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ДИСКУРСОЛОГІЯ 

 

УДК  811.2’42 

ДІАЛОГ, ДІАЛОГІЧНИЙ ТЕКСТ ТА ДІАЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС 

Безугла Л.Р. (Харків) 

 

Стаття присвячена розмежуванню понять діалогу, діалогічного тексту та діалогічного дискурсу. 

Наголошується на вирішальній ролі формального та функціонального трактування діалогу. Діалог на 

функціональному рівні являє собою мовлення у широкому розумінні, яке є підґрунтям мови. Діалог на 

формальному рівні становить діалогічний текст, який є результатом реалізації діалогічного дискурсу. Діалогічний 

дискурс утворює мовленнєва діяльность людини, яка за своєю природою є когнітивно-комунікативною, та 

результат цієї діяльності – діалогічний текст. 

Ключові слова: адресат, діалог, дискурс, дискурсивний хід, мовець, текст. 

 

Л.Р. Безуглая. Диалог, диалогический текст и диалогический дискурс. Статья посвящена 

разграничению понятий диалога, диалогического текста и диалогического дискурса. Акцентируется решающая 

роль формальной и функциональной трактовки диалога. Диалог на функциональном уровне представляет собой 

речь в широком понимании, который является основой языка. Диалог на формальном уровне представляет собой 

текст, являющийся результатом реализации диалогического дискурса. Диалогический дискурс образует речевая 

деятельность человека, которая по своей природе является когнитивно-коммуникативной, и результат этой 

деятельности – диалогический текст.       

Ключевые слова: адресат, говорящий, диалог, дискурс, дискурсивный ход, текст.  

 

L.R. Bezugla. Dialog, dialogical text and dialogical discourse. The article deals with the differentiation of the 

notions of dialog, dialogical text and dialogical discourse. The basic role of the formal and functional dialog treatment is 

highlighted. A dialog at the functional level is the speech in the wide sense and the foundation of language. A dialog at the 

formal level is a text as a result of the dialogical discourse realization. Dialogical discourse is formed by human speech 

activity, which according to its nature is cognitive-communicative, and the result of this activity is a dialogical text. 

Key words: addressee, dialog, discourse, discursive move, speaker, text.     

 

Сучасний, антропоцентричний погляд на мову й мовлення зумовлює звернення 

лінгвістів до діалогу, діалогічного тексту та діалогічного дискурсу як об’єкту [7; 12; 13; 17; 20; 

25; 29], предмету [5; 18; 32; 33] або матеріалу [2; 27] мовознавчих досліджень. 

А к т у а л ь н і с т ь  таких розвідок не викликає сумніву, оскільки діалогічність інгерентно 

притаманна комунікації, вербальному спілкуванню, мовленнєвій діяльності, які знаходяться в 

центрі уваги сучасного функціоналізму. Проте, ці поняття зазвичай не розмежовуються, тож 

існує потреба в систематизації їх трактувань. М е т ою  цієї статті є встановлення меж між 
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поняттями діалогу, діалогічного тексту та діалогічного дискурсу, які виступають о б ’ є к т а м и  

аналізу, а його п р е дм е т ом  є їхнє трактування в сучасних дискурсивно спрямованих 

дослідженнях.     

Передумовою для розмежування понять монологічного й діалогічного дискурсу 

вбачається визначення діалогу. Діалог розуміється в лінгвістиці як діалогічний текст (який 

протиставляється монологічному) [5; 29; 31] або як розмова, обмін висловленнями, мовлення 

[7, с. 5; 12; 18; 32; 33]. У цьому відбиваються два рівні діалогічності – формальний, який 

відповідає розумінню діалогу як тексту, і функціональний, який корелює з його розумінням як 

мовлення. 

На функціональному рівні діалогічність постає як первинна властивість мови. Принцип 

діалогічної природи мови був сформульований В. фон Гумбольдтом: “У первинній сутності 

мови наявний незмінний дуалізм, і сама можливість мовлення зумовлюється зверненням і 

відповіддю” [28, c. 138]. Принципу діалогічності дотримувалися такі видатні лінгвісти як М.М. 

Бахтін, Л.С. Виготський, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинський. Починаючи з Л.С. Виготського, 

широко цитується вислів Л.В. Щерби про те, “що монолог є в значній мірі штучною мовною 

формою і що справжнє своє буття мова виявляє лише в діалозі” [4, с. 339f]). На думку М.М. 

Бахтіна, усі одиниці мовленнєвого спілкування – висловлення – пов’язані одне з одним 

діалогічними відношеннями, причому діалогічність може бути навмисною й ненавмисною [1, с. 

488]. Крім того, мовленнєва діяльність, на думку цих вчених, є завжди сумісною діяльністю 

учасників мовленнєвого спілкування, тож явище діалогу виявляється включеним в уявлення 

про комунікативну сутність мови як суспільного явища.  

Діалогічний принцип є підґрунтям діалогізму як методології гуманітарного пізнання, яка 

передбачає діалогічну модель мови – нелінійну, інтеракціональну, конститутивну модель 

спілкування як мовної творчості [18, c. 8]. На ньому ґрунтуються дослідження в рамках аналізу 

діалогу (Gesprächsanalyse, Dialoganalyse, Konversationsanalyse) [13; 20; 25; 27, c. 1ff; 29; 31; 32; 

33]. Цей принцип означає, що “застосування мови завжди спрямовано на партнера в 

комунікації, реально присутнього, такого, що мається на увазі, або такого, що ототожнюється з 

мовцем. У цьому розумінні всі тексти є функціонально діалогічними, хоча вони не завжди 

реалізуються формально діалогічно”, тож протиставлення діалогу й монологу втрачає сенс [33, 

c. 118]. Отже, дискурс будь-якого типу є функціонально діалогічним за своєю природою [11, c. 

228; 13, c. 6; 22, c. 28].  

Підкреслимо, що треба розрізнювати поняття ‘мовлення’ та ‘мовленнєва діяльність’. 

Мовлення ширше, ніж мовленнєва діяльність: являючи собою “спосіб формування й 

формулювання думки за допомогою мови” [9, c. 41], мовлення властиве всім формам людської 
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діяльності, специфіка якої “у всіх її проявах, яка зумовлена соціально-історичними законами 

розвитку, тим самим опосередковується специфічно людською формою відображення дійсності 

– вербальним мисленням, мовою – мовленням” [9, c. 44]. Інакше кажучи, мовленнєва діяльність 

– це процес зовнішнього вираження мовлення, процес говоріння й розуміння [23], вона 

“становить закінчену споруду, збудовану для збереження потенції мислення й, окрім цього, для 

того, щоб надати можливість спілкуватися людині з людиною, використовуючи такий засіб як 

мова” [6, с. 166]. А мовлення є спілкуванням, діалогом у широкому розумінні, яке корелює з 

поняттям дискурсу, але не прирівнюється до нього. Дискурс є спілкуванням, яке має соціальну 

та лінгвістичну природу, що підкреслює О.І. Морозова, розвиваючи протиставлення мови й 

мовлення Ф. де Соссюра: “Дискурс є “більш мовленнєвим”, ніж мовлення, оскільки він 

передбачає розглядання мовлення в контексті соціальної діяльності людини, і “більш мовним, 

ніж мова”, оскільки зміщує аналізовані сутності в контекст думки й знання” [16, c. 138].  

Тож дискурс є сукупністю мовленнєвої діяльності людини, яка за своєю природою є 

когнітивно-комунікативною, та результату цієї діяльності – тексту. Якщо текст є діалогічним 

(на формальному рівні), то й дискурс є діалогічним. Діалогічний дискурс постає як мисленнєво-

комунікативна мовленнєва діяльність комунікантів у широкому (ситуативно-комунікативному, 

соціо-культурному, когнітивно-психологічному) контексті, зафіксована діалогічним текстом.  

Таким чином, на формальному рівні розведення діалогічного й монологічного дискурсу 

виявляється виправданим. Постає питання про визначення критеріїв розмежування діалогічного 

й монологічного тексту – діалогу (у вузькому розумінні) та монологу.  

Зазвичай, діалог і монолог розрізняються за кількістю комунікантів: монолог 

здійснюється однією особою, до діалогу залучені щонайменше два комуніканти, які по черзі є 

мовцями, фізично контактують і розуміють один одного [12, с. 15; 13, c. 8]. За цим критерієм 

виділяється також полілог – текст, що продукується кількома комунікантами [7, с. 5; 12, с. 15; 

13, с. 16] та плеолог – текст, звернений до незчисленної аудиторії [11, с. 248]. Проте, кількість 

комунікантів не може бути релевантною з огляду на походження терміну ‘діалог’ – якби малися 

на увазі два комуніканти, йшлося б про ‘дуолог’. “Елемент ‘діа’ (грецьк. через) вказує на 

загальну ознаку – міну ролей мовців і слухачів” [14, с. 381]. 

Існує також точка зору, за якою діалог відрізняється від монологу наявністю міни 

комунікативних ходів: монолог виключає міну ходів – перехід говоріння від одного мовця до 

іншого, діалог, навпаки, інгерентно передбачає її [8, c. 258; 26, c. 11]. Така точка зору 

спростовується тим фактом, що монологи не обов’язково мають створюватися одним мовцем: 

приміром, розповідь двох чи більше комунікантів про певну сумісну діяльність або подію є 

монологом, хоча й супроводжується міною комунікативних ходів. 
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Напевне, доцільно говорити не про міну ходів, а про міну спрямованості ходів: 

здійснюючи монолог, один комунікант постійно виступає у ролі мовця, інший – у ролі адресата; 

в разі діалогу відбувається міна ролей комунікантами, тобто вони по черзі виконують ролі 

мовця й адресата [17; 18; 29; 31; 32; 33]. Тож діалогічну структуру тексту формує міна 

спрямованості ходів або, інакше кажучи, міна комунікантивних ролей учасниками спілкування: 

“згідно з критерієм спрямованості діалоги завжди є бі-дирекціональними, монологи, навпаки, – 

уні-дирекціональними [31, с. 242].  

Основні комунікативні ролі позначаються як адресант і адресат, мовець і слухач, 

продуцент і реципієнт, відправник і отримувач. У термінах ‘адресант’ і ‘адресат’ відображено 

спрямованість дискурсивного ходу, проте, вони є орфоепічно невдалими: існує можливість 

труднощів їхнього розмежування у разі сприйняття на слух та біглого читання.  

Вибір термінів ‘мовець’ і ‘слухач’ означає ігнорування такого комунікативного статусу, 

як присутня особа, що спостерігає за діалогом, але якій не адресовано мовленнєвий акт. 

Комунікативний статус доповнює біосоціальний статус, який передбачає те, що комуніканти 

знаходяться у відношенні комунікативної симетрії чи асиметрії. За В.В. Богдановим, система 

комунікативних пріоритетів виглядає таким чином: мовець (найвищий комунікативний статус) 

– адресат – слухач – треті особи [3, с. 206].   

Терміни ‘продуцент’ і ‘реципієнт’ також є недоцільними з точки зору послідовності 

щодо комунікативного статусу співрозмовників: реципієнтом (тим, що сприймає висловлення) 

може бути і адресат, і слухач.  

Нарешті, терміни ‘відправник’ і ‘отримувач’ стосуються кодової моделі комунікації, яка 

була загальноприйнятою з часів Аристотеля до середини 20-го століття, але вважається 

неспроможною пояснювати прагматичні аспекти комунікації [15, c. 35]. Для аналізу дискурсу є 

релевантними три моделі: згідно з кодовою моделлю конструюються експліцитні 

(кодифіковані, буквальні, прямі, конвенціональні) смисли, згідно з інференційною моделлю – 

інтендовані імпліцитні (некодифіковані, небуквальні, непрямі) смисли, згідно з інтеракційною 

моделлю – неінтендовані імпліцитні (некодифіковані, небуквальні, непрямі) смисли [2, с. 29].  

У зв’язку з окресленою проблематикою на позначення комунікативних ролей доцільним 

убачається вибір термінів ‘мовець’ і ‘адресат’, які відображають спрямованість дискурсивного 

ходу, відповідають системі комунікативних пріоритетів та не суперечать концепції 

співіснування моделей комунікації у дискурсі. Мовець є виробником висловлення, 

здійснювачем мовленнєвого акту, носієм комунікативної інтенції, яка полягає в прагненні 

шляхом здійснення мовленнєвого акту донести певне пропозиційне ставлення до іншого 

комуніканта – адресата. Адресат – особа або група осіб, якій / яким призначається висловлення 
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адресанта. З урахуванням особистісних параметрів і комунікативних функцій Г.Г. Почепцов 

виділяє такі модифікації адресата як: квазіадресат – неживий предмет, покійник, потойбічна 

сила тощо; адресат-ретранслятор – отримувач висловлення, яке в своїй комунікативно-суттєвій 

частині призначено не йому (висловлення “розпадається на дві частини: а) частина, адресована 

адресату-ретранслятору, і б) частина, адресована справжньому адресату”); індиректний адресат 

– слухач, якому насправді призначено висловлення [19, с. 217].  

Міна комунікативних ролей відбувається у рамках дискурсивного ходу (діалогічної 

репліки) (move, turn, Zug, Schritt). Мовленнєвий, комунікативний, інтерактивний або 

дискурсивний хід – одиниця мовленнєвої взаємодії, “однократний мовленнєвий внесок 

комуніканта    , який ініціює відповідни й однократний внесок партнера в мовленнєвій 

взаємодії (мовленнєвий або немовленнєвий) або сам є відповідни м мовленнєвим внеском у 

комунікативну взаємодію ” [10, с. 9; 20]. 

Дискурсивні ходи мають змістовий, граматичний і комунікативний взаємний зв’язок. 

Останній передбачає розподіл ходів на ініціальні, реактивні (що відповідають стимулюючій і 

реагуючій репліці в діалогічному тексті [7, с. 27]) та  ре-ініціальні (такі, що становлять 

одночасно реакцію на попередній мовленнєвий акт та ініціацію наступного) – терміни Е. 

Рольфа [31, c. 211]. 

Крім дискурсивного ходу, виділяють мовленнєвий або дискурсивний крок, під яким 

розуміють одиницю, вужчу за хід – елемент ходу, сполучення мовленнєвих актів, приміром, 

теза – обґрунтування тези  [10, с. 9; 17; 49], або одиницю, ширшу за хід – сполучення 

ініціального й реактивного ходів, що є синонімічною термінам exchange, adjacency pair [21, с. 

112]. М.Л Макаров стверджує різнорідність реплікового шагу й комунікативного ходу – це 

“одиниці різної природи, тому вони не вступають у системні або ієрархічні відношення” [15, с. 

185]. Термін ‘репліка’ (який корелює з терміном ‘крок’ (Schritt) у німецькомовних працях) не 

наголошує на змістовому та динамічному аспектах розглядуваної одиниці й належить до 

аналізу діалогу, для аналізу дискурсу характерним є термін “дискурсивний хід”.  

Отже, доцільно виділяти в структурі дискурсу такі одиниці як мовленнєвий акт, 

дискурсивний хід, дискурсивний обмін, трансакція, мовленнєва подія. Вони перебувають у 

ієрархічних відношеннях функціональної актуалізації, тобто передбачають різні прояви 

нелінійної організації цих відношень і рухомість меж [15, с. 188]. Ці одиниці відбивають 

процесуальну структуру діалогічного дискурсу, рух інформації між комунікантами.  

Мовленнєву подію “визначають як закінчене мовленнєве спілкування, розмову, 

інтеракцію” (макродіалог), трансакцію – як тематично об’єднану послідовність дискурсивних 

обмінів  (фазу, мікродіалог) [21, с. 114]. Дискурсивний обмін становить послідовність зв’язаних 
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мовленнєвих ходів, яка відповідає діалогічній єдності [13, с. 9], суміжній парі реплік (adjacency 

pair) [30, c. 303], секвенції [26, с. 179], мінімальному діалогу [20].  

Специфічні комунікативні властивості діалогічного дискурсу можна звести до такого 

переліку: 

• наявність мовця й адресата, які можуть бути й колективними; 

• наявність міни спрямованості ходів (комунікативних ролей);  

• складність лінійного розгортання, можливість взаємного накладання ходів [13, с. 16]; 

• тематична єдність, яка визначає розміри діалогу [17, с. 25; 26, c. 9];  

• перевага спонтанного мовлення [24, с. 141];  

• шаблонність мовленнєвої взаємодії, яка є основою процесу  конвенціоналізації смислів 

[24, с. 167]; 

• імпліцитність мовного вираження – “діалог майже завжди передбачає можливість 

недомовлювання, неповного висловлювання, непотрібності мобілізувати слова, які мали 

б бути мобілізованими для наявності такого ж самого мисленнєвого комплексу в умовах 

монологічного мовлення” [4, c. 340]; 

• переважно усний спосіб здійснення [26, c. 9]; 

• значна роль міміки, жестів (графіки в разі письмового способу здійснення) та інших 

невербальних засобів; 

• національна специфіка [7, с. 7]. 

У якості властивості діалогічного дискурсу виділяється також ситуативна прив’язаність 

[5, с. 95; 17, с. 25]. Проте, очевидним є те, що вона є характерною для дискурсу взагалі, 

враховуючи його соціально-комунікативну природу.  

Комунікативні властивості діалогічного дискурсу зумовлюють специфіку вербалізації 

смислів у діалогічному тексті. Виділяються такі мовні властивості діалогічного тексту (ознаки, 

засоби діалогізації, маркери діалогічності) [5; 7; 12; 13, с. 8]:  

• морфологічні: адресатні займенники, імперативний і умовний способи дієслова, 

модальні частки, модальні слова, модальні дієслова в суб’єктивно-епістемічному 

значенні, деграматикалізовані форми, відсутність  дієприкметників і дієприслівників, 

перевага особових займенників тощо;  

• синтаксичні: повтори, звертання, вигуки, порушення порядку слів,  приєднання, 

парцеляція, парентетичні звороти, односоставні, неповні й перервані висловлення, 

паратаксис, еліпсис, окличні звороти оцінної семантики, приказки, риторичні запитання, 

метакомунікативні вирази, ствердження й заперечення, комунікативні формули, 

мовленнєві штампи, звуконаслідування тощо. 
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Розрізняють розмовний і літературний (художній) діалог / дискурс. Розмовний дискурс 

здебільшого є діалогічним (на формальному рівні), не дарма поняття ‘розмовне мовлення’ й 

‘діалогічне мовлення’ часто вживаються синонімічно [7, с. 9; 13, с. 8]. Тому дослідження 

розмовного дискурсу на матеріалі художньої літератури можна вважати дослідженням 

діалогічного дискурсу як на формальному, так і на функціональному рівні. Слід лише чітко 

розмежовувати два аспекти аналізу художнього діалогу: аналіз діалогічного розмовного 

дискурсу та аналіз драматургічного дискурсу, тобто інтерпретація тексту драми. Ці аспекти 

співвідносяться з двома рівнями комунікації в художньому діалозі – внутрішньому або 

горизонтальному (комунікація персонажів один з одним) і зовнішньому або вертикальному 

(комунікація автора з читачем) [13, c. 20; 25, c. 8; 29, c. 91; 32, c. 194].  

 П і д с у м о в уюч и  аналіз, можна стверджувати, що поняття діалогу є первинним 

стосовно понять діалогічного тексту та діалогічного дискурсу. У розмежуванні останніх 

вирішальну роль відіграє формальне та функціональне трактування діалогу та діалогічності. 

Діалог на функціональному рівні постає як мовлення у широкому розумінні, яке є підґрунтям 

мови як суспільного явища. Діалог на формальному рівні становить діалогічний текст, який є 

результатом реалізації діалогічного дискурсу. Діалогічний дискурс утворюється мовленнєвою 

діяльністю людини, яка за своєю природою є когнітивно-комунікативною, та результатом цієї 

діяльності – діалогічним текстом. 

Пе р с п е к т и в н им  у аналізі окреслених понять є розгляд основних категорій 

діалогічного тексту й діалогічного дискурсу.  
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ФИКЦИОНАЛЬНОСТЬ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

В.А. Гуторов, канд. филол. наук (Харьков) 

 

Осмысливается оксюморонная природа фикции и науки в их онтологии и науки в их онтологии и 

интерпретационном сознании современного культурного пространства. Рассматривается принцип организации 
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конфликтных отношений между Миром и стереотипами его восприятия в ключе ортодоксальности и нормативной 

конвенциональности. Исследуются процесс субстантивации фикции в пространстве научного сознания и научной 

практики из эффекта несоответствия методологического и онтологических планов, составляющих научный 

гуманитарный дискурс. 

Ключевые слова: гуманитарное знание, интерпретация, конвенциональность, научный дискурс, норма, 

онтология, фикциональность. 

 

В.О. Гуторов. Фікціональність у науковому дискурсі. Осмислюється оксюморонна природа фікції та 

науки в їхніх онтології та інтерпретаційному просторі. Розглядається принцип організації конфліктних стосунків 

між Світом та стереотипами його сприйняття у ключі ортодоксальності та нормативної конвенціональності. 

Досліджуються процес субстантивації фікції у просторі наукової свідомості та наукової практики з ефекту 

невідповідності методологічного та онтологічного планів, що складають науковий гуманітарний дискурс. 

Ключові слова: гуманітарне знання, інтерпретація, конвенціональність, науковий дискурс, норма, 

онтологія, фікціональність. 

 

V. Gutorov. Fictionality in the Scientific Discourse. The oxymoronic nature of fiction and science is considered in 

their ontology and interpretational space. The paper approaches the principle of organization in the conflict relationship 

between the World and the stereotypes of its perception in terms of orthodoxality and normative conventionality, and 

studies the process of fiction substantiating from the effect of discrepancy between the methodological and ontological 

plans, which comprise the scientific humanitarian discourse, in the space of scientific consciousness and scientific practice 

Keywords: conventionality, fictionality, humanitarian knowledge, interpretation, norm, ontology, scientific 

discourse. 

 

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  в данной статье является категория фикциональности 

в её конструктивной и деструктивной дискурсообразующей роли. 

П р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и я  является природа взаимодействия фикциональных 

и научных принципов организации современного культурного сознания. 

Ц е л ь  д а н н о й  с т а т ь и  – осмысление и научная интерпретация оксюморонной 

природы сопряжения фикциональных и научных принципов в дискурсивных пространствах 

научных практик. Материалом исследования является современная научная практика в 

словесном и культурно-визуальном выражении. 

А к т у а л ь н о с т ь  и с с л е д о в а н и я  определяется задачами современной 

синергетической парадигмы гуманитарного знания, осмысливающей дискурсивное 

многообразие Мира в его онтологической и интерпретационной сущности на основе 

мировоззренческих, теоретических и поэтических универсалий, определяющих мысль и слово. 

Научный дискурс со всей его отраслевой спецификой имеет общую постоянную 

безусловную особенность – модус серьёзности, который объединяет и план продуцирования, и 
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план восприятия. Это определяется спецификой данной формы общественного сознания, 

жанровые законы которой обусловливают гносеологию, прагматику, этику науки, 

организующихся под знаком завершённости / результативности / позитивности. 

Идеологическая структура научного дискурса обусловливает его нарратив и метаязык, 

лингвистические особенности которых близки к энкратическому языку (Р. Барт) или языку 

доксы, языку власти. Разумеется, власть понимается широко: не только как административная, 

политическая, идеологическая, но и как власть мыслительных, культурных, поведенческих, 

этических стереотипов. Эти законы научного дискурса, имеющие конститутивный и 

функциональный смысл, с одной стороны, определяют высокий социально-культурно-

идеологический статус науки, а с другой, упрощают и искажают природу науки как 

мыслительного феномена, выражающуюся в его процессуальности, эвристичности, 

парадоксальности. Методология власти искажает объект своей монологичностью, 

однозначностью, позитивностью, исключающими его многомерную интерпретационную 

природу. Так, например, в современном научном сознании онтологизируется понятие массовой 

культуры, которая по своим конститутивным поэтико-идеологическим признакам 

противопоставляется элитарной культуре. А между тем это понятие может определяться не 

столько онтологически, сколько в сфере восприятия и интерпретации. Скажем, для 

определенного сознания и роман «Анна Каренина» – массовая культура, а для другого, 

философски открытого – песни Исаковского могут войти в интерпретационное пространство 

элитарной мысли. Очевидно, можно говорить, что энкратичность мысли в научном дискурсе 

превращает его реальный объект в фикциональную данность, относящуюся к сфере жёсткой 

онтологии, а это ведёт за собою фетишизацию принципа номинации и классификации в 

методологии лингвистической науки, который определял научное сознание в течение долгих 

лет, воплощаясь в научной практике, в её проблемах, достижениях, перспективах. На сломе 

методологических презумпций (методология – интерпретация) возникают фикциональные, 

ложные мыслительные ходы, охраняемые традиционным модусом серьёзности науки. Выход из 

модуса серьёзности и для авторского, и для воспринимающего сознания связан с изменением 

типа дискурсивности – прямого на непрямой: смыслы утрачивают однозначность соответствий 

между означающим и означаемым и приобретают множественность интерпретационно 

устанавливаемых логико-семиотических отношений, возможных в несерьёзном, непрямом, 

смеховом дискурсивном пространстве. 

