латину, а грецьку – ще гірше”. Тож яку освіту отримав Великий Бард? 

Натомість, театрознавчий аналіз текстів п’єс Великого Барда свідчить про 

те, що драматург не тільки враховував абсолютно всі деталі, необхідні для 

успішної сценічної реалізації творчого задуму, а й брав до уваги фізичні 

можливості акторів, вочевидь спираючись на власний акторський досвід. До 

речі, й сучасники Шекспіра не висловлювали сумнівів у тому, що саме актор і 

співвласник “Глобуса” був автором “Гамлета” і “Короля Ліра”. 

Однак чимало біографів Шекспіра взагалі не визнають актора і пайовика 

театру “Глобус” автором тих творів, що вийшли під ім’ям Вільяма Шекспіра 

[4]. Серед претендентів було чимало відомих осіб, більшість – аристократи. Це 

і філософ Френсіс Бекон, і драматург Крістофер Марло, і декілька придворних, 

зокрема Роджер Маннерс (п’ятий граф Ретленд), Едвард де Вер (сімнадцятий 

граф Оксфордський) і навіть сама королева Єлизавета Тюдор. Були також версії 

колективного авторства.  

Особливої уваги заслуговує версія: Шекспір — це граф Ретленд, який був 

вихованцем Бекона. Дослідники звернули увагу на те, що після 1612 року, коли 

помер Ретленд, Шекспір не написав жодного рядка. А в архівах Падуанського 

університету в Італії, де навчався Ретленд, було знайдено прізвища датчан 

Гільденстерна та Розенкранца, пам’ятних усім героїв «Гамлета». 

Хто б не ховався під цією маскою, вивчення шекспірівських творів 

показало із беззаперечністю, що їх автор (якщо це один автор) був не лише 

геніальним, а й найосвіченішим та найерудованішим письменником свого часу. 

Твори того, кого ми знаємо як В.Шекспір, дають підстави уявляти їх автора 
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людиною, яка мала ґрунтовні пізнання в багатьох галузях науки: в 

юриспруденції, риториці, літературі, музиці, ботаніці, медицині, військовому і 

морському ремеслі та ін. Шекспір ввів в англійську мову 3200 слів та виразів, 

володів гігантським об'ємом активної лексики – від 20 до 25 тисяч слів, тоді як 

у лексиконі найосвіченішого й літературно обдарованого філософа Френсіса 

Бекона було близько 9 – 10 тисяч слів, що, до речі, є однією із підстав для 

спростування гіпотези про авторство Бекона [5].  Автор геніальних п'єс добре 

знав французьку мову, італійську, латинь, розбирався в грецькій, чудово 

орієнтувався в історії Англії, в стародавній історії, міфології, географії, в 

багатьох питаннях державного управління, був обізнаний з побутом 

високопоставлених кіл тодішнього англійського суспільства, знайомий з 

придворним етикетом, родоводами, мовою високородної знаті. Отже, твори 

Шекспіра характеризують їхнього автора як особу надзвичайно ерудовану та 

високоосвічену. 
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ЖAНРОВA СВОЄРIДНIСТЬ AНТИЧНОЇ КОМEДIЇ 

Iнтeрeс постaновникiв до aнтичної дрaмaтургiї iснувaв зaвжди. Чим 

довший тeрмiн життя проходить тeaтр, тим природнiшe пeрeосмислeння ним 

своїх витокiв. Звeртaються до aнтичних творiв постaновники рiзних поколiнь 

i eстeтичних поглядiв. Основною жaнрово своєрiдною ознaкою комeдiї є смiх. 

Aристотeль визнaчив смiшнe, комiчнe як дeяку помилку i нeподобство, якe 

нiкому нe зaвдaє шкоди i стрaждaнь. Спeцифiкa комeдiї нaйкрaщим чином 

розкривaється в її зiстaвлeннi з трaгeдiєю. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є aнaлiз жaнрової своєрiдностi aнтичної 

комeдiї. 

Тeрмiн «комeдiя» походить вiд стaрогрeцького словa comoidia, буквaльно 

ознaчaє «пiсню комосa», тобто пiсню учaсникiв святкового сiльського ходи, 

присвячeного прослaвлянню животворящих сил природи 1. 

Aнтичнa комeдiя – цe явищe  своєрiднe й оригiнaльнe. Однiєю з жaнрових 

своєрiдностeй цiєї комeдiї  є вiдобрaжeння живої сучaсностi, iнколи нaвiть 

злободeнних проблeм полiтичного й культурного життя. Можнa зaзнaчити, що 

дaвня aнтичнa комeдiя – цe комeдiя полiтичнa й викривaльнa, якa пeрeтворилa 

фольклорнi нaсмiшкувaтi пiснi тa iгри в зброю полiтичної, сaтири, нaвiть 

iдeологiчної критики. Щe однiєю нaйхaрaктeрнiшою рисою цiєї комeдiї є повнa 

свободa глузувaння нaд окрeмими громaдянaми, з конкрeтною вкaзiвкою їхнiх 

iмeн. Особa, якa, висмiювaлaсь, aбо прямо виводилaсь нa сцeну у виглядi 

комiчного, пeрсонaжa, aбо стaвaлa об'єктом ущипливих, нaвiть грубих 

нaсмiшок. Нeоднорaзово робилися спроби обмeжити цю комeдiйну вiльнiсть, 

aлe протягом усього V ст. до н. є. вони зaлишaлись бeзуспiшними. Дaвня 

aнтичнa комeдiя при цьому нe обособлює своїх пeрсонaжiв, a склaдaє спiльнi 

кaрикaтурнi обрaзи, використовуючи при цьому типовi мaски фольклору й 

https://thestrip.ru/uk/day/v-kakih-proizvedeniyah-russkoi-klassiki-otobrazh-n-konflikt-mezhdu-predstavitelyami-raznyh-pokolenii-i-v/
https://thestrip.ru/uk/kinds-of-makeup/list-ferenc-biografiya-polnaya-ferenc-list-biografiya-interesnye-fakty/
https://thestrip.ru/uk/for-gray-eyes/vse-o-poleznyh-svoistvah-slivy-simvola-plodorodiya-i-zhivotvoryashchei/


 77 

сiцiлiйської комeдiї. Сюжeти комeдiй будуються досить чaсто зa схожою 

схeмою, якa мaє фaнтaстичний хaрaктeр. Нaйчaстiшe здiйснюється якийсь 

нeздiйснeнний проeкт змiни iснуючих суспiльних вiдносин. Нaприклaд, у 

Aрiстофaнa в комeдiї «Aрхaрняни» головний гeрой пiд чaс вiйни зaключaє 

сeпaрaтний мир для сeбe й для своєї родини, у комeдiї «Птaхи» гeрой зaсновує 

щaсливу птaшину дeржaву i т.п. Нaйнeпрaвдивiшa дiя створює особливий 

комiчний eфeкт 2, с. 98. 

Жaнровa своєрiднiсть aнтичної комeдiї полягає в тому, що в нiй  

здeбiльшого вiдмовляються вiд мiфологiчних сюжeтiв i розробляють тeми, 

пiдкaзaнi нaвколишнiм життям. Очeвидно, нe було тaкого соцiaльно-

полiтичного конфлiкту чи госторої проблeми, що зaлишилися б позa увaгою 

комeдiйних поeтiв. Сaмe тому цю комeдiю щe нaзiвaють полiтичною. 

Вонa булa сaтирично зaгострeною i з вeличeзною смiливiстю та уїдливiстю 

критикувaлa нe тiльки окрeмих осiб, вeрхiвку суспiльствa – стрaтeгiв, iнших 

урядових осiб тa нaвiть вождiв Aфiнської дeржaви. 

Пeрсонaжi цiєї комeдiї постaють нe мiфiчними чи лeгeндaрними гeроями, a 

звичaйними смeртними, прeдстaвникaми всiх соцiaльних вeрств aфiнського 

суспiльствa. Хaрaктeрно, що мaйжe в усiх комeдiях поряд з вигaдaними 

дiйовими особaми з'являються iсторичнi дiячi, фaлософи, письмeнники. 

Зaгaльним тлом комeдiї, нa якому розвивaється вся її дiя, зaвжди є якaсь 

нeрeaльнa, фaнтaстичнa ситуaцiя. Вонa водночaс булa i комiчною, що 

вiдповiдaло жaнровi й нaчe готувaло глядaчiв до сприйняття всiєї комeдiї. 

Нaвiть нaйсeрйознiшi думки в комeдiї мaють жaртiвливу форму, тaкож зa 

вимогою жaнру. Чaсом цe викликaє пeвнi утруднeння для сприйняття якоїсь 

думки, оскiльки зa комiзмом ситуaцiї чи нaвiть aгону окрeмi мiркувaння aвторa 

губляться i втрaчaють нeобхiдну чiткiсть. Протe головнa iдeя комeдiї нaстiльки 

прозорa зa своїм змiстом i зрозумiлa, що комeнтувaти ii чи розтлумaчувaти нe 

було нeобхiдностi. Роз'яснeнь потрeбувaли лишe тi випaдки,коли виникaли 

якiсь рeaлiї чи ситуaцiї, котрi в пiзнiшi чaси стaли вжe мaлозрозумiлими 3. 
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Тaкож одним з нaйбiльш примiтних ознaк будови стaродaвньої aттичної 

комeдiї є aктивнa роль хору, носiя основної публiцистичної iдeї п'єси, хочa i 

одягнeнe чaсто в химeрнi костюми птaхiв, звiрiв, хмaр i т.п. Учaсть хору 

створювaло спeцiaльну композицiйну структуру дрeвньої комeдiї, якa 

вiдобрaжaтимe основнi риси i походжeння з хорового (викривaльного) i 

дiaлогiчного (бaлaгaнно-фaрсово) eлeмeнтiв. 

Вaрто зaувaжити, що нaйвищого розквiту дaвня  aттичнa комeдiя досяглa в  

творчостi Aрiстофaнa. Нe випaдково сaмe його нaзивaють «бaтьком комeдiї». З 

його бiогрaфiї нaм достовiрно вiдомi лишe дeякi фaкти: вiн був aфiнянином; 

його бaтько Фiлiпп придбaв нeвeлику дiлянку зeмлi нa о. Eгiнa, дe Aрiстофaн 

пeрiодично бувaв. Тому поeт з дитинствa чудово знaв i цiнувaв прaцю 

сeлянинa, a тaкож i життя мiстa. Знaчнa чaстинa життєвого шляху митця 

припaдaє нa чaс Пeлопоннeської вiйни (431–404 рр. до н. є.), вiйни мiж 

Спaртою й Aфiнaми. Вiд нeї нeстeрпно стрaждaли грeцькi сeляни, простi 

трудiвники й зeмлeвлaсники, якi зубожiли вiд цiєї вiйни й прaгнули миру. Сaмe 

нa їхнiх позицiях стоїть Aрiстофaн у своїх творaх, тому тeмa миру, протeсту 

проти вiйни – однa з провiдних у його творчостi. 

Тaким чином, жaнровa своєрiднiсть aнтичної комeдiї полягaє в тому, що 

дaвня комeдiя здeбiльшого вiдмовляється вiд мiфологiчних сюжeтiв i розробляє 

тeми, пiдкaзaнi нaвколишнiм життям. Нaйчaстiшe вонa порушувaлa полiтичнi 

тeми й проблeми, що виникaли в склaднiй aфiнськiй дiйсностi.  
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КОНЦЕПТ ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ У ТВОРАХ В. ГІБСОНА 

«МОНА ЛІЗА ОВЕРДРАЙВ» І «НЕЙРОМАНТИК» 

Кіберанк – це піджанр, сай-фай фікшн, який розкривається в часи взаємодії 

суспільства та технологій, зазвичай, в сетингу дистопії. В історіях, які 

виникають, низи суспільства, а саме панки ведуть боротьбу проти мега-

корпорацій, що контролюють усіх за допомогою технологій. 1984 рік є 

початком цього руху, коли письменник Вільям Гібсон публікував книгу 

«Нейромант» і ввів новий термін «віртуальний простір», що значать 

генерований комп’ютером ландшафт з можливістю взаємодії з ним. Персонажі 

роману Гібсона — найманці-хакери, цифрові ковбої, які «підключаються» до 

всесвітньої комп’ютерної мережі та переміщуються зі швидкістю світла між 

фінансовими центрами світу. Багато читачів були захоплені унікальним стилем 

роману; деякі критики назвали це «віртуально-реальним» стилем: насичений 

комп’ютерним жаргоном, сленгом і неологізмами, історія перескакує з одного 

кіберпростору в інший, як гіпертекст.  

Після публікації цього роману, під його впливом, багато фікшн-

письменників почали використовувати створені комп'ютером світи як місце 

подій. Проте вплив роману не обмежується науковою фантастикою. Його стиль 

і структура, а також винахід Гібсоном «кіберпростору» зробили великий внесок 

у наступні форми мистецтва, включаючи так звану «мейнстрімну» художню 

літературу [4, с. 1]. «Віртуальна реальність», фраза, яку використовував 

комп'ютерний вчений, композитор і художник Джейрон Ланер, посилається на 
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середовище, в якому реальність імітується через комп'ютери і в яких організм 

може переживати штучно генеровані дані, ніби вони надходять із реального 

світу.  

Люди, занурені у віртуальне середовище можуть відчути буття та 

проживання у цьому світі. Люди могли б пересуватися через генерований 

комп’ютером будинок, в якому вони можливо бажали жити ще до його 

будівництва, або відвідати віртуальні курорти, перш ніж вони дійсно 

забронюють відпустку. Ці враження відрізняються від перегляду фільму, 

оскільки люди можуть спілкуватися зі своїм середовищем таким чином, що 

кіно і відео не можуть запропонувати. Користувач віртуальної реальності 

приймає зображення та враження від різних механічних пристроїв, 

підключених до його тіла,  щоб дати враження зору, звуку і дотику. Ці пристрої 

також здатні моніторити рухи тіла, щоб користувачі відчували зміни зі своїми 

рухами. Крім того, різні люди можуть одночасно відчувати один і той же 

віртуальний простір, не займаючи простір фізично, оскільки інформація може 

передаватися через широку мережу за допомогою модемів.  

«Кіберпанк» Гібсона просуває віртуальну технологію на кілька кроків далі, 

передбачаючи можливість прямого нервового зв'язку між людським мозком і 

комп'ютером. Цей зв'язок реалізується засобами електродів або сокетів, 

розташованих за вухом, які можуть приймати чіпи і тим самим давати доступ 

до цифрової пам'яті. З такими гаджети, людські тіла і розуми можуть увійти в 

близькі стосунки з комп'ютерами. Вони також можуть навіть отримати доступ 

до самого глибокого віртуального простору, кіберпростору і взаємодіяти з 

іншими тілами і розумами в процесі побудови цілих світів із даних [2, с. 52].  

Що захоплює багато читачів «Нейроманта», так це вигляд та естетика світу 

приклад якого можна побачити в фільмі Рідлі Скотта «Blade Runner» (1982). 

Наступний уривок з книги добре характеризує цей світ: Under bright ghosts 

burning through a blue haze of cigarette smoke, holograms of Wizard’s Castle, Tank 

War Europa, the New York skyline. . . . And now he remembered her that way, her 

face bathed in restless laser light, features reduced to a code: her cheekbones flaring 
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scarlet as Wizard’s Castle burned, forehead drenched with azure when Munich fell to 

the Tank War, mouth touched with hot gold as a gliding cursor struck sparks from 

the wall of a skyscraper canyon [3, с. 8].  

В цьому романі екстаз від пересування кіберпростором, часто 

порівнюється з ефектом знаходження під наркотиками. Багато персонажів із 

книги приймають їх, аби підсилити відчуття перебування на віртуальних 

просторах мережі, як видно тут: For those hackers, as Darko Suvin says, 

“cyberspace is itself a kind of superdrug vying in intensity with sexual love [3, с. 6]. 

З цього моменту можна сказати, що віртуальна реальність, як нікотин, може 

викликати неабияку залежність. У головного героя, Кейса, цей простір став 

більш реальним, ніж світ, у якому він жив: For Case, who’d lived for the bodiless 

exultation of cyberspace, it was the Fall. In the bars he’d frequented as a cowboy 

hotshot, the elite stance involved a certain relaxed contempt for the flesh. The body 

was meat. Case fell into the prison of his own flesh [3, c. 6].  

Читаючи  романи з тематикою "кіберпростору", які Гібсон продовжив 

писати після «Нейроманта», дивуєшся, як технології в цих романах стали більш 

зрозумілими щодо технологічних інновацій нашого світу. Бо в той час, коли 

вийшов його другий роман, «Граф Нуль» (1986), і його третій, «Мона Ліза 

Овердрайв» (1988), персональні комп'ютери широко поширилися і Інтернет 

почали використовувати маси. Гібсон, в тому ж часі, здається, наближає 

технології в цих романах до тих, які дійсно існують. В результаті ці роботи, 

хоча набагато більш зрозуміліші, ніж "Нейромант", не можуть описати думки 

настільки захоплюючими, як в попередньому романі. У пізніх романах Гібсона 

кіберпростір зображується менш сюрреалістично  в геометричному дизайні, 

ніж в “Нейорманті”, що викликає набагато менше емоцій та захоплення від 

руху в кіберпросторі [ 4, c. 14].  

Також аналог Кейса в цих романах, консольний ковбой на ім'я Боббі 

(«Граф Нуль») втратив більшість особливостей романтичного героя. Більш як 

комп'ютерний «ботан», в цьому романі він подорожує кіберпростором більш 

для розваг. Його мрія стати одним цілим з машиною. В певному сенсі він досяг 
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цієї мети, коли він став підключений до мініатюрної віртуальної машини в 

«Мона Ліза Овердрайв», але в результаті він більше не може рухатися і його 

тіло повільно вмирає [ 4, c. 14].   

Висновок.  Написавши роман «Нейромант», Вільям Гібсон ввів новий 

погляд на жанр «кіберпанк», за прикладом якого було написано ще багато 

творів. Сам автор при написані роману використовував багато неологізмів та 

невідомих термінів, що і є характерним йому подібним сай-фай творам. Термін 

«віртуальний простір» важко розкрити в декількох сторінках, адже він 

торкається одразу декілька різних аспектів існування людини та її бачення 

цього самого існування. 
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В сучасному світі гумор в літературі є доволі актуальною та популярною 

темою для наукових праць та досліджень, але в той же час він створює 
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перепони для перекладачів, тому що являється дуже непростим явищем для 

відображення та вираження в іншомовних текстах. Для початку, важливо 

розуміти сутність та природу гумору. Не існує певного загальноприйнятого 

визначення терміну «гумор», тому що це поняття досліджується різними 

галузями науки (соціологія, лінгвістика, психологія тощо) і тому має велику 

кількість визначень.  

Відзначимо, що слово «гумор» походить від латинського слова humor – 

вологість, рідина. Уважалося, що чотири тілесних рідини визначають чотири 

темпераменти, або характери. Проте в сучасних теоретичних дослідженнях 

наголошується, що гумор як різновид комічного – сміх розуму (а не плоті) з 

високим ступенем інтелектуальності порівняно з іншими видами комічного.  

Традиційні теорії гумору поділяються на три дуже широкі категорії: теорії 

переваги, які походять з часів давньогрецьких філософів і припускають, що ми 

сміємося над тими, кого ми вважаємо нижчими за себе; теорії полегшення, які 

виникли в ранніх психоаналітичних працях Фрейда і стверджують, що люди 

жартують, щоб позбутися стриманої психічної енергії, яка інакше проявлялася 

б у більшій мірі і більш руйнівними способами; і теорії невідповідності –  

концепція, яка також виникла у філософії і стверджує, що гумор виникає, коли 

існує невідповідність між тим, що очікується, і тим, що відбувається [2, с. 2]. 

Вперше вживання терміну гумор у тому значенні, яке ми зазвичай 

використовуємо сьогодні, зареєстровано в Англії в 1682 році і протягом 

тривалого часу це вважалося своєрідною англійською формою як «форма 

іронії, одночасно приємний і серйозний, сентиментальний і сатиричний, що 

здається, притаманний особливо англійському духу». Деякі письменники навіть 

стверджують, що англійська мова сама по собі містить значну частку гумору та 

грайливості. Поточне англійське визначення гумору стосується насамперед 

таких характеристик як «веселість» і «здатність сприймати жарт», або як будь-

який тип стимуляції, яка викликає «рефлекс сміху». Очевидно, комізм – це 

вроджена якість гумору  [3, с. 1]. 
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Культурний гумор не лише дає розуміння цінності самої нації, уявлення та 

те, як вони бачать інших, але він також показує, як вони бачать і сприймають 

себе. Гумор не лише розкриває «внутрішні» культурні жарти нації. Англійське 

суспільство з його класовою системою і регіональними відмінностями надають 

велику перспективу та багато приводів для написання комедії, що може бути 

заснована на певних персонажах. Велика кількість впізнаваних типів і акцентів 

вироблені у цій культурі, надають багатий матеріал для карикатур, а значна 

частина англійського гумору все ще є класовою. Фігурує поширене 

припущення, що існує  ніби діалог-взаємообмін між гумористичним текстом і 

його культурою. Літературний гумор можна розділити на дві великі категорії: 

перший, індивідуальний рівень — чому люди використовують гумор, а другий, 

суспільний рівень — функція гумору в соціальному середовищі або в 

суспільстві.  

Чарльз Діккенс, один із найвидатніших романістів вікторіанського періоду, 

відомий своїм гумором, сатирою та гострим спостереженням за героями. Роман 

«Посмертні нотатки Піквікського клубу» є першим романом Діккенса. Це 

бурлеск туристичних і спортивних клубів Англії у вікторіанський час. У ньому 

розповідається про веселі пригоди доброзичливого містера Піквіка, який часто 

потрапляє у нещасні випадки та пригоди безглуздих, але захоплених інших 

членів Піквікського клубу. Роман також містить серію вставних історій, які 

демонструють алкоголізм, бідність, домашнє насильство, убогість і смерть. 

Проте сила роману полягає в його сатиричному зображенні суспільства, 

особливо щодо двох конкретних аспектів англійського суспільства у 

вікторіанській Англії: закони про порушення обіцянки; і закони про боржників 

та в'язниці.  

Комедія Чарльза Діккенса «Посмертні нотатки Піквікського клубу» — це 

більше, ніж просто використання гумористичних прийомів, хоча й містить ці 

елементи. Комедія – це, по суті, ставлення до світу, спосіб бачення та 

інтерпретування людської поведінки. Гумор комедії полягає як у поглядах 

автора на ті чи інші теми, так і в діях і ситуаціях, які він зображує. 
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Одним з основних елементів точки зору Діккенса є невизнання певних 

усталених речей. Закон, армія, медицина, віра, соціальні сфери, журнальні 

видання та політика – усе це одержує сатиричний дотеп. Інші групи також 

карикатурні: жінки за тридцять, пихаті провінціали різного роду. Позиція 

Діккенса — це гуманний критик. Він легко помічає усі типи обману, хитрощі та 

будь-які удавання. Діккенс насолоджується удаванням заради нього самого, як 

частиною театру життя. Прості люди, які намагаються зазнатися, — це вічне, з 

чого складається комедія. 

Під час роботи над романом Діккенс відмовився від звичного плану 

побудови свого твору, а натомість видавав у вигляді серії комічних замальовок 

і сцен. Створюючи образи своїх героїв, Діккенс використовує різні прийоми. 

Іноді за допомогою однієї деталі, що неодноразово повторюється, Діккенс 

створює повне уявлення про того чи іншого персонажа (сонливість товстого 

хлопця, глухота старої леді тощо). Роман набуває певної сюжетної лінії, і 

основу якого покладено історію судового процесу, порушеного проти містера 

Піквіка його квартирною господинею місіс Бардль. Зіткнення Піквіка з 

суддівськими чиновниками і темними людьми, що втілюють продажність 

буржуазного суду, перебування містера Піквіка у в'язниці, його знайомство з 

усіма мешканцями визначають основну спрямованість роману і своєрідність 

характерів. Піквік поставлений письменником у становище людини, яка на 

власному (щоправда, поки що дуже невеликому) досвіді пізнає темні та 

негативні сторони життя. 

Фігура Піквіка з розвитком роману є не лише комічною. Герой Діккенса 

приваблює до себе увагу читачів своєю довірливістю до людей, щирістю, 

невичерпною добротою і бажанням миритися з несправедливістю, якою б вона 

не була перед ним. Дитяча довірливість Піквіка робить його жертвою Джингля, 

місіс Бардль та інших героїв. Над ним не можна не сміятися, як над людиною, 

яка зовсім не знає життя, але їй не можна і не співчувати. Протиставлення 

ідеалу та жорстокої дійсності, яке висвітлене в першому романі письменника, 

збуджує прагнення справедливості. Сила ж впливу і чарівність героїв Діккенса 
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полягає в тому, що вони виступають як поборники справедливості, хоча форми 

їх протесту боротьби далеко не досконалі, а часом просто неспроможні і 

смішні. 

Діккенс вміє весело і заразливо сміятися над тим, що справді смішно, він 

ніколи не приходить байдуже повз те, що гідне співчуття чи осуду. У «Записках 

Піквікського клубу» Діккенс продовжив та розвинув традиції англійського 

гумору. Блискучий гуморист виявився в окресленні образів усіх дійових осіб 

роману.  
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мiфи, казки та лeгeнди. Пoдoрoж у часi є oдним з найдавнiших мoтивiв, з 

джeрeла якoгo вирoсла вся фантастична лiтeратура.  

Гeрбeрт Вeллс – oдин iз заснoвникiв сучаснoї фантастики – фантастики 

наукoвoї, насичeнoї сoцiальнoю прoблeматикoю i занeпoкoєнoї дoлeю людства. 

Кiлькoма дeсятками мoв виданo багатoтoмнi зiбрання твoрiв Вeллса, прo ньoгo 

написанo багатo дoслiджeнь, мiсцe йoгo в прoгрeсивнiй англiйськiй i свiтoвiй 

лiтeратурi чiткo визначeнe. Хoча вiд часу смeртi письмeнника прoйшлo пoнад 

80 років, а пoчатoк йoгo твoрчoгo рoзквiту припадає на кiнeць позаминулoгo 

стoлiття, духoвна та наукoва насичeнiсть прoзи Вeллса рoбить її актуальнoю i 

сьoгoднi. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є аналiз мoтиву пoдoрoжi у часi в рoманi 

Г. Вeллса “Машина часу”. 

Пoдoрoж у часi – цe фантастичнe дoпущeння, щo пeрeдбачає пeрeмiщeння 

людини та oб‘єктiв з тeпeрiшньoгo у майбутнє чи минулe за дoпoмoгoю 

наукoвo-тeхнiчнoгo устрoю, щo називають «машинoю часу». Принцип 

умoвнoстi в лiтeратурi пeрeдбачає пoрушeння причиннo-наслiдкoвих зв‘язкiв, а 

принцип парадoксу ствoрює нeтипoву для класичнoї фiзики нeвизначeнiсть: ми 

нe мoжeмo oднoзначнo пeрeдбачити eвoлюцiю часoпрoстoру. «Пoдoрoж у часi» 

є нe тiльки мoтивoм, алe й худoжнiм прийoмoм, щo ширoкo викoристoвується в 

наукoвo-фантастичних твoрах 1 . 

Мoтив часoпoдoрoжi яскравo виражeний у жанрi «short story» 

амeриканськoї лiтeратури ХХ ст. Рoман “Машина часу”, щo вийшoв у 1895 

рoцi, був пeршим вeликим твoрoм письмeнника-пoчаткiвця i принiс автoрoвi 

славу i визнання. Прoтe iдeя пoдoрoжування в часi налeжала нe Вeллсу. Так, 

Рiп Ван Вiнкль, гeрoй амeриканськoгo письмeнника-рoмантика Вашiнгтoна 

Iрвiнга, прoкинувшись, пoбачив, щo oпинився сeрeд нащадкiв. Змiнилась 

прирoда, змiнились i звичаї. Алe свiт, який пoстав пeрeд вeллсiвським 

Мандрiвникoм у Часi, так разючe нe схoжий на сучаснiсть, щo здається зoвсiм 

iншoю планeтoю.  
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Щoб зoбразити далeкe майбутнє Зeмлi – царствo eлoїв i мoрлoкiв, – трeба 

булo мати нeабияку уяву. Її рoзмах i oригiнальнiсть засвiдчили пoяву нoвoгo 

визначнoгo таланту в англiйськiй лiтeратурi. Та при рeтeльнoму аналiзi стає 

oчeвидним, щo пeсимiстичнi за свoєю суттю прoгнoзи письмeнника щoдo 

майбутньoгo грунтуються на цiлкoм зeмних справах i зeмнoму спiввiднoшeннi 

сил у капiталiстичнoму суспiльствi. Аджe щасливi, бeздiяльнi, бeзпoмiчнi eлoї i 

пoхмурi, здичавiлi мoрлoки, щo внoчi пoлюють на eлoїв, – цe антипoди 

капiталiстичнoгo суспiльства [2]. 

В рoманi Вeллса нeмає нi сeнтимeнтальнoстi, нi намагання викликати в 

читача нeнависть чи спiвчуття дo звирoднiлих iстoт. Всe кoнстатується 

oб’єктивним спoстeрiгачeм – людинoю iнших часiв; всe вiдзначається тoчнiстю 

oписiв i характeристик. Рoман звучить сувoрим застeрeжeнням людству, бo 

рoзпoдiл працi при капiталiзмi та вiдмiннiсть у станoвищi багатих i бiдних 

нeсуть в сoбi загрoзу вирoджeння людськoгo рoду. Самe в рoзкриттi цих 

аспeктiв i пoлягає заслуга письмeнника-гуманiста, всi думки якoгo зoсeрeджeнo 

на дoлi людини. Свoїм твoрoм Вeллс пoлeмiзує з буржуазнoю пoзитивiстськoю 

наукoю, яка oбiцяла людству рoзквiт i щастя при капiталiзмi лишe завдяки 

висoкoму наукoвoму рoзвитку. 

Нeлiнiйний характeр часу, утiлeний в рiзних мoдeлях «машини часу», 

мають антиутoпiчнi, мiфoлoгiчнi сoцiальнo-психoлoгiчнi риси й прoявляють 

iнтeртeкстуальний та притчoвий характeр. Парoдiйнo-iрoнiчний характeр 

зoбражeння мeти часoпoдoрoжi та стилiстичнo знижeний oбраз гeрoя, щo 

пoдoрoжує у часi, спoнукають читача рoзставити правильнi акцeнти у 

глoбальнiй прoблeмi стoсункiв Людини i Часу [1]. Мoтив пoдoрoжi у часi 

звичайнo мeтафoричнo прeдставлeний як фiзичнe пeрeмiщeння [3]. 

Сприйняття худoжньoгo часу в наукoвiй фантастицi вiдрiзняється вiд 

сприйняття цiєї катeгoрiї у загальнiй лiтeратурнiй традицiї тим, щo в наукoвiй 

фантастицi час нe є нeзвoрoтним, oднoнаправлeним, «лiнiйним» пoтoкoм пoдiй 

з минулoгo в майбутнє. Час втрачає рису нeзмiннoстi: «Минулe i майбутнє 
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мiняються свoїми характeристиками. Майбутнє стає зумoвлeним i нeзмiнним, а 

минулe знахoдить багатoварiантнiсть». 

Таким чинoм, Г. Вeллс викoристoвує oригiнальнi худoжнi засoби, сeрeд 

яких – прийoм «машини часу», щo надає мoжливiсть пeрeтинати час в прямoму 

та звoрoтнoму напрямках, ускладнюючи кoмпoзицiю твoру та мoдeлюючи 

oбрази майбуття. Письмeнник викoристoвує прийoм фантастики, аби дoслiдити 

сучаснi сoцiальнi прoблeми в їхнiй лoгiчнiй завeршeнoстi в майбутньoму. 

Пoєднуючи наукoвi та фантастичнi iдeї, автoр ствoрює сатиричну парoдiю на 

сучаснe суспiльствo. Прагнeння застeрeгти суспiльствo вiд мoральнoгo i 

фiзичнoгo занeпаду людства є прoвiднoю iдeєю твoру. 
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ЧАСУ 

Основні види античної драми (трагедія, комедія, драма сатирів) 

розвинулися в рамках культу бога Діоніса як один із елементів його свят. 

Становленню драми як літературного жанру передувала обрядова драма, 
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характерною рисою якої є перерядження, переодягання (маски звірів, духів і 

мерців — “предків”) [3, c. 119]. 