«Законы Мерфи» Артура Блоха представляют науку мерфилогию, воплощённую в 

научном дискурсе непрямого типа, взрывающем нормативные стереотипные установки 

научного нарратива, при этом содержательная составляющая и метаязык соответствовали бы 
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научной дискурсивной норме, если бы не модус несерьёзности, растворённый в тексте 

(чувствуется, что идёт обман). 

На первый и, возможно, ортодоксальный взгляд такое сочетание – фикция и наука – имеет 

оксюморонный характер. 

Если фикция определяется несоответствием реальности и тех форм сознания, в которых 

абстрагируется эта реальность, отождествляясь главным образом с понятием социальной лжи, 

то в пространстве научного сознания и научной практики фикция субстантивируется из 

несоответствия методологического и онтологического планов, составляющих научный дискурс. 

Фикциональную природу могут иметь научные мифологемы, искажённо и условно 

формирующие и представляющие научное гуманитарное знание. 

Знание же и в эмпирической, и в экзистенциальной его ипостаси в человеческом сознании, 

в различных практиках общественной жизни в разных её временных срезах воспринимается как 

безусловная ценность, как коллективный продукт человеческой мысли и человеческого духа. 

Высокий модус безусловности в восприятии знания и различных сфер деятельности, 

создающих его, вместе с пафосом фетишизации порождает фикциональные моменты 

восприятия, понимания, интерпретации результатов, продуктов научного дискурса. 

Разумеется, речь может идти о разных дискурсивных типах восприятия – от обыденного 

до научного. Но в данной ситуации они конвергентны, смыкаясь в оценочных категориях 

истинности и значимости знания. 

Такая аксиологическая однозначность размыкается в энкратическое пространство 

человеческого сознания, организованного по принципу властного подчинения Одного Другому,  

в каких бы формах это не выражалось. Это имманентное свойство человеческой природы на 

социально-культурном уровне является основой феномена нормы – этической, эстетической, 

социальной, речевой и, безусловно, научной. 

Всё человеческое сознание в разных его формах, вся его практическая деятельность 

подчиняется строгому канону, правилу, регулируется законами доксы. 

Мыслительный и поведенческий императив организует человеческую жизнь по принципу 

стереотипных рядов на всех уровнях её организации. Это явление двуединой природы: с одной 

стороны, Человек нуждается в поддержке в понимании Мира и реализации всех жизненных 

коллизий, и в этом смысле норма – внешний по отношению к Человеку феномен, 

содержательно и формально определяющий его жизнь. А с другой, норма становится 

организующим принципом нравственной сущности Человека. В этом контексте можно 

вспомнить мысль Канта, выражающую природу его мироощущения и миропонимания как 



 18 

самое большое удивление, которое  пережил философ в связи со своим восприятием звёздного 

неба над головой и нравственного закона внутри нас: 

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, 

je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und 

das moralische Gesetz in mir [4, S. 205]. 

В отношении к норме философская мысль неоднозначна. Если Кант актуализирует 

нравственный закон как стержневую категорию своей личности (срв. как в переводах 

персонифицированная мысль (внутри себя) переводится в план множественный (внутри нас), то 

в других философских системах определяются парадоксальные смыслы, сопровождающие 

понимание нормы, заключённое в философских суждениях. Так, мысль М.К. Мамардашвили 

«Мир не обязан держаться в рамках нашего ума» [1] в иронически-императивной тональности 

утверждает конфликтные отношения между Миром и стереотипами его восприятия, понимания 

рефлектирующим сознанием Человека и общества в ключе ортодоксальности, утверждаемом 

жёстким принципом нормативной конвенциональности. Кстати, этот принцип имеет тенденцию 

к «скрытому» существованию в научном и обыденном сознании, тенденцию к растворению в 

имманентных свойствах онтологии определённого фрагмента действительности. Человеческое 

сознание склонно настраиваться на волну безусловности критериев в восприятии и 

интерпретации объекта, поддерживаемых незыблемой нормой. А на чём держится эта 

незыблемость, как в норме сочетается имманентный и конвенциальный планы – эта проблема 

недоступна не только широкому общественному сознанию, но и традиционно научному. 

Некоторое пренебрежение философским планом нормы как основной категории, определяющей 

личностное и общественное сознание в его преломлениях в деятельностных и речевых 

практиках, сказывается на речевом узусе, мыслительном, экзистенциальном культурном планах 

нашей жизни. 

Тяга к безусловности, однозначности, упрощённости, поддержке формируют 

генетическую культурную память, которая в поколениях хранит: с одной стороны, ценностное 

отношение к норме, а с другой, поверхностное её понимание. 

Разумеется, и норма, несмотря на свою властную природу, подчиняется тем тенденциям, 

которые формируют современную жизнь в её социальной культурной, духовно-

мировоззренческой инфраструктурах. 

Угасание культурной памяти, исчезновение культурной и литературной элиты – людей и 

их творчества – утрата к ним общественного интереса, превращение общества, организованного 

по принципу литературоцентричности, в общество рекламоцентричное, в котором реклама 

удовлетворяет и прагматические потребности современного человека, напряжённый темпоритм 
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жизни, другой, по сравнению с ХIХ–ХХ веками, – всё это привело к почти полному угасанию 

произносительных норм русского литературного языка. Такие понятия, как старомосковское 

произношение, разница, скажем, между московским и ленинградским произношением как 

московским иканьем ([з’и]лёный) и ленинградским эканьем ([з’е]лёный), как русское 

сценическое произношение с долгим мягким [жж’]: жу[жж’а]ть на месте двойного [жж] 

(во[жж’и], дро[жж’и]) или на месте зж: уе[жж’а]ть, по[жж’е]; мягкое [р’]: ве[р’]х, четве[р’]г; 

фрикативное [γ] в слове Бо[γ] и в церковнославянских словах, типа бла[γ]о и однокоренных; 

п[о]эзия, б[о]кал с подчёркнутым [о] как стилизация под высокий старинный слог – вся эта 

орфоэпическая конкретика не воспринимается ухом и языковым сознанием, современного 

человека даже при всей его терпимости к причудам русского языка. 

А ведь ещё сорок лет назад М.В. Панов в книге «Русская фонетика» так проблемно, в 

вопросах организовал раздел «Орфоэпия»:  «Петак или питак? Шары или Шэры? Это вре[м’ъ] 

или это вре[м’и]? Ходют или ходят? Старался или старался? С[о]нет или с[а]нет? Зьверь или 

зверь? Х кому или к кому? Студенка или студентка? Шшьука или шчука? Ежжу или ежьжю? 

Бла[γ]о или бла[г]о? [2]. 

Произносительные варианты в литературном языке были акутальной проблемой научного 

сознания того времени и актуальным содержанием гуманитарного знания, которое размыкалось 

в реальную жизнь. 

Очевидно, для современного произносительного узуса уже не существует понятия 

«вариант», впрочем, как и нормы вообще. 

Как своеобразный островок анахроничной уже произносительной культуры в нашей 

жизни можно рассматривать сценическую речь. 

В современных фильмах о нашей жизни, которые создаются по принципу полной 

адекватности реальной действительности – темпо-ритма, течения времени, вещного мира, 

ценностных установок, эстетических эмоций – элитарное сценическое произношение в устах 

цыганских парней из табора или матёрых уголовников, воров в законе обращает на себя 

внимание своей полной несуразностью («Кармелита», «Зона»). 

Можно, очевидно, говорить о своеобразном фикциональном статусе современных 

произносительных норм, поскольку они утратили основную составляющую норму – 

функциональность и в пространстве языкового сознания и в пространстве жизни. 

Норма как одна из основных категорий научного дискурса, образующих его 

онтологический и функциональный смысл, предопределяет мышление в общепринятых, 

канонизированных общественным сознанием стереотипах. На эту ситуацию превращения 

конструктивного смысла нормы в создании содержательных феноменов в его 
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противоположность - деструктивную роль в мыслительном процессе, блокирующую его 

эвристичность и самобытность, реагирует философская мысль. В этом контексте значима 

образно-интеллектуальная метафора Л. Витгенштейна: «В долинах глупости для философа 

больше травы, чем на голых вершинах ума» [3]. 

В пространстве научного сознания и научной практики фикция субстантивируется из 

эффекта несответствия методологического и онтологического планов, составляющих научный 

дискурс. Фикциональную природу могут иметь научные мифологемы, искажённо и условно 

формирующие и представляющие научное гуманитарное знание. Такой мифологемой 

методологического смысла, имеющей принципиальный конституирующий характер в научной 

деятельности, можно считать понимание линейной природы мыслительного процесса. Такое 

понимание определяет содержание администрирования в научной деятельности, характер 

обязательных к исполнению требований, предъявляемых к научным, статьям, монографиям, 

диссертациям. 

По административной логике в сочинениях научных жанров должна определяться 

хронологическая линейная последовательность изучения объекта, представленная 

авторитарным рядом имён, с указанием на начало процесса, особенности его течения с 

формулировкой и предсказанием относительно завершения этого процесса. Исследователь 

обязан чётко представлять себе своё место в этой линейной последовательности, свой объём 

работы в коллективном труде, который в перспективе имеет безусловно завершённый характер. 

Такая наивная позитивистская установка приобрела статус государственного 

руководящего документа и принята к исполнению  научной общественностью. При этом 

фикциональность определяет уже соотношение официально-административного и научного 

дискурсов, т.е. реальный фрагмент жизни. 

Вступает в силу конвенция молчания, допускающая такой методологический нонсенс. 

Одна фикция порождает другую: в научном пространстве уживаются принципиально 

противоположные методологические и теоретические концепции – представление о линейном 

(с началом, серединой и концом) характере мыслительного процесса в гуманитарном знании 

наряду с утверждением аттракционного способа организации познания объекта. 

Лингвистические мифологемы заключают фикциональный смысл, потому что смещённом, 

гипертрофированном, наивно-декларативном виде представляют определённое содержание. 

Так, например, в учебной литературе ставится вопрос: «Какая азбука удобнее – глаголица или 

кириллица?» Очевидно, при этом не возникают размышления о том, для кого удобнее, с 

позиции какого языкового сознания определяется эта оценка, в каких жизненных 

обстоятельствах формируется это сознание. 
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В современном культурном обиходе и даже в лингвистическом научном дискурсе 

распространена мифологема о мелодичности языка. Эту мелодичность распределяют по местам 

(I–II–III): французский, итальянский, украинский, подкрепляя такое членение высказываниями 

выдающихся людей. Очевидно, в этой связи можно вспомнить мудрость из папуасской сказки – 

«каждому милее его жена» (так человек рассудил спор двух страшнейших злых демонов). 

Научным соответствием этой мудрости может быть мысль о том, что объект в гуманитарном 

сознании имеет не феноменологический, а интерпретационный характер. 

Мифологема с фикциональным смыслом может иметь ложное эмпирическое сознание. 

Так,  например, очень многие уверены, что в консонантнописьменных иврите и арабском, 

гласные на письме никогда не обозначаются. 

Фикционально смещённые методологические установки порождают в научном сознании и 

научном дискрусе широкое фикциональное пространство, обладающее тенденцией к захвату 

новых сфер жизни. В этом пространстве узаконено понимание гуманитарного знания как 

линейно-хронологического процесса, имеющего завершённый характер. Ещё немного 

поднатужиться и изучение Пушкина, Толстого или Шукшина будет завершено. Здесь 

блокируется аттракционный способ познания гуманитарного объекта и не принимается во 

внимание, что объект этот имеет не столько феноменологическую, сколько интерпретационную 

природу. В этом пространстве в наивно-обыденном оценочном ключе трактуется смысл 

философских категорий объективность / субъективность как плюс и минус. А категориальный 

ряд текст – автор - читатель как центрообразующий стержень герменевтической и 

майевтической парадигмы, осмысливающей словесную культуру, заменяется сакраментальным 

вопросом: «Что нам хотел показать автор?» 

Перефразируя мысль М.К. Мамардашвили об отслоении слова от действительности, 

можно определить жизненную ситуацию в этом пространстве как отслоение научной 

деятельностной реальности от научной мысли в её безусловных достижениях. 

Современным научным сознанием принято считать фикциональным и целостный дискурс, 

если он лишён мысли, страдает «драмой безыдейности» (Н. Бор) или дискурс в непрямом, 

смещающем планы реальности и ирреальности повествования. 

Эта научная дискурсивная ситуация определяется не только опытом отечественной науки. 

Показательны в этом смысле размышления Дейвида Лоджа, английского профессора-филолога. 

Пародируя научный дискурс в его эпистемологических ценностях и метаязыке, он представляет 

в своем романе “Small World” коллизию с научным докладом одного из своих персонажей на 

тему “Textuality as Striptease” [5]. По мере того, как Моррис Зепп читает свой доклад с 

эпатажной, а поэтому как бы фикциональной установкой, читатель проникается модусом 
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мерцающей неоднозначности смыслов дискурсивных фрагментов. «Непрямое», смеховое 

звучание утихает, а к «прямому» восприятию устремляются смыслы, близкие к традиционным 

научным сентенциям. Рассмотрим, например, такой фрагмент текста: “To understand a message 

is to decode it. Language is a code. But every decoding is another encoding.” [5, p. 25]. В докладе 

Зеппа смещаются в неконвенциональное пространство объект исследования и дискурсивный 

фоновый материал, но аналитический принцип и категориальный аппарат остаются в 

традиционном виде. Более того, такая фикциональная дискурсивность открывает возможности 

для порождения научных смыслов, включает действие, механизм смысловой аттракции. 

Именно так, как живую мыслительную данность, воспринимают текст доклада персонажи 

романа, готовые развить его идеи в своих исследованиях: 

“I’m working on the subject of romance for my doctorate,” said Angelica, “and it seemed to me 

that a lot of what you were saying applied very well to romance.” 

“Naturally,” said Morris Zapp. “It applies to everything.” 

“I mean, the idea of romance as narrative striptease, the endless leading on of the reader, a 

repeated postponement of an ultimate revelation which never comes – or, when it does, terminates the 

pleasure of the text…” 

“Exactly,” said Morris Zapp. [5, p. 29]. 
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SOCIAL ENVIRONMENT AND LANGUAGE IN THE MEDIEVAL ENGLAND                                                                                           

R. Kritsberg, Ph.D. (Kriviy Rig) 

 

Of two sets of physical and social factors, the latter have their decisive bearing on language. Such social factors can 

be divided into two groups: economy and politics, and ideology. They refer to social order, economy of a society and its 

beliefs, views, and superstitions. In the Medieval England, the striking semantic differences comparing to the Modern 

English pertain to notions of pecuniary relations, property possession, professions, superstitions, diversions, celebrations 

and pastime.  
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Р. Крицберг. Язык и социальное окружение в средневековой Англии. Из двух видов факторов, 

природных и социальных, именно вторые оказывают решающее влияние на язык. Такие социальные факторы 

могут быть разделены на две группы: экономика и политика, и идеология. Они относятся к общественному строю, 

экономике общества, его религии, воззрениям и суевериям. В средневековой Англии наиболее значительные 

семантические различия по сравнению с современным языком отмечены в понятиях, относящихся к товарно-

денежным отношениям, обладанию собственности, суевериям, развлечениям, праздникам и времяпровождению.  

Ключевые слова: окружение, понятие, семантические изменения, символизм, суеверие. 

 

Р. Крицберг. Мова та суспільне оточення у середньовічній Англії. Із двох видів факторів, природних та 

соціальних, власне останні мають визначальний вплив на мову. Такі соціальні фактори можуть бути розділені на 

дві групи: економіка та політика, та ідеологія. Вони відносяться до суспільного ладу, економіці, релігії, 

переконанням суспільства та його забобонам. У середньовіковій Англії найзначніші семантичні відмінності 

порівняно із сучасною мовою відзначені в поняттях, що стосуються товарно-грошових відношень, володіння 

власності, забобон, розваг, свят та проводження часу. 

Ключові слова: забобон, оточення, поняття, семантичні зміни, символізм.     

 

There are two sets of environmental factors reflected in language – physical and social, as by E. 

Sapir [6, p. 90]. But it is the social set that brings to play all environmental influence in language that 

“reduces at last analysis to the influence of social environment” [ibid]. P. Trudgill elaborates on factors 

that have effect on language including environment, social structure, and values of a society [9, p. 17]. 

It goes without saying that political and economic systems of a society, its social order are closely 

connected with its ideology: religion, ethical standards, beliefs, superstitions, etc. 

Still, the social “forces” or “factors” and the way they affect language remain uncertain. They 

may be roughly referred to two groups “economy, politics” and “ideology”, and their actual content 

needs further study. That is the i m p o r t  of this paper. 

The o b j e c t i v e  of the present paper is highlighting changes of the notions belonging to 

economic and social order in the Medieval England, along with bringing to light the signatures of its 

ideology, especially beliefs and superstitions. The o b j e c t  of the study is the English language in 

the 14-17
th

 cc. Its s u b j e c t  is lexical and semantic level. Corresponding lexical items gleaned from 

the Oxford English Dictionary (OED) [7] and literary specimens of G. Chaucer [2], W. Shakespeare 

[8], and J. Goethe [4] served as m a t e r i a l  for this paper. 

The notions of many words that reflected feudal order have undergone considerable changes in 

modern language. Thus, bachelor in Middle Ages was “a young knight who had few own vassals and 

followed the banner of another”. The original sense, according to OED, was probably connected with 
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baccalaria “a division of land” with its adjective baccalarius applied in 8
th

 c. to rustic who worked for 

the colonus or tenant of a mansion [7, p. 220]. 

Modern senses of the noun and verb ban, to ban have their sources correspondingly in the 

original notions of “summons to arms, the gathering of the (French) king’s vassals for war”, and “to 

proclaim, publicly announced”, then “to proclaim under punishment”. The original sense of banal is 

“belonging to compulsory military service”. Chief as in phrase in chief in Feudal Law was applied to a 

tenure held immediately from the Lord Paramount. Cheat (earlier escheat) under the Feudal Law 

originally meant a forfeiture of hereditary estate in England “reverted to the lord when a tenant died 

without leaving a successor qualified to inherit” the property [7, p. 531]. This happened as well in case 

of ‘corruption of blood’, according to this doctrine, a person who committed a treason or felony, an 

Attainder, could neither inherit nor transmit his property by descent from false association of ‘tainting’ 

his blood and that of his heirs. Later escheat acquired other senses “to forfeit”, “plunder”, “rob” before 

becoming the modern cheat.  

Another example of a notion that originally reflected feudal reality and gradually underwent 

sense changes is fee. According to OED, the modern meaning is a result of interplay of two words: fee 

1 “live stock, cattle”, “moveable property, goods” and fee 2 “a heritable estate held on condition of 

homage to the lord”. The latter gave intermediate senses “the heritable right to an office, profit, 

pension or revenue granted by a superior lord”, “the sum which a public officer shall be paid for the 

execution of his official functions” [ibid, p. 576], e.g.:  

 “Ang. Here is thy fee: arrest him, officer. 

I would not spare my brother in this case, 

If he should scorn me so apparently.” (The Comedy of Errors. IV. i. 77-79). 

The now obsolete combination fee-grief “a grief which has a particular owner” goes back to the 

idea of “somebody’s possession”, as: 

         “What concerns they? The general cause? Or is it a fee-grief…?” (Macbeth. IV. iii. 195-197). 

The old set expression which relates to the sense in question is in fee “by a heritable right subject 

to feudal obligation”, as in Hamlet (about patch of land): 

“Nor will it yield to Norway or the Pole 

A ranker rate, should it be sold in fee.” (IV. iv. 21-2). 

The word cattle illustrates similar development. Originally, it referred to “money, capital”, but 

under the feudal system was restricted to “movable property, possessions” to end up in “livestock”. G. 

Chaucer in the 14
th

 c. still uses the word as synonym to “property”: 

“This person of the toun, for she was feir, 

In purpos was to maken hire his heir, 
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Bothe of his catel and his mesuage, 

And straunge he made it of hir marriage.” (The Reeve’s Tale, 3977-3980). 

“This village priest, because she was beautiful, 

Was going to make her his heir, 

Of both his goods and mansion, 

And he made her marriage in a strange way.” 

The original sense of the noun cheap (now obscure in the English language) was “bargaining, 

barter, exchange of commodities”, later the word acquired the meaning “cattle”, as special application 

of merchandise, stock or by using live-stock as its medium [7, p. 241], as in fee and cattle. The 

adjective cheap is a result of ellipsis of good cheap, and its derivative chapman “merchant, trader” was 

current in Middle English: 

 “In Surrye whilom dwelte a compaignye 

Of chapmen riche, and therto sadde and trew, 

That wyde-where senten hir spicerye, 

Clothes of gold, and satyns rich of hew”. (The Man of Law’s Tale. 134-137).  

 “Once upon a while in Syria lived a company 

Of rich merchants and hence very reliable and honest 

They sent their spices far and wide 

Clothes of gold and satin rich in hue”. 

This tendency is well supported by E. Benveniste’s research who argues that *pecu in Indo-

Iranian, Italic and Germanic originally meant “personal chattels, movables” and by the result of 

successive specification it came to mean in certain languages “live-stock, sheep”, contrary to 

originally-held idea: “live-stock, sheep” into “wealth” [1, p. 50]. 

Conceal, as well, according to OED [7, p. 305], originally referred to “the duty of a vassal to 

conceal his lord’s counsel or secrets, and not to conceal matters to his lord’s injury”.  

The following sentence from Hamlet (I. iv. 19-20.) can be understood by bearing in mind that 

addition was either the title (or a person’s distinguishing mark) or in heraldry “something added to a 

coat of arms as a mark of honor”: 

“They clepe us drunkards, and with swinish phrase  Soil our addition”.  

There have been considerable changes in people’s occupation that are reflected in the language. 

Thus, formerly barbers practiced dentistry and surgery. “The Company of Barber-surgeons was 

incorporated by Edward IV 1461. Under Henry VIII barbers and surgeons were restricted to the 

practice of dentistry; later in 1746 they were separated into two corporations” [7, p. 106].   
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Originally, apothecary was a storekeeper of spices, drugs and other imperishable commodities. 

And only in 1617 Apothecaries’ Company of London was separated from the Grocers’. Cadger in 

former time was an itinerant dealer who traveled around the country collecting domestic products 

(milk, butter, eggs) from farmers in remote areas bringing them some domestic ware in exchange. This 

occupation seems to have made an imprint on the current sense of the word, one that begs or makes 

his/her living by dubious means.  

Blackguard before acquiring the modern sense of opprobrium underwent considerable changes, 

as well. According to OED [7, p. 141], it was one of three professions that laid foundation for such 

connotation: torchbearers at funerals, linkboys on the streets of London (link was a torch in former 

times to light way at nights), or a guard of soldiers at Westminster that presumably enjoyed ill 

reputation. Later, the word was applied to the lowest menials of noble household who were in charge 

of pots and pans and used to carry those from one residence to another, as well as to attendants or 

camp-followers, henchmen. Scullion used to mean “a domestic servant of low social rank, kitchen 

help” along with opprobrious abusive sense. E.g.: 

 “A scullion! Fie upon’t! foh! About my brain!” (Hamlet II. ii. 624-625). 

Broker before acquiring modern sense originally referred to a tapster who retailed wine from the 

tap (Old Northern French brokier “to broach, tap a cask”) then it changed to “any retail dealer, one 

who bought to sell again”, “second-hand dealer”, “jobber, middleman”. All these examples show how 

the changes in human professions and trades triggered semantic changes. 

Bellman formerly used to announce death and asked the fold to pray for the souls of the 

departed. He also worked as a night-watchman and called the hours [7, p. 124]. Lady Macbeth makes 

the allusion in the scene of murdering King Duncan (Macbeth. II.ii. 4-5): 

 “It was the owl that shriek’d, the fatal bellman, Which hives the stern’st good-night.” 

Another town profession town-crier, a person who used to make public announcements by a 

stentorian voice, has come into disuse, with the remaining upshots in the language: 

“Speak thy speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue; but if you 

mouth it, as many of your players do, I had as lief the town-crier spoke my lines”.  (Hamlet. III. 

ii. 1-4). 

Superstitions are part of the English culture and well attested in the language. Witchcraft, in 

particular, reached unprecedented influence on social, public and everyday life in the late Middle 

Ages, especially in the Shakespeare’s England. Samuel Harsnet in his “A Declaration of Egregious 

Popish Impostures” (1603) states, for example: 

But if A Peter-penny [annual penny tax paid to Rome, pre-Reformation] or a housel-egg 

[sacrament offering] were behind, or a patch of tithe unpaid to the Church (Jesu Maria!), then 



 27 

‘ware where you walk, for fear of bull-beggars [bogeymen], spirits, witches, urchins [goblins, 

possibly in hedge-hog form], elves, hags [female spirits], fairies, satyres, Pans, fauns, sylvans 

[wood-spirits], Kit with the candle-stick, tritons, centaurs, dwarfs, giants, imps, calkers 

[magicians], conjurors, nymphs, changelings [fairies’ offsprings], screech-owl, incubus [male 

spirit], the spoorn [spectre],the mare [nightmare visitant],the man in the oak, hell-wean [devil’s 

child],the firedrake, the puckle [bugbear sprite],Tom Thumb, hobgoblin, Tom-tumbler, Boneless, 

and the rest. [5, p. 116]. 

This superstition reached an unprecedented degree during the time, “the infatuation had seized 

all ranks, with an influence which rivaled that resulting from an article of religious faith” [3, p. 566], 

and the ruling of superstition “was, for a time, not only upheld, but extended” among both the court 

and inferior orders of the people [3, p. 153]. King Henry VIII passed a Statute, which denounced “all 

Witchcraft and Sorcery to be Felony without Benefit of Clergy” [ibid], King James I, who was 

obsessed with witchcraft and sorcery, published his “Dæmonology”, which no matter how poor and 

primitive writing it was, made a profound effect on the beliefs of the society where ignorance, fears, 

credulity, fashion, and avid enthrallment fused into one. In the year 1584, R. Scot wrote “The 

Discoverie of Witchcraft”, a landmark work that elaborated on this gross superstition with description, 

classification of witches, and enumeration of their feats [ibid]. 

W. Shakespeare’s Macbeth is a good case in point in which this obsession has found its 

description. The Three Witches show the spirit of the time, as in the very beginning:  

 First Witch. ‘I come, Graymalkin! 

Sec. Witch. ‘Paddock calls’…. 

All. ‘Fair is foul, and foul is fair’ (Macbeth. I. i. 8-9, 11). 

Here, graymalkin is a variant of grimalking “an old hag, she-cat, a fiend”, paddock “a familiar 

spirit in a shape of a toad”. 

Witches were believed to sail in sieves, as in the following: 

“But in a sieve I‘ll hither sail, And like a rat without a tail.” (Macbeth. I. iii. 8-9). 

The incantations were made as it reads: 

 “The weird sisters, hand in hand,  

Posters of the sea and land,  

Thus do go about, about: 

Thrice to thine and thrice to mine,  

And thrice again to make it nine.       

Peace! the charm’s wound up.” (Macbeth. I. iii. 32-37). 
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The expression witching time from Hamlet (III. ii. 413) stands now for “midnight”, “deep night, 

especially appropriate for this activity”.  

J. Goethe in his Faust describes other superstitions regarding witches: they got pregnant very 

often but brought forth dead babies because of the labors during their uncomfortable riddance (on the 

brooms), e.g.: 

“Der Weg ist breit, der Weg ist lang, 

Was ist das für ein toller Drang! 

Die Gabel sticht, der Besen kratzt, 

Das Kind erstickt, die Mutter platz.” (Faust. I. Walpurgisnacht. 3973-3976). 

“The way is broad, the way is long, 

What a great fuss! 

The pitchfork stings, the broom itches, 

The baby suffocates, it’s all over with motherhood.” 

Children were forced into obedience by admonishing them with elves, hags, satyrs, sirens, and 

the like. People used to shun the room where somebody had died, the spot where a drunken farmer had 

broken his neck, was considered to be haunted and impassible [3, p. 155]. N. Drake writes that “omens 

predictive of good and bad fortune” have no termination in popular belief [ibid, p. 171]. People 

attached too much significance to meeting a cat or hare on their ways, stumbling at a threshold, putting 

their shirt on the wrong side, etc. According to OED [7, p. 1038], the expression (God) bless (save) the 

mark first meant to avert an evil omen and has been used as something improper or indecent is 

mentioned. Originally it might be used by mid-wives at the birth of a child bearing a ‘mark’ [ibid]. 

E.g.: 

    “ he had not been there – bless the mark”. (The Two Gentlemen of Verona. IV.iv.20-22) 

Having the teeth set wide apart in The Middle Ages was popularly regarded as a sigh that the 

person will be lucky and travel much [7, p. 659], as in the G. Chaucer’s quotations: 

“At Rome she hadde been, and at Boloigne, 

In Galice at Seint-Jame, and at Coloigne. 

She koude muchel of wandrynge by the weye. 

Gat-tothed  was she, smoothly for to seye.” (General Prologue. 465-468). 

“She had been to Rome and Bologna, 

In Galicia at Saint James, and in Cologne. 

She knew a lot about wandering by the way. 

She was gap-toothed, to tell the truth.” 
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The most current of other omens were “lamenting heard in the air; shakings and tremblings of 

the earth; sudden gloom at noon-day; the appearance of meteors, the shooting of stars, eclipses of the 

sun and moon; the shrieking of owls; the croaking of ravens; the shrilling of crickets, the night-

howling of dog; the chattering of pies; the wild neighing of horses…and strange and fearful noises” [3, 

p. 659].  W. Shakespeare’s plays abound in such predictions. When in The Tempest the ship is sinking 

by Ariel’s witchcraft a Boatswain cries: 

“A plague upon this howling! They are louder than the weather or our office.” (I.1.41-42). 

In Macbeth, after King Duncan being murdered, Lady Macbeth says “I heard the owl scream 

and the crickets cry” (Macbeth. II.ii. 17). In the next scene Lennox enumerates the omens of that 

dreadful night: 

“The night has been unruly: where we lay,  

Our chimneys were blown down; and, as they say,  

Lamenting heard I’ the air; strange screams of death,  

And prophesying with accents terrible  

Of dire combustion [=disorder] and confus’d events  

New hatch’d to the woeful time.” (ibid. iii. 59-67).   

And Ross follows the suit:  

 “On Tuesday last, A falcon, towering in her pride of place, Was by a mousing owl hawk’d and 

killed.” (ibid. iv. 12-13).   

Hamlet speaks that “croaking raven doth bellow for revenge.” (Hamlet. III. ii. 268-269.) 

In Hamlet in the opening scene Horatio compares the evil omens in the Old Rome before Julius 

Cesar’s fall to those in the Denmark: 

 “The graves stood tenantless and the sheeted death 

 Did squeak and gibber in the Roman streets; 

 As stars with trains of fire and dews of blood, 

 Disasters in the sun; and the moist star 

Upon whose influence Neptune’s empire stands 

Was sick almost to doomsday with eclipse.” (Hamlet. I. i. 113-124).   

In the same scene Marcellus speaks out the folk beliefs that at Christmas, supernatural forces 

shun away from apparition: 

“Some say that ever ‘gainst that season comes 

Wherein our Saviour’s birth is celebrated, 

The bird of dawning singeth all night long; 

And then, they say, no spirit can walk abroad; 
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The nights are wholesome; then no planets strike, 

No fairy takes, nor witch hath power to charm, 

So hallow’d and so gracious is the time.”  (ibid. 158-164).  

According to another belief, spirits and ghosts should disappear with the dawn and crowing of 

the cock was meant to be a signal of their retirement. E.g.: 

“I have heard, 

   The cock, that is the trumpet to the morn, 

   Doth with his lofty and shrill-sounding throat 

   Awake the god of day; and at his warning, 

   Whether at sea, or fire , in earth or air, 

  The extravagant and erring spirit hies 

  To his confine.”   (ibid. 149-155).  

Owl was another unhappy symbol of The Middle Ages. As N Drake points out [3, p. 192], “it 

was firmly believed that the screech-owl was in the habit of destroying infants by sucking out their 

blood and breath” in the cradle, as illustrated in the following: 

   “This is the fairy land: O! spite of spites. 

     We talk with goblins, owls, and elfish sprites: 

    If we obey them, this will ensue, 

   They’ll suck our breath, or pinch us black and blue.” (The Comedy of Errors. II. ii. 193-196). 

The stigma attached to the owl was well supported by folk legend in Gloucestershire [3, p. 192]. 

The Lord came into the baker’s shop where mother and daughter were baking and asked for bread. The 

mother put some dough into the oven right away, but the daughter, being too frugal, dressed her down 

reducing the size of the dough. The piece immediately began to swell and soon became enormous 

causing the maid to cry in surprise owl-like ‘Heugh, heugh, heigh’ and this sound induced the Lord 

God to turn her into the owl. Ophelia refers to this legend when she says: 

“Well, God ‘ild you! 

 They say the owl was a baker’s daughter.” (Hamlet. IV. v. 42-43). 

To the contrary pelican, due to the fable related by Epiphanius and St. Augustine, or Egyptian 

origin, according to OED [7, p. 1299], used to be in good books, believed to revive and feeds its young 

with its own blood, as: 

“To his good friends thus wide I’ll ope  my arms; 

And like the kind life-rendering pelican, Repast them with my blood”. (ibid 143-145). 

Symbolism of plants finds its telling expression in the Ophelia’s mad monolog (IV. v. 163-219), 

where rosemary stands for remembrance, pansy – for thought, fennel is a symbol of flattery, columbine 
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suggested allusion to cuckoldry [7, p. 290], rue has homonymic association with “sorrow, distress, 

repentance, regret” (due to archaic and dialectic item rue), daisy used to refer to frivolity, 

inconsistency, levity; and violet – to true love (“they withered all when my father died”. 184). Only 

plants (herbs) gathered at midnight under the moonlight were thought to possess either salubrious or 

deleterious effect, as in the following examples: 

“I bought an unction of a mountebank, 

So mortal that, but dip a knife in it, 

Where it draws blood no cataplasm so rare, 

Collected from all simples [= herbs] that have virtue 

Under the moon, can save the thing from death”.  (ibid. IV. vii. 141-145)   

“Thou mixture rank, of midnight weeds collected, 

With Hecate’s ban thrice blasted, thrice infected, 

Thy natural magic and dire property, 

On wholesale life usurp immediately.’  (ibid III. ii. 272-275). 

Diversions, celebrations, and pastimes of people serve good examples of forming peculiar 

cultural patterns and their expression in language. One of those is The Morris Dance as part of Mayday 

celebration in Great Britain beginning in the XV
th

 century. N. Drake points out that the dance was 

introduced about the reign of Edward the Fourth [3, p. 77], had its origin in the Spanish Moors and 

originally included Lady of the May, the Fool, a Piper and a few more dancers [ibid]. By the beginning 

of the XVI
th

 century four new characters were introduced into the ceremony: Robin Hood, Little John, 

Friar Tuck, and Maid Marian, with Robin Hood becoming the King of May and Maid Marian 

assuming the office of the Queen of May [ibid, p. 78]. Two more figures were added: the Hobby-Horse 

and the Dragon, both manufactured in pasteboard, attached to persons and resembling the 

corresponding animals. In the literary works of that time numerous references are made to this famous 

celebration. Hamlet bemoans the demise of the old traditions, as: 

           “…he must build churches then, or else shall he suffer 

            not thinking on, with the hobby-horse, whose 

          epitaph is, ‘For, O! for, O! the hobby-horse is forgot.’” (Hamlet III. ii. 142-146). 

Saint Valentine’s Day is well mentioned in the sources of late Middle early Modern English. 

Ophelia in her another song (IV. v. 49-56) mentions the custom of choosing a partner by a first person 

that appeared at the door.  

“To-morrow is Saint Valentine’s Day, 

All in the morning betime, 

And I a maid at your window, 
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To be your Valentine”.  

Thus, s u m m i n g  u p , in a whole gamut of social factors, two large groups “economy, 

politics” and “ideology” stand apart. Most of the notions that underwent changes refer to pecuniary 

relations, property possession, professions, superstitions, diversions, celebrations and pastime.  

The p r o s p e c t s  of the study lie in further itemizing the social and environmental factors 

viewed in diachrony and synchrony, along with studying the ways they bear on language.  
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ДЕСКРИПТИВНО-ОЦІННИЙ СПОСІБ ВЕРБАЛЬНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ 

СТЕРЕОТИПНИХ РОЛЕЙ В АНГЛОМОВНОМУ СІМЕЙНОМУ 

КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ 

О.І. Гридасова (Харків) 

 

Статтю присвячено аналізу одного зі способів вербальної об’єктивації стереотипних ролей в англомовному 

сімейному конфліктному дискурсі. Проаналізовано засоби репрезентації ролей та їхньої оцінки суб’єктом 

дискурсу. Встановлено, що за критерієм наявності / відсутності оцінних маркерів дескриптивно-оцінний спосіб 

охоплює власне-оцінний та дескриптивний. 

Ключові слова: дескриптивно-оцінний спосіб, роль, сімейний конфліктний дискурс, стереотип. 

 

О.И. Гридасова. Дескриптивно-оценочный способ вербальной объективации стереотипных ролей в 

англоязычном семейном конфликтном дискурсе. Статья посвящена исследованию одного из способов 

вербальной объективации стеоертипных ролей в англоязычном семейном конфликтном дискурсе. 

Проанализированы средства репрезентации ролей, а также их оценки субъектом дискурса. Установлено, что по 
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критерию наличия / отсутствия оценочных маркеров дескриптивно-оценочный способ охватывает собственно-

оценочный и дескриптивный.  

Ключевые слова: дескриптивно-оценочный способ, роль, семейный конфликтный дискурс, стереотип. 

 

Grydasova O. I. Descriptive-evaluative way of stereotype role verbal objectivation in English family conflict 

discourse. The article focuses on one of the verbal objectivation ways employed for stereotype roles representation in 

English family conflict discourse. The means used for presenting roles themselves and their evaluation are subjected to 

analysis. It is proved that according to the criterion of evaluative markers presence / absence descriptive-evaluative way 

includes evaluative proper and descriptive.  

Key words: descriptive-evaluative way, role, family conflict discourse, stereotype. 

 

О б ’ є к т о м  нашого дослідження є зразки діалогічного спілкування англомовних 

комунікантів у ситуаціях сімейного конфлікту, його п р е д м е т о м  виступають особливості 

вербальної об’єктивації стереотипних ролей, носіями яких є учасники сімейного конфлікту.  

А к т у а л ь н і с т ь  дослідження зумовлена використанням дискурсології як теоретично-

методологічної бази, що дозволяє органічно поєднати когнітивні, комунікативні, соціальні 

чинники вербальної взаємодії у єдине ціле. 

Ґрунтуючись на цих засадах та ураховуючи досвід лінгвістичного [1; 7; 8 та ін.] та 

нелінгвістичного [3; 4; 5; та ін.] аналізу сімейного конфлікту, ми систематизували ті ролі, в 

яких вступають в комунікацію учасники сімейного конфлікту та визначили вміст 

стереотипного знання про кожну роль [2]. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив множинність способів вербальної об’єктивації цих 

ролей, до якої належить: 

 дескриптивно-оцінний – мовець описує дії носія ролі збіжні / незбіжні із 

стереотипними знаннями / уявленнями, очікуваннями, вимогами та на цій підставі оцінює його; 

 спонукальний – мовець спонукає носія ролі до здійснення дій, передбачених 

стереотипними вимогами, очікуваннями, знаннями / уявленнями; 

 каузальний – мовець здійснює вербальну дію через бажання / небажання 

слідувати рольовим вимогам, очікуванням, знанням / уявленням. 

М е т о ю  цієї статті є аналіз вербальних засобів, використаних за дескриптивно-оцінного 

способу об’єктивації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі.  

Виходячи із того, що оцінка, закорінена на збіжності / незбіжності з еталоном діяльності 

суб’єкта дискурсу, формує основу вербальної об’єктивації стереотипних ролей, незалежно від її 

способу, у межах дескриптивно-оцінного способу виділяємо власне-оцінний (за наявності 

оцінних маркерів) та дескриптивний (за їх відсутністю). 
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Власно-оцінний спосіб передбачає наявність у висловлюваннях разом із об’єктивацією 

ролі позитивну чи негативну оцінку, виражену за допомогою первинних або вторинних 

маркерів.  

До первинних маркерів відносимо номінативні одиниці, у структурі значення яких 

міститься сема оцінки. У цьому ми поділяємо думку М. О. Яценко, яка досліджуючи 

актуалізацію аксіологічного змісту концептів маскулінність та фемінінність у сучасному 

англомовному художньому дискурсі, слушно стверджує, що первинними маркерами є «мовні 

засоби, що безпосередньо кваліфікують референта, в термінах “добре” :: “погано” (або термінах 

конкретно оцінних значень» [6, c. 63]. Також погоджуємося із тим, що первинні аксіологічні 

маркери можуть бути представлені прикметниками, бо « у структурі значення загально оцінних 

прикметників оцінка є єдиним семантичним наповненням денотата, іншими словами, – вони не 

містять ніякої інформації, крім оцінки зі знаком “добре” або “погано” з більшим/меншим 

ступенем інтенсифікації / деінтенсифікації» [6, c. 63]. Так само, як і у дослідженні М.О. Яценко, 

у корпусі нашої вибірки наявні ад’єктивні оцінні маркери, які уживаються атрибутивно.  

Наприклад, у наступній ситуації об’єктивована базова роль МАТИ. Маленька дівчинка 

обурена, тим, що мати не приділяє її достатньої уваги:  

(1) – Bad Mommy, bad Mommy, bad Mommy. 

– Just calm down. 

– No! No calm down! [16]. 

У цьому прикладі наявний первинний маркер (прикметник bad), який генералізовано 

позначає негативну оцінку та виступає атрибутом до іменника Mommy, котрий об’єктивує 

базову стереотипну роль – МАТИ. 

Однак, в англомовному сімейному конфліктному дискурсі ад’єктивні оцінні засоби 

уживаються, як правило, предикативно (предикати, що містять дієслово-зв’язку, в абсолютній 

більшості – це дієслово to be та прикметник або іменник з семою негативної оцінки). У цих 

випадках назва базової / кластерної ролі відсутня, вербально позначаються дії / якості суб’єкта, 

що (не)сумісні з рольовими очікуваннями та вимогами та водночас – оцінка цих дій / якостей 

(негативна).  

Так, у наступному прикладі об’єктивована стереотипна роль МАТИ-ПОДРУГА, 

причиною конфлікту тут стає недоброзичливе ставлення матері до знайомого доньки:  

(2) – “You were rude to my friend.” 

– “He’s not you friend. He’s a stranger. Don’t forget that. And don’t argue with me” [17, c. 41].  

Первинний маркер, використаний у цій ситуації (прикметник rude) містить у своїй 

семантичній структурі сему негативної оцінки (rude /rud/ adj. impolite, making people angry by 
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one’s bad behavior or unkind words; lacking refinement or delicacy [10; 11]). Предикативне 

уживання цього маркеру є поліфункціональним: з одного боку за його допомогою здійснюється 

референція до дій, несумісних з очікуваннями, завданими вказаною стереотипною роллю, з 

другого – виражається негативна оцінка цих дій, закорінена на значенні маркеру. 

Таким чином, атрибутивні ад’єктивні первинні маркери оцінки задіяні у вербальній 

об’єктивації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі як 

допоміжні: вони об’єктивують (негативну) оцінку у сполученні із експліцитним позначенням 

власне ролі. Проте, кількість цих маркерів з-поміж первинних ад’єктивних украй мала (0,03%) 

й усі вони наявні у ситуаціях, де маленькі діти висловлюють своє незадоволення матір’ю або 

батьком (bad Mommy, bad Daddy). Натомість предикативні ад’єктивні первинні маркери оцінки 

є базовими у вербальній об’єктивації стереотипних ролей: демонструючи функціональний 

синкретизм, вони одночасно описують дії / якості суб’єкта, які (не) кореспондують із 

завданими стереотипом очікуваннями, та кваліфікують носія об’єктивованої ролі як хорошого 

(такого, що відповідає еталону) або поганого (такого, що не відповідає еталону). Ці маркери 

представлені в абсолютній більшості серед первинних ад’єктивних (99,97%) й зареєстровані у 

ситуаціях сімейного конфлікту з усіма можливими адресантно-адресатними конфігураціями. 

Разом (атрибутивні та предикативні) ад’єктивні маркери складають 78% від первинних 

оцінних маркерів, використаних в об’єктивації стереотипних ролей в англомовному сімейному 

конфліктному дискурсі.  

Наступним типом первинних маркерів є субстантивні – виражені іменниками, в структурі 

значення яких наявна сема оцінки.  

Вживання іменника як первинного маркеру не є типовим, та частіше за все являє собою 

вербальне позначення ролі, антонімічної по відношенню до тих, що формують систему 

сімейних стереотипних ролей. 

Наприклад, у наступній ситуації об’єктивована роль ДРУЖИНА-ВІРНА ПАРТНЕРКА, 

мати наказує синові їхати з нею, ображена дитина не слухається та звинувачує мати у тому, що 

вона гуляща: 

(3) – Get out of the car! Go to the truck. 

– You are a whore, just like everyone says. 

– Don’t ever talk to me like that! [12].  

У цьому прикладі іменник whore є експліцитним позначенням ролі ШЛЬОНДРИ, яка 

протиставляється еталонним ролям жінки, зокрема ролі ДРУЖИНИ-ВІРНОЇ ПАРТНЕРКИ. 

Використання субстантивного первинного маркеру у корпусі нашої вибірки є, як у цьому 

прикладі, предикативним в усіх випадках.  
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Функціонально, як і предикативні ад’єктивні первинні маркери, субстантивні є 

синкретичними: вони одночасно іменують те, що є вихідною точкою референції до 

стереотипної ролі та кваліфікують суб’єкта – носія ролі, до якої здійснюється референція.  

Окрім імені антонімічної ролі субстантивні первинні маркери також представлені 

іменниками, що містять сему негативної оцінки.  

Наприклад, у наступній ситуації наявна об’єктивація ролі ДИТИНА-ДРУГ. Донька не 

розуміє скрутне становище матері та не хоче виконувати її накази, докучаючи їй своїми 

проханнями:  

(4) – ‘You really are a crashing bore! I don’t want to hear any more of your petit-bourgeois 

moanings. You are going to school tomorrow wearing this, and that’s that!’ 

– No, Mammy, please [19]. 

Первинний маркер тут подано іменником bore, структура значення якого містить в собі 

сему негативної оцінки (bore – one that causes boredom: as a tiresome person [11]). Отже, цей 

субстантивний первинний маркер по-перше, є основою референції, іменуючи якість особи, 

несумісну з стереотипними уявленнями про людину-друга, по-друге, кваліфікує носія ролі, до 

якої здійснюється референція, як поганого на підставі експліцитно вираженої негативної 

оцінки. 

Зазначимо, що в наведеному прикладі прикметник (crashing) не є ад’єктивним оцінним 

маркером: він вживається як інтенсифікатор негативно-оцінного значення іменника bore. 

Вартою уваги є й та обставина, що типові для англійської лайки сполучення: прикметник з 

негативно-оцінним значенням + іменник з негативно-оцінним значенням (на кшталт stupid idiot, 

stupid fool) зустрічаються у ситуаціях сімейного конфлікту, проте вони не кореспондують із 

вербальною об’єктивацією стереотипних ролей, бо не здійснюють референцію до якоїсь 

ситуації / її фрагменту (відповідно і стереотипної ролі), а лише виражають ставлення суб’єкта 

до цієї ситуації. 

Так, у наступному прикладі конфлікт виникає між батьком та донькою, через те, що 

донька обурена нетверезим станом батька, а батько – небажанням доньки виконувати його 

накази. Об’єктивуючи кластерні ролі БАТЬКО-ГОДУВАЛЬНИКА (This is my bloody ‘ouse) і 

БАТЬКО-ВИХОВАТЕЛЯ (I’ll say when the winders are to be opened) мовець водночас обзиває 

доньку дурною коровою: 

(5) – ‘You stink of beer!’ 