Етнографи та мистецтвознавці визнають фольклорне походження драми, 

зібравши чималий матеріал з історії різних народів про первісну колективну 

гру, яка супроводжувалася співом і танцями. Аристотель, який першим 

порушив проблему походження грецької драми, вважав, що вона була 

представлена трьома жанрами: трагедія, комедія і сатирівська драма. Сатири – 

це людиноподібні демони з дуже вираженими козловидними елементами (роги, 

борода, копита, надиблена шерсть), інколи з кінським хвостом. І самого Діоніса 

уявляли у вигляді козла, і в жертву йому приносили козлів. Тут була ідея, що 

розтерзується сам бог для того, щоб люди могли вкусити під виглядом 

козлятини божественності самого Діоніса. Саме слово “трагедія” буквально 

означає або “пісня цапів”, або “пісня про цапів” (tragos – цап і ode – пісня)[3, c. 

41]. 

Загалом питання походження давньогрецької трагедії належить до 

найбільш складних в історії античної літератури. Одна з причин цього полягає 

в тому, що “Поетика” Аристотеля є єдиною науковою працею того періоду, а 

більш пізні дослідники не в усьому погоджуються із славетним вченим, а то й 

висловлюють свої теорії, що потребують додаткових підтверджень [2, c. 120]. 

Усі вони значною мірою мають рацію, їхні теорії спираються на досить 

вагомі факти. І все ж нині переважає думка, що не одне, а кілька таких джерел 

привели до появи драматичної дії, яку назвали трагедією. Безперечно, вона не 

могла виникнути відразу, на чистому місці, без створеної в попередні часи 

міцної основи. Такою основою — і про це свідчать усі гіпотетичні докази — 

була щедра й плідна народна творчість у вигляді культових обрядів, мімічних 

ігор і т. д., тобто невід’ємна частина багатьох свят [1, c. 197-198]. 

Налічується чотири основні версії походження трагедії.  

1.Народні свята на честь бога родючості й виноградарства Діоніса. Про 

важливість цього джерела свідчить те, що пізніше ім’я Діоніса нерозривно 

поєднується з театральним мистецтвом, і саме цей бог стає його покровителем. 
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Очевидно, головну роль відіграли гімни на честь Діоніса — дифірамби, про них 

докладно сказано в розділі про хорову лірику. В усякому разі Арістотель з 

упевненістю стверджував, що вона пішла «від заспівачів дифірамбів» 

(«Поетика», VI). Він же свідчить, що трагедія, «зазнавши багатьох змін, 

зупинилася, досягнувши повної відповідності своїй природі» (там же, IV).  

2. Народні свята на честь богині родючості й хліборобства Деметри. З її 

культом пов’язують елевсінські містерії. То були таємні дійства, що 

провадилися в першій, закритій частині святкування культу, до якої 

допускалися в храм богині лише його жерці й утаємничені особи. Нам точно 

невідомо, що саме відбувалося на цих містеріях, оскільки втаємничені 

присягалися не розголошувати їхню таємницю під загрозою смерті. Але 

напевне можна припустити, що там ставилися невеличкі сценки з життя 

Деметри та її дочки Персефони, викраденої богом підземного царства Аідом. 

3. Надзвичайно поширений культ героїв, які глибоко шанувалися еллінами 

і вважалися засновниками різних міст. Святкування їхніх культів також 

передбачало виконання якихось ритуальних сцен і танців.  

4. Суворий культ померлих, відправа якого супроводжувалася 

«заупокійними плачами» — тренами (або френими), що перейшли в трагедію. 

Вона і закінчувалася, як правило, спільним плачем хору й акторів, що 

називався комосом («ударами», як правило, в груди — виразом скорботи). 

Давньогрецька класична трагедія відзначається складною структурою. 

Починалася вона з прологу, початку трагедії до першого виступу хору. Далі 

слідував парод – перший виступ хору (“парод” по-грецьки означає “виступ”, 

“прохід”). Після пароду по черзі йшли так звані епісодії, тобто діалогічні 

частини (епісодій означає “прихід”, діалог з хором спершу був чимось 

другорядним), і стасими, так звані “стоячі пісні хору”. Закінчувалась трагедія 

ексодом, завершенням, або заключною піснею хору. Необхідно вказати і на 

обєднаний спів хору та акторів, який міг бути в різних місцях трагедії і мав 

збудженоречитативний характер, тому й називався комос (copto по-грецьки 
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означає “бю себе в груди”). Ці частини трагедії чітко простежуються в 

творіннях Есхіла, Софокла, Еврипіда.  

Проблематика давньогрецьких трагедій вражає своєю широтою й 

складністю. Конфлікти, що в них розглядаються, є назавжди актуальними, це – 

конфлікт між владою і підлеглими (Есхіл “Прометей прикутий”), зіткнення 

людини і долі (Софокл “Цар Едіп”), боротьба між моральним обовязком 

людини і її егоїстичними бажаннями (Еврипід “Медея”), протистояння добра і 

зла (Есхіл “Евменіди”, Софокл “Антигона”) та ін. Слід зазначити, що трагедія у 

своєму становленні зазнала значної еволюції як на проблемно-змістовному 

рівні, так і в питанні художньої структури.  

Процес формування трагедії був досить довгим і, як вже вказувалось, 

розпочався він приблизно у VIІ-VI ст. до н.е. Відоме імя першого афінського 

трагіка і дата першої постановки трагедії. Це був Феспід, який уперше поставив 

у 534 р. до н.е. трагедію на Великих Діонісіях. Феспідові приписують ряд 

нововведень і заголовки деяких трагедій, але вірогідність цих відомостей 

сумнівна. Сучасником знаменитого Есхіла був Фрініх (прибл. 511-476 рр. до 

н.е.), якому приписують серед інших трагедії “Взяття Мілету” і “Фінікіянки”, 

що дістали широке визнання [3, c. 41-42]. 
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РОМАНУ Г. МЕЛВІЛЛА «МОБІ ДІК» 

Кожна національна література має своїх пророків, які, можливо, і не були 

належним чином поціновані своїми сучасниками, але нащадки віддали їм 

данину поваги за те, що вони непохитно відстоювали свої власні принципи й 

погляди і безкомпромісно дотримувалися їх у своїй творчості.  

Нині американську літературу вже неможливо уявити без постаті Германа 

Мелвілла та його роману «Мобі Дік, або Білий Кит», хоча навряд чи ми 

зможемо охарактеризувати цього представника американського романтизму як 

суто національного письменника. Він належить до когорти тих митців, які 

перетнули кордони національної проблематики і замислилися над 

загальнолюдськими проблемами, наполегливо шукаючи відповідь на ті 

глобальні питання, на які так складно відповісти. Увага письменника була 

прикута не стільки до особистості, скільки до всесвіту. Передусім він намагався 

дослідити «буття вищих сил» у їх іманентній сутності, з'ясувати характер їх 

впливу на людство, усвідомити трансцендентальні явища, які взагалі 

неможливо усвідомити [3, с. 3]. 

Роман Г. Мелвілла – глибокий філософський твір, у якому висунуто 

глобальні проблеми добра і зла, їх морально-етичних співвідношень в соціумі. 

Мелвілл через систему художніх образів та символів роману проникає у 

сутність явищ, узагальнює їх шляхом залучення до міфічної структури, 

виявлення архепетипних коренів, обігрує на різноматнітних стилістичних і 
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структурних рівнях роману з метою акцетування уваги читача на значенні цих 

явищ [4, с. 143]. 

Мовне полотно роману включає елементи міфологічної та біблійної 

лексики, які представлені власними назвами та функціонують в алюзіях, 

реалізуючи свій художньо-образний потенціал при зображенні характерів та 

вчинків героїв. Ці розряди лексики збагачують філософський план твору, 

розкривають ставлення автора до життя [1, с. 133]. 

Саме висока духовна зарядженість міфу дозволила Мелвіллу наблизитись 

до відповіді на питання: Що є людина? Яке її місце у Всесвіті? Головними 

вадами сучастності Мелвілл вважав роз’єднаність людей, зростаючу безодню 

між цивілізацією і природою, і, як наслідок цього, духовну деградацію людини. 

Міф і міфологічне мислення – це форми подолання роз’єднаності. Про роман 

«Мобі Дік» припустимо говорити й як про притчу [5, с. 122]. 

Команда «Пекода» служить моделлю американського суспільства і – у 

ширшому контексті – усього людства, і це неодноразово підкреслюється 

автором. На кораблі присутні представники всіх земних рас. Мелвілл робить 

Квікега – полінезийцем, Деггу – негром, Тештиго – індіанцем, а серед ішних 

членів команди можна зустріти й іспанців, і переїв, і англійців. У іншому місці 

Мелвілл характеризує команду «Пекода» як «депутація Анахарсиса Клоотса», 

що, як відомо, включала представників усіх рас і народів [5, с. 125]. 

Дослідженням соціальної проблематики окремих літературних творів 

займаються як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники, зокрема: М.В. Варданян, 

В.А. Лобода, О. Мельничук [2]. 

Біблійними іменами названі деякі дійові особи роману, які нагадують свої 

прототипи характерами та вчинками. Їх імена несуть додаткову, підтекстову 

інформацію, сприймаються в асоціативному поєднанні з персонажами твору, 

виконуючи характерологічну функцію. Наприклад, Ізмаїл – мандрівник та 

вигнанець, засуджений на вічні поневіряння, Ахав – нечестивий ізраїльський 

цар, Пелег і Білдед – імена зі Старого Заповіту, Білдед – це користолюбець і 

лицемір, який за побожністю приховує свою скнарість [1, с. 133]. 
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У романі «Мобі дік, або Білий кит», повному суперечлевих роздумів про 

місце людини у Всесвіті, про взаємозв’язок і взаємовплив усього живого, про 

фатум і людські долі, Г. Мелвілл порушує одвічну проблему взаємовідносин 

людини і природи. Після опису вбивства старого, немічного, хворого кита, 

читачу дають зрозуміти, що при всій необхідності китобійного промислу, 

команда «Пекода» заслужила кари, яка на неї чекала [1, с. 134]. 

У «Мобі Діку» естетично вірно і глибоко продумано поєднанні соціальний 

роман і філософське есе, поезія і документ, психолого-етична драма і трактат 

про китобійний промисел. У симбіозі цих рис і якостей роман Мелвілла є 

емблемою усієї національної літератури США.  
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КУРТУАЗНИЙ РОМАН: ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ТА 

ТЕМАТИКИ  

Куртуазний роман часто вдається до атмосфери казковості. Однією з 

головних тем в цьому романі є тема кохання до прекрасної дами та здійснення 

подвигів заради неї. Проте героїв об'єднує лише платонічне кохання. Саме 

кохання в такому романі повне куртуазності. Загалом, «куртуазний» — той, що 

орудує усіма видами зброї, вправний в усіх видах мистецтва (спів, гра на 

різноманітних музичних інструментах, обізнаність в живописі тощо), грає в 

шахи, знається на морській справі, знає велику кількість іноземних мов. 

Куртуазне кохання вперше з’явилося на півдні Франції протягом перших 

двох десятиліть дванадцятого століття. Від Гійома IX, герцога Пуатьє (1071-

1127), першого відомого трубадура, до Гіро Рік’є (бл. 1230 - бл. 1292), 

останнього придворного поета, куртуазне кохання було темою їхньої лірики. 

Їхнє уявлення про кохання було новим для світу, який дивився на законне 

кохання як на домашній комфорт, а на пристрасне, незаконне кохання — як на 

божевілля або як на чоловічу форму насолоди. Їхній культ коханої був новим 

для світу, який вважав жінку помічницею чоловіка, матір’ю його дітей або 

об’єктом його бажання та чуттєвості.  

Для трубадурів кохання було благородною та облагороджувальною 

пристрастю, хоча й незаконною. Кохана мала перевагу над коханим; його 

бажання, тривожне й страшне, спонукало його вдосконалюватись для неї та 

досягти союзу, якого він прагнув. Відносини залицяння, шлюбу, очікування, 

зустрічі закоханих — це вирази, за допомогою яких автор репрезентує 

приховані любовні прояви в рамках трактату про куртуазне кохання. 

Поезія трубадурів і міннезінгерів спантеличила кілька поколінь учених. 

Завжди вважалося, що в трубадурській концепції кохання є щось нереальне й 

ненормальне, надто сентиментальне, сором’язливе й покірне, яке, тим не менш, 
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вважається прийнятним виключно для дворян і лицарів. Інший загадковий 

аспект полягає в культурних наслідках «куртуазної любові». Хоча спочатку це 

не мало нічого спільного з подружнім життям або звичайними залицяннями, 

воно значно вплинуло на стандартну поведінку вищих класів, особливо на їхню 

поведінку в присутності жінок.  

Весь комплекс почуттів і способів поведінки, а також відповідна поезія 

була жива лише в XII і на початку XIII століть; більша частина цього, однак, 

нарешті увійшла в мейнстрім західної цивілізації. Коли куртуазна поезія 

процвітала у Середньовіччі, це була в основному усна творчість; її ніколи не 

читали приватно, а завжди декламували публічно під музичний супровід. До 

того, як ця поезія набула престижу в знатному суспільстві, не було жодного 

стимулу для її збереження, і лише невелика частина всієї куртуазної лірики 

була передана.  

Куртуазне кохання — це різновид чуттєвого кохання, і те, що відрізняє 

його від інших форм статевого кохання, від простої пристрасті, від так званого 

платонічного кохання, від подружнього кохання, полягає в його меті або 

мотиві, його формальному об’єкті, а саме — прогрес і зростання закоханого, у 

природній доброті, заслугах і цінності. Це сама суть любові трубадурів, і з неї 

випливають ті характеристики, які є невід’ємною частиною куртуазної любові. 

Оскільки така любов представлена як єдине джерело облагородження людини 

на землі, то її практика є обов’язком кожного. Оскільки людина нічого не 

варта, якщо вона не діє під примусом любові, то ніхто не може бути звільнений 

від активної участі в ній: шлюб, обітниці, накази, незайманість не є 

перешкодою для цього. Крім того, те, що робиться з примусу Любові, не може 

бути гріховним чи аморальним; радше воно є доброчесним і справедливим як 

необхідне джерело природної доброти та цінності. Саме з цієї причини любов 

трубадурів має бути спрямована на кохану, яка є вищою, як правило, за рангом, 

так що любов до неї може підняти кохану, так би мовити, на шкалі доброти та 

чесноти до її високого становища. Таке уявлення про кохання радикально 

відрізняється від будь-якого іншого типу сексуального кохання, відомого, 
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прославленого або викладеного в літературі Західної Європи до його появи в 

текстах провансальських трубадурів. У простій формі це сплеск закоханого, 

щоб підвищити цінність і чесноту по відношенню до коханої через силу й 

енергію бажання. Пошуки його витоків почалися практично за часів трубадурів 

і тривали до наших днів. 

Наслідком культу «Прекрасної Дами» стала реабілітація земної радості і 

земної любові, поклоніння жінці, що перетворює її із істоти нижчого порядку в 

ідеал. Він має відрізнятися скромністю і терпінням, підкорятися всім примхам 

обраної ним дами, задовольнятися найменшими знаками уваги з її боку, ніколи 

не переступати певних меж. Поети не лише складали свої пісні, а й цілий 

уявний світ, у якому існують ліричні герої.  

Любов сприймається поетами як найвище благо, а здатність кохати – як 

обов'язковий показник душевної досконалості та куртуазної доблесті. 

Справжнім коханням вважалась «тонка», «висока» любов, здатна розбудити в 

душі прекрасні, величні поривання. «Висока» любов була модною і 

престижною в рицарському колі. Рицар, згідно з куртуазними засадами, 

повинен поклонінням переконати даму в щирості своїх почуттів, заслужити її 

прихильність.  

Для куртуазної літератури характерне заглиблення у внутрішнє життя. У 

провансальській ліриці відображено різні психологічні етапи у розвитку 

любовного почуття. Спочатку закоханий, боязкий і соромливий, блідне, 

червоніє в присутності своєї обраної. Дама не поспішає, часто гордовитістю та 

неуважністю випробовує глибину його почуття – справжнє кохання не можна 

завоювати відразу. Рицар просить даму, проголошує себе її васалом, «служить» 

їй. Якщо вірний поклонник визнаний, то дама дарує йому шнурок від одежі або 

рукавичку, перстень, а як вищу нагороду – поцілунок. Але таке визнання не 

завжди означало, що закоханий ставав «другом» дами.  

У поезії трубадурів Чарівна Дама посідала приблизно таке саме місце, як 

Мадонна — в релігійній поезії середніх віків. Тільки Мадонна була на 

недосяжних небесах, а Чарівна Дама — на землі і в серці закоханого. 
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Трубадури оспівували її красу і благородство. Образи Чарівної Дами та 

закоханого в неї лицаря позначені рисами традиційності. Вона — знатна, 

красива, благородна заміжня жінка. Він — відданий їй серцем васал. 
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ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ   

Знaти мову – ознaчає володіти всімa її особливостями та словами. Мова – 

це засіб спілкування між людьми у суспільстві. Тому кожен з її аспектів слід 

аналізувати та вивчати. 

Англійська мовa зовсім  не схожа нa нaшу рідну мову – українську .  У 

структурі кожної з цих мов присутні аспекти, які відрізняють їх.  Люди, які 

спілкуються aнглійською, не звертають уваги на відмінки, а українці не 

виділяють в минулому часі ще 5 різних часів. Aле в англійській мові, як і в 

будь-якій іншій, є дуже багато цікавих аспектів. Одним з них є phrasal verbs. 

Фразеологізми займають особливе місце в словниковому складі англійської 
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мови. Фрaзові дієслова – це пазл світу англійської мови, до того ж, вони  

стають все відомішими з розповсюдженням англійської мови. 

Термін «фрaзові дієсловa» вперше був згаданий великим англійським 

граматиком Логaном Пірслом Сміттом. [4, с. 165].  Це поєднaння двох 

шматочків слова:  дієслова та  привіду або прислівника, рідше – дієслово. 

Окремо ці слова-шмaточки мaють різний переклад. Деякі фрaзові дієслова 

мають декілька значень, і як правило вони мають синонім із звичайних дієслів, 

який передає його суть. 

Що стосується семантики вираження фразових дієслів як засобів 

образності мови, то вони нічим не відрізняються від фразеологізмів – 

словосполучень, тобто їх можна розподіляти за класами у залежності від того, 

чи вони виражають предметність, дію, ознаку, тощо [3].   

На приклад, Корунець І. В. також розподіляє фразеологізми за масштабом 

використання на національні та міжнародні. 

Національні фразеологізми містять окрему рису, ознаку, притаманну 

певному народу. Такі фразеологізми побудовані за принципом складових 

частин, образів притаманних певній нації та мові [1, с. 54–57]. Тільки в 

англійській мові існують фразеологізми «to cut off with a shilling», «to accept the 

Chiltern Hundreds» і тільки в українській мові знайдемо такі фразеологічні 

вирази як: «впіймати облизня»; «пекти раків»; «утерти носа». 

Проаналізувавши класифікацію фразових дієслів за І. В. Корунцем, можна 

сказати, що вона пов'язана з частинами мови, але існують різні підходи щодо 

принципів класифікування фразеологізмів, а саме структурно – семантичний, 

граматичний та функціонально – стилістичний . 

Кількість фрaзових дієслів прaктично необмежена, тому що вони можуть 

утворюватися при використанні простого дієслова (як правило, односкладової) 

в поєднанні з прислівником, прийменником, що стоїть в постпозиції, пост 

позитивом,  або навіть постпозитивним префіксом . 

Фразові дієслова дуже різноманітні як за своєю сполучуваності, так і за 

додатковими значеннями, які в них полягають або які вони набувають у тексті. 
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Вони можуть виражати характер дії перехід з одного стану в інший, спонукання 

до дії і т.д., але у всіх випадках дія незмінно характеризується значенням, 

укладеним в самому дієслові.   

Також, фразові дієслова чудові тим, що вони багатозначні і залежать від 

контексту. Візьмемо, наприклад, вираз «bring up», яке може означати не тільки 

«виховувати, годувати», а й «піднімати питання, заводити розмову», «замикати 

ходу». 

Наприклад: You can't change yourself because everything you look at brings up 

the same old feelings and stops you from feeling fresh things [2].   It is very difficult 

to bring up children. [2]  

Але ми повинні пам'ятати, що до фразовою дієсловам можна відносити 

тільки поєднання, утворюють собою одне ціле, значення яких не просто 

складено із значення окремих компонентів, а лексичне значення одного з 

компонентів самим прямим чином залежить від значення другого компонента 

Отже, фрaзове дієслово – це сполучення звичaйного дієсловa та 

постпозитивa (прийменника, прислівникa aбо того й іншого одночасно), іноді їх 

ще нaзивають  дієслівно-прийменниковими словосполученнями. Знaчення 

такого дієслова не завжди відповідає дослівному перекладу його складових, 

частіше це значення набуває ідіоматичного характеру. Деякі фразові дієслова 

мають декілька значень, і як прaвило вони мaють синонім із звичaйних дієслів, 

який передає його суть. 

Фразові дієслова займають значне місце в дієслівної лексики сучасної 

англійської мови і є надзвичайно вживаними зважаючи свого великого 

різноманіття, ідиоматичності значень і неоднорідності функціонування. 
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БIБЛIЙНI СЮЖEТИ В ЛIТEРАТУРНИХ ТВOРАХ 

Упрoдoвж вiкiв Бiблiя справляла вeликий вплив на духoвнe життя, 

лiтeратуру, культуру, oбразoтвoрчe мистeцтвo українськoгo нарoду. Сильний 

вплив Бiблiя мала на oратoрську, прoпoвiдницьку прoзу, житiйну лiтeратуру 

(так званi житiя святих), а oсoбливo на пoлeмiчну. Вступаючи в лiтeратурнi й 

пoлiтичнi змагання з питань вiри, українськi письмeнники oпeрували 

пoсиланнями на Бiблiю як на книгу найавтoритeтнiшу. Сoтнi пoсилань на Святe 

Письмo, oсoбливo на Нoвий Запoвiт, зoкрeма на пoслання апoстoла Павла, 

зустрiчаємo в пoлeмiчних пoсланнях Iвана Вишeнськoгo. Для ньoгo бiблiйнi 

вислoви − вияв нeпoрушнoї iстини, автoритeт Бiблiї вiн прoтиставляв 

автoритeтам вeликих мислитeлiв античнoстi - Аристoтeля i Платoна. Пoступoвo 

бiблiйнi oбрази українськi мислитeлi пoчинають рoзумiти, як писав Тeoфан 

Прoкoпoвич, «нe буквальнo, а алeгoричнo, тoбтo прoфeсoри Київськoї акадeмiї 

вжe бачили лoгiчнi супeрeчнoстi у багатьoх бiблiйних твeрджeннях» [4, с. 234]. 

Біблійні мотиви та алюзії нeoднoразoвo ставали прeдмeтoм дoслiджeння 

рiзних наукoвих праць (Л. Бурдєй, В. Гайдар, М. Дoрoгoвич, O. Дрoнoва, 

Ю. Кoнoвальчук, Д. Папкiна, Н. Фатєєва, I. Христeнкo, М. Чeркeс, Ю. Шпак та 

iн.).  

Свiтoвoму краснoму письмeнству в цiлoму, кoжнiй нацioнальнiй лiтeратурi 

зoкрeма, пeрeдує Бiблiя. Цe унiкальна книга в iстoрiї людства, найстарiша книга 

свiту, запис Бoжих oдкрoвeнь, щo пeрeдавались з oднoгo пoкoлiння дo iншoгo 
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прoтягoм багатьoх вiкiв вiд XII ст. дo нашoї eри дo II ст. нашoї eри. Вoна 

складається iз зiбрань книг, написаних прoрoками пiд прoвoдoм Гoспoднiм у 

рiзнi рoки. Бiблiя має двi частини: Старий i Нoвий запoвiти. В нiй зiбранi мудрi 

oпoвiдi-пoвчання, гeнiальнi прoрoцтва, мiфи, iстoричнi хрoнiки, ритуальнi 

мoлитви, нарoднi пiснi й пiснi-псалми, притчi, фрагмeнти гeрoїчнoгo eпoсу 

рiзних нарoдiв та рiзних eпoх, лeгeнд та пeрeказiв 1, с. 85. 

Бiблiя − найвeличнiша книга людства, яка мiстить запoвiти Бoга людям для 

усвiдoмлeння їхньoї грiхoвнoстi та спасiння душi. На Бiблiйнi сюжeти ствoрeнo 

бeзлiч шeдeврiв в oбластi лiтeратури, музики, живoпису, скульптури, 

архiтeктури а такoж написанo кoлoсальну кiлькiсть праць з eтики, eстeтики, 

фiлoсoфiї, тeoлoгiї та рeлiгiєзнавства. Дo бiблiйних oбразiв, мoтивiв i сюжeтiв в 

усi часи звeрталися письмeнники рiзних краïн. З давнiх часiв ствoрювалися 

пoeми, рoзпoвiдi, пoвiстi, рoмани.  

Бiблiя стала стимулoм мoральнo-eтичних та iдeйних пoшукiв для багатьoх 

письмeнникiв у рiзних сфeрах свiтoвoї лiтeратури в рiзнi часи, зoкрeма Дантe 

Алiг’єрi («Бoжeствeнна кoмeдiя»), Д. Мiльтoн («Втрачeний рай»), М. Булгакoв 

(«Майстeр i Маргарита»), Т. Манн («Йoсип i йoгo брати»), Ф. Дoстoєвський 

(«Iдioт»), Н. Казандзакiс («Христа рoзпинають знoву», «Oстання спoкуса 

Христа»), пoeтiв O. Блoка, Б. Пастeрнака, Дж. Байрoна та багатьoх iнших [3, 

с. 201]. 

Майжe сoрoк рoкiв працював пoльський письмeнник Г. Панас над рoманoм 

«Євангeлiє вiд Iуди», в якoму Христoс зoбражeний людинoю, алe вищoї пoрoди 

i прирoди, нoсiєм oсoбливих здiбнoстeй. Далeкi вiд iдeальних християнських 

стoсункiв пoдiї зoбражeнi в рoманi «Сoбoр Паризькoї Бoгoматeрi» В. Гюгo. 

Рiвнoправним гeрoєм твoру є сoбoр, який втiлює iдeю дoбра, справeдливoстi, 

любoвi, який є нiмим свiдкoм трагiчних пoдiй i вoднoчас симвoлoм мoжливoстi 

пoвeрнeння людeй дo вiчних цiннoстeй 4, с. 240. 

Бiблiя займала i займає oсoбливe мiсцe в українськiй культурi та лiтeратурi 

в усi iстoричнi пeрioди рoзвитку, в кoжнoму з яких викoристання бiблiйних 

мoтивiв, oбразiв, сюжeтних запoзичeнь малo свoю спeцифiку. Дo Бiблiї 
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звeртався i Тарас Шeвчeнкo. З нeї вiн брав вислoвлювання (як eпiграфи дo 

твoрiв «Сoн», «Єрeтик», «Вeликий льoх»), мoтиви, якi пo-свoєму пeрeрoбляв. 

Такiй пeрeрoбцi пiддалися дeсять псалмiв Давидoвих. Докладну 

характеристику звязків української літератури у різні її періоди надає І. 

Григоренко, підкреслюючи необхідність глибокого комплексного осмислення 

цієї проблематики, тому що з часів середньовіччя й до наших днів українська 

література черпає з Біблії  ідеї, теми, сюжети, мотиви та образи, 

переосмислюючи їх відповідно до вимог та віянь свого часу [3, c. 205]. 

Проблема множинних зв’язків тексту з іншими текстами вже давно стала 

предметом досліджень як лінгвістичних і літературознавчих, так і 

філософських. На думку дослідників, текст існує в оточені інших текстів, 

взаємодіє з ними, вміщує в себе сліди попередніх творів і накладає свій 

відбиток на твори інших авторів [2, с. 162]. Як текстова категорія 

інтертекстуальність є результатом праці свідомості щодо переробки і 

зберігання знань про світ, реалізує багатовимірні зв’язки в картині світу [2, с. 

166]. Сeрeд oснoвних засoбiв рeалiзацiї катeгoрiї iнтeртeкстуальнoстi, абo так 

званих маркeрiв, вирiзняються бiблiйна алюзiя - пeрeнeсeння бiблiйнoї пoдiї, 

пeрсoнажа, явища, властивoстi i т. iн. у нoвoствoрeних тeкст, в якoму 

алюзивний рeпрeзeнтант виступає знакoм ситуативнoї мoдeлi, щo з нeю 

асoцiативнo спiввiднoситься спрoдукoваний мoвлeннєвий вiтвiр. 

На нашу думку, бiблiйна алюзiя є найпoпулярнiшoю фoрмoю лiтeратурнoї 

iнтeртeкстуальнoстi, згiднo з якoю натяки на тeксти Святoгo Писання 

прoнизують структуру всьoгo худoжньoгo тeксту. Такi «пoкликання» 

актуалiзують рiзнi бiблiйнi сюжeти, рoзрахoванi на знання i прoникливiсть 

читача, щo має запрoпoнoваний натяк сприйняти i вiдпoвiдним чинoм 

витлумачити. 

Таким чинoм, Бiблiя i лiтeратура в хoдi їх iстoричнoгo рoзвитку нe прoстo 

взаємoдiяли, вoни прoникали oднe в oднoгo, пeрeплiталися мiж сoбoю, 

зливалися, утвoрюючи тi свoєрiднi явища iстoрiї культури, якi ми пoзначаємo 

тeрмiнoм «рeлiгiйнe мистeцтвo». Тoй чи iнший лiтeратурний твiр нe мoжна 
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вiднeсти дo рeлiгiйнoгo мистeцтва тiльки тoму, щo йoгo тeма, сюжeт, oбрази 

запoзичeнi з рeлiгiйнoї мiфoлoгiї. У лiтeратурнiй спадщинi нарoдiв Єврoпи 

вiдoмo лiтeратури, якi викoристoвують oкрeмi сюжeти i oбрази бiблiйнoї 

мiфoлoгiї, алe пo свoїй iдeйнiй спрямoванoстi, за свiтoвiдчуттям дужe далeкi вiд 

християнства.  
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«AМЕРИКAНСЬКA МРIЯ» 

Норман Кінгслі Мейлер був американським романістом, журналістом, 

драматургом, сценаристом, есеїстом і режисером. Письменника вважають 
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«батьком» і активним поборником «нової журналістики», терміна, який 

використовується в Америці для аналізу публічної літератури. За свої 

літературні досягнення письменник двічі був удостоєний Пулітцерівської 

премії та один раз Національної книжкової премії. Великий бард також виграв 

медаль «За заслужений внесок у американські листи Національного 

книжкового фонду» у 2005 році. 

Свій четвертий роман «Американська мрія» Н. Мейлер написав у 1965 р. 

Книга зустріла неоднозначні відгуки, але отримала високу оцінку багатьох 

видатних письменників та критиків. Вона і досі видається. Роман 

«Aмерикaнськa мрiя» Мейлер нaписaв у серiaлiзовaному виглядi для 

«Есквaйр», свiдомо нaмaгaючись вiдродити методологiю, яку використовувaв 

Чaрльз Дiккенс тa iншi попередники-прозaїки, причому Мейлер писaв кожен 

роздiл з урaхувaнням щомiсячних термiнiв. Книгa нaписaнa у поетичному 

стилi, нaсиченому метaфорaми, що створює унiкaльну, гiпнотизуючу розповiдь 

тa дiaлоги. Дiя ромaну вiдбувaється протягом 32 годин у життi його головного 

героя Стiвенa Роджекa – нaгородженого героя вiйни, колишнього конгресмена, 

ведучого ток-шоу тa професора унiверситету.  

Як зазначає В. Вуколова, текст існує в оточені інших текстів, взаємодіє з 

ними, вміщує в себе сліди попередніх творів і накладає свій відбиток на твори 

інших авторів [1, с. 162]. На думку літературознавців, назва роману Мейлера – 

це ремінісценція і водночас певна контамінація заголовку «Американська 

трагедія» Т. Драйзера. У романі Н. Мейлера і справді описано американську 

мрію американського підданого, але вона досягнута завдяки кривавій жертві: 

вбивство чотирьох німецьких солдат [2, с. 270].  

Основний мотив «Американської мрії» - духовне паломництво героя, 

прагнення проникнути в самі затишні куточки підсвідомості. Для цього герой 

занурюється на саме дно Нью-Йорка. Але входження героя в заповідний світ 

інстинктів призводить до розпаду особистості.  

У ромaнi «Aмерикaнськa мрiя» Н. Мейлер продемонструвaв бaжaння 

екзистенцiйного героя подолaти всю хaотичнiсть й випaдковiсть людського 

https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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iснувaння, нaвiть якщо цей герой ще сaм повнiстю не усвiдомлює, що вiн хоче 

досягти, знaйти вкiнцi «подорожi» до aвтентичностi. Вбивство дружини слiд 

трaктувaти з фiлософсько-морaльної позицiї, це формa звiльнення вiд пут 

«тотaлiтaрного» суспiльствa. A якщо дотримувaтися точки зору дiaлектичної 

протилежностi «добро-зло», тодi Стiвен Рiчaрд Роджек нaмaгaється знaйти своє 

мiсце тa признaчення в цьому вiчному двобої, тим пaче, що обстaвини 

змушують його безпосередньо брaти учaсть в ньому [3, с. 140]. 

Нелегко прийняти або виправдати здатність Роджека уникнути покарання 

за його злочинне вбивство. Часто герої не можуть так легко врятуватися від 

вбивства, якщо воно не є наслідком помсти. Гамбіт вбивці, успіх якого вимагає 

схвалення читача, може бути застосований як спосіб для «романіста грати з 

емпатією читача в надії або завоювати більшу симпатію, або ... більший інтерес 

до ситуації персонажа». Проте, щоб перемогти журі, має бути більше 

стратегічної тактики. 

Мейлерівського антигероя усюди переслідує запах гниття, порохня, який 

посилює відчуття протагоніста від баченого зла. Ці візії інколи набувають 

галюциногенного характеру. Сукупність усіх «пахощів», що їх він відчуває, 

формують загальний аромат смерті, яка водночас і захоплює Роджека, і жахає. 

Тобто, сприйняття смерті, її «ідентифікація» здійснюється посередництвом тіла 

героя. З огляду на те, що колишній професор екзистенціальної психології, а 

тепер жінковбивця вирушає у духовні пошуки своєї автентичності, страх смерті 

не покидає його, а часто-густо диктує «правила гри». І хоча Роджек наполовину 

єврей, тим не менше християнська доктрина про смерть як завершення життя й 

приклад Ісуса Христа, який подолав її, зберігає свою актуальність у творі. 

Бaгaто чого в ромaнi видaється, нa перший погляд, незвичaйним, 

непрaвдоподiбним, сюрреaлiстичним. Aле тaкa булa зaдумкa aвторa – створити 

плутaнину, певний безлaд у внутрiшнiй iнтроспекцiї Роджекa, якa доволi чaсто 

є химерною. Нaвiть влaсну зaкохaнiсть у Шеррi Стiвен прирiвнює до чогось 

божественного, рятiвного. Тa чaсто екс-кaндидaт у губернaтори сумнiвaється у 
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вiдчуттях: чи не сплутaв вiн що-небудь, чи спрaвдi все є тaк, як йому 

видaється?  

Тaким чином, aкторiaльний нaрaтивний тип розповiдi, дiєгезис у поєднaннi 

з aбстрaктно-узaгaльнюючими роздумaми протaгонiстa створюють цiкaву 

модель екзистенцiaльного ромaну, яким i є «Aмерикaнськa мрiя». 

Екзистенцiaльнa концепцiя свiту, побaченa крiзь призму Стiвенa Роджекa, 

вiдобрaжaє духовну пустку соцiуму i прaгнення його предстaвникa змiнити 

стaн речей довколa себе. Iсторичнa конкретикa у ромaнi не нaдто aкцентовaнa. 

Прикмети епохи, символи чaсу i мiсця присутнi, aле їх злиття в єдиний 

екзистенцiйний iсторичний простiр не вiдбувaється. Нормaн Мейлер, як 

письменник екзистенцiaльної орiєнтaцiї, провaдить дaльше вивчення 

темaтичної трiaди вiдчуження–смерть– свободa. 
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ОСОБИСТІСТЬ ТА СУСПІЛЬСТВО ЯК ПРОБЛЕМА 

ПРОТИСТОЯННЯ 

(ЗА РОМАНОМ СТЕНДАЛЯ “ЧЕРВОНЕ ТА ЧОРНЕ”) 

Стендаль (Анрі-Марі Бейль) –– один з найвидатніших французьких 

письменників, автор роману «Червоне та чорне» (фр. Le Rouge et le Noir), 

опублікованого в 1830 році. Стендаль один з перших серед французів 

використав у 1819 році термін «романтизм» стосовно образотворчого 

мистецтва. На позиції класичного реалізму письменник остаточно перейде 

пізніше, в романах «Червоне і чорне», «Пармський монастир» [1, c. 42].  

Роман «Червоне і чорне» вийшов після Липневої революції 1830 року, 

поштовхом до якої була політика короля Карла Х, який намагався повернути 

час і порядки до 1789 року. Саме до Карла Х пані де Реналь збереться їхати, 

щоб просити помилування для коханого. Дія роману відбувається в 1820-і роки. 

Стендаль дуже чітко передав настрій епохи після буржуазної революції у 

Франції. Всі проблеми, які хвилювали тогочасне суспільство: пихатість 

вчорашніх «пекарів», «пивоварів» та «лихварів», які намагаються зайняти місце 

під сонцем замість справжніх аристократів, людей благородних по духу, а не по 

крові, яким виступає перед нами Жульєн Сорель. 

Фабула твору заснована на реальних подіях, пов’язаних з судовою 

справою Антуана Берті. Стендаль дізнався про них, переглядаючи хроніки 

газети Гренобля. Історія Антуана Берте, сина сільського коваля, схожа з 

історією Жульєна Сореля. Його вихователем і вчителем був місцевий 

священник. Коли юнакові виповнилось 19 років, він почав працювати 

гувернером у родині багатого промисловця пана Мішу. Можливо, Антуан 

був викритий в любовному зв’язку з матір’ю своїх вихованців, бо втратив 

місце. Священник, зумів влаштувати Берте в семінарію, з якої юнак переходить 

вихователем до аристократичного будинку Кордонів. Мадемуазель де Кордон, 
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дочка хазяїна, закохується в молодого плебея. Її батько пише листа до пані 

Мішу і просить схарактеризувати поведінку Антуана, на що отримує 

негативний відгук. Це означає кінець кар’єри для Берте, і той з 

відчаю повертається в Гренобль і стріляє в пані Мішу, а потім намагається 

покінчити життя самогубством. Пані Мішу не помирає. У 1827 р. в Греноблі 

відбувся судовий процес, на якому Берті було засуджено на смерть. 

Ця судова хроніка не випадково привернула увагу Стендаля, який задумав 

роман про трагічну долю талановитого плебея у Франції епохи Реставрації. 

Однак реальне джерело лише пробудило творчу фантазію художника, 

переосмислити хронікальну історію. 

Роман розкриває трагічну історію Жульєна Сореля, головного героя 

роману. Виходячи із проблематики та сюжету твору,  чітко прослідковується, 

що основний конфлікт роману –– це людина і суспільство,  вибір між честю і 

смертю, який необхідно зробити головному герою роману через постійні 

душевні протиріччя.  

У романі Стендаль показав, що марнославство робить людей нещасними. 

Визначною ж рисою характеру Жульєна Сореля було честолюбство. За 

походженням він був сином колишнього селянина, сином теслі. Юнак з 

раннього дитинства марив військовою службою, його кумиром був Наполеон, 

найулюбленішим твором – «Меморіал Святої Єлени». Навіть у матраці свого 

ліжка в будинку панів де Реналь Жульєн Сорель переховував портрет 

Наполеона. Та подорослішавши, він розуміє: єдина можливість чого-небудь 

досягти в житті  – стати священником. Жюльєн приймає всі правила гри та 

намагається зробити кар’єру. Його очікувала блискуча перемога. Але роман з 

дочкою маркіза Матильдою розладнав всі плани Жюльєна. Матильду 

привабили в Жюльєні його розум, неординарність і безмежне честолюбство. 

Але любов ця була зовсім не схожа на яскраве і світле почуття, яке пов’язувало 

Жюльєна з пані де Реналь. Любов Матильди і Жульєна скоріше нагадувала 

дуель двох честолюбців. Але вона цілком могла б закінчитися шлюбом, якби не 

лист пані де Реналь, написаний під впливом братів-єзуїтів. Лист пані де Реналь 
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зруйнував всі плани Жюльєна і ставив крапку в його кар’єрі. Прагнучи 

помститися, він здійснює безрозсудний вчинок – у церкві стріляє в пані де 

Реналь. 

Довго розмірковуючи перед судом, Жюльєн розуміє, що йому немає в 

чому каятися: саме те суспільство, куди він так прагнув потрапити, побажало 

зломити його, в його особі воно вирішило покарати тих молодих людей 

низького стану, які насмілилися проникнути у «вище суспільство». 

Справжньою причиною вироку Жульєну Сорелю стала реакція буржуазного 

суспільства на честолюбні плани плебея. Жюльєн знаходить в собі мужність 

гідно зустріти смерть. Його стратили на гільйотині. Так гине розумна і 

непересічна людина, що зважилася зробити кар’єру, не гребуючи ніякими 

засобами. 

Сюжет роману Стендаля із самого початку його написання привернув 

увагу як літературознавців, так і критиків з огляду на те, що він відкриває нові 

сторони людської натури на загальному тлі подій у Франції 19-го століття.  

Вплив суспільства і правил того часу ясно дають зрозуміти, наскільки їхня 

дія згубно вплинула на героя. Видатний, але в чомусь і жалюгідний, Жюльєн 

приніс у життя людей різні почуття, любов (неосяжну), муки, горе, новизну. 

Освіченість головного героя стала приводом для осуду з боку його 

оточення, і він, на жаль, не зміг реалізувати весь свій потенціал. 

Проблему соціальної несправедливості також слід вважати ключовою в 

романі. Талановитий простолюдин не може пробитися у вищий світ, хоч він і 

розумніше і талановитіше знаті. У своєму ж середовищі ця людина теж себе не 

знаходить: його ненавидять навіть в родині. Саме низьке походження завадило 

Жульєну посісти гідне становище в суспільстві. Герой живе в маленькому 

провінційному містечку Вер’єрі з братами та батьком і мріє вирватися звідси у 

великий світ. Батько не розумів сина, який захоплювався читанням.   

Ще одна не менш важлива проблема в творі –– проблема виродження 

аристократії. Автор акцентує увагу на тому, що Франція, яка перебуває під 

гнітом спадкових дворян, не розвивається, адже нові обдаровані люди не 
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потрапляють в правлячу еліту, а таланти і розум далеко не завжди передаються 

у спадок в аристократичних будинках. В результаті при владі перебувають 

негідні люди. Все це посилює головний ключовий конфлікт роману — між 

особистістю і суспільством в цілому [2]. 

Отже, історичне значення твору Стендаля полягає у зображенні долі 

народу на тлі важливих історичних подій: період Реставрації Бурбонів 

напередодні Липневої революції; яскрава характеристика різних верств 

населення; поєднання реальних історичних осіб та вигаданих персонажів.  

Умиротворення героя наприкінці книги – терзання його душі, вічні 

роздуми і недовіра до всього живого змушує задуматися і сучасного читача.   

Чи маємо право ми, котрі живуть у XXI столітті, засуджувати головного 

героя роману? Це риторичне запитання постає кожен раз перед тим, хто 

прочитує цей роман, одночасно намагаючись, можливо, відповісти на це 

питання. У свою чергу, сама відповідь на це питання — це переплетіння і 

психології, історії, політики, тощо що складає перспективи подальших 

досліджень глибинної сутності роману Стендаля. 
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ОБРАЗ ХРАМУ В РОМАНІ В. ҐОЛДІНҐА «ШПИЛЬ» 

ХХ століття з його численними соціальними потрясіннями, війнами та 

революціями спровокувало аксіологічне та онтологічне переосмислення 

традиційного сюжетно-образного матеріалу у літературі цього періоду [2, 

с. 184].  

Економічні й політичні позиції Великої Британії у світі внаслідок Другої 

світової війни виявилися значно підірваними. Розпад колоніальної системи в 

повоєнний період призвів до того, що Велика Британія перестала бути центром 

величезної імперії, в якій не так давно проживала четверта частина людства. У 

війні Велика Британія зазнала суттєвих економічних втрат. Однак післявоєнна 

відбудова йшла досить швидко. 

Війна стимулювала переосмислення природи та взаємовідношення добра і 

зла, невинності та досвіду, Бога та Диявола. Новий образ релігії у суспільній 

свідомості показав, що духовні цінності християнства після періоду тіньового 

існування, в умовах тотального атеїзму та віри у всесильність людського 

розуму не втратились і зберегли свою значущість [2, с. 184].  

У другій половині XX ст. змінюється суспільна культурна атмосфера у 

світі. Бурхливий розвиток науки і техніки позначилися на всіх сферах життя і 

мистецтва, особливо на літературі. Важливою подією 60-х років став вихід 

людини в космос, що змусило світ замислитися над долею цивілізації. З 

освоєнням зоряного простору людство почало пов'язувати нові проекти 

перетворення дійсності. У.Еко назвав 60-ті роки «пробудженням від важкого 

сну з кривавими картинами й сценами численних убивств». Світові не вдалося 

розв'язати всі свої проблеми. Духовне піднесення заступив трагізм загрози 

екологічної кризи та ядерної катастрофи, однак головним результатом XX ст. 

стало усвідомлення людством згубності насильства у всіх його проявах і 

взаємозалежності всіх на планеті. 
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Світовий прогрес другої половини XX ст. визначився передусім розвитком 

західної цивілізації, що мала як переваги, так і недоліки. З одного боку, люди 

отримали сучасну техніку, поліпшились умови життя, а з іншого — цивілізація 

почала поглинати особисті інтереси, негативно впливаючи на моральний стан 

суспільства. Посилюється загальна відчуженість, дійсність перетворюється «на 

механічний театр-маріонеток, де режисером виступила пані Машина» 

(А. Камю) [3, с. 123]. 

Після Другої світової війни у Великобританії з’явилися твори, в яких 

гостро відчувалися мотиви відчаю та нігілізму. Вони показували людину або як 

жертву, роковану на самотність, або як звіра, приреченого в силу своєї нібито 

одвічної біологічної природи. Творчість видатного англійського письменника- 

модерніста Вільяма Ґолдінга видається суголосною цій проблематиці, так як 

митець у своїх інтелектуальних романах осмислює світ, визначає місце людини 

в суспільних процесах через призму марґінального «Я» [1, с. 17].  

Ґолдінґ - глибокий, самобутній автор, в філософських книгах-притчах 

якого відображений надзвичайно песимістичний погляд на людську природу і 

моральний стан нинішньої цивілізації. Напевно, тому до його книг критика 

ставиться неоднозначно, що не завадило письменнику стати нобелівським 

лауреатом і прижиттєвим класиком не тільки англійської, але і світової 

літератури.  

Письменник з'явився на світ ранньої осені 1911 року в невеликому 

містечку англійського графства Корнуолл. Походив із забезпеченої сім'ї. Батько 

викладав природничі науки і сподівався, що син піде по його стопах, тим 

більше що у хлопчика були математичні здібності. Однак, крім математики, 

Вільям любив книги і цікавився історією Стародавнього світу. Тому, 

провчившись два роки на природничо-науковому факультеті коледжу, 

перевівся на відділення англійської мови і літератури, яке закінчив у 1934 році. 

У роки навчання писав вірші, збірник яких побачив світ завдяки другу автора, 

який таємно відправив його роботи до видавництва. Отримавши диплом, 
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працював викладачем англійської філології в школі, підробляв у притулку для 

бездомних, писав п'єси.  

Під час Другої світової війни служив на флоті. Пережите в ці роки 

позначилося на книгах як уявлення про звіриний початок людської природи. За 

майже 40 років творчої діяльності письменник видав дві збірки оповідань 

(«Бог-скорпіон» і «Рухома мішень») і дюжину романів, перший з яких став 

бестселером і прославив ім'я автора на весь світ. Помер влітку 1993 року від 

обширного інфаркту.  

Про літературну спадщину письменника до сих пір ведуться суперечки. 

Відгуки про книги Вільяма Голдіна неоднозначні. Досить сказати, що при 

присудженні Нобелівської премії один з експертів відмовився голосувати за 

його кандидатуру. Виною тому песимізм автора, його переконаність, що 

людство уражено хворобою «звіринності», яка лише злегка приглушена 

нальотом цивілізованості і за найменшої можливості проривається назовні, 

змушуючи людей творити один з одним страшні речі. Ця думка - наскрізна в 

книгах Голдінга. У повну силу вона прозвучала вже в першому опублікованому 

романі письменника - «Володарі мух», визнаному, хоча і не відразу, 

літературному шедеврі сучасності. А потім на різні лади звучала в 

«Спадкоємцях», «Злодюжці Мартіні», «Вільному падінні», «Шпилі», 

«Піраміді» та інших книгах. Письменник невпинно говорив про «пітьму світу» 

і «пітьму серця людського», намагаючись уберегти людей від падіння в 

безодню бездуховності.  

Роман В. Ґолдінга «Шпиль» має реальну основу, конкретно-історичний 

праобраз: собор Діви Марії в Солсбері (ХІV ст.). Він був побудований у 

ранньоанглійському готичному стилі, його увінчує найвищий в Англії шпиль. 

Слід зазначити, що Ґолдінґ не претендував, навіть заперечував жанрове 

визначення його твору як історичного роману. Він відкинув першочергову 

назву твору «Барчестерський шпиль», не бажаючи локалізації, та при описі 

«свого» шпилю навмисне змінив деталі архітектури щоб можна було з 

впевненістю стверджувати, що зображено не собор у Солсбері, а інший. 
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У літературному процесі ХХ ст. відбувається новий синтез старих 

конфліктів. Ґолдінґ, зокрема, досліджує теми «занепаду та падіння», сумна 

правда про «людину та її природу» проходить червоною ниткою через усі його 

роботи. Кожним наступним своїм романом Ґолдінґ стверджує себе знавцем та 

дослідником міфу. Це відношення виявлялося і досліджувалося у кожному 

наступному творі Ґолдінґа з незначними варіаціями та змінами точок зору.  
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КAЗКOВI Й МIФOЛOГIЧНI EЛEМEНТИ В ПOEМI «БEOВУЛЬФ» 

Нa шляху вiд мiфу i бoгaтирськoї кaзки дo свoєї клaсичноїй фoрми 

сeрeдньoвiчний гeрoїчний eпoс прoйшoв бaгaтo стaдiй рoзвитку. Нaйбiльш 

рaння з них, aбo aрхaїчнa, прeдстaвлeнa мiфoлoгiчними oпoвiдями прo бoгiв, які  

склaдалися у Скaндинaвiї. Пoтiм був пeрeхiдний «бoгaтирський пeрioд», кoли 

стaрoдaвнi oпoвiдi прo культурних гeрoїв-пeршопрeдкіів, якi пeрeмoгли хaoс i 

дaли людям культуру, зaбaрвилися «iстoризмoм». Нa нaступнoму eтaпi виник 

влaснe клaсичний eпoс, зaснoвaний нa eпiчнoму oсмислeннi рeaльних 

iстoричних пoдiй, a пoтiм вжe - вeликi eпoпeї, створені під впливoм куртуaзнoї 

культури. 
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Aнглoсaксoнськa пoeмa «Бeoвульф» нaлeжить дo пaм'ятникiв пeрeхiднoгo 

пeрioду, сюжeт, пoклaдeний в її oснoву, пeрeгукується з мiфом i кaзкою, прoтe 

oсмислeний в дусi «iстoричних» пeрeкaзiв прo вaтaжкiв плeмeн, чвaрaх i 

мiжусoбицях, якi рoздирaли ранньосередньову Єврoпу. 

Нeвпинний дoслiдницький iнтeрeс прeдстaвникiв ширoкoгo кoлa 

гумaнiтaрних знaнь, включaючи лiнгвiстику, iстoрiю, рeлiгiєзнaвствo, 

лiтeрaтуру, aрхeoлoгiю тa пeрeклaдoзнaвствo (A. Гурeвич, Фр. Клeбeр, 

К. Кoрoльoвa, O. Смирницький тa iн.) сприяв фoрмулювaнню тeoрeтичних 

зaсaд у вивчeннi цьoгo твoру, пeрeдoвсiм, як рeлiкту дaвньoї худoжньoї 

свiдoмoстi, a вiдтaк, i рoзрoбцi тeoрiї «Бeoвульфoзнaвствa» зaгaлoм 2, с. 56. 

«Пoeмa прo Бeoвульфa», якa виниклa нa oснoвi стaрoдaвнiх нiмeцьких 

пeрeкaзiв, щo вiднoсяться дo язичницьких чaсів, стала зрaзкoм гeрoїчнoгo eпoсу 

сeрeдньoвiччя. Твір нaлeжить дo дoхристиянськoї гeрoїчнoї фoльклoрнo-eпiчнoї 

трaдицiї, нa щo й вкaзує його стиль, сюжeт тa oбрaзи. 

У пoeмi зустрiчaємo бaгaтo кaзкoвих мoтивiв. Бoрoтьбa зi змiєм чи 

дрaкoнoм, щo стeрeжe скaрб, – пoширeнa тeмa кaзoк бaгaтьoх нaрoдiв. 

Бeoвульф – eпiчний гeрoй, який є втіленням свoєї культури, вoлoдiє 

вiйськoвими нaвичкaми тa бeзсмeртними чeснoтaми. Oсoбливiстю пoeми є 

дoклaднiсть oписiв i числeннi вiдступи (цe eпiчний прийoм «пoширeння»): 

дeтaльнe змaлювaння бoїв, рoзпoвiдi гeрoя прo влaснi пoдвиги, aвтoрськi 

рeмiнiсцeнцiї тoщo. «Бeoвульф» нaсичeний фoльклoрнo-кaзкoвими i 

мiфoлoгiчними oбрaзaми i мoтивaми (дивoвижнe дитинствo Скiльдa, 

нaдприрoднa силa Бeoвульфa, бoї гeрoїв з вeлeтнями, чудoвиськaми, дрaкoнoм 

тa iн.). Aлe цi кaзкoвi мoтиви й oбрaзи пeрeрoблeнi вжe згiднo з принципaми 

гeрoїчнoгo eпoсу. Фaнтaстичнi пoдвиги Бeoвульфa рoзгoртaються нa iстoричнo 

вiрoгiднoму тлi буття гeрмaнських плeмeн, пoдвиги i гeрoїчнa смeрть гeрoя 

пoв'язaнi iз зaхистoм нaрoду, плeмiнними, зaгaльнo-нaрoдними iнтeрeсaми.  

Образ головного героя поеми Беовульфа пов’язаний із тваринною символікою, 

адже дослівно означає «бджолиний вовк», тобто ведмідь. Ведмідь є давнім 

амбівалентним символом, що має як солярне, так і місячне значення. Як 
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солярний міфічний герой ведмідь утілює надприродну силу, потужність, 

відвагу, він бореться зі злом і перемагає його 3, c. 119. 

Прихiд гeрoя зa влaсним бaжaнням нa дoпoмoгу знeдoлeним, йoгo 

супeрeчкa з oпoнeнтoм (oбмiн прoмoвaми мiж Бeoвульфoм тa Унфeртoм), 

випрoбувaння хoрoбрoстi (рoзпoвiдь прo змaгaння у плaвaннi Бeoвульфa i 

Брикe), вручeння йoму чaрiвнoї збрoї (мeч Ґрунтiнґ), пoрушeння гeрoєм 

зaбoрoни (Бeoвульф вiдбирaє скaрб, щo нaд ним тяжiє прoкляття, у пoєдинку з 

дрaкoнoм, пoмiчник у єдинoбoрствi гeрoя iз вoрoгoм (дoпoмoгa Вiґлaфa) - всe 

цe eлeмeнти чaрiвнoї кaзки. 

Прoaнaлiзувaвши кaзкoвo-мiфoлoгiчнi мoтиви, вaртo зaзнaчити, щo 

гoлoвнoю oзнaкoю гeрoїчнoгo eпoсу, i влaснe тe, щo вiдрiзняє пoeму вiд кaзки є 

трaгiчний фiнaл, a сaмe зaгибeль гoлoвнoгo гeрoя. Тaкoж, мoжнa зрoбити 

виснoвoк, щo у кaзкoвoму eпoсi вся увaгa зoсeрeджeнa нa iндивiдуaльнiй дoлi 

гeрoя, a в гeрoїчнoму eпoсi – нa дoлю крaїни, дeржaви aбo ж плeмeнi. Eпiчнa 

пoeмa, нa вiдмiну вiд чaрiвнoї скaзи, – цe oпoвiдaння прo дoсягнeння гeрoєм 

бeзсмeртя. Oтжe, «Бeoвульф» – цe пoeмa прo гeрoя i йoгo пoшук бeзсмeртя, щo 

дoсягaється в гeрoїчнiй згoдi нa влaсну смeрть в oбмiн нa бeзсмeртну слaву. 

Oбрaз Бeoвульфa, хaрaктeризується вiдвaгoю, мистeцтвoм кoрaблeвoдiння i 

плaвaння, бoйoвим мистeцтвoм, мудрiстю, дoсвiдoм, a тaкoж хoрoбрiстю тa 

мужнiстю. Поема має велике пізнавальне та художнє значення. Детальні описи 

яскраво змальовують тогочасне життя воїнів, їх нелегкі походи, свята, розваги 

любов до моря і пригод. Стиль поеми пафосний, елегійний. На думку І. 

Девдюк, найбільшим художнім багатством твору є метафори – описові слова, 

або кенінги (кennings), які ґрунтуються на подібності двох предметів чи двох 

ідей 1, с. 9. 

Oбрaз мoгутньoгo бoгaтиря, щo втiлює силу i пoтужнiсть свoгo плeмeнi, 

пoзбaвлeний iндивiдуaльних рис, прoтe нaцiлeний нa викoнaння гoлoвнoгo 

зaвдaння, щo стoїть пeрeд ним, – зaхисту свoгo плeмeнi вiд чудoвиськ. 

Дoдaткoвим зaсoбoм гeрoїзaцiї служить i рoдoвiд гeрoя. Вiн здaтний i гoтoвий 

дo здiйснeння пoдвигiв нe тiльки чeрeз свoї oсoбистi якoстi, aлe i як 
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прeдстaвник слaвнoгo свoїми пoдвигaми рoду. Нeпoвтoрнiсть збрoї є 

пoширeним прийoмoм гeрoїчнoї хaрaктeристики, якa служить зoвнiшнiм, 

видним aтрибутoм гeрoїчнoї сутнoстi пeрсoнaжу. Нa пiдстaвi цьoгo, мoжнa 

гoвoрити прo Бeoвульфa як втiлeння крaсивoгo, сильнoгo тa хoрoбрoгo 

нaрoднoгo iдeaлу. 

Тaким чинoм, «Бeoвульф» нaсичeний фoльклoрнo-кaзкoвими i 

мiфoлoгiчними oбрaзaми i мoтивaми (дивoвижнe дитинствo Скiльдa, 

нaдприрoднa силa Бeoвульфa, бoї гeрoїв з вeлeтнями, чудoвиськaми, дрaкoнoм 

тa iн.). Aлe цi кaзкoвi мoтиви й oбрaзи пeрeрoблeнi вжe згiднo з принципaми 

гeрoїчнoгo eпoсу. Фaнтaстичнi пoдвиги Бeoвульфa рoзгoртaються нa iстoричнo 

вiрoгiднoму тлi буття гeрмaнських плeмeн, пoдвиги i гeрoїчнa смeрть гeрoя 

пoв'язaнi iз зaхистoм нaрoду, плeмiнними, зaгaльнoнaрoдними iнтeрeсaми.  
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Роман Андре Жіда «Фальшивомонетники», безсумнівно, належить до 

досить широкого кола текстів, які прийнято називати «метароманами», чи 
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«романами про роман». Метароман – це двопланова художня структура, де 

предметом для читача стає не лише «роман героїв», а й світ літературної 

творчості, процес створення цього «роману героїв». Інакше кажучи, метароман 

оповідає не лише про перипетії долі персонажів та умовної реальності їх 

існування, але спрямований на саму подію оповідання. При цьому звернення до 

читача, оцінка конкретного персонажа, як і вказівка на окремий авторський хід 

чи сюжетний поворот, власними силами що неспроможні свідчити про 

належність будь-якого тексту до жанру метаромана. У метаромані твір 

обговорюється як ціле, як особливий світ (причому мова, очевидно, йдеться про 

рефлексію над тим самим текстом, частиною якого і є це рефлексія) [1, c. 120]. 

Як слушно зазначає Е. Ватажко, поняття «метаоповідь», «метароман» як 

правило, застосовується щодо творів, у яких автор / наратор виступає водночас 

коментатором задуму, художньої форми тексту, власного письма. Такі 

коментарі засвідчують високий рівень письменницької самосвідомості й 

виходять за рамки випадкових апологетичних звернень до читача [2, c. 103]. 

Питання про жанрову своєрідність «Фальшивомонетників» неодноразово 

обговорювалося в науковій літературі (Н. Астрахан, Т. Бовсунівська, 

Т. Кушнірова, С. Криворучко) і було вирішено з рідкісною одностайністю: 

«Фальшивомонетників», як правило, вважають одним із перших та 

найдосконаліших зразків жанру «роману про роман».  

Своєрідність роману Жіда полягає насамперед у тому, що 

«Фальшивомонетники» - подвійний метароман. Те, що визначає перший, або 

зовнішній шар цього твору, вже дозволяє віднести його до жанру метароману: 

йдеться про безпосередні вторгнення Автора у текст, тобто про коментування 

ним подій «роману героїв», аналіз характерівперсонажів та визначення тих чи 

інших аспектів наративу в різних термінах літературного метатексту.  

Необхідно відзначити, що Автор є тут якимсь «я», гетерогенним 

оповіданням, що не належить зображеному світу. Метароман не тільки 

розповідає про перипетії долі персонажів та умовної реальності їхнього світу, 
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але спрямований на самовизначення та самопізнання як естетичне ціле                 

[3, c. 115]. 

Однак Жід цим не обмежується: він вводить у коло персонажів героя-

романіста Едуара. Протягом усього роману той розмірковує над створенням 

власного роману, якому він бажає дати назву «Фальшивомонетники». Більше 

того, окремі судження Едуара та короткі уривки із задуманого ним роману 

наводять на думку, що Едуар збирається написати роман, який був би 

двійником роману Автора.  

Варто погодитися із С. Криворучко, яка через аналіз нонконформістського 

мислення «сильного» героя прослідковує еволюцію персонажа від 

нонконформізму до конформізму та виявляє модерністські аспекти, які 

представлені філософськими гедоністичними мотивами [4, c. 63]. 

«Фальшивомонетники» – це подвійний метароман, зовнішній шар якого 

визначають безпосередні вторгнення Автора, що не належать світові героїв і 

сюжету, гетерогенної дійсності, що описується. Автор розмірковує з позиції 

верховної влади по відношенню до персонажів. Внутрішній шар метароману 

створюється за допомогою введення в коло персонажів героя-романіста Едуара, 

який сам намагається написати роман під назвою «Фальшивомонетники», 

причому судження Едуара та уривки із задуманого ним твору наводять на 

думку, що він збирається написати роман, який був б двійником роману 

Автора.  

Однак у межах реального тексту «Фальшивомонетників» Едуар не 

здійснює задуманого. Таким чином, роман Жида синтезує два різновиди жанру 

метароману. 

Структура «Фальшивомонетників» ще раз свідчить про те, що для 

естетичного завершення твору його творець повинен зайняти позицію неучасті: 

Автор і сам насилу її знаходить, про це свідчить упередженість у оцінках 

персонажів. Але він дозволяє подіям йти відповідно до їх внутрішньої логіки, 

не намагається змінити те, що відбувається з героями, яких ведуть то ангели, то 

біси. Автор присутній у творі, і в той же час він не «втягнутий» насправді у 
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роман цілком, не знаходиться тільки всередині, поєднуючи внутрішню і 

зовнішню точку зору. 

Роман Жіда не належить до того типу метароманів, які розповідають про 

духовне та професійне зростання письменника аж до того моменту, як він 

знаходить здатність написати той самий роман, що ми читаємо. Едуар входить 

у роман Автора цілком сформованим письменником і, хоча він хоче написати 

такий роман, якого ніхто ніколи не писав, у тому числі, навіть він сам, хоча 

Едуар переживає чимало пригод і в кінці знаходить щастя, не можна сказати, 

що він змінюється. Він ще не пройшов той шлях, який має пройти, щоб 

написати роман, подібний роману Автора. Але, можливо, Едуар ще створить 

своїх «Фальшивомонетників» – про це свідчить фінал роману, написаний 

відповідно до задуму героя. 

Роман закінчується утвердженням доброї незавершеності життя, 

виправданості світу самим фактом його буття. Цей останній акорд, знаменує 

собою відмову від будь-яких остаточних рішень, яка як найкраще відповідає 

традиції метароману, яку явно враховував Жід. 

Отже, аналізуючи текст роману «Фальшивомонетників», доходимо 

висновків про двоплановість його художньої структури, що свідчить про 

належність до іншої літературної традиції – традиції метароману.  