– ‘Shut that sodding winder, you silly cow! This is my bloody ‘ouse, and I’ll say when the 

winders are to be opened’ [14, c. 163]. 
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Проте ця лайка є лише вербальною об’єктивацією негативних емоцій батька, вона не 

кореспондує з жодною з кластерних ролей ДИТИНИ. 

Субстантиві маркери представлені у менший кількості ніж ад’єктивні, вони складають – 

22% від усіх первинних цінних маркерів. 

В цілому ж, у корпусі нашої вибірки первинні маркери переважають, вони складають 68% 

від усіх оцінних маркерів, наявних в об’єктивація стереотипних ролей в англомовному 

сімейному конфліктному дискурсі, тоді як вторинні – лише 32%.  

Вторинні маркери є імпліцитними, М. О. Яценко визначає їх як «мовні вирази, що 

кваліфікують референтів       через метафоричні, метонімічні чи інші образні асоціації, 

джерелом яких є негативні чи позитивні феномени, виражені денотатами цих номінацій» [6, 

c. 64]. Проте, це, за даними нашого аналізу, не властиво вербальній об’єктивації стереотипних 

ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі.  

Вторинні маркери, наявні у корпусі нашої вибірки пов’язані із порушенням грайсових 

максим [9, c. 41-58] та охоплюють два типи. 

У першому випадку вторинний маркер не міститься у висловлюванні, а виводяться з 

нього, що кореспондує з порушенням максими способу (Maxim of Manner) Г. П. Грайса – “State 

what you wish briefly and in an orderly manner, avoiding obscurity of expression, ambiguity” [9, 

c. 41-58]. Так, наприклад, у наступній ситуації об’єктивована базова роль БАТЬКО; дружина 

звинувачує чоловіка у неувазі до сімейних проблем і негідній поведінці: 

(6) – Every day, “fix the world”. How about fixing your family? What kind of father are you? 

And now you’re drunk at church, for Christ’s sake … 

– That a joke, Sara? Making a joke?  

– I’m just saying it’s enough [13]. 

Оцінний маркер у висловлюванні відсутній однак його неважко реконструювати (What 

kind of father are you? → You are a bad father); у той же час базова роль БАТЬКО позначена 

експліцитно (father). 

В процентному співвідношенні кількість імпліцитних маркерів, закорінених на 

імпліцитному виведенні оцінки становить (54%) від усіх вторинних маркерів. 

У другому випадку оцінний маркер наявний, проте знак оцінки, що міститься у 

семантичній структурі лексичної одиниці змінюється у реалізованому висловлюванні на 

протилежний, тобто спостерігається порушення максими відношення Г. П. Грайса (Maxim of 

Relation or Relevance) – “Only say that which is relevant to the topic at hand” [9, c. 41-58].  

Так, в наступній ситуації об’єктивується роль ДРУЖИНА-ПОДРУГА. Чоловік звинувачує 

свою дружину в тому, що подружжя втратило духовний зв’язок:  
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(7) – You’re not hearing me. You’re so goddamn critical! 

– It’s hard with two kids. I don’t need a third. 

– You’re perfect, and I’ve done nothing right in 15 years! You’re not listening! You can’t let go 

of anything! You never listen! You hold on to everything! Why should you be responsible for 

anything?! You’re critical of every fucking thing! [18].  

В цьому прикладі задіян вторинний маркер perfect. Вживаючи прикметник, що містить у 

структурі свого значення сему позитивної оцінки (perfect – being entirely without fault or defect; 

corresponding to an ideal standard or abstract concept; [11]) чоловік об’єктивує не позитивну, а 

негативну оцінку: він навпроти не вважає, що його дружина добре виконує обов’язки, 

передбачені вимогами ролі (You are perfect → You are bad). При цьому, негативна імпліцитна 

оцінка, закорінена на порушенні максими відношення пов’язана із імпліцитною об’єктивацією 

стереотипної ролі, бо підстава референції також виводиться інференційно (You are perfect → 

You are a bad friend). Отже, можна стверджувати про порушення у таких випадках обох максим, 

що спостерігається 46 % від усіх вторинних оцінних маркерів.  

За дескриптивного способу об’єктивації стереотипних ролей в англомовному сімейному 

конфліктному дискурсі висловлювання не містить ані експліцитних, ані імпліцитних оцінних 

маркерів.  

У цих висловлюваннях наявний опис дій / якостей суб’єкта дискурсу, що формує основу 

референції до стереотипної ролі. 

Так, у наступному прикладі цей опис є експліцитним: обурена поведінкою батька, донька 

перелічує його вчинки несумісні із цілою низкою кластерних ролей ЧОЛОВІК (ЧОЛОВІК-

ВІРНИЙ ПАРТНЕР – eyeing other women) та БАТЬКО (БАТЬКО-ГОДУВАЛЬНИК – You spend 

your wages soon as you get ‘em, leaving her to do the best she can with what’s left.) 

(8) – ‘I hate you, Dad!’ 

– ‘Little cow!’ 

– ‘You’re no good. You’re allus drunk … eyeing other women when me mam’s stuck at home 

with your bairns. You spend your wages soon as you get ‘em, leaving her to do the best she can with 

what’s left. She said you were neither use nor ornament, and she were bloody right! [14, c. 245]. 

У іншій ситуації опис є імпліцитним: удавано здивована дружина запитує чи це з нею 

збирається розмовляти чоловік, стверджуючи тим самим, що зазвичай він цього не робить, 

тобто не відповідає стереотипним рольовим вимогам ЧОЛОВІКА-ДРУГА: 

(9) – What do you want? 

– I want to know what’s going on. 

– Right. 
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– You’re obviously upset. If there’s something you want to talk about … 

– Talk? Who, us? Oh, you mean to each other? [15]. 

В обох випадках оцінка, не виражена вербальними маркерами, встановлюється на основі 

пресупозиційного фонду суб’єктів дискурсу: відповідність стереотипу як еталону оцінюється 

позитивно, невідповідність – негативно.  

Викладене дає підстави дійти в и с н о в к у , що за дескриптивно-оцінного способу 

вербальної об’єктивації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі 

власне роль позначається її назвою украй рідко, типовим є експліцитний / імпліцитний опис дій 

сумісних / несумісних з рольовими очікуваннями і вимогами; оцінні маркери при цьому є 

первинними (експліцитними), імпліцитними (виведеними із змісту висловлювання) чи 

нульовими (виведеними з пресупозиційного фонду суб’єкта дискурсу). 

П е р с п е к т и в о ю  роботи є аналіз спонукального та каузального способів вербальної 

об’єктивації стереотипних ролей в англомовному сімейному конфліктному дискурсі.  
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РЕЧЕВЫЕ АКТЫ НЕОДОБРЕНИЯ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Т.В. Давыдова (Харьков) 

 

В статье рассмотрен РА неодобрения, который в зависимости от модификации условий успешности имеет 

шесть типов – порицание, критика, упрек, осуждение, обвинение и оскорбление. Установлены основные 

иллокутивные индикаторы неодобрения в немецкоязычном диалогическом дискурсе – эмоционально-оценочная 

лексика и повествовательный, восклицательный, вопросительный и побудительный коммуникативные типы 

предложения.   

Ключевые слова: неодобрение, оценка, пропозиция, речевой акт, эмотивность.  

 

Т.В. Давидова. Мовленнєві акти несхвалення в німецькомовному дискурсі. У статті розглянуто 

мовленнєвий акт несхвалення, який залежно від модифікації умов успішності має шість типів – догана, критика, 

докір, осуд, звинувачення й ображення. Встановлено провідні іллокутивні індикатори несхвалення в 

німецькомовному діалогічному дискурсі – емоційно-оцінна лексика і розповідний, окличний, питальний та 

спонукальний комунікативні типи речення.    

Ключові слова: емотивність, мовленнєвий акт, несхвалення, оцінка, пропозиція. 

 

T.V. Davydova. Speech acts of disapproval in the German discourse. In this paper the speech act of disapproval 

is drawn, which has six types depending on the modification of the happiness conditions – blame, reproach, critics, censure, 

accuse, insult. The main illocutionary indicators of disapproval have been sorted out: emotional-evaluative vocabulary and 

declarative, exclamatory, interrogative and imperative mood. 

Key words: disapproval, emotivity, evaluation, speech act, proposition.     

 

Одной из закономерностей развития современного языкознания является постоянно 

растущее стремление к более глубокому, тщательному анализу природы человека во всем 

многообразии ее проявлений, в том числе языкового выражения эмоциональной оценки. 

Многочисленные аспекты данной проблемы развиваются на материале различных языков в 

http://www.google.com/cse?cx=014064250541637207752%3A2qf30w-w_8s&ie=UTF-8&q=Rob%20Festinger&sa2=Search
http://www.google.com/cse?cx=014064250541637207752%3A2qf30w-w_8s&ie=UTF-8&q=Todd%20Field&sa2=Search
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/i/in-the-bedroom-script-transcript.html
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/i/in-the-bedroom-script-transcript.html
http://www.hollywood.com/celebrity/197435/Alan_Zweibel
http://www.hollywood.com/celebrity/197441/Jessie_Nelson
http://www.hollywood.com/celebrity/197441/Jessie_Nelson
http://subscene.com/english/the-story-of-us/subtitle-192788.aspx


 41 

рамках лингвистики эмоций [4; 9], теории диалога [5] и лингвопрагматики [1; 3; 10; 11; 12], что 

свидетельствует об актуальности  изучения лингвистических аспектов эмоций, с одной 

стороны, и о большом накопленном учёными эмпирическом материале по данной 

проблематике, с другой. Однако существующие описания эмоционально-оценочных речевых 

актов (далее – РА) нельзя назвать исчерпывающими, остаются невыясненными различия между 

отдельными их типами, а также способы их выражения в немецкоязычном дискурсе. 

Целью данной статьи является установление основных иллокутивных индикаторов 

неодобрения в немецкоязычном разговорном диалогическом дискурсе. В качестве объекта 

исследования выступают высказывания, реализующие эмоционально-оценочные РА 

неодобрения, а в качестве предмета  изучения – иллокутивные индикаторы неодобрения, 

которые анализируются на материале немецкоязычного диалогического дискурса, 

представленного персонажной речью современных драматургических произведений на 

немецком языке. 

В нашем исследовании неодобрительные РА рассматриваютка как подтип экспрессивных 

РА [6]. При этом мы изучаем иллокутивный тип неодобрения, его характерные особенности и 

свойства в целом на основании анализа конкретных РА, реализующий иллокуцию неодобрения 

в конкретном диалогическом дискурсе (ср. макроиллокуции и микроиллокуции [11], РА-классы 

и РА-события [7, с. 67]). 

Говоря об эмоциональной оценке, мы имеем в виду, во-первых, эмотивность, 

развивающуюся на основе эмоционального аспекта когнитивно-коммуникативной деятельности 

и представляющую собой результат интеллектуальной интерпретации эмоциональности [9], и, 

во-вторых, оценку как «мысль субъекта о ценности объекта для него» [8, c. 37]. 

Неодобрительные РА могут выражать различную степень проявления эмоций говорящего, 

неразрывно связанную с его оценкой действий адресата: с одной стороны, выражение эмоций 

включает оценочный компонент (наряду с восприятием и психической реакцией [12, c, 106]), с 

другой стороны, негативная оценка, направленная на адресата, какой бы рациональной она ни 

была, непременно вызывает у него соответствующие эмоции. 

Интенция говорящего в случае неодобрительных РА характеризуется аксиологической 

пропозициональной установкой, которая заключается в негативно-оценочном отношении 

говорящего к выражаемому пропозициональному содержанию. Иллокутивная цель говорящего 

состоит в его стремлении словесно выразить негативную оценку, а перлокутивная цель касается 

воздействия на эмоциональное состояние адресата, стремления вызвать сожаление в 

совершенном, раскаяться [2, с. 101; 6, с. 253; 10, c. 369; 12, c. 20, 52].   

Пропозициональное содержание неодобрительного высказывания (р) характризуется тем, 
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что с помощью пропозиции р говорящий сообщает о прошедшем, настоящем или 

запланированном действии / состоянии адресата и предицирует или имплицирует, что оно 

(действие) не соответствует ценностям, нормам, стандартам, таким образом, адресат 

оценивается негативно. В соответствии с вариациями условий успешности выделяем шесть 

разновидностей неодобрительных РА: порицание, критику, упрек, осуждение, обвинение и 

оскорбление.  

В случае порицания говорящий и адресат находятся в отношении иерархичности 

статусных ролей (учитель – ученик, родитель – ребенок, начальник – подчиненный и т.п.): 

Die Kinder kommen, sie setzen sich an den Tisch, essen. <…> Susi schüttet beim Schauen 

Himbeersaft aus. 

HILDE. Schau, was du gmacht hast, weist nicht aufpassn kannst! (Kroetz, S. 119)  

Если имеет место негативная оценка действий адресата, которые не затрагивают интересы 

говорящего, реализуется РА критики: 

Janne. Gott, ich nähe mir Kleider, gehe ins Kino, lasse mich einladen… 

Arno: Können Sie denn  mit Ihrer Zeit nichts Besseres anfangen? Sie verbummeln doch Ihr 

ganzes Leben. (Bieler, S. 17)  

Если действиями адресата затронуты интересы говорящего, реализуется упрек: 

Dick geht zum Sofa, stellt eine Aktentasche auf den Kaffeetisch: Wie konntest du ihr etwas zum 

Geburtstag schenken und ich steh leer da? Warum hast du mich nicht gewarnt? 

Allan: Sie ist deine Frau. Ich dachte, du wußtest das. (Allen, S. 31) 

Осуждение представляет собой оценку действий адресата, которые, по мнению 

говорящего, являются нарушением нравственных норм поведения:  

OTTO. Daß du was siehst von der Welt. Das is die Rotwand da hintn, und das is die Rückseitn 

von der Brecherspitz, wos im Winter ein Skiabfahrt ham, und wennst kein Dunst hast, siehst auf 

der österreichischen Seitn den Schinter.  

HILDE. Wennst früher auch manchmal an solche Plätz gfahrn wдrst, statt was anderes machen, 

wär vielleicht besser gwesn. 

FRITZ. Wo ich nicht Skifahrn kann. (Kroetz, S. 119) 

Обвинение характеризуется наличием проступка адресата, который привел к 

последствиям, негативным для говорящего или других лиц, что ставится говорящим адресату в 

вину.  

WILLY. Das is meine Sach, wie ich das Geld verdien. Ich brauch erst wieder eine Kraft. 

MARTHA. Wennst nicht besoffn gwesn wärst, wärst nicht vom Moped gfalln. Wennst nicht vom 

Moped gfalln wärst, hättst nicht ins Krankenhaus müssn, tätst nicht hinkn. (Kroetz, S. 49) 
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Оскорбление наблюдаем в случае наличия у говорящего перлокутивной цели задеть 

чувства адресата, обидеть его: 

MARIE. Versoffn bist! 

KARL. Genau. 

MARIE. Asozial bist! 

KARL. Schiach bist! 

MARIE. Ein Hamperer bist! 

KARL. Eine Flitschn bist! (Kroetz, S. 200) 

Неодобрительная оценка проявляется, прежде всего, в лексике, использующейся 

говорящим для языкового оформления своего РА, поэтому эмоционально-оценочная лексика  

представляет самый прямой и четкий иллокутивный индикатор неодобрения. Как носители 

негативной оценки выступают: 

 глаголы и глагольные конструкции, которые негативно характеризуют адресата: ermordern, 

erpressen, fressen, (he)reinlegen, intrigieren, klauen, lügen, meckern, plündern, stehlen, verraten, 

an der Nase herumführen, jdn. auf dem Gewissen haben, sich dumm stellen и т.п., эксплицируют 

негативное отношение говорящего к адресату: auf die Nerven gehen, jdn. satt haben, die 

Schnauze voll haben и т.п.; 

 оценочные прилагательные и наречия, которые приписывают адресату негативные качества 

(интеллектуальные, физические, черты характера): blöd, bescheuert, bekloppt, doof, dumm; 

dick, fett; brutal, feige, undankbar и т.п., либо выражают негативное отношение говорящего к 

адресату: abscheulich, entsetzlich, ärgerlich, ekelhaft, unglaublich, unverschämt и т.п.; 

 имена существительные или субстантивированные части речи, с помощью которых   адресат 

характеризуется по своему поведению: Betrüger, Boss der Bande, Dieb, Erbschleicher, 

Mordbube, Schuft, Schurke и т.п. (что характерно для обвинения), указывается на различного 

рода недостаток: Blödmann, Dummkopf, (Voll)Idiot, Rotznase, Schwätzer и т.п., адресат 

соотносится с определенным животным: Affe, Esel, Hundesohn, Ziege и т.п. (что характерно 

для оскорбления), квалифицируется действие адресата: Blödsinn, Gemotze, Gemeinheit, Lüge, 

Quatsch и т.п.;  

 наречия времени, которые придают характеристике адресата дуративный признак, так что 

высказывания приобретают обобщающий смысл: immer, dauernd, ständig, wieder, häufig и 

nie, kaum, selten. 

Помимо лексических индикаторов неодобрения выделяются типичные возможности 

реализации неодобрительных РА средствам четырех коммуникативных типов предложения: 

повествовательного, восклицательного, вопросительного и побудительного. 
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Иллокуция неодобрения, которая реализуется посредством повествовательного 

предложения, всегда индицируется соответствующей оценочной лексикой. Частотная форма 

таких неодобрительных РА – сложно-подчиненное предложение нереального условия. 

Неодобрительный смысл возникает из факта, что «позитивно оцененное событие 

осуществилось как непозитивное, а негативно оцененное событие осуществится 

соответствующим образом» [13, с. 292]: wenn p, dann q: Wenn du früher auch manchmal an solche 

Plätze gefahren wärest, wäre vielleicht besser gewesen (Kroetz, S. 119). Адресат должен вывести 

при этом соответствующее заключение: Du bist nicht an solche Plätze gefahren und deshalb ist es 

nicht so gut mit dir.    

Структуры p и q могут указывать на различные варианты: wenn p, dann nicht q; wenn nicht 

p, dann (nicht) q: Wennst nicht vom Moped gfalln wärst, hättst nicht ins Krankenhaus müssn, tätst 

nicht hinkn (Kroetz, S. 49).  

Упущение адресата выражается часто с помощью глаголов können, müssen, sollen. 

Говорящий имплицирует, что адресату известны альтернативные возможности поведения: Das 

hätt’s euch früher überlegen müssen (Kroetz, S. 26), Hättst früher sagen müssen (Kroetz, S. 49).  

Объектом неодобрения становится нереализованное положение дел q или нереальное 

желание, если оно не осуществилось по вине адресата:  

ERWIN. Gibt’s keine Suppn? 

HILDA. Heut nicht, sondern Leber und Kartoffel. 

ERWIN. Eine Suppn wär mir lieber gwesn. (Kroetz, S. 21-22) (wenn du mir eine Suppe zubereitet 

hättest)  

Неодобрение, прежде всего обвинение и упрек, реализуется также при помощи называния 

предполагаемой интенции адресата. Для этого существуют такие возможности: 

 wollen + инфинитив относящегося к объекту глагола: Du willst den Franz ins Verderben stürzn 

(Kroetz, S. 26); 

 damit + настоящее время / конъюнктив / um + zu + инфинитив: Du hast es gemacht, um mich 

zu ruinieren (Kroetz, S. 29). 

Восклицательные предложения, с помощью которых реализуются РА неодобрения, чаще 

всего имеют структуру Du bist / Sie sind / Ihr seid + имя существительное / прилагательное, 

которая в речи сопровождается презрительным тоном произнесения. Соответствующая 

интонация подчеркивает негативную оценку. При этом употребляются модальные частицы 

vielleicht, schon, eben: Ihr seid’s keine normalen Leut (Kroetz, S. 26), Du bist ein Schlingel! (Kroetz, 

S. 425), Bist eben ungeduldig in allem! (Kroetz, S. 102), Asozial bist!, Ein Hamperer bist! (Kroetz, S. 

200).  
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В функции неодобрения употребляются эллиптические восклицательные предложения: 

Du Sau! (Kroetz, S. 423), Du Kuh! (Horváth, Bd. 2, S. 387). 

В восклицательных оптативных предложениях говорящий тематизирует свое действие в 

подобной ситуации, имплицируя неодобрение действий адресата: Wenn ich so was vor meiner 

Mutter gsagt hätt! (Kroetz, S. 423). – Du hättest so was vor deiner Mutter nicht sagen sollen. 

РА неодобрения, выражаемый при помощи вопросительного предложения с относящейся 

к прошедшему времени пропозицией, представляют собой риторические вопросы – 

вопросительные конструкции с глаголом на первом месте (в изъявительном или сослагательном 

наклонении): Können Sie denn mit Ihrer Zeit nichts Besseres anfangen? (Bieler, S. 17) – Sie gehen 

mit Ihrer Zeit nicht gut um.  

Риторический смысл имеют и специальные вопросы с ориентируемой на прошедшее или 

настоящее время пропозицией. Особенно это свойство проявляется в специфических вопросах-

упреках с warum, с помощью которых спрашивается о причине определенного негативно 

оцененного поведения. Более интенсивными такие вопросы становятся благодаря модальным 

частицам bloß, eigentlich, aber, auch, nur, междометиям, наречиям времени Na endlich!!! Warum 

kommst du abber aach so spät? (Deichsel, S. 213) – Du hättest nicht so spät kommen sollen. 

Помимо названых форм, любые вопросительные высказывания в соответствующем 

дискурсивном контексте с индикатором (интонация или лексика) могут выражать 

неодобрительные РА. Чаще всего это warum/was-вопросы, то есть вопросы о причине действия 

или упущения адресата. Пропозиция при этом ориентирована на настоящее или будущее, а 

объект имеет признак, неприятный для говорящего: Was verstehst du denn von der Gsundheit, wo 

dir nix fehlt? (Kroetz, S. 420) – Du verstehst nichts von der Gesundheit, weil dir nichts fehlt. 

Побудительные предложения, выражающие неодобрение, характеризуются 

импликативными негативными глаголами (aufhören, lassen и т.п.) или конструкцией sein 

(императив) + оценочное прилагательное: Gehns, seins nicht rentiert und schlafens Ihren Rausch 

aus! (Horváth, Bd. 3, S. 170), Sei ned sentimental! (Kroetz, S. 420), Sei froh, daß man was denkt! 

(Kroetz, S. 422).  

Неодобрение выражается также при помощи сложных побудительных предложений с 

субординационной связью, при этом пропозиции придаточных предложений отражают 

негативно оцениваемые прошлые действия адресата: Schau, was du gmacht hast, weist nicht 

aufpassn kannst! (Kroetz, S. 119), Zahl die Schuldn, diest überall hast (Kroetz, S. 423).  

Проведенный анализ способов реализации неодобрительных РА позволяет сделать вывод 

о том, что основными иллокутивными индикаторами одобрения являются эмоционально-

оценочная лексика и повествовательный, восклицательный, вопросительный и побудительный 
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коммуникативные типы предложения.   

Перспективы  исследования состоят в необходимости определения прямого и 

косвенного способов выражения речевых актов неодобрения, рассмотрения возможностей 

реализации имплицитных РА неодобрения. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ ЖАНРУ  

“ІНТЕРВ’Ю-МОНОЛОГ” СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЖІНОЧИХ 

ЖУРНАЛІВ 

Г.Т. Крижанівська (Львів) 

 

Стаття присвячена аналізу оцінного потенціалу категорії іменника в одному з найпопулярніших жанрів 

сучасної англомовної жіночої преси – жанрі “інтерв’ю-монолог”. Подається кількісна характеристика основних 

семантичних типів іменників у межах жанру та розглядаються їх функціональні особливості. 

Ключові слова: дискурс, жанр, іменник, інтерв’ю-монолог, оцінка, прагматика. 

 

Г.Т. Крижанивская. Аксиологический потенциал имен существительных в текстах жанра 

“интервью-монолог” современных англоязычных женских журналов. Статья посвящена анализу оценочного 

потенциала категории имени существительного в одном из самых популярных жанров современной англоязычной 

женской прессы – жанре “интервью-монолог”. Подается количественная характеристика основных семантических 

типов существительных в пределах жанра, рассматриваются их функциональные особенности.  

Ключевые слова: дискурс, жанр, имя существительное, интервью-монолог, оценка, прагматика.  

 

H.T. Kryzhanivska. Evaluative potential of nouns in the interview-monologue genre of modern English 

magazines for women. The article presented by investigates the role of nouns in the popular genre of modern women’s 

press – the interview-monologue genre. The quantitative distribution of main semantic types of nouns and their functions in 

the texts are analyzed. 