Метароманна організація тексту необхідна письменнику для того, щоб 

відрефлексувати і показати читачеві його погляд на побудову літературного 

твору, познайомити зі своїми авторським методом «збирання побуту». 

Зображення літературної праці у творі необхідне для того, щоб розкрити 

внутрішній світ героя, розкрити ідею душевних метань творця. 
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БАРОКОВА ТРАКТОВКА ЛЮДИНИ І СВІТУ  

В ТВОРЧОСТІ ДЖОНА ДОННА 

Бароко – це стиль, поширений у мистецтві європейських країн у XVII ст. 

Представники стилю бароко у своїх літературних творах створювали власний 

світ, а реальний світ та його предмети були фантазією, маренням, яке потрібно 

пояснити. Головна задача художнього стилю бароко – це насамперед дати 

читачеві емоції хвилювання та здивування. За допомогою введення у твір 

незвичайних, загадкових, не до кінця ясних і зрозумілих сцен та картин, митці 

досягали такого результату.  

Стиль бароко вирізняється серед усіх інших багатством та метафоричністю 

мови, грою слів, розгалуженою системою образів, контрастністю. Позитивне 

ставлення до життя благополучно поєднується із трагедією, земне із неземним, 

духовним. Гармонійно-досконала основа світу та буття знаходить своє місце у 

стилі бароко. 

Поезія доби бароко мала на меті налагодити стосунки між людиною та 

Всесвітом. Людина постає частиною великого світу і є його відображенням. 

Розуміння і усвідомлення не матеріального, а духовного це те на що 

спрямоване англійське бароко. Як зазначає А. Безруков, у своїй поезії «Екстаз» 

Джон Донн попри визнання плотського начала, акцентує, що головне у зустрічі 
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закоханих не фізичне зближення, а духовне. У стані такого екстазу герої 

досягають певного вищого існування між життям і смертю [1, с. 129]. 

Джон Донн є одним з найпомітніших митців в англійській літературі 

стилю бароко XVII ст. У своїх поглядах він  пройшов еволюцію від 

життєрадісного гуманізму Відродження до песимістичної і трагічної концепції 

бароко. Будучи студентом Донн писав любовні вірші, елегії, сатири, які 

користувалися великою популярністю. Пізніше характер його лірики 

змінюється – любовну поезію повністю витісняє духовна поезія. Джон 

зрікається світської тематики і починає писати антикатолицькі памфлети, 

створює метафізичні поеми «Анатомія світу», «Друга річниця» у яких 

переважають мотиви песимізму, катастрофічності буття – людина представлена 

як смертна істота, залежна від волі Всевишнього, безпомічна в своїх рішеннях і 

вчинках, морально нестійка. Ці поеми вражають читача багатогранністю на 

рівні форми та змісту, незвичними мовно-стильовими комбінаціями, 

філософською глибиною [2, с. 31-32]. 

У Джона Донна доволі складний та вишуканий стиль написання творів. У 

своїх роботах автор вдало поєднує сакральне і містичне. Його вірші чіпляють 

читачів своєю багатозначністю, непередбачуваними поворотами думок. 

У сонетах Джона Донна можна віднайти усі ознаки, які характерні для 

стилю бароко. У своїх творах він, як і інші письменники, намагався осягнути 

теми життя та смерті, вічності, любові, часу, бога. 

Внутрішня дисгармонія головного героя є головним мотивом у творах 

Джона Донна. Так, наприклад у 19 сонеті «Щоб мучить мене» з циклу 

«Священні сонети», зображений душевний конфлікт героя. У творі можна 

побачити контрастність, яка є головною ознакою стилю бароко, герой називає 

себе «клубком протиріч», бо у його душі буяють несумісні між собою почуття і 

поняття, зображена внутрішня боротьба. 

«..Веселий щойно — враз стаю сумним. 

Впадаю в гріх й розкаююсь у нім. 

Любов кляну й хвалу їй шлю навстріч; 
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Вогонь я й лід, жену й тікаю пріч; 

Німий в мольбі, великий у малім..» [3]. 

Для того, щоб позбутися відчуття спустошеності, присмаку розчарувань і 

життєвих негараздів, герой звертається до релігії. Однак, це не дає йому 

омріяного спокою, надійної точки опори, він відчуває страх, біль. Спершу 

можна подумати, що герой твору бездумний, непостійний. Але все ж він 

ставиться до себе доволі критично і доходить висновку, що складний період 

життя загартовує його та вчить легше переносити життєві негаразди. Сонет 

зображує внутрішнє напруження, боротьбу емоцій. Цей твір розповідає, який 

нелегкий шлях особистості до самопізнання.   

У творчості представників стилю бароко оспівується людина, її 

значимість, духовне і тілесне єство. Автори наділяли людину у своїх творах 

потенціалом, внутрішньою силою та помічали драматизм в існуванні людини у 

світі й трагізм її особистого життя.   

Також автори у своїх творах намагались збагнути мінливість та сутність 

буття, сенс життя, тим самим підштовхуючи читачів до пошуків себе, вічних 

істин. У своїх роботах вони проголошували вічне життя, а їх поезія – це 

розлогий діалог людини з Богом про життя, любов, смерть.  
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОР ТА ПОРІВНЯНЬ У 

СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ПРОЗІ 

Переклад метафор і порівнянь в англійській прозі пов’язаний з вирішенням 

ряду лінгвістичних, літературних, культурологічних, філософських і навіть 

психологічних проблем. Необхідність правильного підходу до вивчення 

способів перекладу метафори та порівняння зумовлена важливістю адекватної 

передачі образотворчої інформації та відтворення стилістичного ефекту 

вихідного тексту в перекладі.  

У англійській прозі використовується велика кількість загальновживаних 

слів, які вживаються в усіх функціональних стилях. Англійська проза іноді 

виявляється чим завгодно, але не нейтральним і об’єктивним текстом. Саме 

тому, зважаючи на специфіку текстів, переклад метафор та порівнянь є 

складним процесом, що вимагає не лише точності, але й зумовлює враховувати 

емоційну, художню складову. 

Метафору нерідко розглядають як один із способів точного, але водночас 

яскравого відображення дійсності у художньому творі. Однак А. Гаврилюк 

стверджує, що це поняття точності досить відносно, адже саме метафора, 

створюючи конкретний образ абстрактного поняття, водночас створює умови 

для розходження в тлумаченнях одного й того ж реального повідомлення              

[1, с. 29]. 

При перекладі метафор та порівнянь в англійській прозі, існує своя 

специфіка та особливості. У художньому тексті естетичний ефект не менш 

важливий за інші складові. У таких випадках втрата метафори чи порівняння 

може призвести до того, що сенс буде переданий не повною мірою, а тому 

збереження метафоричного та порівняльного образу дуже значуще. 

Традиційно виділяють наступні способи перекладу метафор та порівнянь: 
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1. Переклад, що ґрунтується на тому самому образі (broken English - 

ламана англійська); 

2. Переклад, що ґрунтується на іншому подібному образі (a ray of hope - 

проблиск надії); 

3. Дослівний переклад метафори (as black as sin – чорний, як гріх); 

4. Неметафоричне пояснення (as large as life – у натуральну величину)       

[5, с. 97]. 

Також порівняння та метафори у перекладі англійської прози можуть 

передаватись: 1) із збереженням аналогічного метафоричного образу, тобто 

дослівним перекладом; 2) порівнянням; 3) заміною еквівалентною метафорою в 

мові перекладу; 4) із збереженням аналогічного метафоричного образу з 

додаванням пояснення, яке робить порівняння експліцитним; 5) 

перефразовуванням [4, с. 110]. 

Специфічність їхнього перекладу залежить також від типологізації. 

Виходячи з цього, виділяємо наступні види метафор і порівнянь в англомовній 

прозі та спосіб їх перекладу: 

1) Повний переклад можливий у тому випадку, якщо в іноземній мові і в 

мові перекладу збігаються як правила поєднання, так і традиції вираження 

емоційно-оцінної інформації, яка була вжита в конкретній метафорі чи 

порівнянні. 

2) Додавання або опущення використовуються в тих випадках, коли міра 

розуміння подібності у вихідному тексті і тексті перекладу різна. Наприклад, 

при перекладі метафоричного епітета, вираженого атрибутивним або 

субстантивним словосполученням, який загалом не притаманний українському 

синтаксису [2, с. 99]. 

3) Заміна застосовується у випадках лексичної або асоціативної 

невідповідності між елементами метафори чи порівняння. 

4) Структурне перетворення застосовується за відмінності традицій 

граматичного оформлення метафори чи порівняння в англійській мові та мові 

перекладу. 
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5) Традиційна відповідність використовується щодо метафор та порівнянь 

фольклорного, біблійного, античного походження, коли в англійській мові та 

мові перекладу склалися різні способи вираження метафоричної подоби. 

Немає сумніву в тому, що переклад художніх текстів – найскладніший і 

своєрідний з усіх типів перекладу. Саме в художніх текстах в усьому спектрі 

представлені виразні засоби мови: порівняння, алегорії, метафори, 

оксюморони. Адже саме мова художньої літератури відрізняється особливою 

образністю.  

Дослідження застосованих перекладачем способів відтворення метафор та 

порівнянь мовою перекладу та зіставлення їх з тими, що описано в 

лінгвістичній літературі, наочно демонструє відсутність певної універсальної 

моделі перекладу, що здатна вирішити усі проблеми, які постають перед 

перекладачем [3, с. 203]. 

Отож, специфіка перекладу полягає в самій сутності метафор та порівнянь, 

їхній типологізації. Перекладачі використовують різні способи перекладу 

метафор залежно від виду останніх. Чим більше внутрішніх зв’язків містить 

метафора чи порівняння, тим більша ймовірність того, що перекладач частину з 

них опустить або змушений буде редагувати чи замінити відповідно до кожної 

конкретної ситуації. 

Очевидно, що в кожному конкретному випадку перед перекладачем стоїть 

завдання не вибору з декількох готових варіантів дій, а необхідність пошуку 

виходу з мовної ситуації з найменшими втратами в плані збереження 

стилістики та  змісту оригіналу. При перекладі англійської прози часто 

доводиться обирати з двох однаково обов’язкових для перекладу властивостей. 

З одного боку, це необхідність, продиктована єдністю форми та змісту 

англійського метафоричного вираження; з іншого боку, це свобода, що 

диктується законами мови перекладу і повною усвідомленістю образу, 

закладеного в початковому тексті. 
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РЕАЛІЗМУ 

Епоха Просвітництва - важлива частина історії європейської культури. 

Вона почалася приблизно в другій половині XVII століття і закінчилася до 

кінця XVIII століття. Просвітництво торкнулося багатьох країн, серед яких 

особливо виділяються Англія і Франція. У цей час активно розвивається 

наукова і філософська думка, формується культ розуму і вільнодумства. 
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Науковці мають чітке уявлення про природу, природний закон і права, 

природну релігію. «Свобода, рівність, братерство» - таким було головне гасло 

того часу. Як слушно зазначає Н. Астрахан, несправедливість відкидається, 

зовнішні авторитети не визнаються, освіта і самоврядування захищені [1, с. 87]. 

У літературі епохи Просвітництва виникали і розвивалися політичні та 

соціальні ідеї - прогрес, справедливий і розумний суспільний устрій, розвиток 

наукових знань, релігійна терпимість. Щодо цього періоду в літературознавстві 

часто використовуються поняття «авторська позиція» і «авторська свідомість» 

як тотожні. Але якщо перша дефініція більш пов'язана зі звичайним 

визначенням «образ автора», то авторська свідомість включає в себе, крім 

творчості, «етос» у цілому, як літературний, так і побутовий, створюючи 

гармонійну в стильовому плані картину. Типологія самосвідомості автора 

визначається і соціально-естетичною філософією епохи, ідейним стилем 

літературних пошуків та новацій, і, не в останню чергу, соціальним місцем 

письменника в структурі суспільства [3, с. 12]. 

Генрі Філдінг (1707-1754)  народився в бідній дворянській родині, 

навчався в привілейованій школі, вступив до Лейденського університету в 

Нідерландах, але потім був змушений заробляти на життя самостійно і кинув 

школу. На початку 40-х років письменнику судилось пережити смерть старшої 

дочки та коханої дружини Шарлотти Кредок, яка стала прототипом Софії у 

«Томі Джонсі» та Амелії в однойменному романі. На руках у нього залишилось 

двоє дітей. Через постійні хвороби 1754 року відправився на лікування у 

Португалію. Проте морська подорож остаточно підірвала його здоров‘я. 

Генрі Філдінг вважається одним з найвидатніших письменників епохи 

Просвітництва, а також істинним демократом і гуманістом, основоположником 

реалістичного роману. Він почав свою письменницьку кар'єру з драматургії та 

журналістики. Він писав моральні комедії з гострою соціальною сатирою. За 

силою сатиричного викриття і громадянського пафосу, що містяться в них, 

вони близькі до творів Свіфта. 
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Саме романи принесли Філдінгу велику літературну популярність. Завдяки 

письменнику роман став повноцінним літературним жанром. Важливість і сила 

Філдінга полягали в його новаторських пошуках в області жанру роману. 

Філдінг порівнює комічний роман з комедійним епосом у прозі. Цей тип 

роману відрізняється від комедії так само, як серйозна епічна поема 

відрізняється від трагедії: його сюжет відрізняється більшою тривалістю і 

більшою протяжністю, діапазон описуваних в ньому подій набагато ширше, а 

дійові особи більш різноманітні [1, с. 89]. 

Найбільшим досягненням Філдінга став роман «Історія Тома Джонса, 

Знайди» (1749), завдяки йому письменник завоював безсмертну славу. 1851 

року вийшов у світ роман «Амелія», проте за художніми якостями поступався 

попереднім. Роман спрямований і проти догм релігії про покірність, викриває 

релігійне пуританство, святенництво, заохочуючи до боротьби за власне щастя. 

Саме тому лондонський єпископ в 1752 році погрожував прихожанам карою 

небесною, якщо вони будуть читати цей «мерзенний твір». Але роман 

продовжував користуватися великою популярністю. Він мав такий успіх, що за 

рік витримав 4 видання і досі не втратив своєї привабливості [4, с.73-75]. 

Англійський письменник Генрі Філдінг відзначився у різних жанрах: 

публіцист і драматург, теоретик роману і блискучий письменник, він був 

різким критиком модернізму у всіх жанрах. 

Для Філдінга романтична традиція, встановлена Сервантесом, мала велике 

значення. У той же час, як було зазначено він прагнув створити новий, 

особливий тип роману, який автор назвав «комічним епосом». У цьому жанрі 

головне для письменника - зображення природного характеру людини. Для 

цього історія з коміксів не повинна бути карикатурною; іронічна інтонація 

автора, його гострий погляд на людські слабкості і недоліки повинні були 

поєднуватися з оптимістичною вірою в паростки добра в людині, з 

переконаністю в тому, що в природі не тільки абсолютно ідеальних, але і 

абсолютно поганих людей не існує. 
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Філдінг не любить зображати потворне, але в своїх романах представляє 

звичайне повсякденне життя. Вивчення людської природи привело його до 

висновку, що не буває повністю поганих людей: Ви не можете вважати когось 

поганим тільки тому, що він недостатньо хороший. Філдінг вважає, що як в 

житті, так і на сцені один і той же чоловік грає лиходія, героя і того, хто 

захоплює нас сьогодні, а завтра може стати об'єктом нашого презирства          

[2, с. 103]. 

Отже, Філдінга цікавлять проблеми людської природи, доброти і чуйності 

людей. Його твори відрізняються логічною гармонійністю композиції. Також 

можна помітити, що особливе місце в романах займають авторські судження. 

Автор веде бесіду з читачем на найрізноманітніші теми, розповідає про релігію 

і політику, обговорює поведінку та вчинки героїв. Філдінг зіграв велику роль в 

епосі Просвітництва і зробив неоціненний внесок у світову літературу. 
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Піл терміном «готичний роман» розуміють твір, заснований на приємному 

відчутті жаху читача, романтичний «чорний роман» у прозі з елементами 

надприродних «жахів», таємничих пригод, фантастики і містики (сімейні 

прокляття і привиди). 

До основних ознак цього жанру відносять незвичні ситуації, життя 

привидів та інші обставини потойбічного життя, страхіття пекла, жахаюча 

жорстокість, великі таємниці, що перетворюють людину на іграшку 

надприродних сил. Готичний роман — один із попередників сучасної 

детективної літератури, містики та фантастики жахів. 

Для отримання готичного ефекту розповідь має поєднувати моторошне 

відчуття спадковості в часі з почуттям клаустрофобії, яку породжує 

замкнутість у просторі, таким чином, щоби ці два виміри посилювали один 

одного, створюючи враження хворобливого занурення в стихію розпаду [1, 13]. 

Знавець жанру Монтегю Саммерс у книзі «Надприродний омнібус» 

виділяє такі типи описуваних у літературі надприродних явищ: потойбічні сили 

і відвідування зі злою метою, явище примари і дивна хвороба, загробні появи, 

живі мерці, повернення з могили, виконання клятви, неупокоєна душа, 

загадкове призначення. Кожному з цих явищ відведена своя роль у сюжетній 

лінії готичного роману [2]. Звернення до теми надприроднього можна пояснити 

за допомогою вислову Едмунда Берка, який вважав, що «почуття, яке викликає 

в нас велич і піднесеність природи, владно заволодіває нами і називається 

здивування; і здивування є такий стан нашої душі, в якому всі її рухи 

завмирають в передчутті жаху.  Жодне з почуттів не може позбавити наш мозок 



 134 

розсудливості і здатності до дії в такій мірі, в якій здатний це зробити страх»  

[1, 13]. 

На відміну від семантизуючого розуміння тексту метою його когнітивного 

розуміння є не опанування адресатом знаковою ситуацією як такою, а 

оволодіння змістовністю окремого тексту та його фрагментів (Г.І.Богін). У 

рамках когнітивного розуміння, за рахунок підключення загального знання й 

набуття читачем спільного з автором знання, в адресата формується емоційне 

ставлення до певних ситуацій, представлених у тексті [5].  

Готичний роман склався на тлі інтересу предромантиків XVIII сторіччя до 

появи лицарської культури з орієнтацією на власне лицарський роман 

(особливо з урахуванням твору французького анонімного лицаря «Згубний 

цвинтар»), а також на роман бароко. Основоположником стилю готичного 

роману вважається Хорас Уолпол, який випустив в 1764 році свій роман «The 

Castle of Otranto», назвавши його готичною історією. Гучний успіх роману 

породив безліч наслідувань, перш ніж вийшла повість Клари Рів «The Champion 

of Virtue», що у другій редакції отримала назву «Old English baron. Gothic 

story». Наступним твором, відзначеним критиками, з'явився невеличкий твір 

Анни Летиції Барбальд «Sir Bertrand». Дослідник Едіт Біркхед пише, що ця 

була спроба об'єднати дві школи готичного жаху – готичну романтику і роман 

жаху. Наступною помітною фігурою в готичному романі стала Софія Лі зі 

своїм романом «The Recess», її романи помітно вплинули на творчість Анни 

Радкліф, яка відома такими творами як «A Sicilian Romance»,  «The romance of 

the forest», «The Mysteries of Udolpho». Роман «Чернець» 1796 року епатував 

публіку сценами сексуального насильства і інцесту. Незабаром виходить і 

роман, який висміює жанр жаху - «Northanger Abbey» Джейн Остін. Основні 

твори створені на рубежі XVIII і XIX століть. У центрі твору - демонічна, 

«байронічна» особистість (романи «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» 

Мері Шеллі, «Італієць» А. Радкліф, «Мельмот Блукач» Ч. Р. Метьюрина). 

Твори, що продовжують естетику готичного роману, з'являлися і пізніше (твори 

Едгара По, в період модернізму - Оскара Уайльда, «Дракула» Брема Стокера і 
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ін.). Під впливом жанру знаходилися і знамениті письменники XIX століття: 

Чарльз Діккенс ( «Таємниця Едвіна Друда», 1870), Р. Л. Стівенсон ( «Доктор 

Джекілл і Містер Хайд», 1886), Генрі Джеймс ( «Поворот гвинта», 1898), Артур 

Мейчен. Брем Стокер затвердив «вампірське» вплив на готичні романи своїм 

романом «Дракула», де найбільш детально і чітко, відповідно до тодішніх 

уявленнями, описувалося життя вампірів [3,323]. 

Для вищезазначених творів спільним є сюжет, який будується навколо 

таємниці: наприклад, чийогось зникнення, нерозкритого злочину тощо. 

Зазвичай використовується комбінація кількох таких тем. Оповідь охоплена 

атмосферою страху і розгортається у вигляді неперервної серії загроз спокою, 

безпеці й честі героя та героїні. Більшість романів мають місцем дії давній, 

покинутий, напівзруйнований замок чи монастир із темними коридорами, 

таємними кімнатами, запахом тліну і загадковими тінями. Обстановка включає 

завивання вітру, бурхливі потоки, дрімучі ліси, безлюдні місцини, розриті 

могили — все, що здатне посилити страх героїв і читачів. Усі ці риси були 

відомі в прозі й драматургії раніше, але саме в готичному романі вони ввійшли 

в настільки виразне й ефектне поєднання, що твір, у якому немає бодай однієї з 

цих рис, уже не можна віднести до чистого готичного жанру [4]. 

Таким чином, саме страх є жанровою особливістю та психологічною 

категорією готичних романів. Найчастіше дія в готичному романі відбувається 

в середньовічному готичному замку, перейнятому атмосферою таємничості.  

Потойбічні сили і відвідування зі злою метою, явище примари і дивна хвороба, 

загробні появи, живі мерці, повернення з могили, виконання клятви, 

неупокоєна душа, загадкове призначення. Кожному з цих явищ відведена своя 

роль,яку ми можемо відчути у сюжетній лінії готичного роману. Картини 

страху в готичному романі іноді мали зворотний, комічний ефект, але 

найчастіше зберігали виховне, дидактичне призначення.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІДІОСТИЛЮ КАДЗУО ІШІГУРО 

Видатна творчість британського письменника Кадзуо Ішігуро пронизана 

винятковим шармом та стилем, що відразу привертає до себе увагу та чарує 

своєю індивідуальністю. К. Ішігуро став виразником мультикультуралізму в 

сучасній літературі світу поруч із такими авторами, як В. Найпол, С. Рушді, Т. 

Мо, Х. Курейші та ін. Він віртуозний прозаїк, який уміє будувати захопливу 

розповідь, занурюючи читача у сконструйований художній світ, подеколи 

романтичний і сентиментальний, а подеколи жорстокий і холодний. Його 

художній простір наскрізь мистецький, естетизований, поліфонічний, для 

розуміння психології його героїв потрібно бути тонким аналітиком, який 

сприймає найделікатніші порухи людської душі [2, c.74]. 

Завдяки специфіці авторського стилю, низці актуальних та важливих 

проблем, що висвітлюються роботах К. Ішігуро, та значним літературним 

досягненням, творчість письменника стала предметом дослідження багатьох  

науковців, зокрема М. В. Довганич, Д. І. Дроздовського, В. І. Силантьєвої та  
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О.А. Андрейчикової. Образ автора та деталі творчості булі висвітлені у 

однойменній англомовній книзі Вай Чу Сім. 

Метою статті стає узагальнений аналіз творів Кадзуо Ішігуро, якій 

дозволив би виокремити основні складові, що утворюють загальну картину 

творчості автора, яка, у свою чергу, характеризує особливу манеру володіння 

словом автора, його ідіостиль. Майстерність К. Ішігуро визначається, на нашу 

думку, інтермедіальністю його письменницької діяльності. Британського 

автора порівнюють із Томасом Манном через важливість музичних кодів у 

творчості й особливості художнього задуму, значущість тем колективної 

пам’яті та індивідуалізованого часу. Також письменника порівнюють із 

Марселем Прустом, який «винайшов» особливий різновид часу. Музичний 

інтертекст у Ішігуро, подібно до творів Т. Манна, приваблює, музичні 

екфразиси захоплюють читачів [2, c.74-75]. 

Роман «Залишок дня» є твором, що написаний англійською мовою, але 

відбиває елементи японської культури. Саме в ньому Ішігуро успадковує і 

розвиває велику традицію англійського роману Ч. Діккенса, У. Теккерея і 

сестер Бронте, оскільки цей текст присвячений феномену «англійськості» – 

тому образу англійця і особливостям англійської життя, який склався у самих 

британців [3, c. 197]. 

Поняття «англійськість», втілене у романі К. Ішігуро, стає цікавою темою 

для дослідження: як англомовному японцеві вдалося відчути і втілити в своєму 

творі дух епохи з архетипами постколоніальної Англії і з'єднати «англійське» з 

минулим, яке залишилося в Японії? Вдалим вважається поєднання двох 

культур, що розкриваються завдяки описам головного героя, його характеру та 

палкої відданості роботі, яка непрямо нагадує поведінку самурая. Цей твір 

можна охарактеризувати як продукт певної історичної епохи, особливу форму 

існування культури, що відображає певні соціальні та культурні традиції [4, с. 

6]. Подібно раннім романам Ішігуро тут розгортається сюжет пізнавання, у 

якому простежується поступове усвідомлення Стівенсом того, що його життя 

було переповнене самообманом. Ці нерішучі побоювання розвиваються в ході 
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численних спогадів, коли головний герой здійснює автомобільну подорож з 

Дарлінгтон-Холу, щоб зустрітися з міс Кентон (тепер місіс Бенн) в Корнуоллі 

приблизно через двадцять років після того, як вона залишила службу в 

Дарлінгтоні [5, c. 95]. 

Письменник піднімає питання про цінності життя окремо взятої людини, 

питання про справжню і помилкову відданість. Важко сказати, де закінчується 

така професійна пристрасть Стівенса розсудливості і де починаються проблеми 

з вираженням своїх почуттів у приватній обстановці. Незалежно від 

походження, його сором’язливість і соціальна скутість стають джерелом жалю, 

коли Стівенс пригадує та переоцінює своє життя протягом роману.  Більша 

частина його жалю пов’язана зі словами, які залишилися невимовленими, і 

подіями, які могли бути б зовсім іншими, хоча, враховуючи жорсткість 

характеру героя, залишається під сумнівом, чи дійсно щось могло б змінитись. 

Цікавим є не менш відомий роман письменника «Не відпускай мене», в 

якому аналогічно побудована розповідь у формі спогадів головної героїні Кеті 

про Хейлшем: привілейовану школу інтернат, де вона виховувалася разом з 

подібними їй дітьми, розважаючись, пізнаючи саму себе та відкриваючи 

страшні таємниці, пов’язані з головною причиною її існування. Ішігуро показує 

читачеві похмуре альтернативне майбутнє, у якому люди нещадно 

розмножують клонів для отримання від них необхідних органів, тим самим 

усуваючи занепокоєння щодо раку та інших подібних серйозних хвороб. 

Наукові експерименти не враховують того факту,  що клони насправді нічим не 

відрізняються від людей, від яких вони походять, за винятком свого 

походження та кінцевої мети. 

Як бачимо, автор ставить перед нами питання гуманності, яке особливо 

гостро відчувається у цьому творі, адже невинні діти були створені, аби 

страждати від рішень тих дорослих, що думали лише про власне благо. Ці 

створіння залишилися без права на вибір та власний голос, змушені з покорою 

прийняти свою давно вирішену долю. 
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В останніх розділах роману задача Хейлшема – довести світові, що діти-

клони – це не тільки медичний матеріал, але й люди, здатні відчувати, 

співчувати, створювати зразки мистецтва, стає відомою читачеві і особливо 

болісною. Відзначимо при цьому, що в традиціях японської культури діти-

клони, покірливо сприймаючи свою долю, не виявляють бажання змінити своє 

майбутнє – трагізм твору полягає в тому, що вони усвідомлено йдуть на жертву 

[3, c. 199]. Іноді забуття являється одною з найважливішою, або можна навіть 

сказати найнеобхіднішою здатністю, яка є в людини, адже воно дає те, чого 

кожен так бажає в моменти відчаю, – спокій та можливість пережити смуток і 

біль утрати. Життя, на думку автора, – це хроніка непоправних втрат і 

невиліковних ран, а знайти себе можна лише прийнявши цей біль [1, c. 182]. 

Таким чином, творчість Кадзуо Ішігуро відзначається особливим та 

органічним поєднання двох культур: японської та англійської, що явно 

прослідковується у його творах, а особливо в образах головних героїв та їх 

внутрішньому чуттєвому світі, як наприклад у романах «Залишок дня» і «Не 

відпускай мене». Також не мало важливим являється стиль письма автора, який 

виражається у викладі розповіді у форматі спогадів, що дає читачеві 

можливість пізнавати життя героя за допомогою емпатії та співпереживання. 
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ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА П’ЄСИ Е. ЙОНЕСКО «НОСОРОГИ» 

Ежен Йонеско (1912-1994) відомий французький письменник і драматург 

румунського походження, увійшов в історію світової літератури як один із 

фундаторів «театру абсурду». Театр абсурду оспорює справжність дійових осіб, 

обставин й інших театральних прийомів та включає в себе гостру наявність 

художнього втілення філософії. «Театр абсурду» Е. Йонеско визначається як 

«стогiн самотньої людини, яка не вмiє спiлкуватися з iншими людьми» [3, 48-

50].  Автор розповiдає, що написати твiр  його надихнулі яскравi враження вiд 

французького письменника Ружмона, у роботах зображено величезний  натовп, 

який  був не контрольований i його поступово поглинала якась iсторiя, нова 

реальнiсть.  

У поетиці Е. Йонеска закладено фантастичність сюжету, у подіях якого 

зруйнована звична логіка речей. Його творам притаманна сконцентрованість на 

проблематиці змісту буття, відсторонювання та дисгармонія між людьми; 

знеособлення, знецінення особистості. Сам письменник зазначав, що для 

кожної із своїх робiт  вiн обирає особливий стиль i мову. До прикладу, його 

знаменита драма «Носороги» має звичну театральну структуру і є 

«традицiйною i класичною за задумом»: «Я дотримувався тут основних законiв 

театру: проста iдея, такий же простий розвиток дiї та стрiмка розв’язка» [3, 47-

49].   Втім, головною концепцією  п’єсі стає думка, що люди нагадують стадо 

тварин у своєму бажанні не замислюватися та не виділятися. Лише один герой 

намагається противиться усталеним стереотипам i не хоче бути як усi.  
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Як зазначалося вище, поетика драм Е.Йонеско відзначена сюрреалізмом. 

Сюрреалісти творять на основі фантазії, мрій та уяви і не визнають жодних 

рамок. Все, що вигадав автор, сміливо переноситься на папір. «Я помітив, що 

все незвичне ховається у найбуденніших речах, у тій прозі, яку ми щодня 

 вимовляємо. Ніщо так не дивує мене, як банальність. Усе «надреальне», 

«сюрреалістичне» завжди тут, під рукою» [3, 15].   

 У творі Ежена Йонеско «Носороги» використано «мовну катастрофу», яка 

яскраво виражена зображенням на сцені багатоманітним порушенням 

комунікації: каламбур, непогодженість реплік, неясність  монологів і діалогів. 

Влучно і часто автор застосовує гротеск. За допомогою якого створює 

специфічний «гротескний» світ, аномальний і дивний, в якому реальне та 

фантастичне непередбачено постають в органічній єдності. Наприклад, момент, 

коли Жан перетворюється на носорога. Спочатку у нього змінився голос, але 

Беранже думав, що друг лише захворів. Потім, коли з’явився ріг над носом і він 

метався по кімнаті, наче звір у клітці. Зірвав з себе одяг - в ньому тісно. Стало 

зрозуміло, що Жан «оносорожився». 

Проблематикою у творі «Носороги» виступає зображення людей-

маріонеток, поринених в саморушну течію існування і думок. Автор 

зосередився на відношеннях людей, відстороненості і на проблемах сенсу 

буття. Перевтілення людей на носорогів в п'єсі Е. Йонеско «Носороги» є 

наслідком закономірного результату зневаги до особистості. Життя мешканців 

провінційного містечка було сірим, одноманітним, рутинним. Письменник 

висвітлює декілька кумедних вуличних сценок, в яких легко помітити вузькість 

інтересів і  обмеженість городян, які хочуть у всьому бути схожими один на 

одного. Для них, які керуються в житті лише здоровим глуздом, Беранже – 

безталанник та ідеаліст. Його антипод Жан глибоко переконаний у своїй 

правоті і весь час повчає Беранже.  

Проблематика п’єси має глибоке значення, читаючи твір, треба добре  

вдумуватися, щоб зрозуміти, що автор хоче донести до читача. Звичайно, 

кожен приходить до власного висновку, зумовленому різним світосприйняттям, 
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досвідом та знаннями. Мені, наприклад, сподобалося прочитане творіння. Я 

вважаю, що тема є особливо актуальною й сьогодні. В ній висвітлені вагомі 

ідеологічні ідеї: здатність людини протистояти злу, зберігати себе як 

особистість. 

Головна думка аналізованого твору зафіксована у обмеженнях сучасного 

суспільства,   що спонукає людей поводитися певним чином не тому, що їм це 

до вподоби, а через те, що так роблять інші: надягають футболку певного 

фасону, купують черевики як у сусідки, роблять зачiску, яка їм не подобається, 

але вона модна. Втім, питання залишається: чи варто та ради чого втрачати 

свою iндивiдуальнiсть i бути, як всi? Тим більш, якщо  «всi» є носорогами? 

П’єса закінчується повним відчаю монологом Беранже. «Дезі! Ясна річ. Не 

порозумілися. Подружжя, де згоди нема. Й тому таке неміцне. Але чому вона 

пішла, нічого не пояснивши? Не написала мені й слова. Так не роблять. Тепер я 

зовсім самотній. Я вам не дістанусь. Мене ви не схопите. (Звертається до всіх 

носорожачих голів). Я з вами не піду, я вас не розумію! Я зостануся тим, ким є. 

Я ж людина. Людина. … Я боронитимусь проти всіх! Мій карабін, де мій 

карабін?! (Повертається обличчям до зображень носорогів на стіні й кричить). 

Проти всіх я боронитимусь! Я остання людина і буду нею до самого кінця! Я не 

здамся!» [2, 18]. 

Саме в ньому закладений мотив незламної волі особистості, що вирішила 

не капітулювати навіть якщо вона опинилася одна проти Всіх.  
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ІРОНІЯ ЯК ЗАСІБ ТРАКТУВАННЯ СУЧАСНОСТІ 

(НА ПРИКЛАДАХ ТВОРЧОСТІ МАЛКОЛЬМА БРЕДБЕРІ) 

У сучасному літературознавстві є надзвичайний інтерес до іронії як засобу 

трансформації модерної та постмодерної культури. Іронія в літературних 

творах відображає багато культурних, економічних та соціальних феноменів 

світу починаючи з часів античності та Сократа. С. Гейко, М. Каранда, 

О.Мальцева – сучасні вітчизняні науковці, які ґрунтовно досліджували та 

розкрили для нас постмодерністську іронію. П. Рікер, Ф. Фукояма, Ж.-Ф. 

Ліотар – літературознавці, які зосередили свій досвід та знання на тонкощах 

іронії та внесли свій вклад в науку через призму культурології та лінгвістики. 

Кожен з цих фахівців здійснили грандіозну та безцінну роботу у сфері 

літератури та філології, в основному зосереджуючись на англомовних та іронії 

постмодерністської епохи.[2, с.42]. 

Іронія є невід‘ємним компонентом англійського стилю спілкування, що 

характеризується вишуканим почуттям власної гідності, яка дозволяє мовцеві 

визнавати власні вади або недоліки ситуації, в якій він опинився, без 

самоприниження.[5, с.110] 

Англійська постмодерна література переосмислює минуле, намагається 

створити нову історико-літературну реальність, розуміння особистості автора, 

роздуми над національною ідентичністю. Особливістю британського роману 

ХХ–ХХІ ст. є філософське підґрунтя та опора на літературну традицію, а також 

глибокий мультикультуралізм, який допускає поєднання у мистецтві східного і 

західного начала [2, с.42]. 

Малкольм Бредбері – відомий англійський письменник та академік, 

кар’єра якого почалася з написання творів « на злобу дня», а сягнула свого піку 

у філософських романах та оповіданнях. Творам Малкольма Бредбері 

притаманні гострий гумор та, як влучно визначив Девід Лодж, дуже 



 144 

«специфічні спостереження стосовно сучасних йому манер і звичаїв, примх і 

мод». Феномен творчого спадку письменника неодноразово досліджували, 

зокрема Ніколас Тределль (стаття «Сір Малкольм Бредбері»), Максим 

Ромаданов («Концепція пародії М. Бредбері та її реалізація в романі “До 

Ермітажу!”»). Зокрема, І. Дробіт у статті «Іронія історії в романі Малкольма 

Бредбері “До Ермітаж”» розкриває ключове поняття «іронія історії» в 

подієвому та теоретичному аспектах: відтворення безпосередніх історичних 

подій та їхнє бачення з точки зору постмодерністського світосприйняття. 

 І. Дробіт акцентує увагу на дійових особах роману, їх вчинках та словах, 

на основі яких робить висновок, що «поняття “іронії історії” М. Бредбері 

зображує як співвідношення мікро- і макропроцесів історії, тобто 

співвідношення долі особистості з історичним процесом у цілому» 

М. Бредбері розпочав свій літературний шлях з творів, які гостро 

піднімали питання сучасної буденності. Теми, до яких не можливо лишитися 

байдужими, але й важко сприймати з легкістю не неупередженістю. Гіркий 

сарказм, цинічна пародія та влучна іронія навколо сьогодення чіпляють та 

бентежать читача, змушуючи переглянути свій образ життя та світогляд. 

Література, яка межує з філософією та психологією світовідчуття стала 

феноменом та надбанням постмодерністських течій, про що неодноразово 

наголошували Д. Лодж, Н. Тределль, М. Ромаданов у своїх статтях [1, с. 8]. 

Романи М. Бредбері – перш за все сатиричні. У «Професорі Кримінале», 

дія в якому відбувається наприкінці 80-х – на початку 90- х років ХХ століття, 

тобто за часів кардинальних змін – політичних, соціальних, навіть 

географічних, – оповідаючи історію відомого вченого – професора Кримінале, 

який зумів пристосуватися до обставин і слугував владі, автор наголошує, що 

за часів, коли здається, що зникла ідея і тому нібито можна собі все дозволити, 

у людини насправді залишається свобода вибору. І тому герой твору 

стверджує, що, незважаючи на сучасність, він вірить у існування «філософії 

після філософії», тобто моралі, історії, почуття власного «я», розуміння 

людської суті кожного [3, с.129]. 
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М. Бредбері як культуролога цікавлять різні аспекти вияву історії в 

реальності сучасній для реципієнта. Даній проблематиці він присвячує два 

романи: "Людина історії" та "До Ермітажу". Романи М. Бредбері завжди 

насичені елементами комічного, в цьому полягає особлива творча манера 

автора у подачі будь-якої теми, в тому числі й історичного минулого. У 

романах М. Бредбері виступає як автор, критик і культуролог. Власну позицію 

М. Бредбері аргументує зазвичай у передмовах. Наприклад, у передмові до 

роману "До Ермітажу" він називає свій твір "романом, який має пряме 

відношення до Історії" .М. Бредбері попереджає читачів про корективи, які він, 

немов архітекторпостмодерніст, наносить на план художнього тексту. Автор 

дещо перебудовує біографію персонажів відповідно до сюжетної лінії роману, 

пояснюючи цей прийом тим, що "так чинить сама історія, яка вписує наші живі, 

людські історії в небесну Книгу Долі". У передмові до роману "Людина історії" 

(1975 р.) М. Бредбері більш категорично визначав позицію автора щодо тексту: 

«Це стопроцентна вигадка з мінімальним наближенням до історичної 

реальності – точно така ж, як і сама історія». Передмови Малколма Бредбері до 

романів – це своєрідні застереження: Увага! Перед вами роман – не історична 

хроніка, отже, ця реальність художньо вдосконалена, тому не шукайте точності 

в історичних фактах та географії. Читача запрошують до реальності тексту. 

Автор скеровуючи читача певними зауваженнями щодо тексту, дає йому 

зрозуміти, що роман багатозначний і остаточний вибір значення залишається за 

читачем. Каркас утворення смислу в романі тримається на опозиції 

«правда/вигадка». Оскільки в передмові автором наперед визначене вільне 

поводження з фактами історії та біографії, то система смислу, утворена даною 

опозицією, відкрита. Кожен компонент системи наділений декількома 

варіантами значень, які розкриються в процесі читання, а вибір значень 

залежить від читача. Ці значення не є апріорними і не можуть бути 

остаточними після прочитання роману. Тому ми маємо всі підстави говорити 

про структурацію, тобто розвиток системи текстових значень у процесі 

читання. Не відомо, чому саме надасть перевагу читач – історичній правді чи 
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художній вигадці. За словами М. Бредбері: "Ми уявляємо речі у вигляді фактів, 

щоб показати, що ці речі нам знайомі. Але ми також уявляємо їх у вигляді 

вигадки, щоб показати, яким чином ми їх виявили» [4, с. 21]. 

Можна узагальнити ,що іронія є досить поширеним видом трансформації у 

сучасній літературі. Автор використовує її для вираження своєї точки зору та 

ставлення до подій у навколишньому світі. Проте значення терміну іронія часто 

трактується як насмішка, глузування аби приховати або не казати щиру правду. 

Тобто в певній мірі це можна назвати обманом який автор використовує аби 

подати хід подій в особливий спосіб. У своїх романах Малкольм Бредбері 

використовує іронію та сатиру що характеризує особливу манеру його робіт. За 

допомогою цих засобів він підкреслює своє ставлення до всього, що 

відбувається у світі та створює у своїх творах нову реальність щоб вказати на 

гострі проблеми сьогодення. 
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ДВОПЛАНОВІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ РОМАНТИЗМУ 

( НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Е.Т.А. ГОФМАНА) 

Романтизмом традиційно називають напрям у мистецтві та літературі, який 

виник у творчості письменників країн Західної Європи у XVIII столітті. 

Витоками романтизму стає лицарський роман як втілення таємного, дивного, 

сюрреального. Згодом терміном «романтизм» почали називати все, що було 

оригінальним, надзвичайним, живописним. У такому розумінні літературна 

творчість Ернста Теодора Амадея Гофмана стала актуальною для дослідження 

через кілька причин. По-перше, його романи віддзеркалюють художню 

реальність, яка відзначена стійкою, історично усталеною поетикою, тобто є 

значущими у ракурсі вивчення лінгвістичного аспекту художнього тексту. Крім 

того, його герої перебувають у двох світах, реалістичному й фантастичному, 

що обґрунтовує необхідність розвідки структурно-композиційних особливостей 

творів Гофмана і системи образів їх персонажів. 

Добі романтизму, як відомо, притаманна тема двоплановості через 

існування текстової дійсності у двох вимірах. У творчості Гофмана 

двоплановість знаходить інноваційне застосування. На відміну від 

попередників, трактування художньої реальності у нього зміщується із сфери 

метафізичної в реально-життєву. Із своєрідним поділом на два світи 

письменник тісно пов'язує поділ всіх персонажів на дві нерівні половини –

 філістерів і ентузіастів. Перші – 

філістери – це ті, які живуть у наявній дійсності і цілком всім задоволені. 

Вони не мають ніякого уявлення про «вищі світи» і не відчувають ніякої 

потреби в них. Філістерів абсолютна більшість, з них, власне, й складається 

суспільство. Це бюргери, чиновники, комерсанти, люди «корисних професій», 

які приносять вигоду й достаток, люди з твердо встановленими поняттями й 

цінностями, що базуються на утилітарному підході до всього сущого. Яскравим 



 148 

прикладом філістера виступає селянка Ліза у казці Гофмана «Крихітка Цахес». 

Вона живе нещасливим життям і не сподівається на краще. «Та хіба ж ми не 

працюємо, як ніхто в селі, з ранку до вечора, солоним потом обливаючись, а 

гибіємо в злиднях, ледве маємо на шматок хліба, щоб втамувати свій голод? 

Три роки тому чоловік, копаючи в садку, знайшов горщик із золотими 

червінцями, то ми вже й гадали собі — нарешті й до нас щастя завітало, 

нарешті нам полегшає». [2, c. 1]  

Філістерам протиставлені ентузіасти, які живуть в іншій системі 

координат. Над ними не мають сили ті поняття й цінності, за якими ведеться 

життя в світі філістерів. Наявна дійсність викликає у них відразу, до її благ 

вони байдужі, вони живуть духовними інтересами й мистецтвом. Притаманний 

романтизмові захист духовності, її абсолютної цінності складає суть і пафос 

образів ентузіастів: вони виступають як її захисники й поборники в світі, де 

панує буржуазна проза й меркантильність [5].  

Яскравим прикладом ентузіаста є образ Бальтазара з казки Гофмана 

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» адже він постає перед читачем 

ліричною та романтичною натурою «Тут, тут на природі, душа моя відчуває 

солодкий спокій. Лежачи на всіяній квітками траві, я дивлюся в далеку небесну 

блакить, а наді мною, над веселим лісом, линуть золоті хмарки, немов чудові 

мрії з якогось далекого світу, повного блаженної радості» [2, c. 4] 

 «Неприродність» життя, його зміщення і «підміни», «контрасти» і 

«гримаси» передаються переважно за допомогою гротеску й сатиричної 

фантастики. У ХХ столітті чудовим майстром гротеску став німецький 

письменник Ф.Кафка. Герой новели «Перетворення» Грегор Замза одного дня 

прокинувся величезною комахою. Грегор був чудовим сином і братом,  

заробляв гроші для всієї родини, для якої він став тягарем. Рідні почали 

відноситись до нього з огидою. Вони припинили контактувати з Грегором. 

Лише сестра приносила йому їжу. 

Генетично саме гротеск пов'язаний з міфічним світосприйняттям, яке 

виражає органічність і суперечливість міфологічного мислення. Повість-казка 
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Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер», за Д. Наливайко, 

складається з образів-гротесків, гротескних ситуацій і вся є узагальненим 

гротескним образом німецької дійсності. Гротескне є карликове князівство 

Керепес, в якому розігрується дія, гротескні князі Пафнутій і Барсануф, їхній 

двір і бюрократія, гротескна політика Просвіти, яка була запроваджена 

князівським декретом. [3, с. 79]   

Гротесковим постає опис життя князівського двору в шостому розділі, де 

розповідається про нагородження Цахеса орденом Зелено-плямистого Тигра. 

«Князь у таких справах, як і в усіх інших, що торкалися добробуту 

держави, був дуже принциповий». За традицією орден мав висіти «між 

стегновою кісткою і куприком на три шістнадцятих дюйма від цього 

останнього».  Коли виявилося, що орден завеликий для Цахеса, князь скликав 

цілу раду, щоб вирішити це питання. Нарада тривала кілька днів, вулицю і 

площу перед палацом, де зібралися радники, вистелили соломою, щоб ніщо не 

відволікало раду від прийняття такого важливого рішення. [4, с. 135] 

Роман Гофмана «Життєва філософія кота Мурра» будується на іронічній 

паралелі між світом тварин і світом людей. Перший план – розповідь кота про 

свою біографію; другий – розповідь про світ людей, у центрі якої доля 

музиканта Крейслера. З першого погляду здається, що паралельні життєписи 

Крейслера і Мурра – новий варіант традиційного гофманівського «двусвіття»: 

сфера ентузіастів (Крейслер) і сфера філістерів (Мурр). Але у кожній із цих 

біографій, в свою чергу, світ теж розподілений навпіл, і в кожній частині є своя 

сфера ентузіастів (Крейслер і Мурр) і філістерів (оточення Крейслера і Мурра) 

[6, c. 154] 

Взагалі Гофман був чудовим майстром літературної казки, яка являє собою 

літературний жанр, що грунтується на фольклорних джерелах, запозичуючи у 

них певні елементи. Герої казки вже мають характери, які багато в чому 

визначають розвиток казкового сюжету. [1] 

Таким чином, німецький романтизм вважається одним з 

найузагальненіших дослідів критики буржуазної культури, який склав у 
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світовій  історії цілу епоху. Е.Т.А. Гофмана цілком можна назвати 

найяскравішою постаттю цієї доби. У своїх творах письменник торкається 

проблем характерних німецькому романтизму, які й досі залишаються 

актуальними: співвіснування прекрасного і потворного, протистояння добра і 

зла, свобода життєвого вибору людини. Завдяки своїм поглядам та 

переконанням, Гофман увійшов у людську свідомість як борець за високі 

ідеали, а його творчість є великим надбанням  світової культури. 
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Валерія Руда  

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

Назва доби «Відродження» («Ренесанс») є умовною. Вона призначена дати 

категоріальне ім'я певному історико-культурному (а відповідно й історико-

літературному) періоду, що має власне складове й структурне обличчя і в 

загальній періодизації історико-культурного процесу не підпорядковується в 

ролі еволюційного під етапу (різновиду) будь-якому іншому періодові [3, с. 

107]. 

Говорячи про англійський Ренесанс, нерідко мають на увазі епоху 

Шекспіра, тобто другу половину XVI – початок XVII ст. [5, с. 39]. В Англії 

Відродження розпочалося пізніше, ніж в інших країнах Західної Європи, і було 

нетривалим, але більш інтенсивним. Це пов'язано з тим, що до XIVст. Англія 

залишалася відсталою країною, країною пасовиськ і землеробства, яка не 

накопичила матеріальних благ і культурних традицій; країною без 

промисловості. Сторічна війна між Алою і Білою Трояндами об'єднало націю і 

загартувало її. Це був період різкого зіткнення королівської влади і 

національного парламенту. В Англії виникла абсолютна монархія, яку 

підтримували буржуа, люди «без роду і племені», які нажили своє багатство 

завдяки лихварству, торгівлі, морським пограбуванням. Разом з тим існувала 

солідарність усіх прошарків суспільства у відстоюванні своїх прав проти 

деспотизму королівської влади [2, с. 144]. 

Література англійського Ренесансу має одну характерну особливість – 

переважання у кожному з основних періодів розвитку гуманізму якогось 

певного жанру[5, с. 39]. Поетичне сприйняття світу, особливості мови,моральні 

ідеали багатьох поколінь англійських письменників і поетів виховувалися саме 

британським фольклором – образним,ліричним,безтурботним,веселим і 

шляхетним у своїй простоті [1,с.351]. На першому етапі (що хронологічно 

збігається із Столітньою війною, спустошливими епідеміями чуми та 
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селянськими повстаннями 1381р.) в англійській літературі переважають (у 

всякому разі є визначальними) лицарські й міські твори і продовжує 

розвиватися алегорична та дидактична література латинською та народною 

мовами. Характерними постатями тих часів були сучасники Чосера – Джон 

Гауер (1330-1408) та Уїльям Ленгленд (бл.1330- бл.1400) – яскраві 

представники середньовічних традицій, котрі своєрідно відтворили соціальні 

суперечності тодішньої англійської дійсності [5, с. 39].  

У другому періоді (кінець XV – перша половина XVI ст.) в Англії 

процвітає вчена проза, написана латиною, виникає гурток оксфордських 

гуманістів, формується оригінальний жанр соціальної утопії Томаса Мора. У 

народному середовищі у цей час набувають великої популярності прекрасні 

балади про Робіна Гуда та його друзів – захисників принижених [5, с. 40]. 

У третьому періоді гуманістична література Англії досягає свого 

найвищого розквіту. Він збігається із царюванням королеви Єлизавети I, чия 

політика сприяла посиленню військової та економічної могутності країни й 

остаточній перемозі протестантизму, що став прапором зовнішньої й 

внутрішньої політики Англії. Це визначило найголовнішу  особливість 

англійського гуманізму – майже повну відсутність інтересу до релігійних 

питань, які вважалися вже розв'язаними. У цей період у гуманістичній 

літературі Англії пишно розквітла поезія й проза, але провідною стає 

драматургія (трагедія, комедія, історична хроніка тощо) [5, с. 40].  

В останній чверті XVI – на початку XVII ст. провідним і найбільш 

розвинутим жанром англійської літератури була драма. Вона засвоїла досвід 

античної та континентальної ренесансної драматургії, але цілком зберегла свій 

національний народний характер і нерозривний зв'язок з народною 

театральною традицією. Розвитку драматургії великою мірою сприяло швидке 

зростання, починаючи з 70-х років, кількості постійних професіональних 

театрів [4, с. 37]. 

Драма була представлена двома жанрами: комедією і трагедією. На зміну 

акторам-любителям прийшли актори-професіонали. Збільшилася кількість 
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домашніх акторських труп у високопоставлених осіб. [2, с. 144]. У 1576 році 

колишній тесля, актор групи Лейстера Джеймса Бербедж власноручно 

побудував публічний театр за міською стіною. Він назвав його  «Глобус». У 

тому ж році з'явився ще один театр — приватний театр Блекфрайєрс. Вони 

представляли два різні типи театрів у Лондоні, де існував також придворний 

театр [2, с. 144-145]. 

Постійні театри стали доступними широким колам глядачів різних 

суспільних верств і перетворилися на розвагу загальнонародного характеру. Це 

активізувало творчість драматургів, спонукало до поширення тематики, 

пошуку нових жанрів, художнього удосконалення драми. Особливо значну 

роль у цьому процесі відіграли попередники Шекспіра –  «університетські 

уми». Саме вони створили для англійських театрів багатий і різноманітний 

репертуар і своєю творчістю підготували геніальну драматургію Шекспіра         

[4, с. 38]. 

Найвищим досягненням англійської й усієї європейської літератури доби 

Відродження була творчість Вільяма Шекспіра (1564-1616) [3, с. 40]. Творчий 

доробок письменника складав 37 п'єс, 154 сонети і дві п'єси. У першій половині 

90-х років XVI ст. Шекспір створив найжиттєрадісніші комедії, історичні 

хроніки, а також трагедію «Ромео і Джульєтта» [2, с. 151].  

Особливості драматургії Шекспіра визначені тим, що автор:  

- змальовував долю окремих людей на фоні суспільного життя; 

- зображував людські характери з різних сторін, причому не застиглими, а 

в динаміці; 

- показував життя в контрастах; 

- підпорядковував форму драми завданням змісту, що сприяє миттєвості 

розвитку дії. Герої його творів розкриваються в дії, а не в словесних 

характеристиках; 

- використав нерівномірність розвитку подій у п'єсі, а концентрацію дії в 

її кульмінаційних сценах; гнучке переведення дії з одного плану на інший з 

наступною зміною ритмів у сюжеті [2, с. 160]. 
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Комедії і трагедії Шекспіра традиційно вважаються  уславленням 

піднесеної і чуттєвої любові, уславленням пристрастей і людських емоцій, 

захопленням радощами і насолодою, прославленням розуму, здібностей і краси 

людини. Сутність драматурга та поета полягала у всеосяжному погляді на світ, 

у природному поєднанні людини, природи і суспільства. Він найповніше 

висвітлив інтереси епохи до людської особистості, найглибше занурився у 

людську душу і яскравіше за всіх попередніх авторів висвітлив усі куточки 

внутрішнього світу людини [2, с. 160]. 

Таким чином, хронологічно доба англійської Відродження виявилась 

пізньою і коротшою порівняно з аналогічною добою в інших європейських 

країнах. За змістом та значенням вона характеризується могутнім злетом 

творчих сил. Досягнув своєї вершини й європейський театр доби Відродження. 

Театр Шекспіра не тільки був підсумком розвитку національного англійського 

театру, а й певною мірою підсумовував досягнення усієї попередньої 

драматургічної культури давнини і «нового» часу. Одночасно творчість 

Шекспіра відкривала перспективи для подальшого розвитку театру й драми на 

шляху соціально-філософського осмислення життя і глибокого розкриття 

внутрішнього світу людини. 
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ПРОБЛEМA ЗЛA В РОМAНI «ЧУМA» AЛЬБEРA КAМЮ 

Ромaн Aльбeрa Кaмю «Чумa» вважається вeршиною модeрнicтcької 

лiтeрaтури, оcкiльки дає підстави для переосмислення первинного 

найменування страшної хвороби. Чумa у суспільстві означає хворобливe явищe 

нe у прямому ceнci, aлe й у пeрeноcному. Чумою XX cтолiття традиційно 

вважається фaшизм, який потрiбно подолaти, поплaтившиcь cтрaшною цiною. 

Твiр А. Камю багатограний та глибоко фiлоcофcький, провокує бeзлiч 

iнтeрпрeтaцiй, що робить його щe бiльш цiннiшим тa aктуaльним нaвiть у нaшi 

днi. 

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є aнaлiз концепту Зло, втіленого в ромaнi 

«Чумa» Aльбeрa Кaмю.  

Для визначення лінгвістичного наповнення одного з основних концептів 

мовної картини світу, слід проаналізувати передумови його створення та 

пригадати творчість автора. Aльбeр Кaмю (1913-1960) - фрaнцузький прозaїк, 

публiциcт, фiлоcоф, творчicть якого мaлa знaчний вплив нa розвиток 

європeйcької культури XX cт. 

Через рік після закінчення Другої Світової Війни у 1946 р. A. Кaмю 

зaвeршив роботу нaд одним iз крaщих cвоїх ромaнів – «Чумa». Цeй твiр яcкрaво 

виявив творчу й iдeйну eволюцiю пиcьмeнникa. У ньому втiлилоcя вce, що 

пeрeжив i оcмиcлив aвтор у роки cурових випробувaнь. Роман присячений 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_enDE1004DE1004&sxsrf=ALiCzsao5plsOyMDaZubdNDuytQeEvhdaQ:1664018867521&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96+%C2%AB%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%C2%BB&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj11P2rqa36AhWdBhAIHeKTCLkQkeECKAB6BAgBEDs
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хронiці одного трaгiчного року в Орaнi, цeнтрi фрaнцузької прeфeктури нa 

aлжирcькому узбeрeжжi Ceрeдзeмного моря. Aвтор дaє дeтaльний опиc 

виникнeння i поширeння eпiдeмiї чуми в мicтi. Aлe фрaзa: «У cвiтi було що 

чум, що воєн» нacторожує i змушує повeрнутиcя до рокiв, коли cлово «чумa» 

асоціювалося з масовими смертями 3. Завдяки символічній конотації 

відбувається переосмислення всього твору –  чума означає війну як 

страждання, біль, жахи, смерті, як тотальне Зло. Чумa у вустах автора постає як 

cвiтовe зло, якe повcякчac бродить в icторiї людства i вcьому нaшому життi. 

Тому ключeм до вciєї притчi звучить бурчaння лaйливого acтмaтикa, 

поcтiйного пaцiєнтa докторa Рiє: «A що тaкe, влacнe, чумa? Тe ж життя, тiльки 

й того». У кiнцi щacливi орaнцi cвяткують звiльнeння вiд eпiдeмiї. A доктор, 

розмiрковуючи нaд cловaми cтaрого, доходить виcновку, що кожного дня 

рaдicть людeй пiд зaгрозою, бо «бaцилa чуми нiколи нe вмирaє, нiколи нe 

щeзaє, дecятилiттями вонa можe дрiмaти дecь... i, можливо, нacтaнe дeнь, коли 

нa лихо i в нaуку людям чумa розбудить пaцюкiв i пошлe їх конати нa вулицi 

щacливого мicтa» [Український переклад. А. О. Перепадя, 1991.]. 

Морaльнi проблeми, що поcтaють нa cторiнкaх ромaну, вирiшуються 

автором з позицiї фiлоcофiї eкзиcтeнцiaлiзму. Cвiт aбcурдний, визнaє aвтор, i 

людинa повиннa мужньо цe визнaти. Aлe aбcурднicть cвiту нe випрaвдовує 

нeбaжaння людини жити зa зaконaми cовicтi, чecтi, обов’язку. Зi злом трeбa 

боротиcя у будь-яких його проявaх, нaвiть коли боротьбa нeрiвнa, нaвiть коли 

зло нeпeрeборнe. У фiнaлi твору cкaзaно: «Бaцилa чуми нiколи нe вмирaє, i 

нiколи нe щeзнe», як нiколи нe щeзнe зло у cвiтi, тому кожнa людинa повиннa 

визнaчити cвою життєву позицiю. У боротьбi зi злом люди об’єднуютьcя, тодi 

вони нe почувaютьcя тaкими caмотнiми у cвiтi. «Любов - нaйвaжливiшa 

людcькa цiннicть, вонa додaє людинi cили жити в aбcурдному cвiтi» 1.  

Зло, зa А. Кaмю, нa вiдмiну вiд cвого icторичного прообрaзу, нe пiддaєтьcя 

доcлiджeнню. Воно вбивaє, і цe вce, що дaно знaти про нього його жeртвaм. Тут 

i виникaє бiнaрнa позицiя: людинa – зло. Зa фiлоcофiєю Кaмю, людинa повиннa 

зробити «вiльний вибiр», щоб cтaти Людиною. Орaнцi мaють змиритиcя чи 
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бунтувaти, трeтього нe дaно. [2] Людські емоції обов'язково супроводжуються 

оцінним компонентом (Ш.Баллі, Е.М.Вольф, С.Ю.Гладкова, М.Д.Городнікова, 

В.Н.Грідін, Дж.Мандлер, Е.Станкевич) і можуть безпосередньо виражатися в 

тексті (“гарячі” емоції) або описуватися в ньому в концептуалізованому вигляді 

(“прохолодні” емоції) (Ф.Данеш, Е.Ланг), складові емотивності 

супроводжуються аксіологічністю й обумовлені особливостями текстового 

втілення емоцій. [4] 

Вaрто зaувaжити, що у ромaнi «Чумi» розвинулиcя eкзиcтeнцiaлicтcькi 

мотиви попeрeднiх творiв Кaмю: aбcурднicть буття, cвободa людини, її вибiр 

пeрeд обличчям cмeртi. Cвiй вибiр робить кожeн. Лiкaр Рiє розумiє, що зло 

нeпeрeможнe, aлe вiн продовжує виконувaти cвiй обов’язок, допомaгaє 

нeдужим, нaрaжaючиcь нa нeбeзпeку зaхворiти. Вiн нe гeрой, aлe в 

eкcтрeмaльнiй cитуaцiї збeрiгaє людcьку гiднicть, вiдповiдaльнicть пeрeд cвоєю 

cовicтю. Рiє нe caмотнiй, чимaло людeй виявляютьcя нeздaтними миритиcя зi 

злом, нaвiть коли воно нeпeрeборнe: Тaрру, Рaмбeр, Грaн, Пaнлю, мaти Рiє, 

iншi. Тому виcновок, до якого приходить Рiє, нe здaєтьcя читaчу нaдмiрно 

пaфоcним: «… люди бiльшe зacлуговують нa зaхоплeння, нiж нa знeвaгу» 2. 

Aлeгорично зобрaжуючи фрaнцузький Рух Опору, пиcьмeнник зобрaжує 

нe конфлiкт окрeмих оcобиcтоcтeй, хaрaктeрiв, cуcпiльних aбо iдeологiчних 

угруповaнь, a зiткнeння людcтвa з бeзоcобовою, cтрaшною, руйнiвною cилою - 

чумою, чимоcь нa зрaзок aбcолютного злa. Нecподiвaнe i бeзжaлicнe втручaння 

чуми розкривaє aбcурднicть, iррaцiонaльнicть cвiту, омaнливicть гaрмонiї i 

логiчноcтi життя. Зaлишившиcь вiч-нa-вiч iз цiєю бeзглуздою i нeвблaгaнною 

cилою, що нece cмeрть, пeрcонaжi ромaну муcять визнaчитиcя у cвоєму 

cтaвлeннi до cвiту i людeй. 

Тaким чином, у cюжeтi ромaну A. Кaмю «Чумa» є кiлькa cмиcлових 

прошaркiв, якi розкривaютьcя aвтором в aлeгоричному тa фiлоcофcькому плaнi. 

Aлeгоричний i фiлоcофcький плaни в ромaнi тicно пeрeплiтaютьcя: фaшиcтcькa 

«чумa» зобрaжуєтьcя як прояв aбcурдноcтi cвiту. Aлe пиcьмeнник нe пропонує 
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змиритиcя з цим злом, вiн зaкликaє мужньо прийняти виклик aбcурдного cвiту i 

cтaти нa боротьбу зi злом. 
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МЕТАРОМАН 

Будь-яка наука, мистецтво чи система знань, досягнувши певного етапу 

розвитку, стає на шлях змін і переосмислення, трансформуючись в нове, 

транслюючи наявне, під іншим кутом. На той час відомих, прийомів, методів, 

практик вже недостатньо, аби зобразити і віддзеркалити реальність на тому 

рівні сприйняття, якого здатен сягнути ординарний індивідум, адже він, як і всі 

процеси цього світу, зазнав розвитку. Соціальні, культурні, політичні, 

економічні, філософські та психологічні процеси формування світогляду 

вплинули на загальний ріст людини як особистості та її рівнів сприйняття. 

Самоосмислення, саморозвиток, саморефлексія наштовхнули людей, як митців, 

так і глядачів, на необхідність створення чогось нового, вищого, складнішого.   

Письменники-постмодерністи збагнули неможливість об’єктивно передати 

реальність, адже кожен наступний твір зображатиме не дійсність, а власне 
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ставлення до цієї дійсності. Реальність в художньому творі не зображається 

прямо чи відходить на задній план, а немов «розчиняється», переплітається з 

уже наявним твором. Митці постмодерну усвідомлювали необхідність змін і 

йшли на ризики, завзято, яскраво і, місцями, нахабно гралися з канонами і 

традиціями написання роману в звичному стилі реалізму.   