Key words: discourse, evaluation, genre, interview-monologue, noun, pragmatics. 

 

Категорія оцінки належить до найважливіших категорій, без яких людині неможливо 

виробити правильну орієнтацію у світі, належно розуміти явища, які виникають у процесі 

розвитку суспільства [7, с. 7]. Унікальність категорії оцінки полягає у її здатності не лише 

відобразити ціннісну сутність об’єкта для суб’єкта, але й формувати світогляд та впливати на 

поведінку великої кількості людей. З огляду на це, лінгвістичні розвідки мовознавців 

спрямовані на різнобічне вивчення аспектів оцінки та оцінного значення: оцінної модальності 

та логіки оцінок [1; 5], семантико-прагматичних особливостей реалізації оцінного значення [7; 

8], оцінки як типу мовного значення та співвідношення емоційного й оцінного компонентів у 

структурі значення [1; 2; 6; 12], мовних засобів вираження оцінки [7; 10]. Багато праць 

присвячені дослідженню засобів вираження оцінки у ЗМІ [6; 8]. Особлива увага, зокрема, 

звертається на тенденції формування гендерних концептів засобами оцінки у текстах сучасної 

преси [9; 11; 15]. 
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Система певних цінностей є важливою характеристикою дискурсу загалом [9] та 

жіночого дискурсу зокрема. В колективній свідомості існує певний кодекс поведінки, в якому, 

за допомогою спеціальних прийомів, можуть бути виокремлені ціннісні домінанти як в 

етичному, так і в естетичному планах. Думка про те, що мислення жінок має тенденцію значно 

відрізнятися від чоловічого не є новою, як і твердження про більш суб’єктивне та чуттєве 

світосприйняття жінок [3; 14; 15]. Жіноче мислення й, відповідно, мова характеризуються 

більшою концентрованістю на життєвих випадках, більшою емоційністю, меншим 

спрямуванням на домінування [15, с. 37-43]. Аналіз логіко-етичних аспектів, що лежать в 

основі гендерної оцінки, допомагає висвітлити процес виникнення в суспільстві гендерних 

стереотипів, специфіку їх формування і відображення на різних мовних рівнях. Гендерні 

стереотипи складаються й закріплюються у суспільстві за допомогою інституціалізації та 

ритуалізації статі, що знаходить своє відображення у жіночих журналах, які найчастіше 

відтворюють та поширюють гендерні кліше. Відповідно, різноаспектне, в тому числі 

лінгвістичне, вивчення дискурсу цих видань набуває підвищеної а к т у а л ь н о с т і  [11; 15]. 

М е т о ю  цієї статті є дослідити аксіологічний потенціал іменників в одному із 

найпопулярніших жанрів жіночих журналів – жанрі “інтерв’ю-монолог” (ІМ). М а т е р і а л о м  

дослідження слугували 200 текстів цього жанру з таких відомих жіночих видань як Marie Claire 

(М. С.), Cosmopolitan (Cosmo), Woman & Home (W&H) та SHE за 2005 – 2008 роки. 

Для початку слід зазначити, що на позначення цього жанру у англомовній жіночій пресі 

існує декілька назв – first-person narrative, first-person story, personal story. В основі жанру 

лежить одне запитання журналіста до конкретної жінки, котра представлена як реально 

існуюча, на потенційно цікаву для жіночої аудиторії тему. Саме таке трактування цього жанру 

наближає його до інтерв’ю-монологу, у якому також “задається одне запитання на значущу 

тему, щоб отримати на нього розлогу відповідь” [4, с. 163]. Відповідь жінки тут подається у 

вигляді розповіді, певної історії, яка ґрунтується на основі її власного досвіду. Основним 

комунікативним призначенням жанру є поінформувати про певне вирішення проблеми, яка 

стосується приватного життя сучасних жінок. Завданням ІМ є також формувати відповідне 

ставлення до представленої ситуації, завдяки чому відбувається кристалізація та корекція 

світогляду аудиторії. Наративна природа жанру обумовлює такі його конститутивні риси як 

виклад від першої особи, присутність події та наявність сюжету.  

О. Шейгал зазначає, що особливістю іменника є його топікальність, адже саме іменник 

виражає більшість концептів [13, с. 260]. У цій статті увагу концентруємо на функціонуванні 

абстрактних іменників, оскільки зміст абстрактного імені є результатом розуміння, а не 

упізнання, що свідчить про відносність цього імені, його залежність від досвіду мовної 
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особистості [13, с. 262]. У плані аксіології абстрактне ім’я слугує як інструментом, так й 

об’єктом оцінки, однак у цій статті обмежимося дослідженням іменників як інструментів 

оцінки, тобто таких, що виражають ставлення мовця до предмета оцінки. У цьому ракурсі, 

слідом за О. Бєссоновою, виділяємо наступні семантичні типи абстрактних іменників: 

абстрактні іменники дії, стану, властивостей, відносин та події [2, с. 137-139]. Кількісна 

характеристика основних семантичних типів абстрактних іменників у межах жанру ІМ 

представлена у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Кількісний розподіл основних семантичних типів абстрактних іменників  

у текстах жанру ІМ 

Семантичні групи Відносна кількість, % 

Іменники дії 42,5% 

Іменники стану 30,8% 

Іменники відносин 13,1% 

Іменники властивостей 8,9% 

Іменники події 4,7% 

Разом  100% 

 

Як показують результати аналізу, домінуючими у жанрі ІМ виявилися абстрактні 

іменники дії (42,5%) та стану (30,8%), що не лише випливає із потенціалу цих семантичних 

типів, а й узгоджується з наративною природою жанру та особливостями жіночої аудиторії: її 

увагою до деталі, емоційністю. Присутність у жанровому вокабулярі оцінних лексем, які 

належать до інших семантичних типів абстрактних назв, надає жанру виразного аксіологічного 

звучання. Неоднорідність семантики зазначених семантичних типів іменників дозволяє 

виділити у межах кожного певні семантичні групи.  

Семантичний тип іменників дії може бути представлений іменниками мовленнєвої, 

фізичної, ментальної, емоційної дій [2, с. 140]. Дослідники неодноразово наголошували на 

необхідності спілкування для жінки, що диктується її психологічними особливостями [15, с. 

87]. Аспектом оцінки при виборі іменника є не лише характеристика мовленнєвої дії, а й 

прагматична ситуація, за якої ця мовленнєва дія має місце: її тривалість, розподіл ролей тощо: 

Just a single conversation with him had made me feel adult (M. C. Jan 2007); If we weren’t having 

flirty chats, he was giving me lingering sidelong glances (M. C. Jan 2006); She’d steal cash from his 

wallet which sparked even bigger rows (M. C. March 2008). У наведених прикладах семантично 
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нейтральний іменник conversation отримує позитивну конотацію через відсутність у його 

дефініції семи домінування, вказуючи на неформальність ситуації спілкування. Використання 

іменника chat свідчить про приятельські стосунки, довільну манеру спілкування, невимушену 

атмосферу, надаючи мовленнєвій дії меліоративного забарвлення. Іменник row характеризує 

мовленнєву дію як неприємну через присутність негативних емоцій, що провокують її, надмір 

шуму, підвищення тонів та конфліктність самої атмосфери спілкування.  

Чимала кількість іменників мовленнєвої дії у текстах ІМ свідчить про важливість акту 

комунікації для жінки, а їх аксіологічний потенціал грунтується на відповідності чи відхиленні 

від таких норм як рівноправ’я, відсутність перешкод, кооперація, довіра, взаємоповага та 

взаємопідтримка. Через абстрактні іменники мовленнєвої дії читачі отримують інформацію не 

лише про комунікативний акт, а й про його учасників та подію загалом. 

Абстрактні іменники ментальної дії з’являються у вузлових моментах розповіді, 

вказуючи на логічність та послідовність у прийнятті певного рішення, а тому отримують у 

контексті позитивне забарвлення: The general consensus was that Andria, Bambos and I had to 

draw up an agreement (Cosmo Jan 2006). Прагматика лексичної одиниці agreement полягає в 

акцентуванні спільності зусиль щодо вирішення проблеми.  

Важливу роль у ІМ відіграють іменники фізичної дії. Завдяки своїй концептуальності, 

вони, поряд з іншими іменниками, складають ключові слова тієї чи іншої розповіді. Оцінний 

потенціал цих лексичних одиниць полягає у здатності іменника назвати, й тим самим оцінити, 

ту чи іншу фізичну дію як добру чи погану для жіночого сприйняття. Наприклад, у ІМ, що 

піднімає проблему відносин чоловіка та жінки, прагматика іменників фізичної дії полягає у 

характеристиці фізичних дій як прийнятних або неприйнятних, що є підставою для оцінки 

стосунків загалом: There was no tenderness, just some humiliating shoves, after which he accused me 

of not being a virgin (M. C. Dec 2005). Використання експліцитно-пейоративного іменника shove 

для позначення дій чоловіка надає негативної оцінки стосункам. Підтвердженням та 

посиленням його негативного потенціалу слугує означення humiliating, яке доводить, що така 

груба, недбала поведінка чоловіка є принизливою для жінки.  

Абстрактні іменники емоційної дії називають дію як таку, що передбачає залучення 

емоцій. Часто експліцитна оцінка емоційної дії випливає безпосередньо із дефініції лексичної 

одиниці: I just wanted the hurt to stop (M. C. May 2006). Сема шкоди у значенні іменника hurt 

характеризує представлену дію як негативну. Ці лексичні одиниці також певним чином 

прогнозують емоційний стан мовця чи вказують на його інтенсивність: After the explosion of 

feelings I felt a little tremor of excitement (W&H Aug 2005). Використання іменника explosion, який 

у своїй дефініції містить сему несамовитості, характеризує гостроту почуттів, що відчувають 
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герої ІМ. Іменник tremor інтенсифікує стан збудження героїні, адже сема неспокою є 

характерною для обох (tremor та excitement) слів.  

Абстрактні іменники стану передають загальний емоційний стан героїнь у текстах жанру 

ІМ. Найчисленнішою тут є група абстрактних іменників емоційного стану, що виправдовується 

прагматикою жанру – через емоції вплинути на аудиторію. Ці лексичні одиниці покликані 

відобразити емоційні почуття жінки у межах тієї чи іншої ситуації, події й, тим самим, оцінити 

її. Вони є своєрідними барометрами емоційної атмосфери, вказують на породження, пік чи спад 

напруги: I became aware of a new tension in the house. <…> It triggered a deep pain in me. <…> I 

was about to learn about the true horror of their lives (M. C. Dec 2005). Розповідаючи про вплив 

режиму Саддама Хусейна на свою сім’ю, героїня використовує іменники tension та pain, щоб 

передати напругу та страждання родичів. Вибір іменника pain свідчить про спробу передати не 

лише фізичне, але й душевне страждання та біль цих людей; пейоративне забарвлення іменника 

horror лягає на усю подальшу оповідь. Поява однієї емоції провокує та аргументує появу іншої, 

надаючи текстам ІМ емоційного звучання.  

Присутніми у ІМ є абстрактні іменники фізичного стану людини, проте визначальну, 

жанрорелевантну роль відіграють ті лексичні одиниці, які репрезентують суто “жіночі” 

моменти реальності: bleeding, pregnancy, lactation тощо. Довірлива атмосфера спілкування 

жанру дає можливість торкнутися найінтимніших подробиць та деталей життя сучасної жінки. 

Незважаючи на різноманіття відчуттів, що супроводжують такі різні фізичні стани як радість 

вагітності та післяпологова депресія, прагнення фізичної близькості та оргазм, вони, у певній 

мірі, відомі більшості жінок, тому поява у розповіді іменника, який називає той чи інший 

фізичний стан героїні, викликає в аудиторії певні асоціації, пов’язані з цим станом.  

Ці лексичні одиниці є ключовими у розповідях, що піднімають проблеми пов’язані зі 

здоров’ям сучасної жінки. На сторінках жіночих журналів читачі мають можливість прочитати 

про причини, перебіг та наслідки таких “сучасних” недугів як, наприклад, анорексія, дізнатися 

про нові методи боротьби з безпліддям, новинки пластичної хірургії, вплив гормональних 

препаратів на фізичний стан жінки тощо. Наприклад: Living with ME – myalgic encephalopathy, 

or chronic fatigue syndrome – is like permanently walking a tightrope. ME brings exhaustion, muscle 

weakness, night sweats, flue-like symptoms, difficulty concentrating, mood swings and depression (She 

Aug 2005). Низка симптомів зазначеного захворювання включає не лише лексичні одиниці 

фізичного, а й емоційного станів, вказуючи на тісний взаємозв’зок емоційного та фізичного у 

психіці жінки. Загалом, іменники фізичного стану з’являються побіжно і є лише доповненням у 

оцінці ситуації чи події. Важливою є їхня роль у плані інтимізації розповіді, коли описується 

вплив обставин, які окрім фізичних, мають ще й емоційні наслідки.  
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Абстрактні іменники соціального стану складають найменший відсоток від усіх 

іменників стану, що є логічним підтвердженням комунікативно-розважальної спрямованості 

жанру. Дещо вищий відсоток належить лексичним одиницям, що називають стан речей. На 

протилежних полюсах аксіологічної шкали є лексеми, семантика яких відрізняється вказівкою 

щодо сприятливості чи несприятливості даної ситуації / стану для досягнення певної мети [2, 

с.145]. Аксіологічне забарвлення цих лексичних одиниць відображає та формує стереотипи 

соціальних цінностей сучасної жінки, наприклад: The hardship made me fight. <…>It focused on 

poverty and violence, which I could relate to because of my own childhood (M. C. July 2006). Вибір 

іменників hardship, poverty визначає соціальний стан героїні як неприйнятний, такий, що не дає 

можливості жінці реалізуватися й жити повним життям. Підтвердженням є наявність сем 

“труднощі”, “нестача” у словах hardship та poverty, що надає їм пейоративного звучання. 

Оцінні абстрактні іменники відносин, ставлення, стосунків репрезентовані двома 

основними типами – соціальним та емоційним [2, с. 148]. Іменники соціального та емоційного 

ставлення мають на меті не лише охарактеризувати, а й дати оцінку об’єкту, ситуації та події 

загалом, наприклад: As our addiction grew, we shut ourselves off from the world. <…> We’d look at 

each other with mischievous guilt <…> I felt trapped by my addiction (M. C. June 2006); My 

obsession with food also had side effects. <…> Anorexia became my friend and obsession (Cosmo Jan 

2007). Пейоративні семи “шкідливість” та “неспроможність самостійного вибору” лежать в 

основі дефініції іменника аddiction, експліцитно характеризуючи звичку героїні вживати 

наркотик як негативну. Семи “одержимості”, “залежності” іменника obsession також 

спонукають до різко негативного ставлення до проявів анорексії.  

Особливої уваги у межах цієї семантичної групи заслуговують іменники сильного 

почуття, що супроводжує оцінку у ставленні. Так, словникова дефініція іменника lust 

характеризує його як одиницю різко негативного ставлення, проте, як показало наше 

дослідження, у текстах ІМ ця лексична одиниця набуває позитивної конотації: Lust soon 

overtook the nerves (M. C. Feb 2006). В основі такої десемантизації лексичного значення є 

наявність у семантиці слова основного понятійного та різних побічних супутніх семантичних та 

емоційних моментів [2, с. 150]. Емоційно-оцінні обертони, як структурний компонент 

лексичного значення іменника lust, формуються на основі стійкого зв’язку у свідомості мовця 

поняття в цілому та необмеженого правилами почуття задоволення, що асоціюється з ним. 

Інтимність, довірлива ситуація спілкування жанру дозволяє героїням без пересторог описати 

свої найпотаємніші відчуття, бажання та думки. Використання іменника lust, зокрема у опозиції 

з іменником nerves, говорить не лише про його позитивне забарвлення, а й свідчить про те, що у 
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межах жанру аксіологічний заряд лексичної одиниці в більшості випадків випливає з того, 

змінюється стан героїні на краще чи ні.  

Перейдемо тепер до абстрактних іменників властивостей, які називають якісні 

характеристики своїх живих і неживих носіїв. Аксіологічний аспект лексичних одиниць цього 

семантичного типу відображає певні естетичні, суспільні та нормативні характеристики 

сучасної людини з точки зору жіночого сприйняття. Зокрема, кожна з героїнь ІМ виділяє одну 

чи кілька рис, які є важливими для вирішення ситуації чи проблеми, з якою вона зіткнулася: 

She’s been a great source of wisdom at some of my lowest moments (She August 2005). Для героїні, 

котра страждає від синдрому хронічної виснажливості, такою рисою є мудрість: вміння 

розумно підійти до проблеми може стати її частковим вирішенням.  

Іменники властивостей привносять у розповідь оцінку різноманітних ситуацій, у яких 

опиняються героїні, сприяючи деталізації, інтимізації та драматизації текстів ІМ: I’d do a 

striptease to get us in the mood and break up the initial awkwardness (M. C. Feb 2006); I work for a 

different practice now, and I have much more flexibility (SHE Sep 2005). Іменник awkwardness 

містить у своїй дефініції семи “незручність”, “ніяковість”, конотуючи напругу у спілкуванні й 

характеризуючи ситуацію як несприятливу для спілкування й налагодження стосунків. Іменник 

flexibility вказує на формування прийнятної ситуації для діяльності героїні: сема “адаптування” 

привносить у контекст позитивну оцінку ситуації, оскільки та передбачає зміни відповідно до 

бажань та потреб героїні. Таким чином, прагматика іменників властивостей у текстах 

досліджуваного жанру спрямована на акцентування та формування важливих рис характеру 

сучасної жінки, у них знаходить відображення система її етичних, моральних та суспільних 

цінностей.  

Семантичне тлумачення оцінних абстрактних іменників події та ситуації передбачає 

назву того, що відбувається [2, с. 143]. Окрім загально-оцінних іменників, які містять 

інтегральну сему “подія” (tragedy, miracle, misfortune), сюди також відносимо іменники, які 

позначають ситуації, що мають особливе значення для жінки – date, flirt, affair, funeral, 

marriage, fling та ін. Аксіологічний потенціал цих лексичних одиниць відбиває позитивність чи 

негативність емоцій, які переживає жінка при тій чи іншій події, ситуації і великою мірою 

залежить від контексту. У багатьох випадках аксіологічно-нейтральні іменники набувають 

оцінну забарвленість, якщо вони виражають ті ситуації, за яких жінка має можливість 

реалізувати бажані можливості. Таким чином, у межах жанру у структурі лексичного значення 

відбуваються зміни і на перший план виходить образно-оцінний компонент, який грунтується 

на різних фізичних, соціальних, психічних ознаках жіночої аудиторії. 
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Отже, як показало дослідження, аксіологічний потенціал іменників у текстах жанру ІМ 

ґрунтується на різних фізичних, соціальних, психічних ознаках аудиторії жіночих журналів, 

сприяє формуванню у свідомості читачів чітких норм та пріоритетів, а відтак, доводить, що 

оцінні іменники є експліцитним засобом формування ідеологічного потенціалу цього жанру. З 

огляду на це, п е р с п е к т и в н и м  видається дослідження інших класів слів у межах жанру, 

зокрема, їх жанротвірний потенціал та роль у відображенні ідеологічної спрямованості 

сучасних англомовних жіночих журналів. 
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УДК 811.133’42 

СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕМПОРАЛЬНОЇ 

РЕФЕРЕНЦІЇ (на матеріалі французької мови) 

Л.М. Могила (Івано-Франківськ) 

 

У статті розглядаються деякі загальні характеристики семантики і прагматики темпоральної референції 

презенса індикатива, що являється центральним структурним компонентом в організації мовної системи, яка 

визначає потенційні функції цієї форми в мовленні. Темпоральна референція аналізується в плані семантико-

прагматичної взаємодії з урахуванням опозиції дейксис/анафора, а також розмежовуються автономні та 

неавтономні темпоральні конструкції.  

 Ключові слова: актуальна референція, віртуальна референція, анафора, дейксис. 

 

 Л.Н. Могила. Семантико-прагматические аспекты темпоральной референции. В статье 

рассматриваются некоторые общие характеристики семантики и прагматики темпоральной референции презенса 

индикатива, который является центральным структурным звеном в организации языковой системы, которая 

определяет потенциальные функции этой формы в речи. Темпоральная референция анализируется в плане 

семантико-прагматическом взаимодействии с учетом оппозиции дейксис/анафора, а также различаются 

автономные и неавтономные темпоральные конструкции.  

 Ключевые слова: актуальная референция, виртуальная референция, анафора, дейксис. 

 

 L.M. Mohyla. Semantics and pragmatics aspects of temporal reference. The article deals with the general 

characteristics of semantics and pragmatics of temporal reference of the Present Indicative, the central structural component 

in the language system organization, which determines its potential functions in speech. Temporal reference is analysed as 

semantic-pragmatic interaction taking into consideration the opposition deixis/anaphora, autonomons and non-autonomons 

temporal expressions are distinguished. 

 Key words: actual reference, virtual reference, anaphora, deixis. 

 

Взаємодія семантики і прагматики являється одним з центральних питань лінгвістичної 

теорії. Постановка такого питання зумовлена тим, що сучасне тлумачення деяких мовних 

одиниць пов’язане тільки в плані семантики. Проте, як показує аналіз корпусу прикладів, 

тлумачення темпоральних форм тільки в семантичному плані недостатнє для повної 

характеристики простого та складного мовного знаку. Іншими словами, семантичний підхід 

(семантична номінація) недостатній для аналізу тих значень темпоральних форм, які 

використовуються в мовленні (п р е д м е т ). Це зумовлює а к т у а л ь н і с т ь  нашого 

дослідження. М е т а  статті полягає в тому, щоб розглянути деякі загальні характеристики 

референції темпоральних форм в аспекті взаємодії їх семантики і прагматики з урахуванням 



 56 

дихотомії мова/мовлення. М а т е р і а л о м  дослідження обрана форма теперішнього часу 

індикатива, а також деякі інші темпоральні форми. 

Семантика теперішнього часу індикатива не отримала однозначного витлумачення в 

традиційних французьких граматиках. Це зумовлено тим, що форма теперішнього індикатива 

позбавлена значення, яке передавало б синхронність дії з моментом мовлення (тоді як Present 

Continuous англійської мови таке значення має). Поняття «теперішній час» дуже широке і 

охоплює теперішній час продукування висловлення, сприйняття, дії тощо. Це так звана 

референтна прагматична сторона. Крім того, існує ще конвенціональне значення в мовній 

системі, що означає тільки дію. Структуротворча експансія теперішнього часу в мовній системі 

зумовлена тим, що власне значення теперішнього часу являє собою синтез минулого й 

майбутнього, які відповідають моменту реалізації дії в теперішньому часі. Однак у реальності 

саме значення теперішнього відсутнє, воно може бути виражене тільки перифразою типу être en 

train de або певним колом дейктиків. 

Особливості теперішнього часу визначаються тим, що він перебуває на умовній межі між 

минулим і майбутнім. При цьому деякі лінгвісти не враховують динаміку системи мови, а свої 

висновки будують на інтуїції. Іншими словами, презенс індикатив не розглядається в плані 

дихотомії мови/мовлення, що ускладнює вирішення питання про його віртуальне та актуальне 

значення. Значення презенса індикатива мотивоване його позицією в мовній системі, яка визначає 

потенційні функції цієї форми в мовленні. Структуротворча роль презенса індикатива в системі 

мови дозволяє його вживання в минулому чи майбутньому часових планах: 

1. En 1455, le 5 juin, Villon se prend de querelle avec un prêtre, Philippe Sermoise, et le tue. 

2. Je prends rendez-vous demain et explique par téléphone au médecin la raison de ma visite. 

В першому прикладі презенс вживається для позначення минулих дій, в другому – 

майбутніх. Без урахування співвідношення мови і мовлення, без дослідження системи мови не 

може бути розв’язаною проблема визначення теперішнього часу. 

Загальний перелік тих значень презенса, що вживаються в мовленні, не вичерпує всіх 

значень (експліцитних та імпліцитних), які набуває ця форма в мовленні. Це являється 

відображенням їхніх референтних властивостей (о б ’ є к т  д о с л і д ж е н н я ). 