 Процес виникнення нових художніх явищ та прийомів внаслідок 

осмислення літературою самої себе призвело до потреби найменувати це. 

Власне, термін «метапроза»/«метароман» (з англ. Metafiction) запропонував 

американський романіст Вільям Говард Гасс в своїй праці «Fiction and the 

Figures of Life» у 1970 році. Він описує зріст вдавання до метапрози у своїх 

творах серед письменників того часу, як наслідок кращого відчуття, сприйняття 

і усвідомлення середовища і світу. Таке нове сприйняття довколишнього, 

призвело до серйозних змін в методах написання та й, в цілому, у підході до 

художньої літератури. На перший план виносяться теоретичні питання, 

проблеми філософії, що стають ґрунтом для підвищеної саморефлексії, 

самосвідомості і формальної невизначеності. Американський 

літературознавець і теоретик Роберт Скоулз розширює теорію Гасса і 

виокремлює 4 форми критики художньої літератури: формальна, поведінкова, 

структурна і філософська. Метапроза асимілює ці види у вигаданий процес, 

акцентує увагу на одному або кількох з виокремлених аспектів.    

Ці події, а саме виникнення і дослідження метапрози, були частиною 

масштабного руху (Metareferential Turn) 1960-х років, спричиненого стрімким 

ростом культурної та соціальної самосвідомості, яке, як зазначає літературна 

критикиня, професорка англійської літератури Даремського Університету 

Патріція Во, було спричинене «більшим загальним культурним інтересом до 

проблем становлення і трансляції власного людського досвіду в світ».   

Завдяки такому розвитку, більшість романістів відкидають ідею 

зображення світу через призму художньої літератури. На меті постав новий 

принцип створення світу за допомогою мови, який не відображає реальний світ. 

Мова є незалежною, повною, самодостатньою системою, котра продукує власні 
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сенси та “значення” і є засобом посередництва у процесі пізнання світу та 

буття. В такий спосіб метапроза, що будує цілі світи шляхом мови, стала 

взірцем для побудови “реальності”, а не лише її відображення. Реальність 

більше не розглядалася як об’єктивна дійсність, істина, а стала конструкцією. 

Внаслідок формального самодослідження, метапроза сама стала інструментом 

дослідження, дослідження питання людської будови досвіду світу і взаємодії з 

ним на всіх рівнях.  

Відмінність метароману від антироману полягає у самоосмисленні. Коли 

антироман (з фр. Le nouveau roman “новий роман”) є жанровим різновидом 

французького модерного роману 1950 – 70-х років, у якому письменниками, 

замість класичних технік роману, було застосовано новий прийом написання 

тексту без героя і сюжету. Метароман є формою роману, що своєю 

вигаданністю, штучністю завжди підкреслює власну конструкцію і тримає 

фокус глядача на постійному аналізі, це роман про роман, роман, в який 

вплетений роман, або твір, який свідомо і навмисно викриває свою 

“бутафорність”, способи побудови і впливу, твір, що грається з уявою і 

сприйняттям читача на художньому рівні. Для метароману характерний певний 

тип героя, особливі стосунки особистості та світу, інакше сприйняття соціуму 

людиною і людини соціумом (такий тип неновий, до прикладу, криза 

ренесансного гуманізму, але постмодернізм дещо змінив його, внаслідок 

переосмислення буття в семіотичній парадигмі). Одинокий, незрозумілий, 

неприйнятий скептик почувається жертвою жорстокого безликого порядку, 

інколи навіть є безіменним, ніби підкреслюючи свою мізерність і незначущість 

свого буття у ході оповідання. Існує чітка структура, план, відповідність змісту 

і ходу вираження, відповідність життя людини й пошук його сенсу, 

відповідність випадкових подій, власноручно створених людиною і того, як 

вони впливають, визначають подальший хід життя. Металітература руйнує цю 

структуру, її герої творять власну систему, яка теоретично може впорядкувати 

їх вигадане життя, при цьому усвідомлюють свою штучність і діють в заданих 

параметрах.  
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Отож, можна визначити фундаментальні риси метароману: 

самоусвідомлення, фіктивність зображуваної дійсності, складна побудова 

композиції, кілька рівнів комунікації з читачем, особливий тип героя/оповідача, 

з підкресленням їх штучності, переплетення жанрів, форм та стилей, 

специфічне оформлення, постійна роль читача, активна саморефлексія.  
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Сучасний літературний текст — складна багаторівнева структура, яка не 

має початку й кінця і є «текстом, витканим з цитат». Подібна побудова тексту 

притаманна естетиці постмодернізму. Теоретики постмодернізму — Ж. Делез, 

Ф. Гваттарі, М. Фуко, Ж. Дерріда, Р. Барт, Ж. Бодрійяр, Ю. Крістєва — у своїх 

роботах виділяють такі риси постмодерністських текстів: «деканонізація» — 

боротьба з традиційними текстовими центрами, фрагментарність розповіді, 

«гра» з читачем, «смерть» автора, множинність сюжетів — ризома, нелінійність 

письма. Найбільш повно естетику постмодернізму відбиває літературний 

гіпертекст [3, c. 5]. 

Не зважаючи на безліч визначень гіпертексту, вчені суголосно виділяють 

низку характеристик, що відрізняють його від лінійного тексту: 

https://archive.org/details/fabulationmetafi0000scho
https://archive.org/details/fabulationmetafi0000scho
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фрагментарність, нелінійність, нескінченність, різнорідність, інтерактивність. 

Фрагментарність або дисперсність структури полягає в тому, що інформація 

подається у вигляді невеликих фрагментів, «гнізд», можна починати читання з 

будь-якої ланки. «Відправну точку» та траєкторію читання обирає сам читач. 

Фрагментарність стає основою нелінійного сприйняття тексту. Звичайний, 

лінійний текст обмежений однією площиною, є двомірним, гіпертекст 

передбачає різноспрямоване читання, тим самим створюючи багатовимірний 

простір тексту. 

Саме за рахунок багатовимірності простору створюється основна 

властивість гіпертексту – нелінійність. Таким чином, такі властивості 

гіпертексту як «нелінійність» та «багатомірність» взаємопов'язані та залежні 

одна від одної. З цих властивостей виходить ще одна — гіпертекст 

нескінченний. Поняття кордону в такому тексті є суб'єктивним, кордон 

визначається читачем, зазвичай там, де він бачить зв'язок між фрагментами чи 

іншими одиницями інформації [5, c. 13]. 

Гіпертексту властива децентрація. Як і межі, чітко заданий центр тексту 

відсутній та обирається читачем самостійно. Крім того, немає фокусування на 

тій чи іншій проблемі тексту, не виділяється жоден із мотивів. Найбільш чітко 

цю властивість тексту можна охарактеризувати терміном «ризома», 

запровадженим постструктуралістами Ж. Делезом та Ф. Гватарі. Наочним 

прикладом ризоми виступає заплутана коренева система рослини. Згідно з 

Ж. Делезом і Ф. Гватарі, у ризоми не можна визначити ні початку, ні кінця, ні 

центру. Подібним чином представляється гіпертекстова організація оповіді [2, 

c. 17]. 

Одним із зразків гіпертексту є твори Милорада Павича. «Література 

повинна пристосовуватися до нової електронної ери», [4, c. 268] — 

наголошував Милорад Павич, пропонуючи читачам роман-словник, роман-

кроссворд, роман-посібник з ворожіння на картах таро або роман – 

астрологічний довідник. Саме по відношенню до його «Хозарського словника», 
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який західні рецензенти охрестили «першою книгою ХХІ століття», вперше 

було вжито суто комп'ютерний термін — гіпертекст. 

Ясміна Михайлович, дружина Милорада Павича, вважає ключем чи 

керівництвом до книг свого чоловіка посібник з комп'ютерної грамоти. Вона ж 

порівняла структуру оповідань Павича з комп'ютерною грою: простір їх такий 

необмежений, що здається нескінченним. Найбільш відомі романи — 

«Хозарський словник», «Пейзаж, намальований чаєм», проте мала проза даного 

автора також є прикладом нелінійної побудови тексту [4, c. 270]. 

Розповідь «Пароль» також має елементи гіпертекстуальності. Як і 

попередній, цей текст переносить нас у різні часи — сучасний авторові світ та 

воєнний час. Однак текст також розширюється за рахунок зміни простору. 

Павич фрагментарно описує події, що відбуваються з оповідачем то уві сні, то 

наяву, то в сучасності, то в минулому, уривчасто викладаються події та долі 

різних персонажів, що відбувалися. У текст розповіді вклинюються 

фразеологізми, такі як: «Це було давно і неправда», «День як рік», «Пропустити 

птаха через рукав», «Не у вусі таємниця!» та інші [4, c. 275]. 

Як і у вищезгаданому оповіданні, у «Паролі» можна виділити кілька 

основних мотивів, які є рівнозначними та децентрують текст. Загалом кожен 

невеликий фрагмент тексту є закінченою думкою. У зв'язку з тим, що в 

оповіданні відсутній центр оповідання, присутній плюралізм мотивів і смислів, 

можна говорити про ризом як спосіб організації даного тексту. 

Жанр свого роману «Хозарський словник» визначає, як «Роман-лексикон у 

100 000 слів». Пояснюючи вибір цієї «специфічної форми», Павич в одному з 

останніх інтерв'ю заявляв: «Я не міг написати «Хозарський словник» доти, 

доки не зрозумів, що для цього роману мені потрібна саме така структура, як 

словник» [1, c. 120]. 

Звернемося безпосередньо до структури роману "Хозарський словник". 

Роман побудований як послідовність трьох книг: червоної, зеленої та жовтої. У 

центрі кожної з книг одна і та сама подія — прийняття хозарами нової віри. У 

кожній книзі події, що описуються, доповнені новими подробицями, що 
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дозволяє подивитися на події з різних сторін. Книги словника можна читати в 

будь-якому порядку, за рахунок цього створюється одна з головних 

особливостей гіпертексту — нелінійність. У передмові Павич дає керівництво 

до читання книги: «Три книги цього словника — Жовту, Червону та Зелену — 

можна читати в тому порядку, який прийде на думку читачеві, наприклад, 

почавши з тієї сторінки, на якій словник відкриється…. «Хозарський словник» 

можна читати і по діагоналі, щоб отримати зріз кожного з трьох джерел - 

ісламського, християнського та давньоєврейського.» 

Очевидно, вже сам автор вважає книги нелінійним текстом, пропонуючи 

читачеві вибір «маршруту пересування». Проте постмодерністська концепція та 

концепція гіпертексту, зокрема, передбачає повну свободу читача. Павич, 

дотримуючись принципу читацької свободи, пише далі: «Однак, володаря 

словника не повинні бентежити ці інструкції. Він може зі спокійною душею 

знехтувати всіма порадами і читати так, як їсть...» [1, c. 125]. 

Таким чином, простір тексту розширюється та стає безмежним. Читач, 

який звернувся до однієї словникової статті, може перейти за вказаним 

посиланням (знаком) та вивчити іншу словникову статтю. Як і вся творчість 

М. Павича «Хозарський словник» є переплетенням сюжетних ліній, де жодна 

не є центральною. Стосовно «Хозарського словника» також можна застосувати 

термін «ризома». Оповідальні лінії переплітаються і текст стає безмежним та 

нескінченним. 

Висновки. На основі розглянутих творів М. Павича можна виявити 

основні риси його поетики та філософії. Однією з головних ознак є 

експерименти із формою творів. Як результат автор пропонує читачеві роман-

словник, роман-кросворд. Вважаємо, інтертекстуальна складова текстів є також 

сильною. Твори М. Павича – синтез жанрів, переплетення сну та реальності, 

правди та вигадки, міфології та фольклору. Автор надає читачеві повну 

свободу: можливість придумати закінчення свого роману, читати його в різних 

напрямках або читати вибіркові фрагменти тексту. 
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«ШИЛЬЙОНСЬКИЙ В’ЯЗЕНЬ» 

Тема свободи завжди займала важливе місце в літературі та суспільстві 

загалом. Це пояснюється тим, що свобода є природним проявом людської душі, 

а письменник завжди виступає як дослідник її внутрішнього життя [5]. Але 

жоден інший твір не має тем, настільки актуальних для епохи письменника, для 

суджень і думок, які він поділяє. Бути вільним у своєму виборі означає 

розуміти свободу.  

Свобода — це здатність людини діяти відповідно до своїх бажань, 

інтересів і цілей, заснованих на знанні об'єктивної дійсності. Свобода – це 

можливість обирати варіанти події. Немає свободи без вибору.  Людина має 
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найбільшу свободу, коли свобода є її власним вибором, який, по суті, дає 

людині самому контроль над власним життям і тим, що відбувається у світі. 

Ось чому так важливо ставлення особистості, оцінка того, що відбувається 

навколо [3, c. 50].  

Розвиток європейської культури в ХІХ ст. тісно пов’язаний з 

протистоянням і послідовними змінами трьох художніх напрямів — 

класицизму, романтизму, реалізму. На межі ХVІІІ-ХІХ ст. у європейській 

культурі виникає новий тип класицизму, який базується на існуванні чітких 

стандартів високого і низького, краси і потворності [4, с. 89]. 

Для романтиків характерна потреба цілковитого оновлення світу, 

усвідомлення безмежних можливостей участі людини в таємних багатствах і 

земному бутті. Пристрасть до нового, всеосяжне прагнення, засноване на вірі у 

всемогутність вільного людського духу — одна з найхарактерніших рис 

романтичного світогляду. 

Д. Байрон увійшов у світ літератури як розумний новатор, вільний і 

сильний поет. У першому випуску Д. Байрона ще немає оригінальності. Він 

наслідував Р. Бернса. Вірш «Я хочу бути вільною дитиною» написаний 

наслідуванням шотландського поета. Ліричний герой хоче порвати зі світом, 

своїм титулом, своїми товаришами, з усім людством, бо не може жити серед 

рабів. Він хоче бути єдиним з природою, все «гармонійно, без брехні» [4, с. 52]. 

Творчість англійського поета досліджували такі відомі філологи та 

літературознавці, як О. Веселовський, А. Виноградов, О. Єлістратова, 

В. Жирмунський, Ю. Манн, Н. Михальська, Б. Реізов, М. Урнова, 

І. Дубашинський, Г. Храповицька, О. Дзера, С. Руссова, С. Павличко, 

Л. Герасимчук, Д. Кузик, Д. Наливайко, В. Богуславська та інші. 

У 1809–1811 pp. Байрон робить велику подорож, він відвідує Португалію, 

Іспанію, Грецію, Албанію, Туреччину, Мальту. Дорожні враження лягли в 

основу перших двох пісень ліро-епічної поеми «Паломництво Чайльд 

Гарольда», опублікованих в 1812р. і принесли поету широку популярність. Дія 

перших пісень поеми відбувається у Португалії, Іспанії, Греції та Албанії. У 1 



 167 

та 2 піснях «Чайльд Гарольда» свобода розуміється у широкому та у вузькому 

значенні. У першому під свободою розуміється визволення цілих народів від 

поневолювачів. У пісні «Чайльд Гарольда» Байрон показує, що Іспанію, 

захоплену французами, може звільнити лише сам народ. Тиран принижує 

гідність народу, і лише ганебний сон, лінь, смиренність народу дозволяють 

йому триматися при владі. Поневолення інших народів вигідне лише 

одиницям-тиранам. Але провину несе і весь народ-поневолювач [2, c. 132]. 

Найчастіше у розкритті загальнонаціональної провини Байрон посилається на 

приклади Англії, і навіть Франції та Туреччини. В іншому сенсі свобода для 

Байрона – це свобода окремої особи. Свобода в обох сенсах втілена в образ 

Чайльд Гарольда. 

Композиція поеми будується за новими, романтичними принципами. 

Чіткий стрижень втрачається. Не події життя героя, яке переміщення у 

просторі, переїзд із однієї країни до іншої визначають розмежування частин. 

Переміщення героя при цьому позбавлені динаміки: ніде він не затримується, 

жодне явище його не захоплює, у жодній країні боротьба за незалежність не 

хвилює його так, щоб він залишився та взяв у ній участь. Але саме йому 

належать заклики: «До зброї, іспанці! Помста, помста!» (І пісня); або: «О 

Греція! Повстань на боротьбу! Раб повинен сам собі здобути свободу!» (ІІ 

пісня) [2, c. 133]. 

Також, одним із яскравих прикладів поглядів та переконань письменника 

про свободу вибору людини, стала поема «Шильйонський в'язень», в якій він 

намалював образ народного героя, в душі якого живе ненависть до гнобителів і 

прагнення до свободи. Цього прагнення не можуть зламати ні підступи ворогів, 

ні похмурі, холодні катівні в'язниці. 

Задум твору виник у Байрона після відвідин Шильйонського замку в 

Швейцарії, де в XVI столітті нудився швейцарський патріот і гуманіст Бонівар 

— учасник боротьби жителів Женеви за незалежність своєї країни проти 

герцога Савойського. Під впливом враження від побаченого у замку автор і 



 168 

написав поему, у якій наділив свого героя яскравими рисами мученика заради 

свободи людей. 

Бонівар заточений у підземеллі разом із двома братами, усі троє прикуті до 

різних стін і в темряві не бачать один одного. І все ж таки в цих жорстоких 

умовах герой живе «турботою однієї» —  намагається не дати молодшим 

братам «впасити душею». Минали роки, і герой поступово примирився зі своєю 

неволею. Коли ж прийшло довгоочікуване звільнення, він зрозумів, що вже 

звик до в’язниці: 

«We were all inmates of one place, 

 And I, the monarch of each race, 

 Had power to kill — yet, strange to tell! 

In quiet we had learn’d to dwell; 

My very chains and I grew friends, 

So much a long communion tends 

To make us what we are: — even I 

Regain’d my freedom with a sigh» [1]. 

Таким чином, цей твір про те, як мужньо бореться закутий у кайдани герой 

із самою долею. Він прагне зберегти віру, надію, бадьорість духу і підтримати 

її у своїх вмираючих болісною повільною смертю братів. Але поступово розпач 

бере гору і над ним; суворе життя, морок і холод підземелля поступово 

підточують його волю, і він уже повністю упокорюється зі своєю долею 

Висновок. Д. Байрон вплинув на всю світову літературу. Його вплив 

зазнали більшість англійських письменників наступних епох. Життя та 

творчість великого англійського поета вплинули на цілі покоління читачів. 

Читачі змогли повною мірою відчути волелюбний дух у поемах Д. Байрона 

«Шільйонський в'язень» та «Паломництво Чайльд Гарольда». З усього 

нескінченного різноманіття тем, тема «свободи вибору людини» здається дуже 

важливою, тому що пов'язує читача з часом героя твору, отже, дозволяє знайти 

загальні закономірності взаємин художника з епохою.  
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Олександра Трошина 

 здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

АНТИВОЄННА ТЕМАТИКА У П’ЄСІ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА 

«МАТІНКА КУРАЖ ТА ЇЇ ДІТИ» 

До теми війни у XX столітті зверталося багато письменників. Серед тих, 

хто засуджував війну у своїй творчості, є чимало знаменитих імен, але у 

творчості Бертольда Брехта антивоєнні мотиви посідають особливе місце. 

П’єса Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти» має велику силу і сьогодні, коли в 

Україні відбуваються воєнні події, коли щодня проливається людська кров, а 

матері втрачають своїх дітей.  

Серед дослідників творчості Бертольда Брехта можна назвати: С. 

Соколовську, Н. Возненко, Н. Ковриніну. Літературознавці слушно зазначають: 

https://www.poetryfoundation.org/poems/43842/the-prisoner-of-chillon
https://www.poetryfoundation.org/poems/43842/the-prisoner-of-chillon
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94.%20%D0%9F.
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«П’єси Б. Брехта напрочуд актуальні і сьогодні. Одні з них попереджають 

глядача, що на війні багато не заробиш, хіба що втратиш дітей, як матінка 

Кураж» [1, с. 160].  

П’єсу написано за подіями Тридцятилітньої війни, але в ній розповідається 

не про минуле, а попереджується про жахливе майбутнє. Автор намагається 

донести думку про те, що кожен відповідальний за хід історії і кожен може на 

нього вплинути. Звісно, війни починають не пересічні люди, але саме вони 

дозволяють це, шукаючи власну вигоду в таких страшних подіях.  

Філософський бік п’єси розкривається в особливостях її ідейного змісту. 

Брехт використовує принцип параболи (розповідь віддаляється від сучасного 

світу автора, іноді взагалі від конкретного часу, конкретних обставин, а потім, 

ніби рухаючись по кривій, знову повертається до вихідної ситуації і дає їй 

філософсько-етичну оцінку. Таким чином, п'єса-парабола має два плани. 

Перший – це роздуми Б. Брехта над сучасною дійсністю, над Другою світовою 

війною. Драматург так сформулював ідею п'єси, що великі справи в війні 

роблять не маленькі люди, що найкращі людські якості спотворюються на війні 

та стають смертельними для їх власників, що боротьба проти війни варта будь-

яких жертв. Тому «Матінка Кураж» – це не традиційна історична драма-

хроніка, а п'єса-пересторога, вона звернена не в далеке минуле, а в найближче 

майбутнє. 

Головна героїня п’єси Анна Фірлінг, на прізвисько Кураж, їздить зі своїм 

фургоном за солдатами. Війна для неї стала годувальницею. Її прибуток 

залежав від того буде війна чи ні. Навіть незважаючи на страшні втрати, адже 

війна забрала у матінки трьох дітей (двох синів і дочку), вона не змінила своєї 

думки стосовно того, що війна це її годувальниця. Війна для матінки Кураж не 

горе, а своєрідний бізнес. Її влаштовує, що воєнні дії не вщухають. «Кураж до 

кінця вірить у війну», написав Бертольд Брехт у примітках до п’єси. Навіть 

смерть дітей не міняє ставлення матінки Кураж до війни, хоча відомо, що вона 

живе заради них і саме задля їхнього щастя зайнялася цією справою. Вона не 
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помічає і не розуміє, що мимоволі стає причиною їхньої загибелі: під час війни 

неможливо жити нормальним людським життям.  

Матінка Кураж — породження цинічного духу війни. Вона разом зі своїми 

дітьми переїздить у фургоні з крамом слідом за фронтом, і, хто б не переміг у 

бою, маркітантка все одно отримає зиск. Вона тонко розраховує, що треба 

солдатам чи офіцерам, завжди тримає потрібне під рукою і вигідно продає чи 

то шматок хліба голодному командувачу, чи то набої солдатам, яким нічим 

відбиватися від ворога.  

Коли йдеться про війну або інший злочин подібного масштабу, важко 

провести межу між пристосуванням і активною співучастю. Філософія матінки 

Кураж неминуче веде її до трагічної розв’язки. Насамперед проти війни й 

застерігає Бертольд Брехт у своїй п’єсі «Матінка Кураж та її діти». Доля 

матінки Кураж перетворюється на метафоричне узагальнення наслідків 

подібної позиції, яку розділяла більшість німців у фашистській Німеччині [3].  

В образі Кураж показано ту «маленьку людину», яка навіть не 

намагаючись щось змінити, починає пристосовуватись до жахливих обставин 

[2]. Це призводить до трагічних подій, вона втрачає набагато більше, ніж 

отримує. Своєю п’єсою Брехт змушує замислитись над вчинками Кураж. 

Навіть втративши все, Анна не робить висновків про катастрофічні наслідки 

війни. Це має зробити глядач, розкрити проблему і не допустити повторення 

трагічної долі Кураж. 

Матінка Кураж не робить жодних висновків із своєї трагедії це мають 

зробити саме глядачі. Вона лишається засліпленою але в інших людей 

розкриваються очі на проблему. На цьому ґрунтується ідея Брехтівського 

новаторського «епічного театру». Достатньо, що її доля викликає у глядачів 

емоції й уже цим пробуджує активність. Кураж в останніх рядках закликає: 

«Збирайтеся в похід, всі, хто живі і хто дихає», але для людей, що спостерігали 

за розвитком подій у п’єсі, цей заклик пробуджує протилежне бажання: не йти 

у похід, а сказати війні своє «Ні!». 
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Бертольд Брехт пророчо застерігає людство від захоплення облудними 

ідеями, показує страшні сторони війни. Отже, Бертольд Брехт, змальовуючи 

історію матері, висловлює думки про несумісність війни і людських чеснот, 

війни і самого життя. 
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Анна Федоренко  

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРЕЦІОЗНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

XVII СТОЛІТТЯ 

У XVII столітті у Франції співіснували два естетичні напрями: естетика 

розуму й величі та естетика вишуканості й радості. Поетипреціозники 

дотримувалися другої концепції, яка визначала форми, теми та стиль їхніх 

творів. А. Адам зауважує, що тогочасні літератори застосовували два терміни 

щодо поезії: галантна та кокетлива. Преціозною її почали називати пізніше. 

Тому в різних джерелах, які описують чи аналізують французькі поетичні 

твори XVII століття, поряд із термінами «преціозний», «преціозність» часто 

трапляються визначення «галантний», «галантність». Однак обидва номени 

позначають світську елегантність, надзвичайну ввічливість у поведінці та 

мовленні, делікатність почуттів, гостроту розуму та дотепність. Ця нова для 
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свого часу галантна поезія активно практикується у всіх преціозних салонах            

[1, c. 58]. 

Цією публікацією ми маємо на меті проаналізувати особливості 

французької преціозної літератури XVII століття. Ця тема вже була об’єктом 

досліджень таких науковців, як В. Б. Бурбело, А. Адам, Р. Бре, Ж. Дебю-

Брідель, Р. Дюшен, І. ЛендіУйон, Ю. Гурмак, І. Клюфінської та інших. 

Бажання виокремитись, підкреслити свою обраність та привілейованість 

стояло на першому місці у діяльності преціозних салонів. Ці якості мали 

відображатись як у поведінці, так і в способі вираження думок. Власне так 

виникає справжній преціозний «жаргон», який характеризується вживанням 

лише правильних, «гарних» слів та особливих, вишуканих висловів, які б не 

мали нічого спільного з простонародною мовою. Автори-преціозники постійно 

працюють над очищенням свого стилю від реалістичних термінів, що 

викликають в уяві «нестерпні» вульгарні образи [2, 3]. 

Першим таким салоном Парижу став «Блакитна Вітальня» Маркізи де 

Рамбуйє, який на той час був справжньою «школою світської 

аристократичності». У її салоні першочергово відображалася елегантність 

вбрання, вишуканість манер у соціальному статусі, так і у підході до мови й 

літератури. Тут формувався ідеал високих чеснот, «аристократизму духу», 

дарованого Богом, а не пов’язаного із соціальним походженням чи іншими 

привілеями, зневажалися будь-які егалітарні віяння, прояви духовного 

провінціалізму. Крім Парижа, салони діяли в Екс-ан-Провансі, Ліоні, Греноблі. 

Розпочаті ідейні шукання були продовжені учасниками цього товариства, яке 

очолювала Мадлен де Скюдері. У своєму оточенні Мадемуазель де Скюдері 

користувалася неймовірною популярністю та престижем протягом усього свого 

життя. Її називали «новою Сапфо». Адже на той час отримувати пенсії від 

Мазаріні та Людовіка XVІ мали можливість одиниці. Саме вона, за висловом 

Ж. Монгредьєна, «відкрила моду на преціозність». Свої романи ніколи не 

підписувала, а випускала їх від імені брата.  
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Також варто згадати про одного із найвизначніших представників 

преціозної літератури у Франції Оноре д’Юрфе. Завдяки своїй творчості він 

став одним із засновників французького пасторального роману.  

Однією з найпоширеніших тем у салонах було кохання – кохання 

ідеалізоване, платонічне та духовне. Серед відвідувачок преціозних салонів 

була маленька кількість жінок, які вийшли заміж по любові. Саме через це вони 

мали ідеалістичне уявлення про це почуття. Тут відчувається вплив роману 

«Астрея» Оноре д’Юрфе, бажання робити все по-іншому, а не як просто 

смертні, а також витончений смак до духовних речей. Взявши цей принцип за 

основу, преціозниці сформували власні теорії про любов: ніхто не може її 

уникнути: рано чи пізно вона торкається абсолютно кожного; ніхто не може їй 

протистояти: вона є фатальною; краще, коли любов є, ніж коли її немає. 

Така система поглядів з’являлась під час психологічних дебатів між 

відвідувачами, на яких також промовлялося верховенство свободи, особливо 

свободи у коханні. Письменниці бажають любити лише тих, кого вони самі 

оберуть. Отже, любов у їхньому розумінні – явище цілком свідоме, тобто це 

вибір розуму.  

Тема кохання займає центральне місце в літературі цього періоду, таких 

найпоширеніших на той час жанрах, як ідеалістичний роман – пасторальний 

(«Астрея» Оноре д’Юрфе) та пригодницький («Великий Кір», «Клелія» 

Мадемуазель де Скюдері), жартівливий чи хвалебний лист (Жан-Луї Гез де 

Бальзак, Вінсент Вуатюр) та галантна (епіграма, блазон, мадригал – Ісаак де 

Бенсерад), хитромудра (рондо, загадка, вірш з наперед заданими римами тощо 

– Вінсент Вуатюр, Шарль Котен) та психологічна поезія (метаморфоза – Шарль 

де Сен-Мор, герцог Монтозьє, портрет). 

Отже, підсумовуючи дослідження особливостей французької преціозної 

літератури XVII століття, варто зазначити, що прагнення до елегантності в 

розмові, очищення мовлення та літератури від жаргонізмів, архаїзмів, 

простонародних висловів та створення нових термінів і перифразів 

представниками преціонізму задля заміни звичних і вульгарних назв призвело 
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до появи у мовленні і в літературних текстах нових елегантних, вишуканих та 

особливих синтаксичних конструкцій. Попри те, що період існування 

преціонзності був не довготривалим, проте її вплив на літературний та 

суспільний процес є значним. 
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УТОПІЧНЕ Й АНТИУТОПІЧНЕ У ТВОРЧОСТІ ДЖОНАТАНА 

СВІФТА 

«Мандри Гуллівера» – роман англійського просвітника Дж. Свіфта, що 

поєднує елементи пригодницького роману, сатири, ренесансної реалістичної 

фантастики, барокового гротеску та утопії. 

У світовому літературознавстві є багато праць, присвячених творчості 

Джонатана Свіфта. Твори письменника вивчали насамперед англійські 

дослідники Д. Джонстон, І. Еренпрайс, М. Мек, М. Фут. Цінними є праці 

Б. Бегака, О. Веселовського, З. Гражданської, А. Єлістратової, Б. Шалагінова та 
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О. Штейна. Творчий доробок Джонатана Свіфта вивчали також сучасні 

українські дослідники, зокрема Ю. А. Прибатень, О. М. Шалата. 

Світове літературознавство знає Дж. Свіфта насамперед як автора 

сатиричного роману «Подорожі в різні віддалені країни світу Лемюеля 

Гуллівера, спочатку хірурга, а потім капітана декількох кораблів» («Travels into 

Several Remote Nations of the World. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then 

a Captain of several Ships»). Чи не кожна енциклопедія визначає роман як такий, 

що «використовуючи реалістичну фантастику як засіб соціальної сатири, 

всебічно показав життя тогочасної Англії» [4, с. 9]. 

Сам Дж. Свіфт у передмовах до роману, зокрема в розділі «The Publisher to 

the reader» («Видавець до читача») писав: By the advice of several worthy 

persons, to whom, with the author’s permission, I communicated these papers, I now 

venture to send them into the world, hoping they may be, at least for some time, a 

better entertainment to our young noblemen, than the common scribbles of politics 

and party («За порадою кількох достойних осіб, яких я, з дозволу автора, 

ознайомив з цим рукописом, я наважуюсь тепер випустити його в світ, 

сподіваючись, що принаймні на деякий час він стане для наших молодих 

дворян кращою розвагою, ніж звичайна базгранина політиків та партійних 

писак») [2, c. 5]. 

Творчість Дж. Свіфта асоціюють із різними напрямами літератури. 

загальновизнана наукова думка його зараховує до доби раннього англійського 

Просвітництва. Літературна критика визнає за цим письменником достойного 

спадкоємця доби Відродження з усіма притаманними їй прийомами. Йдеться 

насамперед про реалістичну фантастику Дж. Світа: «у «Мандрах Гуллівера» 

Свіфт продовжує лінію реалістичної фантастики, створеної Відродженням. 