Автономність/неавтономність темпоральної референції. Визначення темпоральної 

референції – одна з основних проблем прагматики, що пов’язана з мовою і мовленням, а також 

із співвідношенням значень часових форм. В мовленні інтерпретація темпоральної референції 

висловлення пов’язана, насамперед, з визначенням її інтервалу. Іншими словами, зрозуміти 

висловлення означає зрозуміти його темпоральну референцію, тобто визначити темпоральний 

інтервал, на який вказує висловлення [3, с.43].  
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Мається на увазі, що такий інтервал встановлюється відносно моменту висловлення або 

через посередництво іншого темпорального маркеру (темпорального прислівника, обставини 

часу, підрядним темпоральним реченням та ін.). В наведених нижче прикладах дієслівний час 

не містить суттєвої інформації для темпоральної референції [3, с.50]: Hier, je rencontre Marie. En 

1982 Paris était encore habitable. Lorsque j’étais à Paris, l’inflation était de 13%. Дієслівні часи 

відіграють не визначальну, а тільки інформативну роль для встановлення темпоральної 

референції.  

Важливо відзначити, що висловлення з точки зору дихотомії мова/мовлення 

характеризується віртуальною і актуальною темпоральною референцією. Актуальна референція 

– це сегмент реальної дійсності (часового простору), що позначається реалізованою в мовленні 

моделлю речення і мовними маркерами зі значенням часу. Віртуальна референція визначається 

як узагальнене системно-мовне значення моделі речення, яке здатне реалізуватись в мовленні 

при певних умовах [2, с.64]. Актуальна темпоральна референція означає ту частину змісту 

висловлення, яка доповнює системне значення моделі речення і залежить від контексту ситуації 

мовлення та від інтенції мовця. Актуальна референція відповідає тому, що традиційно 

називають референцією, тоді як віртуальна референція відповідає значенню (sens). 

Відповідно до такого тлумачення референції дослідники розрізняють автономні і 

неавтономні темпоральні конструкції. Автономні конструкції, в основі яких міститься 

віртуальна референція, можуть використовуватися, щоб реферувати актуально. Прикладом 

автономності можуть бути календарні вирази такі як en 1963, le 22 novembre 1963, що 

визначають темпоральну референцію висловлення автономним способом: вони не мають 

потреби в іншій інформації для визначення темпоральної референції: Nous sommes mercredi le 

10 mars, demain il n’y a pas de classe (Troyat). У першій предикативній частині наведеного 

прикладу календарний вираз le 10 mars встановлює автономну актуальну референцію, де 

фіксується точка референції, в другій предикативній частині визначається неавтономна 

актуальна дейктична референція. 

Неавтономні конструкції не мають віртуальної референції або віртуальна референція 

включає умови їхньої актуалізації [3, с.90]. Оскільки темпоральні вирази такі як maintenant, à 

huit heures, demain, dans huit jours, il y a une semaine несамостійно фіксують темпоральну 

референцію, вона залежить від моменту висловлювання. Отже, темпоральні дейктичні вирази 

неавтономні [4, с.156].  

До неавтономних відносяться також анафоричні сполучення такі як ce jour-là, le 

lendemain: віднесення темпоральної референції до фрази, яку вони визначають, залежить від 
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іншого автономного чи неавтономного виразу [там же]: Le lendemain j’embarque Sophie dans son 

avion (Cardinal). 

Таким чином, можна виділити два типи темпоральних неавтономних конструкцій: 

дейктичні темпоральні сполучення, які отримують темпоральну референцію відносно моменту 

мовлення, і анафоричні, які потребують допомоги іншого темпорального виразу для 

встановлення своєї референції. 

 Поряд з цим існують автономні сполучення: часові прислівники, темпоральні вирази чи 

речення (il était une fois, un jour, lorsque Jean arriva, en 1997, le 5 avril, au coucher du soleil, la 

nuit), що дозволяють неіндексальним способом визначити темпоральну точку відліку (точку 

референції), відносно якої інші темпоральні маркери (дієслівні часи) встановлять свою 

темпоральну референцію: Et puis, un jour, William Bagot ouvre ses ailes et vole vers Londres où 

l’attend la gloire. Justin Merlin imagine les adieux, les chevaux qui attendent devant le perron 

(Triolet). В наведеному прикладі підкреслене слово фіксує автономну актуальну референцію. 

Аналізуючи наведені нижче приклади Ж. Мешлер робить припущення, що дієслівні часи 

мають тільки віртуальну референцію [4, с.160]: 

1. Jean a mangé de la choucroute. 

2. Jean mangeait de la choucroute. 

Поза контекстом цим двом висловленням з точки зору віртуальної референції властива 

темпоральна інформація: подія (Jean mange de la choucroute), що описується, відбувається до 

моменту мовлення. Потрібно звернути увагу, що в цих двох прикладах є відмінності між passé 

composé i imparfait. Перша різниця стосується виду: висловлення в passé composé передбачає 

перфективність, висловлення в imparfait поза контекстом не виражає перфективний чи 

імперфективний характер дії. Саме контекст дає відповідь на аспект референції. Крім того, 

висловлення в passé composé є автономним: для встановлення актуальної референції воно не 

має потреби в іншому автономному вираженні. Висловлення в imparfait неавтономне, оскільки 

з точки зору його інтерпретації, воно не являється повним, не здатне самостійно встановити 

актуальну референцію. Між passé composé i imparfait існує функціональна і референтна 

відмінність. 

Таким чином, зона актуальної референції – це результат вживання темпоральної форми. Цей 

результат виникає при реалізації висловленням своїх номінативних функцій в мовленні. Поза 

цими функціями часові форми мають тільки віртуальну референцію. Значить, граматичне 

вираження (дієслівний час) має тільки віртуальну референцію. При відсутності у висловленні 

індекса саме контекст дозволяє встановити темпоральну референцію висловлення. 
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Дослідники відмічають, що анафоричні темпоральні вирази поєднані кореференцією з 

темпоральним референційно автономним виразом, для того, щоб визначити актуальну 

референцію [3, с.91]. Порівняймо два приклади: 

1. Jean mangeait de la choucroute. 

2. Avant son ulcère à l’estomac, Jean mangeait de la choucroute. 

Можна відзначити, що в першому прикладі відсутня темпоральна точка відліку (point de 

repère), яка дозволяє інтерпретувати темпоральну референцію. В другому прикладі аvant son 

ulcère à l’estomac визначає темпоральну актуальну референцію. Очевидно, описати процес 

темпоральної референції другого прикладу можна наступним чином: 

 son ulcère à l’estomac – подія, що містить темпоральний орієнтир (repère temporel); 

 аvant son ulcère à l’estomac – період, що містить актуальну референцію; 

 Jean mangeait de la choucroute – минула подія одночасна періоду, що містить актуальну 

референцію; 

 лексичний корелят: x mange y імплікує лімітовану тривалість події, що описується; 

 граматичний корелят: – ait відмічає, що описувана подія повторювалася кілька разів в 

періоді, що містить актуальну референцію. 

Іншими словами, актуальну референцію темпорального виразу визначають як період 

(момент чи інтервал), що призначається висловленню, в якому вона проявляється. Віртуальна 

референція вираження представляє сукупність умов, що дозволяють визначити актуальну 

референцію.  

Відповідно до такого визначення, темпоральна референція номінує певний момент часу, 

який може бути вказаним (процес актуальної референції) або згадуватися, не будучи 

визначеним (віртуальна референція). Визначення темпоральної референції пов’язане із 

основними функціями прагматики, яка визначає загальну направленість висловлення, що 

зумовлює дейктичне чи анафоричне вживання дієслівних часів. 

Опозиція дейксис/анафора при темпоральній референції. Темпоральна референція може 

набувати дві різні форми – дейктичну чи анафоричну. В сучасній лінгвістиці виділяють пряму, 

непряму, вказівну, дейктичну і анафоричну референцію [5, с.349]. Власні назви служать для 

здійснення прямої референції: Marco Polo est aussi un personnage des Villes invisibles d’Italo 

Calvino. В наступному прикладі підкреслене слово, яке вживається в переносному значенні, 

визначає непряму референцію: L’omlette au jambon est parti sans payé. Особові займенники 

першої особи служать для здійснення дейктичної референції: J’ai mal aux dents. Вказівну 

референцію розглядають як форму дейктичної референції: A montrant de la main C: «Cet enfant a 
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de la fièvre». На відміну від займенників першої особи, особовий займенник третьої особи 

вказує на анафоричну референцію: Pierre a perdu son chapeau. Il est distrait. 

Аналіз прикладів показує, що темпоральна і особова референція становлять паралелізм, 

аргументами якого стають особова і темпоральна анафора. Для пояснення такого паралелізму в 

граматичній літературі використовуються наступні терміни: нелінгвістичний антецедент, 

визначений антецедент, невизначений антецедент [3, с.83]. 

Нелінгвістичний антецедент тлумачать наступним чином: паралельно до займенника 

третьої особи, який може вживатися без лінгвістичного антецедента, минулі часи можуть 

реферувати до періоду, що не згадується в мовленні: Elle m’a quitté. Je n’ai pas éteint le four. При 

цьому минулі часи функціонують як займенники третьої особи, теперішній час як займенники 

першої особи: вони є індексальними і аутореферентними.  

Відношення між анафоричним елементом і його визначеним антецедентом зумовлює 

анафору. Так, відношення між займенником третьої особи il і власною назвою Sam паралельне 

до того, що існує між темпоральною морфемою passé та іншою темпоральною референцією, що 

функціонує як антецедент:  

1. Sam est marié. Il a trois enfants. 

2. Sheila a donné une réception vendredi soir et Sam s’est saoulé. 

3. Lorsque Jean vit Marie, elle traversait la rue.  

4. Le 21 juin 1960 à 3 heures de l’après midi, Marie eut une idée brillante. 

Коли антецедент невизначений, анафоричне il отримує свою референцію від 

нереференційного антецедента, коли маються на увазі декілька референтів для позначення 

достовірності висловлення: Pedro possède un âne. Il le bat. У цьому випадку фраза достовірна, 

якщо Педро має більш ніж одного осла. Існуюча інтерпретація паралельна для темпоральної 

анафори. 

Механізм темпоральної анафори пояснюється через специфічні властивості семантики і 

прагматики часу. Присутність нелінгвістичного антецедента для темпоральної анафори 

можлива тому, що в кожній фразі минулого часу визначається темпоральна референція, яка 

забезпечується контекстом. У випадку відношення між анафорою і визначеним антецедентом, 

антецедент встановлює час референції фрази. 

Розглядаючи темпоральні анафоричні відношення, Ж.Мешлер систематизує їх в наступній 

таблиці [3, с.85]: 
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              1 phrase 

2 phrase 

Morphème  

temporel 

Conjonction  

temporel 

Adverbe 

temporel 

Morphème 

 temporel 

Il se déshabilla, entra 

dans la salle de bain, 

prit une douche et se 

mit au lit. 

Lorsque Suzanne 

entra, Pierre partait. 

Sheila a donné une 

réception vendredi 

dernier et Sam s’est 

saoulé. 

Conjonction 

temporel 

Lorsque le garçon 

apporta le vin, ils 

remarquèrent qu’ils 

avaient oublié leurs 

chéquiers. 

Lorsque tous les cars 

sortirent après que le 

concert fut terminé, il 

y eut un gros 

embouteillage. 

Samеdi passé, 

lorsque le Salon de 

l’automobile a 

débuté, tous les 

hôtels de Genève 

étaient complets. 

Adverbe 

temporel 

Ils me conduisirent 

dans la salle 

d’opération et me 

mirent sous narcose. 

Trois heures plus tard 

je me réveillais. 

Lorsque Melissa 

quitta la réception, je 

venais de rencontrer 

la femme de ma vie 

un quart d’heure plus 

tôt. 

Cette semaine j’ai 

visité Paris. Mardi je 

suis allé au Louvre. 

Через відношення темпоральних морфем (morphème temporel) ілюструється проблема 

темпорального порядку: час прогресує і точка референції змінюється при кожному висловленні 

в минулому: Il se déshabilla, entra dans la salle de bain, prit une douche et se mit au lit. 

При аналізі відношення conjonction temporelle – morphème temporel вчений звертає увагу на 

те, що час першої фрази фіксує точку референції і передбачає не відношення темпорального 

порядку, а покриття (recouvrement): Lorsque les hommes partent au travail, les femmes restent chez 

elles. В свою чергу при порівнянні відношень між morphème temporеl – conjonction temporelle і 

morphème temporеl – adverbe temporel процес встановлення темпоральної референції не є 

однаковим: 

1. Lorsque Suzanne entra, Pierre partait. 

2. Sheila a donné une réception vendredi dernier et Sam s’est saoulé.  

У першому випадку можна виявити проблему темпорального порядку: саме з прагматичної 

точки зору інтерпретується темпоральне відношення між двома висловленнями. В другому 

випадку, навпаки, це справжнє анафоричне відношення, коли темпоральний прислівник не 

тільки фіксує точку референції, але й дозволяє визначити референцію темпоральної морфеми. 
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Відзначимо, що саме дієслівні часи і темпоральні прислівники можуть вступати у 

відношення темпоральної анафори. Це зумовлює необхідність класифікувати дієслівні часи і 

темпоральні прислівники в аспекті опозиції анафора/дейксис. 

Як було відзначено, при класифікації темпоральних прислівників розрізняють дейктичні 

прислівники (semaine passé, il y a une semaine, hier, maintenant, en ce moment, dans trois jours, 

demain), що фіксують точку референції відносно моменту мовлення, та анафоричні (la semaine 

précédente, la veille, au même moment, plus tard), постійно залежні від контексту. Таку 

класифікацію доповнюють календарні вирази (au 19 siècle, en 1977, en janvier 1965, le 2 mars 

1980), будучи контекстуально незалежними, ці сполучення самостійно визначають дейктичну 

або анафоричну референцію і відіграють роль антецедента в темпоральній анафорі [3, с.87]. 

Основною в теорії темпоральної анафори виділяють проблему класифікації дейктичних чи 

анафоричних дієслівних часів. Так, ряд лінгвістів вказують на анафоричний характер imparfait 

(для встановлення темпоральної референції використовує точку референції попереднього 

висловлення) і дейктичний passé simple (незалежно фіксує референцію) [там же]. Проте, 

аналізуючи наступні приклади, можна побачити протиріччя в такому тлумаченні:  

1. Lorsque Marie entra, Jean téléphonait.  

2. Alors que les joueurs discutaient avec l’arbitre, une bagarre éclata entre spectateurs. 

Очевидно, йдеться про дейктичний характер PS і анафоричний IMP в (1), і навпаки, 

дейктичний характер IMP і анафоричний PS в (2). Розглядаючи наступні приклади, можна вести 

мову про дейктичний і анафоричний характер теперішнього часу в мовленні:  

1. En une seconde je vois les enfants sur l’échelle d’incendie. Dorothée est encore dans la cuisine 

(Cardinal). В наведеному прикладі співпадає час дії і час мовлення, встановлюється дейктична 

референція. 

2. Elle arrive au milieu de la nuit, très tard, c’est presque l’aube. Elle dit qu’elle est en retard à 

cause de l’оrage. Elle se met dans les draps, elle se retourbe contre le mur. D’un seul coup elle 

sombre, elle dort (Duras). В цьому висловленні на фоні першої предикативної частини, де 

фіксується точка референції, розвиваються анафоричні дії наступних фраз.  

Підсумовуючи, відзначимо дейктичний характер презенса в системі мови і 

анафоричний/дейктичний характер вживання цієї дієслівної форми в мовленні. Це означає, що 

не сам по собі дейктичний чи анафоричний клас дієслів являється визначальним, а фактично 

прагматична властивість його вживання. Умови анафоричного відношення не є чіткими і саме 

прагматична інтерпретація визначає відношення темпоральної референції і кореференції. 

Інтерпретація висловлення залежить від контексту. Висловлення й контекст у сукупності 

створюють передумови для прагматичної інтерпретації. Тезис про взаємозалежність контексту 
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та інтерпретації Ж.Мешлер сформулював так: «ви змінюєте контекст, ви змінюєте 

інтерпретацію» [4, с.26]. Важливо підкреслити, що, незважаючи на особливу структуротворчу 

роль презенса в мовній системі, в мовленні він «розділяє» загальні закономірності інтерпретації 

темпоральних форм, зокрема їх дейктичні чи анафоричні референтні вживання. 

П е р с п е к т и в и  дослідження полягають в подальшому аналізі семантики і прагматики 

темпоральної референції. 
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УДК 811.112.2’42 

ИМПЛИЦИТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В РЕАКТИВНЫХ ХОДАХ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА  

М.О. Сидорова (Харьков) 

. 

Статья посвящена установлению иллокутивных типов имплицитных речевых актов, реализующихся в 

речевых ходах, представляющих собой реактивные реплики немецкоязычного диалога. Реактивные имплицитные 

речевые акты в немецкоязычном диалогическом дискурсе представляют собой реакции на квеситивы, директивы, 

комиссивы и ассертивы, которые предполагают передачу соответствующей импликатуры (информационного 

ответа, согласия, отказа (несогласия, возражения)). 

Ключевые слова: диалог, имплицитный речевой акт, иллокуция, реакция. 

 

М.О. Сидорова. Імпліцитні мовленнєві акти у реактивних ходах німецькомовного діалогічного 

дискурсу. Стаття присвячена встановленню іллокутивних типів імпліцитних мовленнєвих актів, що реалізуються у 

мовленнєвих ходах, які є реактивними репліками німецькомовного діалогу. Реактивні імпліцитні мовленнєві акти у 

німецькомовному діалогічному дискурсі являють собою реакції на квеситиви, директиви, комісиви та асертиви, які 

передбачають передачу відповідної імплікатури (інформаційної відповіді, згоди, відмови (незгоди, заперечення)). 

Ключові слова: діалог, імпліцитний мовленнєвий акт, іллокуція, реакція. 
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M.O. Sydorova. The implicit speech acts in reactive moves of the German dialogical discourse. The article 

deals with establishment of illocutionary types of the implicit speech acts, realized in the moves, which are reactive 

remarks in the German dialogue. Reactive implicit speech acts represent in the German dialogical discourse reactions on 

quesitives, directives, comissives and assertives, which assume intending of a corresponding implicature (informative 

answer, consent, refusal (disagreement, objection)). 

Key words: dialogue, implicit speech act, illocution, reaction. 

 

Исследование функционирования имплицитных смыслов в коммуникации на 

естественном языке в современной лингвистике приобретают все большую актуальность  в 

связи с их широким распространением в дискурсе. Антропоцентрическая направленность 

научного поиска на современном этапе дает возможность вскрыть когнитивно-

коммуникативные механизмы реализации различных типов имплицитных смыслов и 

установить их прагматические закономерности.  

В современных лингвистических исследованиях рассматриваются когнитивно-

прагматические и семантические свойства имплицитных смыслов, актуализирующихся в 

различных типах дискурса [1, 2, 3,  6, 11, 12]. Однако нерешенной остается проблема 

зависимости характера и семантико-прагматических особенностей речеактовых имплицитных 

смыслов от положения речевого акта в дискурсе. Очевидно, что имплицитные смыслы 

инициальных речевых актов отличаются от имплицитных смыслов реактивных речевых актов 

иллокутивными свойствами и когнитивными механизмами образования.      

Цель данной статьи – установить иллокутивные типы имплицитных речевых актов (далее 

– РА), которые реализуются в речевых ходах, соотносящихся с реактивными репликами 

немецкоязычного диалога. 

Объект исследования составляют высказывания в реактивных репликах 

немецкоязычного диалога, с помощью которого реализуются имплицитные РА. Предметом  

исследования являются иллокутивные характеристики данных РА, исследуемые на материале 

современной немецкоязычной художественной литературы, отражающей разговорный 

диалогический дискурс. 

Под имплицитным РА понимаем речевое взаимодействие коммуникантов в дискурсе, в 

процессе которого ими конструируются имплицитные смыслы [2, с. 328]. Среди имплицитных 

РА предметом нашего интереса являются импликативные РА, т.е. такие, для выведения 

которых обязательно необходим дискурсивный контекст. Адресат на основании дискурсивного 

контекста и сказанного говорящим производит ряд умозаключений, которые позволяют ему 

вывести имплицитный смысл высказывания – импликатуру.  
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По Г.П. Грайсу, высказывание содержит импликатуру, если в процессе речи говорящий 

дает возможность адресату сделать вывод о некотором состоянии вещей, хотя и не говорит 

прямо, что это состояние вещей имеет место. «При выводе определенной коммуникативной 

импликатуры слушающий опирается на следующую информацию: 1) конвенциональное 

значение использованных слов и знание всех их референтов; 2) Принцип Кооперации и 

постулаты; 3) контекст высказывания – как лингвистический, так и любой другой; 4) прочие 

фоновые знания; 5) тот факт (или допущение), что вся указанная выше релевантная 

информация доступна для обоих участников коммуникации и что они оба знают или 

предполагают, что это так» [5]. 

Наличие адресата и мены дискурсивных ходов обусловливают реализацию 

диалогического дискурса, в котором функционирование импликатур имеет свои специфические 

закономерности. Под дискурсивным ходом понимается последовательность речевых актов, 

которая соответствует понятию реплики в диалоге и определяется границами говорения одного 

коммуниканта [13, с. 113]. 

Как отмечает Т.П. Пенина, реактивная реплика чаще всего является носителем 

имплицитной информации. Такая реплика выполняет определенные функции  на структурном и 

семантическом уровнях: открывает новую тему в развитии диалога, выделяет микротему, 

подтему (функции изменения, выделения, продолжения и др.) [7, с. 4]. Таким образом, 

имплицитные реактивные РА содержанием, с одной стороны, определяют границу 

дискурсивного шага (соответствующего диалогическому единству), с другой – являются 

средством тематического развития дискурса. 

Дискурс может разворачиваться таким образом, что реактивный РА является и 

непосредственным продолжением предшествующего РА, и инициировать последующий РА. 

Тогда трудно провести четкую грань между инициальными и реактивными РА. Одним из 

критериев может служить наличие имплицитного смысла в реактивном РА, т.е. реактивный РА 

с имплицитным смыслом значим в составе диалогического дискурса и в прагма-семантическом, 

и в структурном отношениях.  

В рамках проведенного исследования были установлены иллокутивные типы речевых 

актов, реализующихся в рамках реактивного речевого хода: ответ на вопрос, согласие или отказ 

на директив (требование, просьба, приказ, указание и т.д.), согласие или несогласие на 

комиссив (обещание, предложение услуги), согласие или возражение на ассертив 

(утверждение). Данные иллокутивные типы имплицитных РА выделены на основании 

классификации, разработанной Дж. Р. Серлем [10, с. 175] в модификации Л.Р. Безуглой [2, с. 

165]. 
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В качестве ответа на вопрос реализуются РА ассертивного типа, содержащие 

импликатуру, которая покрывает когнитивный дефицит говорящего. Непрямым ответом 

считается ответ, который требует дополнительного вывода для установления логического 

статуса альтернатив, т.е. из которого можно вывести субъективно-прямой ответ: «реплика-

реакция А является ответом Y-а на вопрос В для слушающего Х в том, и только в том случае, 

если Х может определить, к какому истинностному значению относится каждая из альтернатив, 

задаваемых вопросом, в системе знаний отвечающего Y-а» [9, с. 142]. Например, ответный РА 

может иметь причинно-следственные связи с вопросом:    

„Aber Sie haben nicht gesehen, dass die beiden zur PGH hinübergefahren sind?“ 

„Die Straße macht vor dem Abzweig einen Knick“. (+> Nein, ich habe das nicht gesehen) 

(Steinberg, S.150) 

Причинно-следственные связи между импликатурой реактивного РА и инициальным РА 

являются весьма частотными, что объясняется таким свойством причинности, как способность 

служить индикатором, на что указывает З. Вендлер: «сами причины, подобно фактам, могут 

указывать на другие вещи, вести к ним или объяснять их (indicate, lead to, explain)» [4, с. 271].  

По мнению Е.Э. Разлоговой, имплицитные ответы обладают тем преимуществом перед 

прямыми, что они более информативны: они содержат знания о субъективно-прямом ответе и, 

кроме того, они могут содержать другую полезную информацию [9]. 

В качестве реакций на РА директивного типа имлицитные РА представляют собой 

согласия или отказы. Реализуя РА-директив, говорящий пытается добиться того, чтобы адресат 

нечто совершил. Реакции адресата в таком случае являются его обязательствами или отказами 

осуществить данное положение вещей, т.е. РА-комиссивами. В следующем примере реакция 

адресата на просьбу помочь представляет собой утверждение, из которого выводится 

имплицитное обязательство помочь. Индикаторами имплицитного смысла являются 

характеризация высказывания говорящего как глупого и генерализация действия с помощью 

местоимения alle, что обусловливает активацию скалярной импликатуры: 

„Wollen Sie nun mitmachen oder immer noch nicht?“ 

„Dumme Frage. Er ist mein Bruder. Alle hier wollen helfen. Aber es gibt auch Schweinehunde 

unter ihnen. Deswegen müssen Sie verstehen…“ (+> Ja, ich will mitmachen) (Schneider, S. 194) 

Ответ на побуждение может содержать и импликатуру отказа. В следующем примере она 

активируется с помощью градуальной частицы nur, ограничивающей сферу деятельности 

адресата:   

– Tinko, willst du bei uns mitmachen?- fragen mich die Jungen Pioniere am nächsten 

Nachmittag. 
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– Ich will nur zugucken. (+> Nein, ich will nicht) (Strittmatter, S. 194) 

В случае, если реализуемый говорящим РА относится к комиссивному иллокутивному 

типу, реактивный РА адресата является директивом. Например, такой тип комиссива, как 

предложение услуги, имеет пропозицию, в которой субъектным аргументом  является сам 

говорящий, а предицируемое действие должно совершиться в будущем – говорящий берет на 

себя обязательство совершить некоторое будущее действие или же следовать определенной 

линии поведения.  

В зависимости от того, принимает ли адресат это обязательство, его реактивный РА 

квалифицируется как согласие или несогласие. В этой связи комиссивы являются 

специфической иллокуцией, поскольку их успешная реализация зависит от реакции адресата: 

«если адресат по каким-либо причинам отклонил обещание, его уже нельзя считать таковым», 

что делает их «наиболее социальными» из всех иллокутивных типов [2, с. 224]. 

Специфику отказа как речевого акта определяем вслед за Т.М. Пудровской на основании 

специфики предшествующего РА, с которым отказ связан общим пропозициональным 

содержанием. Отказ как реакция на директив – просьбу или приглашение – характеризуется 

комиссивной иллокутивной целью, которая заключается в отказе говорящего от возможного 

обязательства совершить некое действие. Как реакция на комиссив – предложение услуги – 

отказ характеризуется директивной иллокутивной целью, которая заключается в том, чтобы не 

допустить совершения действия адресатом. В силу вышеуказанной иллокутивной 

двойственности отказ как реакция на директив относится к классу комиссивов, отказ как 

реакция на комиссив – к классу директивов [8]. 

Отказ (несогласие) как реакцию на комиссив наблюдаем в следующем дискурсивном 

шаге, где адресат предложения услуги в целях вежливости объясняет причину имплицитного 

отказа:  

Quitt: Was darf ich euch anbieten? Klaren Schnaps oder Cognac? 

Koerber-Kent: Das verträgt mein Magen nicht. (+ > Ich will nichts trinken) (P. Handtke, S. 64) 

Положительный ответ на комиссив – согласие с тем, что говорящий выполнит 

предицируемое действие, – иллюстрирует следующий пример:    

„Darf ich, Monsieur Dunant?“ stammelt der Korporal verwirrt, während sich Dunant und der 

Vetturin um den Schwerverwundeten bemühen. 

„Dürfen?“ Der Genfer lächelt. „Dürfen? Es gibt keine Verbote, darf sie nicht geben, die der 

Nächstenliebe und Barmherzigkeit Grenzen setzen könnten“. (+> Ja, Sie dürfen mithelfen) 

(Legère, S. 31) 



 68 

Наименее частотными являются имплицитные РА, представляющие собой реакции на 

ассертивы. В этом случае наблюдается согласие адресата с положением вещей, выраженным в 

речевом акте говорящего, либо возражение, предполагающее иную точку зрения адресата. 

Например, эмоциональная реакция адресата на оценочное сообщение говорящего 

свидетельствует о том, что адресат разделяет оценку говорящего:  

„Olof hat ein neues Lieblingsspiel: Kürbisjagd“. 

„So neu ist das nun auch nicht“. 

„Verrückt ist nur, Knud will plötzlich mitmachen“. 

«Knud und Olof wollen zusammenarbeiten? Glaubst du an den Weihnachtsmann?“ (+> Du 

spinnst wohl, das soll doch nicht die Wahrheit sein) (Reich, S. 83) 

 Возражение адресата часто содержит аргументы, опровергающие положение вещей, 

утверждаемое говорящим, что тоже является проявлением причинно-следственных связей в 

речеактовой семантике:   

„Sie können uns also nicht helfen?“ fragt der Hauptmann, er wartet die Antwort nicht ab, er 

fährt fort: “Möglicherweise handelte es sich um eine augenblickliche Verlegenheit, es ist nur 

eine geringe Summe, unbeträchtlich eigentlich…“ 

„Seine Frau arbeitet doch auch!“ stößt Pilarzyk hervor. (+> Er kann nicht bei dem 

Ermordeten Geld ausgeliehen haben) (Steinberg, S. 95) 

Таким образом, можно сделать вывод, что реактивные имплицитные РА в 

немецкоязычном диалогическом дискурсе представляют собой реакции на квеситивы, 

директивы, комиссивы и ассертивы, которые предполагают передачу соответствующей 

импликатуры (информационного ответа, согласия, отказа (несогласия, возражения).  

Перспективы исследования усматриваем в необходимости установления логических 

типов пропозиционального переосмысления при реализации имплицитных РА, реализующихся 

в ходе реактивных ходов в немецкоязычном диалогическом дискурсе, а также когнитивных 

особенностей их функционирования.  
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LES ANGLICISMES DANS LE LEXIQUE DU FRANCAIS CONTEMPORAIN 

P.V. Djandoeva, docteur ès sciences (Kharkov) 

 

П.В. Джандоєва. Англіцизми в лексиці сучасної французької мови.  У даному дослідженні 

розглядаються історичні передумови появи англіцизмів у французькій мові. Пропонується тематична класифікація 

англіцизмів, виходячи з їх предметно-логічних значень. 
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Ключові слова: англіцизми, запозичення, предметно-логічні значення запозичених одиниць, тематична 

класифікація. 

 

П.В. Джандоева. Англицизмы в лексике современного французского языка. В данном исследовании 

рассматриваются исторические предпосылки появления англицизмов во французском языке. Предлагается 

тематическая классификация англицизмов, исходя из их предметно-логических значений. 

 Ключевые слова: англицизмы, заимствования, предметно-логические значения заимствованных единиц, 

тематическая классификация. 

 

P. V. Djandoeva. Anglicisms in Modern French Lexics. The research deals with the historical background to the 

emergence of Anglicisms in modern French. A thematic classification of Anglicisms based on their subject and logical 

meanings has been presented. 

 Key words: anglicisms, loan-words, subject and logical meanings, thematic classification. 

 

 Cet article est consacré au s u j e t  des emprunts anglais dans la langue française comme 

source d’enrichissement de son vocabulaire, ce qui est une question d’actualité dans les études 

contemporaines des linguistes nationaux et étrangers. 

 L ’ o b j e t  d ’ é t u d e  de notre travail sont les anglicismes dans le lexique du français 

contemporain. 

 L ’ i m p o r t a n c e  a c t u e l l e  de cette étude est conditionnée par le fait que dans plusieurs 

langues du monde le procédé de l’apparition des mots nouveaux grâce aux emprunts, ainsi qu’aux 

mots nommés «internationalismes», est une particularité caractéristique des lettres modernes et un des 

objets des recherches linguistiques.  

 L e  b u t  de notre travail consiste en étude des anglicismes et des mots de caractère 

international au niveau paradigmatique autrement dit au niveau du vocabulaire. Montrer comment la 

langue anglaise influençait le français dans son développement historique et présenter la classification 

thématique des emprunts anglais, telle était l a  t â c h e  de notre travail. Les questions soulevées dans 

cet article, en particulier celles qui concernent la classification thématique des emprunts anglais dans le 

français n’ont pas été auparavant envisagées. 

 L e  m a t é r i e l  d ’ é t u d e  sont les anglicismes tirés de différents dictionnaires spécialisés, 

les travaux de recherches des célèbres linguistes nationaux et étrangers, ainsi que les textes contenant 

des mots d’origine anglaise. 

 Dans cette étude nous nous sommes servis avant tout des travaux des auteurs classiques ayant 

une importance toute particulière pour la théorie et la pratique linguistique: V. M. Gak [4], R. A. 

Boudagov [2], V. M. Komissarov [7], L. L. Koutina [9], ainsi que des recherches récents de Z. P. 
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Kréssin [8], A. V. Arolovitch [1], E. F.Volodarskaia [3], G. S. Onoufrienko [11],O. Lougova [10], E. I. 

Chlékova [12].   

Les liens économiques, politiques, culturels entre les nations trouvent leur expression dans 

leurs langues; les nations plus développées sous un tel ou tel rapport peuvent fournir à d’autres nations 

toute une série de mots de contenu correspondant. 

Donc, les emprunts sont une des sources de l’enrichissement lexical d’une langue. Le rôle et la 

place des emprunts dans le lexique d’une langue sont déterminés par les conditions historiques du 

développement de la langue donnée. 

La langue à la quelle le français emprunts les mots dépend étroitement de l’époque et des 

conditions d’interaction des pays différents. Le vocabulaire français contient un certain nombre de 

mots anglais. Il est naturel que les objets et les notions pénètrent dans l’ensemble des mots qui les 

désignent, et réciproquement. 

Historiquement, l’anglais a peu pénétré le français (moins de 4 % du vocabulaire est d’origine 

anglo-saxonne). Cependant son influence croît depuis une cinquantaine d’années du fait de la 

mondialisation des échanges commerciaux et technologiques, dominés par des grandes puissances 

parlant cette langue, le Royaume-Uni et les États-Unis notamment. C’est pourquoi l’utilisation des 

anglicismes est notable dans les secteurs comme l’informatique, les télécommunications et l’économie, 

comme le fut l’italien jadis pour la musique. Un autre phénomène est lié à cet expansionnisme: 

l’anglais tend à être utilisé à la place d’autres langues. Ainsi le français était à l’époque la langue 

privilégiée des relations diplomatiques et des relations contractuelles, mais l’influence des États-Unis a 

fait tomber cet usage en désuétude. Étant la première langue étrangère apprise dans le monde, elle 

bénéficie d’une base unique des locuteurs dans tous les pays sur tous les continents. C’est enfin la 

seconde langue officielle de très nombreux états. Il est vrai que les emprunts se sont accélérés depuis 

une cinquantaine d’années. Un sondage effectué par le Journal officiel montre que 14 % des 

anglicismes d’usage courant ont été introduits en français avant 1800, 22 % entre 1800 et 1850, 9 % 

entre 1850 et 1900, 22 % entre 1900 et 1950, 32 % depuis 1950. En outre, on a relevé dans le Petit 

Larousse, entre l’édition de 1949 et celle de 1960, 105 nouveaux emprunts à l’anglais contre 86 à 

l’ensemble des autres langues étrangères [5]. 

Pendant la période du IX-ième aux XV-ième  siècle les emprunts anglais n’étaient pas 

nombreux malgré les relations prolongées avec les Anglais durant la guerre de cent ans. A titre 

d’exemple on peut citer tels que «bigot», «milord» et quelques autres. Depuis le XVIII-ième siècle les 

emprunts à l'anglais se multiplient. Le développement politique et économique de l'Angleterre, le 

commerce, l'industrie, les sports ont inondé le lexique du français de mots, tels que: cabine, chèque, 

doker, express, interview, reporter, revolver, smoking, square, touriste, trammway, tunnel. 
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Les emprunts les plus caractéristiques pour le XVIII-ième siècle furent les anglicismes; car la 

société française s’intéressait vivement aux questions politiques et économiques, ainsi qu’aux 

institutions politiques de l’Angleterre. Citons quelques emprunts de cette époque: budget, congrès, 

club, gentleman, square, toast, wagon. 

Il est à noter un phénomène curieux. Un certain nombre de mots empruntés à l'anglais sont en 

réalité des mots français apportés en Angleterre lors de la conquête des Normands au XI-ième siècle et 

qui reviennent aujourd'hui plus au moins modifiés à leur pays d'origine. Tels sont: 

Mot anglais Mots en ancien français 

budget (terme de finance) bougette – petit sac 

crochet (terme de sport) crochet – petit croc 

humour (terme littéraire) humeur – état d’âme 

shokhing (qch qui blesse l’honneur) choc (choquier) – heurt  

ticket étiquette – petit écriteau  

trust truste – ensemble des guerriers qui  

 suivaient le roi. 

tunnel (canal souterrain) tunnelle – berceau, voûte. 

Il ne faut donc pas s'étonner que l’anglais, aujourd'hui, ne cesse de se répandre partout. Ce 

facteur externe d'une diffusion mondiale est beaucoup plus sérieux que tous les autres. C’est presque 

toujours pour des raisons contingentes, c’est-à-dire liées aux événements fortuits de l'histoire et non à 

la nécessité des systèmes linguistiques: puissance militaire, domination politique, dynamisme et succès 

économique, toutes causes qui font rayonner une culture et par conséquent la langue qui l’exprime et la 

porte. 

La langue profite de la conquête des marchés. Selon les recherches de N. Gueunier [6] les 

investissements américains ont augmenté de 250 % entre 1960 et 1980; ils constituent aujourd'hui plus 

de 3 % du revenu national [1]. L’internationalisation de l’anglais comme langue du commerce favorise 

les échanges. De cette situation, la langue française en tire nécessairement profit. 

Une autre cause est la puissance et l’efficacité supérieures des recherches scientifiques 

américaines, qui ont une conséquence logique: l’anglais tend à devenir la langue de la science pour le 

monde entier, y compris pour les chercheurs francophones. 

Donc, le monde savant a toujours favorisé, parce qu’il en tirait profit pour la communication, 

une langue internationale. Ce fut jusqu'au début du XX-ième siècle le français, en concurrence, 

cependant, avec l'allemand et l'anglais. C’est l’anglais à peu près seul depuis lors. La mode s’en est 

mêlée par snobisme (encore un mot, emprunté à l’anglais qui veut dire «fatuité») on emploie sans 

aucune nécessité des emprunts anglais: baby, lady, OK et autres. 
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Lorsqu’on parle d’un emprunt d'une langue à une autre, ou de pénétration d'une langue dans 

une autre, il convient de préciser si les faits dont il s’agit appartiennent ou non aux domaines les plus 

structurés de la langue emprunteuse. Ces domaines, que l’on peut considérer comme noyau de la 

langue, sont la prononciation et la grammaire. Le français est une langue à morphologie riche. Les 

formes des verbes, en particulier, varient selon le temps, le mode, la personne, et, le cas échéant, le 

nombre. Il est bien connu que le vocabulaire est beaucoup plus ouvert à l’emprunt et aux influences 

extérieures que ne l'est la grammaire. La raison principale de cette situation est que le vocabulaire est 

beaucoup plus souple parce que moins rigoureusement structuré. On ne peut donc pas considérer qu’en 

y pénétrant, les anglicismes mettent en péril les structures de la langue et rien n’indique que la langue 

française soit aujourd’hui submergée d’anglicismes. Depuis plus d’un millénaire, les usagers du 

français, surtout ceux qui le parlent avec la spontanéité traitent de plus en plus les emprunts. La 

Seconde Guerre mondiale, a également donné une impulsion importante aux anglicismes dans les 

décennies qui ont suivi. Le mot étranger pénètre avec la chose lorsque celle-ci appartient à un 

environnement technique ou culturel trop nouveau pour qu'un mot autochtone la traduise 

adéquatement. Cela vaut pour le français comme pour toutes les langues. Cette extension des emprunts 

à l'anglais tient au fait que la langue la plus parlée du monde, l'anglais est aussi la langue de la 

première puissance économique, politique et militaire, et l'instrument de communication des 

spécialistes de divers sciences et techniques. Si le Dictionnaire des anglicismes de 1990 enregistrait 

moins de 3000 unités lexicales dont près de la moitié sont déjà vieillies, le Dictionnaire des mots 

anglais de 1998, plus vaste, évalue les emprunts à l'anglais de 4 à 5 % par rapport au lexique français 

courant. Il est cependant à constater que beaucoup d'anglicismes appartiennent à des domaines 

spécialisés sont donc assez peu fréquents dans la langue courante. 

Notre étude permet de conclure que la langue est le reflet de la vie du peuple. L’assimilation du 

lexique étranger est positive, car elle favorise l’enrichissement de la langue. L’histoire de la 

pénétration du lexique étranger dans le français est le reflet de l’histoire des relations du peuple 

français avec d'autres peuples du monde. 

Nous partageons l'opinion du savant G. Walter selon laquelle tous les mots empruntés peuvent 

être subdivisés en quelques groupes dont le premier renferme «les emprunts tels quels» qui sont 

translittérés strictement sans intermédiaire d’une langue en une autre en gardant leurs formes 

linguistique, phonétique et graphique. On peut citer entre autres de tels termes techniques que: 

buldozer, broker, dealer. Il est à noter que le mot emprunté ne garde pas toujours sa première 

signification. Citons à titre d’exemple le terme de commerce  «dealer» qui signifie en anglais 

«commerçant» et qui a pour équivalent français  «trafiquant de drogue». 
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Le deuxième groupe est constitué par les emprunts nommés dans la linguistique française 

«nouvelles dérivations» dont le trait spécifique consiste en ce que les mots dérivés sont des emprunts à 

l’anglais, tandis que les unités lexicales qui ont servi de base de formation des nouvelles dérivations ne 

le sont pas. Ainsi, les adjectifs «sentimental» et «romantique» sont empruntés à l’anglais, tandis que 

les noms «sentiment» et «roman» qui ont servi de base de dérivation ne le sont pas.  

Le troisième groupe contient les unités lexicales qui ont acquis de nouvelles significations 

empruntées sur la base des mots déjà existants dans le français. A titre d'exemple on peut citer 

l'adjectif «cultivé» signifiant dans le français «lettré, érudit» et employé quelque temps après à côté de 

son analogue «culturel». 

Enfin, le quatrième groupe renferme les emprunts nommés «traductions et calques» dont la 

spécificité se réduit à ce que le français emprunte parfois aux autres langues des mots d’origine latine 

ou grecque. Citons à titre d’exemple le mot anglais «skyscraper» ayant pour son équivalent français 

«gratte-ciel» qui est la traduction calquée de l’emprunt anglais. Les autres calques: guerre froide, cols 

blancs et cols bleus, homme de la rue. 

Notre tentative d’effectuer une classification thématique des anglicismes compte tenu de leurs 

significations analytiques ou logiques dans le vocabulaire français contemporain nous a permis de 

relever dans leur corps deux groupes principaux dont le premier renferme les termes desservant divers 

systèmes terminologiques et le second réunit les unités lexicales désignant toutes sortes de notions se 

rapportant à la vie sociale. L’étude du premier groupe des emprunts anglais permet de dégager: 

les termes techniques: artefact, buldozer, by-pass, dissector feeder, interfare, gaz-oil, nylon, 

rang, rotary, spot, stock-car, push-pull, tunnel, tuner et beaucoup d'autres; 

les termes scientifiques et ceux d’informatique: ALGOL, alias, alteration, autocode, BASIC, 

bit, byte, clause, computer, débit, laser, maser, multiplexeur, terminal, utilisation, volume; 

les termes économiques et ceux de commerce: business, chèque, marketing, supermarket 

(supermarché), superproduction, trust; 

les termes de brevet: booklet, cash flow, ca veat code, gap, label, know how; 

les termes sportifs: football, boxe, butterfly (=papillon, style de notation, vriquet, croquet, goal, 

golf, jiu-jitsu, jogging, hockey, match, poquer, record, ring, sport, sportsman, sprint, station-service, 

stress, steeple-chose, tennis, volleyball; 

les termes politiques: bill, boycottage, clearing, gangsterisme, impeachment, interview, leader, 

lobby, lock-out, miting, outsiders, UNESCO. 

Parmi les anglicismes du second groupe renfermant les unités lexicales nouvelles auparavant 

absentes dans la langue emprunteuse on peut nommer les suivants: 
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les mots désignant des produits d’alimentation: bifteck (beefsteak)' brandy, cocktail, jin, grog, 

rosbif, sandwich, whisky, tea; 

les mots des objets de toilette: bikini, jersey, jean, pull-over, redingote, shorts, smoking, tweed, 

twin-set, top; 

les mots de la vie courtoise: dandy, gentleman, lady, flirt, milord, miss, mister, lunch, snob, 

speech, spleen, strip-tease, twist, top; 

les mots désignant les moyens de transport: autobus (bus), express, jeep, liner, missile, 

paquebot, tramway, wagon; 

les mots de professions ou d’occupation: broker, cameraman, clown, dispatcher, docker, cow-

boy, dealer, gangster, reporter, speaker, policeman; 

les mots désignant les réalités de la vie quotidienne: bar, briefing, broiler, camera, camping, 

campus, cocktail, confort (comfort), hall, club, hobby, shoping. 

La classification thématique proposée n’a prétention d’être ni complète, ni unique et elle 

pourrait être complétée ou modifiée après les études supplémentaires ultérieures. L e s  

p e r s p e c t i v e s  des études à réaliser pour l’ensemble des problèmes concernant les emprunts 

anglais dans le français consistent, selon l’auteur, en étude du processus d'adaptation des anglicismes 

aux niveaux phonétique, grammatical et sémantique du français contemporain ce qui n’a pas été 

abordé dans cet article. 

 A partir de l’étude effectué on peut noter que les contacts entre les peuples amènent 

inévitablement à l’interaction de leurs langues. La suite de ces contacts est l’échange actif des lexies 

qui pénètrent souvent d'une langue dans quelques autres. C’est pourquoi le fond des anglicismes 

s'accroît toujours dans tous les domaines de connaissances et mérite d’être profondément étudiés dans 

les travaux à suivre. 
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ПРОБЛЕМА ПОЛІСЕМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ 

ПІДСИСТЕМІ МАШИНОБУДУВАННЯ 

О.А. Литвинко, канд. філол. наук (Суми) 

 

Наявність полісемії у термінології є очевидною. До складу англійської термінологічної лексики підсистеми 

машинобудування входять чисельні полісемантичні одиниці. Більшість ключових термінів машинобудування є 

полісемантичними. У термінологічній підсистемі машинобудування метонімія є основним джерелом полісемії. 

Ключові слова: ключові терміни, метонімія, полісемія, полісемантичні одиниці, термінологія 

машинобудування. 

 

О.А. Литвинко. Проблема полисемии в английской терминологической подсистеме машиностроение. 

Наличие полисемии в терминологии является очевидным. В состав английской терминологической лексики 

подсистемы машиностроение входят многочисленные полисемантические единицы. Большинство ключевых 

терминов машиностроения являются полисемантическими. В терминологической подсистеме машиностроение 

метонимия – основной источник полисемии. 

Ключевые слова: ключевые термины, метонимия, полисемия, полисемантические единицы, терминология 

машиностроения. 

 

O.A. Litvinko. The Problem of Polysemy in English Subsystem of Terms – Mechanical Engineering. Polysemy 

in terminology is an evident factor. The English terminology of mechanical engineering subsystem contains numerous 

polysemantic lexical units. Most of key terms of mechanical engineering terminology are polysemantic units. Metonymy is 

the main source of polysemy in mechanical engineering subsystem. 
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У більшості сучасних мов найчисленнішою і найрухливішою частиною словникового 

складу є термінологічна лексика, постійний розвиток та збагачування якої є необхідною 

умовою і прямим наслідком прогресу у тих галузях діяльності людини, з якими ця термінологія 

пов’язана. Важливе місце посідає науково-технічна термінологія, що об’єктивується стрімким 

розвитком нових виробничих та суспільних реалій. Швидке зростання обсягу спеціальної 

інформації у різних галузях науки і техніки неминуче пов’язане з кількісним зростанням і 

якісним удосконалюванням термінології. 

Питання сутності терміна і термінології належить до актуальних проблем лінгвістики. На 

сучасному етапі вчені приділяють особливу увагу систематизації терміносистем окремих 

галузей і вивченню різних аспектів їх утворення та функціонування у системі мови. Розроблені 

окремі питання галузевих термінологій: юридичної термінології – І.М. Гумовська [5], 

економічної – В.Л. Іщенко [6], З.Б. Куделько [11], медичної – І.М. Сологор [14], фізичної 

культури і спорту – О.В. Боровська [3]. У названих працях з’ясовані лінгвістичні критерії 

ідентифікації термінів, вони відмежовані від нетермінологічних мовних одиниць, висвітлені і 

лексико-структурні аспекти відповідної термінологічної лексики. Дослідження природи терміна 

як особливого типу слова збагачує і розширює розуміння когнітивного аспекту тезаурусу [20, с. 

249]. 