Реалістична фантастика Відродження нехтувала побутом і зовнішньою 

правдоподібністю, проте із надзвичайною внутрішньою правдивістю втілювала 

життя свого часу в усій його повноті та складності і досягала глибоких 

узагальнень [3].  
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За своєю ідейною сутністю творчість Свіфта наближається до французьких 

просвітників, тож недаремно найталановитішим його учнем був Вольтер; і не 

лише учнем, а ще й палким поціновувачем. Вольтер, видатний придворний 

історик і поет, котрий був свідком найважливіших політичних подій у житті 

рідної Франції і знавцем механізмів впливу на суспільство та історію, уважав 

сміх Свіфта могутнім засобом політичної боротьби. 

Так розмірковуючи про творчість Стерна, Вольтер говорив про комічні 

романи загалом, а тому ненароком, але не без захоплення, згадав і про геній 

Дж. Свіфта: «Такі твори для англійців не є новими. Знаменитий декан Свіфт 

написав декілька книг у такому стилі. Його назвали англійским Рабле, проте 

слід визнати, що він значно перевершує Рабле. Такий же веселий і кумедний, як 

наш медонський священик, він писав на своїй мові зі значно більшою чистотою 

і витонченістю, ніж автор «Гаргантюа» на своїй, і йому належать вірші, що за 

елегантністю та природністю наближаються до Горація» [1, с. 317]. 

До сатиричних творів роман «Мандри Гуллівера» зарахував також 

корифей української літературної критики – вчений-літературознавець, 

письменник і перекладач – Іван Якович Франко. Також І. Франко високо 

цінував прояв таланту Свіфта в «Мандрах Гуллівера»; більше того, він назвав 

цей твір «утопією». Так, в одній зі своїх літературознавчих праць І. Я. Франко 

писав: «Ідея шукати правди і справедливого соціального та політичного ладу в 

чужих, далеких краях належить до найпопулярніших і до найбільш улюблених 

літературних тем XVII та XVIII в. Одні оброблювали її серйозно, веліли своїм 

героям знаходити краї з ідеальним устроєм десь далеко за морями – сюди 

належить Морова «Утопія», Кабетова «Атлантида», ідеальна держава Морелі т. 

і. Інші з далеко більшим успіхом оброблювали сю тему гумористично та 

сатирично, – досить тут буде згадати Вольтерового «Кандіда» та Свіфтового 

«Гуллівера»» [5, с. 326]. У цьому романі Дж. Свіфта справді простежуються 

елементи утопічності, які виконують встановлені автором завдання щодо 

сприйняття читача. Утопічність «Мандрів Гуллівера» є ще одним 

інтерпретаційним пластом твору, який надає йому перспективної 
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різноплановості, озброюючи читача належними інструментами споглядання 

запропонованих автором реальностей. 

Композиційна структура «Мандрів Гуллівера» дала змогу роману перейти 

від власне сатиричного жанру до жанру утопії. Риси утопії виявилися в таких 

сюжетних віхах: 1) розмова Гуллівера з королем Бробдінгегу та його роздуми 

про «рецепт» справедливого суспільства; 2) опис держави гуїгнгнмів та їхнього 

суспільного ладу. 

У романі Дж. Свіфта «Мандрів Гуллівера» присутні також певні риси 

антиутопії; вони виявилися в таких лініях сюжету: 1) мандрівка Лемюеля 

Гуллівера до царства ліліпутів; 2) мандрівка його на острів Лапуту; 3) 

відвідування головним героєм Белнібарбі; 4) подорож до Академії в Лагадо з 

описом діяльності Академії; 5) візит Гуллівера до короля Трелдрегдабу; 6) 

розповідь лаггнегського вельможі про стрелдбрегів. 

Усе зазначене вище дає підстави стверджувати, що роман «Мандри 

Гуллівера» Дж. Свіфта є радше антиутопією, аніж утопією. Автор зображує 

неблагополучних соціумів більше, ніж процвітаючих, до того ж перші є 

пересторогою, ілюстрацією того, як не потрібно чинити і які згубні наслідки 

чекають на того, хто своїм життям наслідує зображені в романі соціальні вади.  

Крім утопії й антиутопії в романі присутній ще один пласт, який 

символізує прогнозоване майбутнє. Йдеться про реальне передбачення, 

наприклад, опис Марса і двох супутників, досі не бачених; відкриття відбулося 

лише в XIX столітті. 

Попри все сказане, утопічній складовій «Мандрів Гуллівера» належить 

важлива місія – заклик до перегляду всіх внутрішніх негараздів сучасного 

суспільства і заклик до перебудови існуючого ладу. Утопічні елементи роману 

покликані виконати такі функції: ілюстративну, просвітницьку, дидактичну, 

моралізаторську, соціально-виховну. По-перше, Дж. Свіфт пропонує читачеві 

зображення того чи іншого досконалого і достойного наслідування суспільства 

(ілюстративна функція); по-друге, він виявляє в зображеному ним суспільстві 

принцип організації, ґрунтованої на пріоритеті розуму (просвітницька 

http://www.ae-lib.org.ua/texts/swift__gulliver__ua.htm#3-03
http://www.ae-lib.org.ua/texts/swift__gulliver__ua.htm#3-04
http://www.ae-lib.org.ua/texts/swift__gulliver__ua.htm#3-04
http://www.ae-lib.org.ua/texts/swift__gulliver__ua.htm#3-05
http://www.ae-lib.org.ua/texts/swift__gulliver__ua.htm#3-05
http://www.ae-lib.org.ua/texts/swift__gulliver__ua.htm#3-10
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функція); по-третє, кожен момент утопії в романі, як добра казка, спрямовує 

читача до самостійного здобування змальованих у романі людських чеснот 

(дидактична функція); по-четверте, шляхом зображення утопії автор прагне 

викорінити такі моральні вади людини як зарозумілість, хвалькуватість, 

лицемірство, продажність, ошуканство, жорстокість, зажерливість, 

обмеженість, підлабузництво тощо (моралізаторська функція); по-п’яте, в 

утопічних елементах роману закладено міркування Дж. Свіфта про 

неспроможність людини еволюціонувати самотужки, про виховну здатність 

суспільства та про його злагоджений і усвідомлений рух до поступу (соціально-

виховна функція). 
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«ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ» 

Інтертекстуальність – явище, яке займає важливе місце у сучасній 

літературі, тому що являє собою міжтекстові відношення літературних творів. 

На сьогодні у літературознавстві помітна тенденція швидкого розвитку теорії 

підтексту. Інтертекстуальність як засіб його створення можна назвати одним із 

суперечливих і неоднозначних з огляду на складність означеного поняття. 

Багато дослідників (Ю. Крістєва, К. Тарановський, Є. Муратова, М. Бахтін, Т. 

Марченко, Н. Фатєєва, Р. Барт, Н. П’єге-Гро) займалися дослідженням явища 

інтертекстуальності. За інформацією деяких видань, термін 

«інтертекстуальність» вперше з’явився у 1967 році завдяки французькій 

дослідниці та теоретикині Ю. Крістеві. За її тлумаченням це була «текстова 

інтеракція в межах того самого тексту» [3].  

З плином часу визначення інтертекстуальності набувало значних змін, 

інтерпретувалось багатьма науковцями по-різному, в залежності від їх 

наукових та філософських світоглядів. Спільне в усіх трактуваннях — вихід за 

межі тексту, яскраве співвідношення елементів у рамках «текст — тексти — 

система». Для такого співвідношення необхідним є поняття «архітекст» 

(логічне поняття текстової сукупності в генералізованому значенні) та 

«прототекст» (більш ранній текст, що встає в основу інтертекстової інтеграції). 

Інтертекстуальність – молоде явище лінгвістики, яке охоплює 

взяємозв’язок між текстами, тлумачення та можливі варіації одного тексту за 

допомогою інших. Таке явище має досить широке поле значень і може 

трактуватись не тільки як лінгвістична категорія, а й філософський напрям. 

Якщо розглядати даний феномен в такому руслі, то можна зазначити, що 

комунікативна та пізнавальна діяльність людини пов’язана з постійним  

тлумаченням жестів, слів, нової інформації, знаків різного роду, музики і 
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літератури, фактів і подій, практично усього, що нас оточує. Можна 

стверджувати, що інтертекстуальність у своєму широкому значенні – це 

своєрідна модель взаємозв’язку людини і світу [1, с. 37-39]. Співвідношення 

текстів відбувається завдяки таким засобам, як цитата, плагіат, центон, 

ремінісценція, алюзія, пародія, стилізація, пастиш, переспів тощо [3]. 

Інтертекстуальність часто виходить за межі літературознавства і вступає у 

тісний взаємозв’язок з іншими видами мистецтва. Літературознавці часто 

пов’язуть інтертекстуальність не тільки із літературою, а з іншими видами 

мистецтва – мовознавством, архітектурою, кіно [2]. 

Дослідженням творчості Олдоса Гакслі займалися В. Кучер «Поетика 

роману-антиутопії в рецепції сучасного літературознавства» (2013), 

«Символічне значення закритого топосу в романах-антиутопіях першої 54 

половини XX століття» (2011), І. Слоневська І. «Інтертекстуальний діалог у 

дискурсі антиутопії ХХ ст.: О. Хакслі «О дивний новий світ» – М. Уельбек 

«Елементарні частки» (2015), Н. Дмитренко «Між тоталітарним пеклом та 

споживацьким раєм. Роман-антиутопія Олдоса Хакслі «Прекрасний новий світ» 

(2016), О. Голубєв О. П. «Реалізація прийому симулякра в романі О. Гакслі 

«Brave new world» («Прекрасний новий світ»)» (2016), І. Девдюк «Проблема 

свободи в антиутопічному дискурсі романів «Сонячна машина» В. Винниченка 

і «Прекрасний новий світ» О. Гакслі» (2018), О. Бандровська «Технології 

замість гільотини: влада і людина в романі Олдоса Гакслі «Чудовий новий світ» 

(2012). 

Популярність антиутопії як жанру та пік використовування інтертексту 

припав на ХХ століття, що мало яскраве відображення в романі Олдоса Гакслі 

«Прекрасний новий світ». Дослідивши «Brave New World» у оригіналі  та його 

переклад українською мовою авторства Віктора Морозова, ми помітили що у 

ідіостилі автора присутні такі риси, як вживання оказіональних модифікацій, 

ономатопоетичних одиниць та інтертекстуальність твору.  

Переклад інтертекстуальних включень було взято з перекладів різних 

шекспірівських творів таких як «Отелло», «Троїл і Крессіда», «Буря», 
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«Макбет», «Гамлет», «Сон літньої ночі» та інших, за авторства М. Рильського, 

М. Лукаша, І. Стешенко, Ю. Андруховича, Б. Тена, Л .Гребінки, М. Бажана, Ю. 

Лісняка, М. Габлевич, В. Мисика, О. Мокровольського, Д. Паламарчука та Д. 

Білоуса. 

Інтертекст у цьому творі можна розділити на дві частини: цитата-епіграф і 

цитати в мовленні персонажа. Останні являють собою численні, час від часу 

видозмінені запозичення. Гакслі обриває і комбінує цитати так, аби повною 

мірою описати читачеві головного героя, як носія шекспірівського «спадку», 

єдиного в своєму роді,  передати його характер, думку, «світогляд старовченої 

людини».  

Олдос Гакслі написав «Прекрасний новий світ» з метою дискредитації 

утопії. Розвінчання майбутнього було природним доповненням до його сатири 

на сучасність. Роман було надруковано у 1932 році. Назва роману запозичена із 

шекспірівської «Бурі»: “O, wonder! How many goodly creatures are there here! 

How beauteous mankind is! O brave new world, That has such people in it!” – “О 

диво! Які вродливі створіння я бачу! Яке прекрасне поріддя це людське! Який 

чудесний світ новий оцей, Де отакі є люди!” (переклад М. Бажана) [4, с. 403]. 

 Підсумовуючи все вищеописане, можна зробити висновок, що роман 

О. Гакслі багатий на інтертекстуальні інтеграції, кожна з яких має на меті 

передачу читачеві певних ілюзорних образів, що автоматично проводить 

паралель з прототекстом. Задля введення в роман інтертексту автором було 

використано такі засоби як цитування та ремінісценція.  
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАЙКУ МАЦУО БАСЬО, ПОЕТА-

ФІЛОСОФА 

Японське мистецтво, у тому числі й література, насамперед 

характеризується та відзначається потужною підтекстовістю. Яскравим 

прикладом такої особливості японського мистецтва є хайку, одного з головних 

жанрів класичної японської поезії, особливо ж високудожні хайку Мацуо Басьо 

(1644–1694 рр.), які відзначаються справжнім багатством інтерпретацій та 

тлумачень [4, с. 167]. Принагідно зазначимо, що хайку (haiku) – жанр японської 

ліричної поезії, трирядковий неримований вірш на основі першої півстрофи 

танка, що складається із 17 складів (5-7-5) та вирізняється простотою поетичної 

мови, свободою викладу [3]. 

Творчість Мацуо Басьо постійно виступає об’єктом вивчення таких учених 

як І. Бондаренко, Т. Бреславець, В. Маркова, Т. Соколова-Делюсіна, М. Фока, 

А. Козловська. Цією публікацією ми маємо на меті проаналізувати характерні 

особивості хайку Мацуа Басьо. 

Дві форми короткострофового японського вірша, «ортодоксальний» 

(ренґа) та бурлескний (хайкай), були жанрами уяви. Хоку, або перші два рядки, 

що починали композицію хайкай, пізніше перетворився в хайку. Ці жанри 

включали в себе кіґо (або кісецуґо) – т. зв. сезонні слова, які були 

сигніфікатами пори року, про яку мовилося у вірші.  

За Басьо жанр хайкай мав у собі дві речі: 1) представлення (гра) і 
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соціальний акт та 2) літературний текст. Як соціальний акт, це була елегантна 

форма спілкування, поезія хайкай повинна була бути легкою, спонтанною, 

виконувати соціальну та релігійну функції. Ось чому більше половини хайку 

поета – це вітання, вірші-прощання, поетичні молитви. Вони виконували 

досить специфічні функції і були закріплені в певному місці та часі, в 

діалогічному обміні з іншими людьми. Для Басьо, проте, хайкай – також і 

літературний текст, який повинен був перевершити час і місце, бути 

зрозумілим і тим, хто не був свідком його написання. Для досягнення цієї мети 

Басьо кілька разів переписував свої вірші, робив фікції, давав віршу нові 

нашарування смислу, нові наміри, наголошував на горизонтальній осі 

(пов’язував з історією чи іншими літературними текстами), щоб ті мали вплив 

за межами своїх початкових обставин. 

Хмаринки сакур і далекі дзвони! 

З Асакуса, з Уено? 

Звідкіля? 

Це хайку, написане Мацуо Басьо. Сезоне слово – «сакура», що означає 

весна. Танка, з іншого боку, складається із 5, 7, 5, 7, 7, 31 символу, і немає 

значення, чи є сезонні слова. 

Причину різноманітних інтерпретацій хайку Мацуо Басьо потрібно шукати  

в  підтекстах. Важливим же ключем до осягнення підтекстової істини кожного з 

хайку є дзен-буддизм, точніше основні положення цього вчення, знання  яких  і  

допоможуть зрозуміти  недоказане  й  замовчуване [1]. 

У хайку немає звичних для європейців засобів художньої виразності: 

епітетів, метафор, гіпербол. Дуже скупо використовуються лише порівняння. 

Натомість образ створюється завдяки використанню омонімії та омофонії, що 

призводить до двозначності, інакшого повороту думки. Також у хайку рідко 

вживається перенос, немає розділових знаків та інтервалів між словами, що 

унеможливлює синтаксичний перерозподіл тексту на різні варіанти 

прочитання. 

Для майстра хайку головне не розкрити тему, а лише натякнути на неї, не 
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відобразити якнайповніше, а навпаки, сказати якомога менше, позначити лише 

деталь. А відтак дати поштовх фантазії, надати імпульс пошуку тлумачень 

серед безмежжя асоціацій, алюзій і ремінісценцій. Недомовленість, 

поствідчуття дає змогу народжувати красу залежно від нашого її бачення, 

щоразу, знову і знову. 

 Хайку – лише мелодія, а пісню створюємо самі; хоку – лише фон, а пейзаж 

малюємо ми. Треба лише розгледіти в собі це вміння, вияскравити і поглибити 

його. Місткість поетичної мови хоку нерідко межує з афоризмом. Як і 

афоризми, хоку відзначаються філософським змістом, високим рівнем 

узагальнення, однак не містять повчання, не дають прямих оцінок.  

Поезія Басьо відрізняється високими почуттями і в той же час дивовижною 

простотою й життєвою правдою. Для нього не було ницих речей. Бідність, 

тяжка праця, побут Японії з її базарами і злидарями – усе це відобразилося у 

його віршах. Але світ для нього залишається прекрасним. У будь-якому 

злидарі, можливо, причаївся мудрець. Творчість Басьо багатогранна. Він сам 

називав себе «жалібником», проте був великим життєлюбцем. Наприкінці свого 

життя поет прийшов до мудрої й просвітницької краси, що доступна тільки 

великому майстру.  

Поєднання живої конкретики та абстрактного смислу, на думку 

О. М. Ніколенко, – визначальна риса поезії Мацуо Басьо. Поезія була для Басьо 

не грою, не забавою, не засобом виживання, як для багатьох його сучасників-

поетів, а покликанням усього життя [2]. Він говорив, що поезія робить людину 

вищою і благороднішою. Хайку не дає змогу виразитися повністю, тому кожне 

слово грає величезне значення у поезії Басьо. 
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СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИНОМІЇ В СУЧАСНІЙ 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Мова ‒ це організм, який постійно функціонує і має здатність змінюватись 

для пристосування абсолютно у всіх сферах людської життєдіяльності. 

Невпинний розвиток науки й техніки, процеси глобалізації та інтеграції 

активно впливають на особливості вживання різних варіантів сучасної 

англійської мови. Сьогодні англійська мова міцно займає провідні позиції у 

сфері міжнародного спілкування, стаючи необхідним засобом налагодження 

міжнаціональних контактів у таких галузях, як наука, культура, освіта, 

політика, економіка та бізнес. Найпоширенішими та найпрестижнішими серед 

безлічі діалектів англійської мови є британський (домінує у Південно-Східній 

Азії) та американський (західна півкуля та на тихоокеанській території).   

Феномен синонімії виявляється на всіх етапах існування та розвитку мови, 

з огляду на те, що поява нового референта спричиняє виникнення кількох 

найменувань, які можуть функціонувати у будь-якій підсистемі одночасно. 

Синонімами вважаємо лексичні одиниці, що вживаються для позначення 

одного й того ж поняття та відрізняються за певною ознакою даного поняття. 

Лексичні еквіваленти є різними мовними знаками. Під поняттям синонім 



 187 

прийнято вважати термінологічні одиниці, які позначають єдине поняття, але 

різняться обсягом семантики. Синонімічним рядом вважаємо сукупність 

синонімів певного змісту. Термінологічні синонімічні ряди утворюють складні 

структури, елементи яких займають підпорядковане або чільне місце, залежно 

від позицій своєї лексичної домінанти. Склад лексичних одиниць, які належать 

до синонімічних рядів, демонструє близькість за ознакою. 

Розуміння сутності синонімічних відносин тісно пов'язане з розумінням 

сутності й структури мовного значення слова. У теорії лексикології відомі різні 

способи трактування семантичної структури слова.  У своїх дослідженні, 

присвяченому аналізу семантичних і функціональних зв'язків і слів і їхньої 

синонімії в сучасній англійській мові науковці, докладно розбираючи всі 

ознаки синонімії, дійшли висновку, що необхідними й достатніми для визнання 

слів синонімії є загальні цим словам семантичні й функціональні ознаки, а 

проблема синонімії зводиться до виявлення на основі сполучуваності слів 

подібностей і розходжень розбіжностей у їхніх значеннях або функціях [2]. 

Правомірність такого підходу до явища синонімії підтвердилося в ряді робіт 

відомих вчених.  

Окрім зазначеного визначається семантична структура слова як набір 

семантичних ознак, які виявляються при встановленні семантичної суміжності 

слів ‒ синонімів. У якості одного з можливих способів визначення семантичної 

суміжності слів пропонується аналіз опису значень цих слів у тлумачних 

словниках. Два слова вважаються семантично суміжними один одному, якщо 

дається їхнє словникове тлумачення одного через інше. Зв'язок між словами 

може бути безпосередній або опосередкований.  Матричне подання 

семантичних структур служить не тільки наочним зображенням матеріалу, але 

також створює картину приватної системи в мові ‒ синонімії, тому що 

семантична структура кожного слова в матриці є собою впорядкована, тобто  

безліч з них взаємозалежні або протипоставлені один одному за значеннями. 

Зіставлення цих явищ у двох і більше мовах сприяє глибокому проникненню в 

сутності мовних явищ, їхнього характеру й законів розвитку [1]. 
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Вважаючи необхідними ознаками синонімії семантико-значеннєву 

спільність лексичних одиниць і їхню часткову взаємозамінність, тобто, 

сумісність в одних умовах контексту й несумісність в інші, ми тим самим 

затверджуємо, що синонімами senso, strіcto не є слова взаємозамінні у всіх 

контекстах, тому що коли два слова вживаються окремо, то проблема вибору 

між ними знімається автоматично.  У літературі по синонімії взаємозамінність 

лексичних одиниць розглядається як наслідок спільності їх лексичних і 

граматичних значень [3]. Відповідно до прийнятої концепції, синонімія має 

місце при семантико-значеннєвій спільності, а ті слова, які відповідають лише 

одній з цих умов, синонімами не є. 

Звичайно, поняття "синонімія" багатогранне й практично йому неможливо 

дати однозначне визначення. Різні дослідники виділяють власні, на їхню думку, 

найбільш важливі компоненти, які повинні входити у визначення даного 

терміну. Узагальнюючи їхні напрацювання, можемо стверджувати, що 

джерелами термінологічної синонімії виявляються запозичення, 

загальнолітературні слова, діалекти, повне й коротке найменування. 

Незважаючи на розмаїтість класифікацій, пропонованих вітчизняними й 

закордонними лінгвістами для аналізу досліджуваної термінології, насамперед, 

вважаємо доцільним врахування різного ступеня тотожності або розходження  

визначених термінів, а також їхньої структурної тотожність або ж, навпаки, 

нетотожності. 
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АНТИЧНИЙ ЕПОС ТА ЛІРИКА 

Найбільш раннім та значним жанром античної літератури був епос. Епос –

це особливий вид мистецтва героїко-цивільної спрямованості, заснований на 

традиціях мовного та музичного виконання [5, c. 63]. Тематиці античної 

літератури та епосу присвячені праці таких дослідників: Гальчук О. В., 

Ковбасенко Ю. І., Пащенко В. І., Пащенко Н. І., Содомора А., Туренко В. Е. та 

інші. 

Епічні поеми Гомера – кодекс античної моралі, насамперед 

аристократичної. Гомера називали «вихователем Греції». Поемам надавалося 

важливе державне, соціальне та моральне значення. Вони розповідали про 

закони людського буття, про людські стосунки та вічні людські цінності. 

Найвищою цінністю для воїна – епічного героя – вважалися посмертна слава, 

вічна пам'ять про його подвиги.  

Епічна поезія стала найважливішим чинником процесу складання 

давньогрецького пантеону богів. Світ олімпійських богів на чолі із Зевсом був 

вигаданий Гомером. Образ олімпійського пантеону склався набагато раніше. У 

міфах збереглися відлуння боротьби титанів, синів богині землі з богами – 

олімпійцями [1, c. 15].  

Нова релігія Зевса – релігія порядку та гармонії – боролася зі старою вірою 

в гігантів і титанів, що уособлювали первісні, невгамовні, дикі та сліпі сили. 

Грецькі боги людиноподібні, олюднені. Гомер і Гесіод склали для еллінів 

родовід богів, забезпечили їх божественними епітетами, поділили між ними 

гідності та заняття. Боги відтепер стали просто безсмертними людьми, 

наділеними силою та красою. Між ними існували сімейні та родинні стосунки. 

Богам були підвладні небо та земля, море та підземне царство.  

Боги поступово ставали втіленням різних людських якостей: Зевс – 

всемогутності, Афіна – мудрості, Гефест – працьовитості та майстерності, 



 190 

Гермес заступався торгівлі та мислителям, Аполлон – мистецтвам тощо. Боги 

навчили людей землеробству, ковальській та морській справі, рахунку та 

письму, гімнастиці та мистецтвам. Всім богам, окрім бога війни Ареса, греки 

будували храми та створювали статуї. Храм оперізувався стіною, утворюючи 

священну округу, яку ніхто не наважувався осквернити. У той же час не було ні 

догматів, ні віровчення, і жрець храму, який обирався народними зборами, 

лише здійснював обряди [5, c. 65].  

Головний із них – жертвопринесення божеству. Жертви були, зазвичай, 

безкровними: вино, фрукти, плоди землі. Лише в окремих випадках, за наказом 

оракула, можливі були людські жертви, але вони не займали скільки-небудь 

помітного місця в еллінській релігійній практиці та свідомості. Мета 

жертвопринесення –  здобути прихильність і заступництво безсмертних. 

В архаїчний період сформувався новий перебіг у літературі. Епоха героїв 

пішла разом із Гомером. Тепер увагу поетів привертали не героїчні дії минулих 

століть, а звичайне повсякденне життя, почуття та переживання окремої 

людини. Цей жанр отримав назву лірики. Лірика Анакреонта створила образ 

веселих, радісно і безтурботно бенкетуючих греків. Автором любовних віршів 

була поетеса Сафо.  

У класичний період виникли трагедія та комедія. У створенні літератури 

епохи еллінізму, поряд з греками, взяли участь і інші народи. Поети 

прославляли монархів, патріотичні мотиви поступилися місцем 

космополітизму. Набули розвитку різні жанри: комедія вдач (Менандр), 

епіграма, буколіка, елегія [3, c. 203].  

У Римі літературна творчість почалась ще в царський період. Це були 

насамперед культові, обрядові пісні, а також народні пісні, що звучали під час 

свят врожаю, збирання винограду, на весіллях тощо.  

Політичне життя Риму зумовило появу тріумфальних пісень. Проза 

виникла зі створенням писемності, сприйнятої римлянами від греків за 

допомогою етрусків. Перші письмові документи були літературними.  Першим 
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власне літературним твором став римський календар (304 р. до н.е.), що не 

дійшов до нашого часу.  

У Римі розвивалися різні літературні жанри: публіцистика, мемуари тощо. 

Надзвичайно поширені були політичні памфлети у прозі та у віршах. У Римі 

кінця республіканського періоду жили чудові поети – Гай Валерій Катулл, 

Валерій Катон та ін. Вони воліли малі форми, камерні теми, пов'язані з 

радощами особистого життя, дружбою та любов'ю, гулянками та вченими 

заняттями. Їх називали «вченими поетами» за пристрасть до давніх міфів, за 

витонченість та вишуканість поетичної форми. 

Горацій належить до наступного покоління римських поетів. Його "Еподи" 

виконані песимізмом, похмурим передчуттям. По-своєму відгукується на 

переживання співгромадян Вергілій.  Збірка "Буколіка" – цикл віршів про 

життя простих пастухів, їх скромні радощі та прикрощі. Жорстока сучасність 

вторгалася в їхній простий, чистий і безтурботний світ. Втеча у вигадану 

пастушу Аркадію виявляється утопією, ілюзією. Але Вергілій, на відміну від 

Горація, ще не впадає у відчай, він пише свої знамениті вірші про майбутнє 

«золоте століття» [4, c. 13]. 

Вік Августа був «золотим століттям» римської поезії. Горацій та Вергілій 

стали виразниками та ідеологами нової епохи. Дидактична поема Вергілія 

«Георгіки» оспівувала селянську працю і добре сільське життя стародавньої 

Італії. Майже половину поеми становлять прекрасні філософські відступи: про 

гармонію природи, устрій світобудови, про справжнє щастя і щастя землеробів, 

які живуть у ладі зі світовим порядком, розумно і доброчесно. «Національна 

епопея» Вергілія «Енеїда» посіла гідне місце поряд із поемами Гомера. В 

основі поеми міф про троянця Енеї, який втік зі спаленого міста і після довгих 

поневірянь потрапив до Італії. Вергілій оспівує «римський дух», патріотизм [2, 

c. 114]. 

Твори його написані у дусі нового, серпневого класицизму, як і «Оди» 

Горація. В епоху імперії з'явився новий жанр – реалістичний роман. 

«Сатирикон» Петронія – іронічна пародія на сучасний йому грецький роман: у 
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ньому діють не ідилічні закохані, а волоцюги, бідняки, авантюристи, гетери. У 

знаменитому латинському романі «Золотий осел» (інша назва «Метаморфози») 

Луція Апулея, популярного ритора та філософа, описані пригоди юнака, 

чаклунством перетвореного на осла. Реалістична розповідь про життя низів 

суспільства поєднується у романі з релігійно-містичним пафосом. Це також 

прикмета часу, риса римської літератури. 

Висновки: Отже, слід зазначити, що перше, що впадає у вічі під час 

читання пам’яток античної літератури – це величезна схильність античних 

письменників зображати головним чином зовнішній, предметний світ, проти 

світу суб'єктивних переживань і світу психічних, безсумнівно, відступають на 

другий план і багатьох письменників не цікавлять. Цим антична література 

різко відрізняється як від середньовічної літератури, основу якої лежить 

духовне, спіритуалістичне розуміння світу, і від літератури XVIII і в XIX ст., 

переважно присвяченої аналізу психічних переживань людини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ РОЗМОВНОЇ 

ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

Мова це одна з найважливіших характеристик народу, вона завжди була 

засобом самовираження. Різноманітність словникового складу свідчить про 

культурний розвиток самої нації, завдяки зв’язку мови з соціумом, будь-які 

зміни практично миттєво відображаються в словниковому складі, особливо в 

час глобалізації, технічного розвитку, Інтернету та соцмереж.  

Spoken English (розмовна англійська мова) це основна частина 

повноцінного спілкування у звичайних, буденних ситуаціях. Літературною 

англійською мовою (Standard English) пишуться наукові статті, твори  і 

виголошуються офіційні промови [1]. 

Лексика розмовної мови може покривати шари діалектних слів, 

просторіччя, сленгу, жаргону, суржику, усіх макротериторіальних варіантів 

народнорозмовної практики, зокрема й форм, неправильних «з погляду 

фонетичної, словотвірної, граматичної будови на зразок корєш, холєра, паняй» 

[2]. 

Думки щодо ролі розмовної лексики у мові різні:  від повного 

несприйняття її некодифікованості до її розуміння як досить систематизованого 

та уживаного пласту живої мови.  

Переклад розмовної лексики – це досить складне завдання для 

перекладача. Труднощі передусім пов’язані з культурною специфікою 

англійської та української мов, мовними нормами, відмінностями при 

вербалізації емоцій, а також ментальністю носіїв мови, їхніми ціннісними 
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орієнтирами, на які опирається перекладач [5]. Щоб зробити адекватний 

переклад потрібно усвідомити значення того чи іншого слова і тоді уже шукати 

відповідники в мові перекладу. Великою проблемою є те, що словник зазвичай 

обмежується стилістично-нейтральними варіантами, що передають лише 

загальний зміст нестандартної одиниці. Завдання перекладача полягає в тому, 

щоб відшукати в мові перекладу одиницю з відповідними образно-

експресивними відтінками.  

Для досягнення адекватності під час перекладу розмовної лексики з 

англійської мови на українську використовуються різні способи перекладу. 

Найчастіше використовують описовий переклад, він полягає в передачі 

значення за допомогою розгорнутого опису. Перевагою такого способу є те, що 

він здатний розкрити зміст явища. Розглянемо приклад: 

It is difficult for digital immigrants to quickly master the latest technologies. - 

Людям, які виросли в «нецифровому середовищі» важко швидко освоїти 

новітні технології. 

Digital immigrant – людина, яка виросла в «нецифровому середовищі», не 

знайома зі світом Інтернету, мобільного зв’язку. 

The man who has written 16 titles, sold more than 1 million copies in Israel and 

set up his own publishing house (Keshet) doesn’t care to have his titles labeled 

«airplane books». - Людина, яка написала 16 книг, продала понад 1 мільйон 

примірників в Ізраїлі і заснувала власне видавництво (Keshet), не переймається 

тим, що його книги називають «книгами легкого жанру», які беруть з собою під 

час подорожі».  

Airplane book невеликий за розміром твір художньої літератури «легкого 

жанру», який беруть з собою під час подорожі, особливо повітряним 

транспортом [4]. 

Також характерним для перекладу розмовної лексики є заміна частин мови 

при перекладі сленгу, жаргону, фразових дієслів та лайки, роль якого 

визначається образністю та частковою безеквівалентністю такої лексики. 

Розглянемо приклади в реченні: 
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I hate to seem like an arm twister, but I really need your help on this project. – Я 

не хотів би на тебе напосідатися, проте мені дійсно потрібна допомога з цим 

проєктом.  

Іменник arm-twister означає «мати сильні переконання», українською 

мовою значення слова можна передати як «напосідатися».  

Wow, that guy is truly an eyepopper! He is so cute! – Цей хлопець виглядає 

приголомшливо! Він такий симпатичний! 

Сленгове слово eyepopper означає «щось вражаюче»; українською 

переклали як «приголомшливий» [1]. 

Підбір еквівалента для збереження експресії при передачі розмовно-

просторічної лексики. Розглянемо випадки застосування: Few cities have one 

top-notch contemporary art museum, let alone three. - Небагато міст мають один 

першокласний музей сучасного мистецтва, не кажучи вже про три.  

Словосполучення «top-notch» має еквівалент в українській мові 

«суперовий».  

This is a real golden child, kind and quiet. - Це справжня золота дитина, добра 

і тиха. Golden child – золота, ідеальна дитина [6]. 

Часто також використовують прийом генералізації, тобто перетворенні 

лексеми мови джерела з вужчим семантичним значенням на лексему мови 

перекладу з ширшим. Розглянемо приклади: 

He dusted one, then lit it up. – Він додав наркотик в сигарету, а потім 

закурив. 

Loose up! I never saw the guy before. Who is he? – Ну кажи вже. Я того 

хлопця ніколи не бачив. Хто він?  

Автор зменшив експресивне забарвлення сленгових одиниць і вдався до 

прийому генералізації [3]. 

Наступним способом перекладу є калькування. Ми запозичуємо з 

іноземної мови той чи інший вираз і буквально перекладаємо елементи, які її 

складають. 
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It's like lunch, but you eat it at night. «Yup...Just you and me...eatin' night 

lunch». - Це як обід, але ти їси його вночі. «Так... Тільки ти і я... їмо нічний 

ланч» [6]. 

The vibe of this place was perfect my friends and I would like to be here longer. 

- Вайб цього місця був ідеальним, я і мої друзі хотіли б бути тут довше. 

Отже, розмовне мовлення – це особливий функціональний різновид 

літературної мови, для якого характерна непідготовленість, спонтанність мови, 

її діалогічний характер.  

Для отримання максимально наближеного до оригіналу перекладу 

необхідно використовувати перекладацькі трансформації, а відсутність 

усталених відповідників до розмовної лексики англійської мови змушують 

перекладача творчо мислити.  
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ПЕРЕКЛАД У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

Переклад є невід’ємною частиною структури міжкультурної комуніка-ції 

[1]. Процес перекладу складається з двох складових: мови та культури, бо вони 

нероздільні. Мова не тільки виражає культурну реальність, а й надає їй форму. 

Значення мовного елемента зрозуміле тоді, коли він узгоджується з культурним 

контекстом, у якому він використовується. Перекладач повинен знайти зв’язок 

між культурним контекстом вихідного тексту та культурно-комунікативними 

характеристиками цільового тексту [4, c. 113]. 

У процесі перекладу взаємодіють не лише дві мови, а й дві культури, які  

можуть мати як загальну, так і національну специфіку. Переклад, допомагаючи 

спілкуванню людей – представників різних національностей, – є засобом 

міжмовної та міжкультурної комунікації. Міжкультурна комунікація в 

сучасному світі є багатофункціональною системою взаємодії представників 

різних культур – індивідів, груп, які реалізують свої інтереси, потреби у різних 

сферах життєдіяльності. Ефективність комунікативних взаємодій залежить від 

адекватного розуміння, знання та інтерпретації соціально-просторових 

символів і знаків, а також роботи мовних засобів для передачі концептів 

соціально-реалістичних об'єктів. Оскільки текст є символом культури, він тісно 

пов’язаний з минулим, теперішнім і майбутнім культурним контекстом. 

Переклад відіграє важливу роль у міжкультурній комунікації, оскільки це засіб 

спілкування між людьми, які розмовляють різними мовами [2, c. 65]. 

Труднощі під час перекладання пов’язані з недостатнім знанням мови 

оригіналу, мови, якою перекладають, або з відсутністю в цій мові готових 

відповідників [1]. 

Факт існування культурних відмінностей між представниками різних 

культур незаперечний. Багатьох непорозумінь, неточностей і двозначностей 

можна уникнути, якщо врахувати всі фактори, що визначають міжособистісний 
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процес між представниками різних етнічних спільнот. Переклад стає важливим 

чинником успішної міжкультурної взаємодії. Він є ніби своєрідним 

«провідником» між різними національними мовними кодами, сформованими 

лексикою мови, на яку перекладають, тобто з певного лінгвокультурного 

простору до іншого [4, c. 110]. Таким чином, виникає діалог культур, тобто 

необхідність у взаємодії, взаємному збагаченні, що передбачає 

взаєморозуміння. 

Спілкування може відбуватися як між представниками однакових мов чи 

культур, так і різних. Загальновідомо, що більшість проблем та непорозумінь 

виникає у спілкуванні між людьми, у яких різне культурне минуле. Це 

відбувається тому, що кожен учасник комунікації зазвичай трактує 

висловлювання іншого відповідно до своїх культурних традицій та виховання. 

Внаслідок контамінації різних етнокультурних картин може утворитися 

комунікативна лакуна й відбутися непорозуміння між співрозмовниками. При 

цьому некоректна інтерпретація сказаного часто зумовлює негативний хід 

спілкування [3, c. 278].  

Ознайомлення з культурою іншого народу – одна з найважливіших 

функцій перекладу. Перекладач сприймає іншомовну текстову діяльність з 

позиції лінгвокультури іншомовного соціуму, а потім переходить на рідні коди. 

Тому для якісного і грамотного перекладу, потрібно приділяти також велику 

увагу вивченню рідної мови та культури. Оскільки під час перекладу, 

здійснюється міжкультурна комунікація, вкрай важливо, дотримуватися стилю 

перекладу, а не просто перекручувати фрази [4, с. 112].  

Недостатнє знання історії країни, традицій і культури призводить до 

нерозуміння порівнянь, історичних довідок, до неправильного розуміння навіть 

у повсякденній розмові, іншими словами, до мовної недостатності. Дж. 

Кетфорд зазначає, що «крім мовної неперекладності існує культурна 

неперекладність» [5, с. 73]. Гарний переклад не повинен звучати як переклад. 

Головна вимога – природність. Культурна неперекладність має значення лише 

тоді, коли існують великі культурні відмінності, тому що без зіткнення з цими 
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відмінностями перекладачеві важко досягти природності чи навіть передати 

комунікативну функцію тексту оригіналу. 

Перекладач як міжкультурний посередник не тільки розуміє або взаємодіє 

з обома культурами, але має інтерпретаційні здібності, які надають членам 

однієї культури інтерпретаційні ресурси, необхідні для розуміння текстів, 

написаних для іншої. 

Таким чином, можна з упевненістю сказати, що  переклад є основним 

засобом спілкування та обміну інформацією між комунікантами в різних 

регіонах. За допомогою перекладу мови взаємодіють, впливають одна на одну, 

збагачуються і змінюються. При перекладі текстів, що представляють 

національну культуру, впливу піддається не лише мова перекладу, пронизана 

словами, що описують реальність іншої культури, але й  культура реципієнта.  

Перекладач безпосередньо відіграє одну з найважливіших ролей у цьому 

процесі. Чи правильно зрозуміють повідомлення, передане одним із 

комунікантів, безпосередньо залежить від кваліфікації перекладача. Переклад 

відповідає потребам міжнародної комунікації. У даному контексті це 

необхідний і важливий засіб міжнародного спілкування. Невідповідні або 

непослідовні культурні зміни спотворюють образи та дають читачам хибне 

відчуття оригінальної культури та задуму автора. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЛІНГВІСТИЧНОГО ТА 

ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНОГО АСПЕКТУ В РЕКЛАМІ 

Незважаючи на те, що лінгвістиска та екстралінгвістика є незамінними 

частинами нашого життя, в сфері реклами вони відіграють також колосальну 

роль. Однак, перед дослідженням їх впливу на рекламу, і взагалі, на весь 

маркетинг в цілому, спочатку потрібно дослідити що ж таке поняття 

«лінгвістика» та «екстралінгвістика». 

Думаю почати слід з поняття «лінгвістика». Слово лінгвістика походить з 

латині, а саме слова «lingua» – це мова. Тобто, можна сказати, що лінгвістика 

синонімічна мовознавству, або ж це наука, що вивчає мови. Виходячи із 

зазначеного вище, це також наука про природну людську мову взагалі і про всі 

мови світу в цілому. 

У широкому сенсі слова, лінгвістика підрозділяється на наукову і 

практичну. Найчастіше під лінгвістикою мається на увазі саме наукова 

лінгвістика. Лінгвістика пов’язана з семіотикою як наукою про знакові 

системи. 

Семіотика в свою чергу – це наука, яка вивчає знаки і знакові процеси 

(семіоз). Взагалі, семіотика є доволі молодою наукою котра сформувалася лише 
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у ХХ столітті, хоча й дослідження знакові дослідження і явищ і процесів можна 

відстежити в певних роботах античних вчених та філософів [1]. 

Знак уособлює все, що передає значення, яке не є самим знаком для того, 

хто буде його інтерпретувати. Значення знаку може бути навмисним або 

ненавмисним. Наприклад, слово, вимовлене з певним значенням, або симптом 

як ознака певного захворювання. Тому, можна зробити висновок, що без 

семіотики (або ж знаків) мови та лінгвістики існувати не може. В означеному 

контексті семіотику вважаємо також важливою для розуміння лінгвістичного 

аспекту [4]. 

Екстралінгвістика в свою чергу є більш вузьким терміном в порівнянні з 

лінгвістикою, однак вона також залишається доволі важливим аспектом, тим 

паче у рекламному дискурсі. Екстралінгвістика є одним із акустичних 

невербальних засобів комунікації; паузи в мовленні, різні психофізіологічні 

стани людини, що виявляються у плачі, кашлі, сміху, подихах, паузах і тому 

подібному [2]. 

Одними з тих, хто почав користуватися цією наукою майстерно були 

оратори, адже правильні паузи, подихи, тон, швидкість і тому подібне є дуже 

важливими для ораторського мистецтва і ними потрібно вміти правильно 

скористатись. Адже задовга пауза, або ж сумний подих, низький тон чи висока 

швидкість промови можуть впливати не тільки на зацікавленість публіки, а й на 

їх емоційність, а можливо навіть і настрій. Доречі, ці аспекти можна також 

відстежити у сучасній маркетології. Наприклад, у рекламі по телевізору, не 

лише промовець-оратор представляє певний продукт. 

В наш час, прийомами екстралінгвістики також почали користуватись 

психологи, а саме «проксемикою». Проксемика є наукою, похідною від 

екстралінгвістики, зараз вона є галуззю психології. За допомогою неї були 

визначені зони, в яких спілкування досягне найбільшого ефекту. 

Підводячи висновки з усього вище написаного, можна зрозуміти, що такі 

науки як лінгвістика та екстралінгвістика є справді важливими не тільки в сфері 
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реклами, а й в житті кожної людини. Вони поділяються на багато галузей, деякі 

з яких були визначеними у ході нашого дослідження.  

Сам термін «реклама» також має бути проаналізованим в контексті його 

зв’язку з лінгвістикою та екстралінгвістикою. Так, реклама уособлює 

просування товарів, розваг, послуг та іншого з метою залучення уваги 

покупців, глядачів, замовників і так далі, поширення інформації про когось або 

щось з метою створення популярності [5]. 

В сучасному світі реклама є одним із найвпливовіших соціокультурних 

явищ в інформаційному просторі сучасного суспільства. Згідно з результатами 

багатьох міжнародних наукових досліджень, кожен середньостатистичний 

громадянин розвиненої держави щодня стикається з понад 1500 видами різної 

реклами у різних сферах [3]. 

Дослідження реклами, маркетології і різних подібних галузей, що походять 

з цих понять будуть посідати одну з найважливіших ролей у нашій подальшій 

дослідницькій роботі, адже вони є одним з ключових аспектів розуміння теми 

взаємозв’язку лінгвістичних та екстралінгвістичних складових у рекламному 

дискурсі. 
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У часи глобалізації політична діяльність привертає велику увагу. Мета 

перекладу політичного тексту – викликати в іншомовного адресата реакцію, 

подібну до реакції адресатів вихідного тексту, то завдання перекладача 

ускладнюється ще й тим, що політичний дискурс апелює до ієрархії цінностей, 

актуальної лише в межах певної культури, для якої політичний дискурс власне 

створений. Перекладач повинен, перш за все, правильно інтерпретувати 

вихідний текст, а тоді починати пошук засобів мови перекладу, здатних 

передати функцію вихідного повідомлення, його прагматику й емоційність. 

Національно специфічні реалії, особливості мовлення окремих політиків, 

авторські метафори та ідіоми, які підкреслюють національний колорит 

політичного дискурсу, викликають значні труднощі для перекладу [2]. 

Перекладацькі трансформації виступають як методи перекладу, за 

допомогою яких перекладач змішує стилістичні акценти, нейтралізуючи або, 

навпаки, фактично реалізуючи різні відтінки значення, або пристосовуючи 

мову перекладу до стилістичних норм, прийнятих у вихідній мові. За 

допомогою стилістичних трансформацій перекладач може передати всю 

експресивність та стиль мови тексту оригіналу, не змінюючи зміст тексту 

перекладу [1]. 

Далі наведено аналіз речень відібраних із промов колишнього прем’єр 

міністра Великобританії Бориса Джонсона: 
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We will get Brexit done… we will end the acrimony and the chaos [3]. Ми 

завершимо вихід з ЄС… покінчимо з жорстокістю та хаосом. В даному вислові 

the acrimony (різкість) перекладено із застосуванням синонімічної заміни та 

виходячи з контексту як “жорстокість”. При перекладі цього речення було 

використано синонімічну заміну, тобто підібрано найбільш вдалий еквівалент. 

The story of London is the story of people having that vision, that’s why we’ve 

got to put in Crossrail 2 and all the other things that we are doing [4]. Історія 

Лондона – це історія людей, які мають таке бачення, тому нам потрібно 

включити залізничний маршрут, який з'єднує Південно-Західний Лондон з 

Північно-Західним Лондонон та всі інші речі, які ми робимо. Назва “Crossrail 2” 

перекладена за допомогою пояснення (опису) назви як “залізничний маршрут, 

який з'єднує Південно-Західний Лондон з Північно-Західним Лондоном”. Для 

повнішого розуміння змісту даного тексту переклад здійснювався описовим 

методом, з уточненням необхідної інформації. 

To put it simply, if too many people become seriously unwell at one time, the 

NHS will be unable to handle it: meaning more people are likely to die, not just from 

Coronavirus but from other illnesses as well [5]. Простіше кажучи, якщо занадто 

багато людей одночасно серйозно погано себе почувають, Національна служба 

охорони здоров’я не зможе з цим впоратися: це означає, що більша кількість 

людей, швидше за все, помре не тільки від коронавірусу, а й від інших хвороб. 

Абревіатура NHS, яку зараз часто згадують політики замінена повноцінною 

назвою відповідної служби “Національна служба охорони здоров’я”. 

Worst of all, we see ever more elaborate legal and political manoeuvres from the 

Labour party, which is determined, absolutely determined, to say “We know best”, 

and to thumb their noses at the 17,4 million people who voted to leave the European 

Union [6]. Найгірше те, що ми бачимо дедалі складніші юридичні та політичні 

маневри з боку Лейбористської партії, яка рішуче налаштована сказати такі 

слова “ Ми знаємо як краще “ і втерти носа 17,4 мільйонам людей, які 

проголосували все ж таки за вихід з Європейського Союзу. У даному прикладі 
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ми зустрічаємо фразеологічну одиницю “to thumb their noses at”, яка 

перекладена на українську мову способом калькування. 

Сучасний світ характеризується активним розвитком політичних процесів, 

які не тільки формують позицію держави у світовій спільноті, а й мають 

великий вплив на всі сфери людської діяльності, виступаючи в ролі рушійних 

сил у будь-яких аспектах життя людини. Вміння правильно висловлюватися та 

доносити свою думку до населення країни формує певний імідж політика дає 

можливість розуміння напрямків та шляхів подальшого розвитку країни. Ще 

одним важливим аспектом є правильно адаптований до читача, або слухача, 

переклад промов, для завоювання прихильності не лише в межах однієї 

держави, а й по всьому світу. 
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ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В 

РЕКЛАМНИХ ТА PR-ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА 

АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ ТЕКСТІВ) 

Серед базових функцій художнього мовлення дослідники виділяють 

естетичну, комунікативну та волюнтативну функцію. Якщо для художніх 

текстів загалом функція впливу не є домінуючою та пов'язаною з формуванням 

ставлення адресата до певних явищ та фактів (як емоційного, так і логічного 

характеру), то в рекламних та PR-текстах волюнтативна функція є 

переважаючою, що пов'язано з базовими комунікативними намірами цих типів 

текстів, вкладених у зміну і маніпуляцію сприйняття адресата. Ці тексти є 

багатофункціональними – зазначені функції нашаровуються на інші 

(експресивну, когнітивну, емотивну тощо), не замінюючи, а посилюючи їх          

[2, c. 101]. 

Надання інформаційного, емоційного та естетичного впливу на адресата 

стає можливим лише завдяки активізації механізмів деформації мовних рівнів 

та взаємодії мовних засобів усіх рівнів (ритмічна організація, композиційна 

структура, конфігурація, фоносемантика, лексична та граматична семантика та 

багато інших засобів).  Значною проблемою є дослідження лексичної 

експресивності, завдяки якій рекламні тексти знаходять більше емоційний 

вплив на одержувача. Хоча у рекламних текстах зустрічаються практично всі 

види лексичної експресивності (омонімія, антонімія, паронімія, лексичний 

повтор тощо), найбільш поширеною є полісемія. 
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Розмежовуючи терміни «багатозначність», «неоднозначність» та 

«полісемія», Л. М’яснянкіна зазначає, що полісемія зазвичай характеризує 

тільки лексичну багатозначність, тоді як багатозначність не обмежується 

лексичною сферою. Більше того, полісемія пов'язана з чисто 

парадигматичними відносинами, а багатозначність може бути синтагматичною 

та означати можливість реалізації у мовної одиниці двох (або більше) значень 

[4, с. 402]. 

Звертаючись до комунікативного аспекту мовної неоднозначності, 

важливо зазначити, що головною причиною використання даного прийому 

рекламою є прагнення активізації в сприйнятті адресата. Завдяки процесам 

семантичної елізії та відновлення семантичної лакуни адресат переходить від 

відчуттів «дискомфорту» до «задоволення» [1, с. 115]. 

Цікаво відзначити, що спрощення прямого значення та активізація 

додаткових значень у рекламному тексті також пов'язана з програмуванням 

свідомості адресата на сприйняття когнітивної моделі, закладеної 

повідомленням відправниками.  У слогані «Nike» - «No Cup Is Safe», 

обігрується багатозначне слово «cup», яке вживається у значенні «чашка» і 

«лунка» у гольфі. Модифікація концептуальної структури відбувається за 

рахунок непрямого значення: центральним термінологічним значенням «cup» є 

«лунка для гольфу», але це значення відступає на другий план, а центр 

переміщається, саме слово «чашка» не стосується спортивної термінології. 

Відбувається «зсув фокусу уваги» або деавтоматизація сприйняття адресанта, 

що породжує допустимість подвійного прочитання слогана: «одна лунка / 

чашка не може бути в безпеці”. Підтвердження непрямого значення 

відбувається у відеоряді рекламного ролика, де зірки гольфу беруть у руки 

ключки і потрапляють у чашки та склянки людей, що знаходяться на великих 

відстанях від спортсменів.  

Семантична трансформація за принципом переносного значення 

використовується в наступних слоганах: («Fanta»). Вливайся!; Відірвись з 

друзями («Fanta»); Хто не знає, той відпочиває! (Газований напій «RC-Cola»); 
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Солодка мелодія («Chupa chups»); Імідж – ніщо. Жага – все! («Sprite»); Не дай 

собі засохнути («Sprite») [3, с. 177];  

Поширеність метафоричного механізму побудови багатозначності в 

рекламних текстах може бути обґрунтовано завдяки дослідженням 

Дж. Лакоффа та М. Джонсона, які доводять, що метафора відноситься до сфери 

мислення, а не мови, оскільки впливає на сприйняття та концептуалізацію 

реальності. Аналізуючи тотожність «ЧАС – ГРОШІ», автори приходять до того, 

що грошові відносини формують сприйняття часу [5, с. 95]. 

Глобальний характер впливу метафори на мислення, що дозволяє 

вибудовувати маніпулятивні стратегії, виражені неявними мовними засобами, є 

значним механізмом маніпуляції свідомістю адресата для відправників 

рекламних текстів. На відміну від розглянутих вище прикладів, де семантичні 

варіанти взаємно виключають один одного і одне значення підміняється іншим, 

у слогані кетчупу «Heinz Twist» лексема «twist» використовується відразу в 

двох значеннях: «коктейль» і «крутіння». Можливість поєднати два розуміння 

повідомлення підтверджується візуальним кодом: на плакатах зображено 

складні візерунки, які складаються з цих «коктейлів» («томат-цибуля», «томат-

часник», «томат-чілі») [2, с. 104]. 

Отже, адресату замість необхідності вибору значення пропонується 

поєднати значення для адекватного сприйняття повідомлення. Цю модель 

семантичного відхилення можна позначити як «невизначеність деякого 

параметра». Така «невизначеність» використовується в рекламі як механізм 

деформації лексико-семантичного рівня, що стимулює розбалансування 

сприйняття адресата.  

Також відзначається використання прийому паронімійного притягування, 

коли пряма назва певних якостей об'єкта замінюється імпліцитним їх виразом 

завдяки пожвавленню внутрішньої форми, придбання словом додаткових 

смислів та створенням ефекту розкриття нової семантики, привабливої для 

адресата: Всі нові Infinity EX. Extraordinary (автомобіль Infinity EX); Maybe 

she's born with it. Maybe it’s Maybelline («Maybelline»). У цих прийомах 
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багатозначність на лексико-семантичному рівні доповнюється членуванням 

слів на морфологічному рівні та виділенням квазіморфеми: «extra» і «ex», 

«maybelline» і «maybe». Прагматична орієнтованість таких рекламних текстів 

будується на створенні «когнітивного дисонансу» у свідомості адресата, що 

виникає у зв'язку з пожвавленням внутрішньої форми слова або створенням 

нових семантичних зв'язків між словами.  

Отже, реалізація експресивності зумовлена використанням експресивних 

стилістичних (лексичних і синтаксичних) засобів, які зумовлені прагматичними 

функціями та мовленнєвими стратегіями мовного та інституційного дискурсу. 

Проте, як би широко не використовувалася експресивність наукового 

висловлювання, вона завжди підпорядковується реалізації інформативної 

функції, оскільки експресивна функція лише допомагає автору переконливіше 

обґрунтувати свою позицію. Ми бачимо перспективу подальших досліджень 

щодо вивчення залежності специфічної виразності наукової мови від 

особистості авторської мови. 
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“ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ПРЕФІСКАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ” 

Було б помилкою вважати, що жорстка ізоляція характерна для всіх 

терміносистем. Широке поширення певної частини понять не окремих галузей 

науки накладає відбиток на характер семантики термінів, що виражають ці 

поняття. Значна частина одиниць цих терміносистем перенесена з 

професіонального словника до розмовного словника, в основному це 

нейтральна, розмовна та спеціальна лексика, до якої належать ці терміни. 

Трактуючи терміни як певний пласт загальнолітературної лексики, як 

професійну терміносистему, ми натрапляємо на низку труднощів у розумінні 

того, що таке термін. По-перше, виникає питання, чи є термін словом чи 

значенням слова. Це питання виникає внаслідок того, що значна частина 

загальнолітературних слів містить у своїй семантичній структурі крім 

загальновживаних значень термінологічні.  

Англійська мова володіє досить широкими морфологічними засобами 

вираження значення, переважно іменниковими суфіксами та префіксами. До 

найпродуктивніших способів утворення англійських науково-технічних 

термінів можна віднести афіксацію, а саме суфіксацію та префіксацію. Нижче 

розглядаються приклади декількох продуктивних суфіксів та префіксів, 

особливості їх перекладу українською мовою. [1, с.8].  

Суфікси -er/-or вживаються для творення іменників, які позначають 

спеціалістів, машини, механізми, прилади: estimator – калькулятор, bulldozer – 

бульдозер, excavator – екскаватор. Переклад слів із такими суфіксами можливо 

здійснити за допомогою таких перекладацьких прийомів: – транскодування: 
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container – контейнер; – терміни із суфіксами -ник, -ач, -ець, -ка, -ар/-яр: 

disperser – розпилювач, caster – ливарник; – термінологічні словосполучення зі 

словами «пристрій», «апарат», «машина, «засіб»: chooper – рубальна машина, 

cleaner – мийний засіб; – опис: liner – зовнішній шар суцільного склеєного 

картону.  

Англійські терміни та термінологічні утворення, які мають у своєму складі 

суфікс -ism, позначають таке: – різні наукові, методичні та суспільні вчення, 

напрями, течії (geocentrism); – часова або територіальна приналежність 

елементу, явища (slangism); – різні явища в досліджуваних об’єктах 

(paralogism). Такі англійські терміни із суфіксом -ism можна перекласти таким 

чином з використанням таких способів: – відповідний український термін із 

суфіксом –ізм/-изм, -ність, -анство, -ство/-цтво: favouritism – фаворитизм, 

cyclism – циклічність, Kantism – кантіанство, Catholicism – католицтво; – 

описовий спосіб: abscenteism – ухиляння від участі у виборах (або зборах).                  

[2, с.10]. 

Суфікс -les утворює від іменників прикметники, що мають значення 

позбавлення чогось або неможливості якоїсь дії. Перекладаються ці терміни 

таким чином: – українські терміни-прикметники з префіксом без-: tailless – 

безхвостий; – терміни-прикметники з префіксом не-: countless – незліченний; – 

сполучення прийменника без з іменником: warrantless search – обшук без 

ордера. До активних термінотворчих префіксів В. Карабан відносить такі. 

Префікс after- може мати такі значення: «задній», «наступний» тощо (afterwind 

– післявибухові повітряні потоки, after-tossing – брижі за кормою).  

Можливі такі способи перекладу термінів із префіксом after: – іменники з 

префіксами після-, під-, до-: aftereffect – післядія, afterinjection – 

підвпорскування, aftercooler – доохолоджувач; – термінологічні сполучення, які 

містять слова наступний, повторний, залишковий тощо: aftercooling – наступне 

охолодження, aftercurrent – залишковий струм. Префікс co- має такі два основні 

значення: значення спільності і значення подібності (co-dependent – 

співутриманець, coterminous – однойменний).  
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Можна зазначити такі основні способи перекладу англійських термінів із 

co-: – словаз префіксом спів- та ко-: co-director – співдиректор, to co-opt – 

кооптувати; – словосполучення та сполучення, що включають слова разом, 

один з або подібні: to co-invent – винайти разом з кимось, co-winner – один з 

тих, хто отримав нагороду; – складне слово, до складу якого може входити 

слово спільний або подібні слова: co-education – спільне навчання. За 

допомогою префіксу extra- утворюються прикметники зі значеннями «поза 

чимось», «за межами», «понад» (extramarginal – такий, що перебуває за межами 

свідомості, extraexcitation – перезбудження). [3, с.18]. 

Наприклад, загальне слово лот може використовуватися в другому 

значенні як банківський термін для багатьох цінних паперів, які є одиницею 

торгівлі на біржі. Терміни у своєму початковому значенні виражають відповідні 

специфічні поняття і, як правило, мають універсальні значення як вторинні 

значення. Прикладом може бути строковий депозит, основне значення якого — 

строковий вклад, вклад, а вторинне — зберігання, депозит, загальновживане.  

Питання про те, чи є термінологія властивістю лексичних одиниць чи їх 

функцією, є дискусійним. Визнання термінологічної ознаки як властивості 

лексичних одиниць спонукає деяких дослідників протиставляти цей термін 

загальновживаному, а то й загальнолітературному слову. Вважаємо за доцільне 

підтримати точку зору лінгвістів, які пов’язують термінологію з функцією 

лексичних одиниць. 

Виходячи з такого розуміння терміну, можна пояснити властивість 

одиниць депозитного типу функціонувати як загальновживане слово в одному з 

його другорядних значень.  

Пряме (мовне) значення терміна – це лексичне значення слова, яке 

виступає в певній галузі знань як термін, термінологічне (логічне) значення – це 

непідрядне визначення, що містить технічні особливості конкретного предмета 

термін. і відноситься до слова з певним лексичним значенням. [4, с25]. 

 також звертав увагу на неузгодженість опису значення слова, яке виступає 

як термін і як загальновживане слово, і позначає один і той самий предмет 
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дійсності, про що він вважав, що в таких випадках слово передає різні види 

інформації про об'єкт. 

У системі загальновживаної лексики терміни credit - кредит, banking 

business - банківська справа, futures - ф'ючерсні контракти реалізують 

тенденцію до спрощення семного складу. Проте, як справедливо зауважив, у 

будь-якому випадку слід пам'ятати, що немає ніяких підстав нав'язувати мові 

поняття, які їй зовсім невластиві і які не є певними факторами в процесі 

спілкування. [5, с.30]. 

Словотвірний суфікс -ion є синонімічним суфіксові -ment. Терміни із 

суфіксом -ment визначають конкретні дії, стан чи результат дії: investment - 

капіталовкладення, інвестування; advertisement - рекламне оголошення, 

реклама. 

Суфікс -у бере участь у творенні кредитно-банківських термінів, які 

позначають певні економічні реалії: accountancy - бухгалтерія; currency -

грошовий обіг; activity - активність. Похідні терміни з дієслівними основами і 

суфіксом -ее об'єднуються тим, що в основі назви особи лежить назва дії, що є 

основною ознакою сигніфікації: absentee - відсутній земельний власник; allotee 

- дрібний орендар; obligee - кредитор; oferee - особа, якій робиться пропозиція. 

Отже, у сфері афіксального словотвору особливістю англійської кредитно-

банківської термінології є утворення термінів переважно із суфіксами -ing, -ion, 

-ment, -y, -ee, -able (-ible), -ant, -or, -er, -ive, і префіксами un-, under-, over-, re-

. Словотвірні афікси, як правило, додаються до кореневих основ. 

Проаналізувавши мовний матеріал, який був використаний у роботі і 

основні способи перекладу префіксальних і суфіксальних термінів було 

з'ясовано, що існують способи перекладу термінів, які найчастіше 

використовуються. 

За допомогою кількісного методу отримані наступні результати : 

перекладу на українську мову за допомогою: 1) еквівалента - 96%; 2) описового 

методу, шляхом розкриття поняття - 84%; 3) варіантного відповідника - 87%; 4) 

транскодування - 52 %; 5) антонімічного перекладу - 47%; 6) дослівного 
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перекладу - 90%. Як бачимо, із отриманих результатів, домінують 4 способи 

перекладу префіксально-суфіксальних термінів. [6, с.42]. 

Під час процесу запозичення іншомовні одиниці взагалі і терміни зокрема 

прходять усі перераховані вище стадії, що сприяє їх подальшому засвоєнню 

носіями мови перекладу. Досліджуючи проблему запозичення термінів новітніх 

технологій вважаємо за доцільне визначитись передусім з самим терміном 

„запозичення”. 

Термін „запозичення” означає процес надходження і засвоєння 

іншомовних слів унаслідок різних соціальних причин - війни, торгівлі, 

подорожей, технічного співробітництва, культурних зв'язків а також стрімкого 

розвитку новітніх технологій [7, с.56].  

Отже, більшість дослідників галузевих термінологій одностайна в тому, 

що в основі семантичних зрушень термінологічної лексики лежить 

функціональне перенесення. Функціональний момент в семантиці будь-якого 

слова забезпечує історичну стійкість слова, його лексико-семантичну 

тотожність, незважаючи на вживання слова для номінації різноманітних 

наукових реалій. Аналіз фактичного матеріалу дозволяє дослідникам вважати, 

що семантичне перетворення загальновживаних слів - це основний шлях 

термінотворення. Були розглянуті стилістичні особливості 

загальноекономічного терміна, де метонімія та метафора виокремлені як 

основні джерела виникнення синонімії. 

Перевагою описового перекладу є те, що він найбільш точно передає 

значення іншомовного терміна, проте громіздкість дескриптивного пояснення є 

тим суттєвим недоліком, який ускладнює процес усного спілкування. Також 

варто зазначити, що вибір того чи іншого способу чи прийому перекладу 

англійських термінів залежить від цільової аудиторії. Так, спосіб калькування 

застосовують при перекладі для вузькоспеціалізованої аудиторії, а описовий 

переклад підходить для широкого кола читачів. 
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