А к т у а л ь н і с т ь  даної роботи зумовлена відсутністю спеціальних ґрунтовних 

досліджень англійської термінологічної підсистеми машинобудування. 

М е т о ю  цієї статті є вивчення проблеми полісемії у зазначеній термінологічній 

підсистемі. 

О б ’ є к т о м  дослідження є термінологічна підсистема машинобудування сучасної 

англійської мови. 

П р е д м е т о м  даної роботи є феномен полісемії в англійській термінологічній 

підсистемі машинобудування. 

М а т е р і а л о м  д о с л і д ж е н н я  слугував корпус термінологічної лексики обсягом 

5000 лексичних одиниць, відібраних методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел 

(тлумачних словників термінів машинобудування; перекладних словників термінів 

машинобудування), з рекламних проспектів фірм-виробників продукції машинобудування та з 

періодичних видань у галузі машинобудування. Загальний обсяг опрацьованого матеріалу – 

близько 9500 сторінок тексту. 

Багатозначні, полісемічні лексичні одиниці складають значну частину англійського 

словника. Під полісемією розуміють наявність у однієї і тієї ж лексичної одиниці кількох 
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пов’язаних між собою значень, що зазвичай виникають як результат видозміни і розвитку 

первісного значення даної лексичної одиниці [15, с. 48]. 

У лінгвістиці існує думка про те, що багатозначність слів мови не є випадковою. З одного 

боку, необхідність обмеженого об’єму лексики пов’язана з якісними особливостями 

фізіологічного механізму людського мозку (пам’яті), а з іншого боку – з природою людської 

мови як засобу пізнання, відображення розмаїття явищ навколишнього світу. Багатозначність 

великої кількості слів вважається лінгвістичною універсалією [16, с. 307]. Деякі вчені не 

заперечують позитивної ролі полісемії, зокрема, О.Л. Пумпянський зазначає, що саме 

багатозначність мовних форм сприяє економії мовних зусиль, оскільки дозволяє застосовувати 

у процесі комунікації обмежену кількість мовних засобів для позначення необмеженої кількості 

понять. На думку науковця, полісемія є основою удосконалення мови [12, с. 83]. 

Серед полісемічних слів англійської мови особливо виокремлюють лексеми, семантика 

яких базується на широкій поняттєвій основі. Полісемічна лексична одиниця має ієрархічно 

організовану структуру значень, що складається з надалі неподільних елементарних змістовних 

одиниць, які реалізуються одночасно у кожному контексті. 

Лексичні одиниці термінологічної підсистеми машинобудування значною мірою 

відповідають основним вимогам, що висуваються до термінів. Проте зазначимо, що 

термінологія зазначеної підсистеми не позбавлена полісемічних відношень, які визнаються 

небажаними для термінологічної лексики. 

Деякі терміни машинобудування не мають чітко окреслених семантичних меж і вступають 

в семантичні відносини з іншими термінологічними одиницями. Інколи терміни співвідносяться 

з двома чи більшою кількістю різних понять, виявляючи декілька пов’язаних між собою 

значень, які виникають, як правило, у результаті розвитку первісного значення даної 

термінологічної одиниці. 

З роками полісемічність терміна розвивається не тільки на рівні всієї терміносистеми, але 

й на рівні галузевих термінологічних підсистем [2:20]. Іноді можна спостерігати контекстну 

полісемію [13, с. 104]. Існування полісемії у наукових і технічних термінологічних підсистемах 

визнається небажаним для терміноодиниць. 

Багатозначність особливо неприпустима для наукових термінів, що позначають величини. 

Відомо, що видатний вчений Гельмгольц протягом 20 років не підозрював, що та величина, яку 

він розумів під терміном „вебер”, у 20 разів менша, ніж прийнята в англійській науково-

технічній мові. У термінологічній підсистемі машинобудування ще досі під терміном amplitude 

„амплітуда” розуміють як половину розмаху, так і повний розмах, що, безумовно, ускладнює 

спілкування між фахівцями. 
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Слід зазначити, що більшість науковців надає першочергового значення моносемії 

термінів [15, с. 129]. Вочевидь, реалізація принципу „одне поняття – один знак” забезпечує 

точність переданої інформації, дозволяє швидко знайти термінологічний еквівалент у мові, що 

значно полегшує комунікацію у сферах науки і техніки. 

Незважаючи на очевидні переваги однозначних термінів, полісемія наявна майже у всіх 

сучасних термінологічних підсистемах. Термінологічна підсистема машинобудування не є 

виключенням. Серед ключових термінів зазначеної галузі превалюють полісемічні. Наприклад: 

 gear 1) „механізм”; 2) „зубчасте колесо”; 3) „зубчаста передача”; 4) „привід”; 5) 

„редуктор”; 

 machine 1) „машина”; 2) „верстат”; 

 screw 1) „гвинт”; 2) „болт”; 3) „шуруп”; 

 shaft 1) „вал”; 2) „вісь”; 3) „шпиндель”; 4) „шток”; 5) „стержень”; 6) „тяга”; 

 tool 1) „інструмент”; 2) „різець”; 3) „приладдя”. 

У дослідженнях, присвячених проблемам полісемії у термінологічній сфері, відзначається, 

що розвитку семантичної структури термінів сприяють ті ж мовні причини, які породжують 

виникнення багатозначності у загальновживаній мові [4, с. 49]. 

Головною причиною виникнення полісемії вважають асиметричність знака і значення. 

Довільність зв’язку між планом вираження і планом змісту передбачає вільне варіювання 

одного з них [19, с. 136]. У своєму дослідженні ми виходимо із положення про асиметрію 

мовного знаку, тобто визнаємо, що форма знаку переважно консервативна, а зміст знаку, 

навпаки, динамічний [10, с. 106]. Іншою причиною багатозначності вважають обмеженість 

словникового матеріалу, з огляду на те, що у мові бракує кореневих словотвірних засобів, щоб 

кожне наукове поняття номінувалося окремим терміном [19, с. 136].  

Слово, зазвичай, виникає з певним значенням, яке називається первинним [8, с. 195]. 

Первинне значення є прямим, оскільки прямо називає позначуваний референт. Багатозначність 

слова розвивається шляхом перенесення назви з одного предмета на інший. Нове значення 

лексичної одиниці у такому випадку є переносним та мотивованим. 

Джерелом полісемії термінів може виступати феномен метонімії [8, с. 196]. Явище 

метонімії є одним з найдавніших у лінгвістиці – його опис зустрічається вже у працях античних 

граматистів [17, с. 42]. Проте у сучасному мовознавстві не існує єдиного визначення метонімії, 

незважаючи на те, що існують праці зі стилістики, семасіології, семантики, словотвору, 

фразеології, контрастивної лінгвістики, в яких дослідники приділяють значну увагу цьому 

феномену. І.В. Арнольд визначає метонімію як троп, що оснований на асоціації за суміжністю, 
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коли замість назви однієї речі вживається назва іншої, яка пов’язана із першою постійним 

внутрішнім або зовнішнім зв’язком [1, с. 85]. М.А. Кронгауз зазначає: „Метонімією називається 

використання слова по відношенню до нового позамовного об’єкту, суміжного зі старим 

денотатом у часі і просторі або залученого ним в одну ситуацію. У цьому випадку говорять про 

перенесення найменування з одного об’єкту на інший за суміжністю” [9, с. 156]. А.О. Худорлій 

кваліфікує метонімічний перенос як скорочення, згортання словосполучення у слово, оскільки 

метонімічне значення слова може дорівнювати значенню цілого словосполучення [18, с. 194]. 

Усі тлумачення метонімії об’єднуються тим, що метонімія є одним із типів семантичних 

змін і являє собою перенос імені предмета чи явища на основі реальних (інколи уявних) зв’язків 

між відповідними предметами. Зазначений феномен передбачає різні типи переносів номінацій: 

зміст – форма, конкретна назва – абстрактна, дія або стан – суб’єкт, власне ім’я дослідника – 

предмет, місце походження – продукт, причина – наслідок, частина – ціле, ціле – частина та ін. 

[21, с. 71-95]. Метонімічні переноси відбивають особливості сприйняття та пізнання тих або 

інших фрагментів дійсності свідомістю. Кожний акт номінації є позначенням об’єкта дійсності, 

тобто вираження знань про нього у знаковій формі. Метонімічні переноси зумовлені 

прагненням мовця до простоти вираження та економії мовних зусиль. 

Метонімічне перенесення у термінологічній підсистемі машинобудування відбувається 

наступними шляхами: 

1. Перенесенням назви машини, пристрою, інструмента на працівника, що їх використовує. 

Наприклад: 

 borer „свердлувальний верстат” – borer „свердляр”; 

 caster „ливарна машина” – caster „ливар”; 

 engraver „гравірувальний інструмент” – engraver „гравірувальник”; 

 grinder „шліфувальний верстат” – grinder „оператор шліфувального верстата”; 

 turner „токарський верстат” – turner „токар”. 

2. Перенесенням назви цілого на частину. Наприклад: 

 body „корпус” – body „корпусна деталь”; 

 compensator „компенсатор” – compensator „елемент компенсації”; 

 gland „сальник” – gland „кришка сальника”; 

 lever „важіль” – lever „плече важеля”; 

 piston „поршень” – piston „шток поршня”. 

3. Перенесенням назви частини на ціле. Наприклад: 

 foot „ніжка” – foot „опорна поверхня”; 
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 bender „згинальний інструмент” – bender „згинальна машина”; 

 changer „пристрій автоматичної заміни (інструментів)” – changer „верстат з 

автоматичною заміною інструментів”; 

 subassembly „складальна одиниця” – subassembly „складальний комплект”.  

4. Перенесенням загальної назви технічного процесу на його складові. Наприклад: 

 attribution „визначення функцій (напр. робота)” – attribution „визначення об’єкта 

функції”; 

 commutation „зміна з’єднань в електричних ланцюгах” – commutation „перехід 

струму від одного вентиля до наступного у випрямлячах”. 

Будь-яка полісемія є історично обумовленою, вона завжди є результатом динаміки мови. 

При багатозначності, що виникла на основі метонімічного перенесення, зв’язки між значеннями 

полісемічного слова є прозорими і видимими. Таке співіснування значень створює враження 

впорядкованого [10, с. 108]. При реалізації феномена полісемії різні значення одного і того ж 

слова доповнюють одне одне, при цьому кожне по-своєму висвітлює риси різних предметів. 

Зазвичай існує можливість простежити, які зв’язки реалізуються між різними значеннями 

полісемічної одиниці. Наприклад термін iron має три значення: 1) „залізо”; 2) „залізні вироби”; 

3) „міцність”, „твердість”. Головним значенням лексичної одиниці iron є значення „залізо”, 

від якого походять два інших значення. Значення „залізні вироби” виникло на основі 

метонімічного перенесення. Підґрунтям для виникнення значення „міцність”, „твердість” 

слугували властивості заліза. 

Термін машинобудування finisher має наступні значення: 1) „інструмент для чистової 

обробки”; 2) „верстат для чистової обробки”; 3) „оператор верстата для чистової обробки”. 

Перше значення лексичної одиниці finisher слугувало основою для виникнення другого 

значення, яке з’явилося завдяки метонімічному перенесенню назви частини на ціле (інструмент 

для чистової обробки є складовою верстата для чистової обробки). Третє значення „оператор 

верстата для чистової обробки” виникло на основі другого значення „верстат для чистової 

обробки” шляхом метонімічного перенесення назви машини на працівника, що її використовує. 

Доцільно зазначити, що полісемантичність терміноодиниць найбільш розвинута у 

кореневих словах і менш розповсюджена у складних лексичних утвореннях [7, с. 77]. Така 

тенденція простежується і у термінологічній підсистемі машинобудування. Зі збільшенням 

компонентів, що входять до складу терміноодиниці, вірогідність виникнення полісемії 

зменшується, що ілюструють наведені нижче приклади. Наприклад: 
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 load 1) „навантаження”; 2) „вантаж”; 3) „завантаження”; 4) „заряд”; 5) 

„заправка”; 

 chip load 1) „товщина стружки, що знімається”; 2) „сила різання”; 3) 

„подача на зуб (ріжучого інструменту)”; „подача на оберт (токарного 

верстату)”; 

o chip load per revolution 1) „подача на оберт (токарного 

верстата)”; 

 strip 1) „полоса”, „стрічка”, „планка”, „рейка”; 2) „прокладка”, „накладка”, 

„підкладка”; 3) „регулюючий клин”, „регулююча планка (у напрямних верстатах)”; 

4) „шина”; 

 adjustable strip 1) „регулюючий клин”; 2) „настановна прокладка”; 

o adjustable jib strip 1) „регулюючий клин”; 

 valve 1) „клапан”; 2) „вентиль”; 3) „гідроапарат”; 

 air valve 1) „повітряний клапан”; 2) „пневмоклапан”; 

o air bleed valve 1) „клапан перепуску повітря”; 

Проведений аналіз полісемічних одиниць англійської термінологічної підсистеми 

машинобудування свідчить про їх поширеність у зазначеній підсистемі, незважаючи на те, що 

полісемія є небажаною для термінологічних підсистем, виходячи з вимог, що висуваються до 

„ідеальних” терміноодиниць. Нами було виявлено, що при наявності полісемії термінів у 

дослідженій термінологічній підсистемі правильному їх розумінню може допомогти контекст.  

У  п е р с п е к т и в і  вбачається вивчення антонімічних відношень в англійській 

термінологічній підсистемі машинобудування. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ  

КОМПОНЕНТОВ ПОВТОРНОЙ НОМИНАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

А.В. Антипова (Полтава) 

 

В статье на материале французского языка рассматриваются критерии синтаксической эквивалентности 

компонентов повторной номинации, такие, как детерминанты, согласование и порядок слов, которые дают 
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возможность отделить явление повторной номинации от таких конструкций, как аппозиция, перечисление, 

сравнение. Устанавливаются основные синтаксические отношения, характерные для конструкций повторной 

номинации.  

Ключевые слова: аппозиция, вторичная предикация, детерминация, констелляция, экзоцентричные 

конструкции, эндоцентричные конструкции.  

 

Антіпова А.В. Синтаксична еквівалентність компонентів повторної номінації у сучасній французькій 

мові. У статті на матеріалі французької мови розглядаються критерії синтаксичної еквівалентності компонентів 

повторної номінації, такі, як детермінанти, узгодження та порядок слів, які дають можливість відокремити явище 

повторної номінації від таких конструкцій, як апозиція, перелік, порівняння. Встановлюються основні синтаксичні 

відносини, характерні для конструкцій повторної номінації. 

Ключові слова: апозиція, вторинна предикація, детермінація, екзоцентричні конструкції, ендоцентричні 

конструкції, констеляція.  

 

Antipova A.V. Syntax equivalence of the components of the multiple nomination in the modern French 

language. The paper examines the criteria of the syntax equivalence of the multiple nomination in the French language 

particularly determinates, coordination, word order which gives possibility to distinguish multiple nomination constructions 

among such constructions as apposition, enumeration, comparison. The paper determines the main syntax relations which 

are characteristic of the multiple nomination constructions.  

Key words: apposition, constellation, determination, endocentric constructions, exocentric constructions, second 

predication. 

 

В современных исследованиях учёные относят к явлению повтора как конструкции 

собственно повторной номинации (далее – ПН), так и ряд построений (аппозиция, перечисление 

и др. [11; 16; 27; 28]), в которых дублируется один из полнозначных лексико-грамматических 

компонентов. Такой несколько односторонний структурно-формальный подход к изучению ПН 

без учёта синтаксических и соответствующих им семантических отношений приводит к тому, 

что статус ПН остаётся неопределённым. Комплексное, прежде всего семантическое и 

синтаксическое исследование ПН, определение её статуса не было предметом отдельного 

исследования [См. примечание]. 

Ц е л ь ю данной статьи является определение сущности синтаксической эквивалентности 

на фоне целого ряда синтаксических отношений таких, как аппозиция, перечисление, 

сравнение, и выявление основных синтаксических отношений, свойственных повторной 

номинации и близким к ней построениям. А к т у а л ь н о с т ь данной статьи заключается в 

том, что в ней содержится попытка отделить явление ПН от таких конструкций, как аппозиция, 

перечисление, сравнение, которые ранее охватывали и конструкции ПН. Анализ 

синтаксических отношений эквивалентности компонентов ПН невозможен без 
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предварительного уточнения самого понятия эквивалентности и выяснения его связи с 

категориями сочинения, подчинения, соположения, рассмотрения синтаксиса этих категорий, а 

также анализа таких синтаксических конструкций, как например, аппозиция, перечисление, 

которые близки к ПН, но синтаксически радикально отличаются от неё на уровне 

синтаксической связи.  

Общее понятие эквивалентности в языке позволяет выразить близость, сходство, 

создающие общий континиум, но без обозначения идентичности и абсолютного равенства. При 

таком толковании языковой связи, которую Э. Ланг рассматривает как «однородность 

объединённых компонентов», «  объединённые компоненты должны быть идентичны или 

эквивалентны относительно некоторых характеристик метаязыка [ ]. Однородность является 

результатом сложного, но чётко определённого равновесия между общим и различным в 

содержании объединённых языковых единиц» [24, с.171-172]. 

Эквивалентность требует, во-первых, чтобы две номинации находились в отношениях 

линейной смежности и чтобы при этом было невозможно установить какую бы то ни было 

иерархию между ними ни на одном из уровней – синтаксическом, семантическом, референтном 

или предикативном [3]. Во-вторых, эквивалентность требует уточнения способа связывания 

номинаций между собой (морфологического или синтаксического), что позволяет дать точное 

определение понятию эквивалентности по отношению к сочинению [24, с. 171-172] или 

соположению и отличить её от таких форм как обособление, аппозиция и сравнение, возникших 

на основе подчинительной связи.  

Синтаксическая эквивалентность подразумевает синтаксический параллелизм, который 

выделяет ПН в рамках соположения и сочинения. Отметим, что с собственно категориальной 

точки зрения сущность сочинения и соположения как базовых синтаксических отношений 

раскрывается чаще всего в сфере отношений между высказываниями. При этом различия между 

сочинением и подчинением иногда не так очевидны вследствие множества уровней анализа. 

Наконец, границы соположения являются нечёткими и вполне могут передавать отношения 

сочинения и подчинения. 

Формы ПН можно выделить на синтагматическом уровне, при этом «между 

синтагматическими группами существует взаимозависимость; они взаимообуславливают друг 

друга [31, с.177]. Возможно осуществить различные виды этой взаимозависимости с помощью 

предложенных Л. Ельмслевым трёх видов отношений, различимых одновременно на уровне 

«системы» (языка) и «процесса» (текста): взаимозависимость, детерминация и констелляция 

[20, с. 38]. «При взаимозависимости два термина предполагают один другой. Детерминация – 

это одностороння зависимость, когда только один из терминов предполагает другой. Наконец, 
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констелляция рассматривается как более слабая зависимость, когда два термина взаимосвязаны, 

но так, что ни один из них не предполагает другого» [там же, с. 38]. Следовательно, в ПН 

синтаксическая связь имеет характер констелляции, поскольку номинации взаимосвязаны, а не 

состоят в отношениях зависимости (в отличие от детерминации): 

(1) comme pour empêcher de pénétrer, pour endiguer, contenir la poussée extérieure (A 144); 

(2) Puis dans la même langue, l’un de ceux qui suivaient cria aussi – mais cette fois à l’adresse 

de l’homme -, toujours dans cette même langue sauvage, violente, et il (le premier homme) se tut, 

ramena sa charrette dans la file. En fait, à la vitesse où les deux colonnes se croisaient (c’est-à-dire le 

double de la vitesse d’un cheval au pas) ce fut à peine si chacun des cavaliers put saisir quelques 

mots, ou plutôt quelques sons articulés qui ressemblaient eux aussi à quelque chose de boueux, 

primitif, lourd, c’est-à-dire comme une ébauche de langue, un patois, ou plutôt une corruption de la 

langue, un de ces dialctes à travers lesquels se comprennent les populations à cheval sur deux 

forntières (A 246).  

Если констелляция, для которой в частности характерна возможность исключения одного 

или другого сегмента так, что это не влияет на синтаксическую структуру, очень чётко видна в 

примере (1), то в примере (2), который содержит в основном ПН, соединённые маркерами 

реформулирования, очевидна взаимозависимость.  

Л. Ельмслев предлагает объединить констелляцию и взаимозависимость под общим 

термином «взаимность», который позволяет охватить всю совокупность явлений ПН [20, с. 51]. 

Следует также отметить, что сложность при определении способа связи ПН заключается в 

не всегда чётком разграничении следующих четырёх типов межфразовой связи – соположения, 

сочинения, подчинения и включения. Так, для разграничения отношений подчинения, 

сочинения и соположения за основу может браться морфологический критерий, где 

доминирующую роль играет грамматическая морфема, которую Ж. Антуан называет связкой [2, 

с. 306]. При этом соположение характеризуется отсутствием выраженной связи, сочинение 

характеризуется наличием сочинительного союза, а подчинение – наличием подчинительного 

союза.  

В свою очередь, Л. Тесньер относит ПН к конструкциям, которые он называет 

«элементами усложнения простой фразы». Такие элементы усложнения сводятся к двум 

феноменам различного характера: связыванию и транспозиции. Учёный считает, что 

соединение, связывание и транспозиция являются тремя главными синтаксическими 

преобразованиями, согласно которым строятся все остальные явления структурального 

синтаксиса. Транспозиция заключается в переходе одних составных элементов фразы в другие. 

[36, с. 323] 
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В соответствии со взглядами Л. Тесньера, для всех форм ПН характерно связывание, а не 

соединение или транспозиция [там же, с. 325]. На основе семантического критерия Л. Тесньер 

различает соединение с соединителем и без соединителя. Среди форм соединения с 

соединителем выделяют в основном сочинительную связь с et и сравнение – конструкции, 

которые не относятся к ПН [там же, с. 351-352]:  

(3) ce qu’elles avaient consenti de sacrifices et de renoncements, (A 70); 

 (4) l’horizon hérissé de cheminées d’usine comme les arbres d’une forêt (A 175).  

Среди форм соединения без соединителя Л. Теcньер выделяет перечисления с 

обобщённым членом, которые представляют собой несколько спорную форму ПН, так как 

спорным является вопрос о синтаксической и семантико-референтной эквивалентности. 

Сравните: 

(5) le chauffeur leur permettait de monter, les deux soeurs debout sur le plateau, renvoyées d’un 

côté à l’autre, se cramponnant aux ridelles, la femme et l’enfant dans la cabine, (A 12). 

Обращаясь непосредственно к ПН, Л. Тесньер рассматривает её как «сложение», отличая 

её от соединения без соединителя. Разница между отношениями зависимости (или подчинения 

– в этимологическом смысле слова) и отношениями равенства (или сочинения – в 

этимологическом смысле слова) [36, с. 328] позволяет различить соположение и сочинение (от 

которых происходят формы ПН) от подчинения: «В основе двух первых лежит паратаксическое 

сцепление (которое используется между словами и синтагмами) в то время, как третье основано 

на гипотаксическом включении предложений» [29, с. 471].  

Суть паратаксического сцепления при соположении и сочинении заключается в том, что 

между объединёнными элементами не существует отношений зависимости и они принадлежат 

к одной и той же категории, что и единица, образованная путём их комбинации. Сочинение 

отличается от соположения наличием одного или нескольких средств связывания – 

сочинительных союзов. Таким образом, каждый из этих двух способов синтаксической связи 

может быть охарактеризован как особая форма другого способа: соположение как и сочинение 

является бессоюзным (асидентичным) (вследствие исключения средства связи) и имплицитным, 

так как взаимосвязь между объединёнными элементами не обозначена синтаксически; 

сочинение является маркированным и эксплицитным способом связи вследствие использования 

связывающего элемента» [29, с. 519].  

Учитывая, что соположение является наиболее частой формой синтаксической связи, 

которая объединяет элементы ПН, то, очевидно, необходимо более точно охарактеризовать 

сами способы сцепления или включения между номинациями. При этом можно взять за основу 

предложенное Л. Блумфильдом разграничение между эндоцентричными и экзоцентричными 
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конструкциями: «[ ] конструкция является эндоцентричной, когда дистрибуция одного из 

составляющих эквивалентна совокупности конструкции, и экзоцентричной, когда общая 

синтагма принадлежит к другому формальному классу в сравнении с единицами её 

составляющими» [5, с. 183-186]. Поскольку союз является составной частью эндоцентричных 

конструкций, которые подразделяются на два больших типа – сочинительные (или серийные) и 

подчинительные (или квалифицирующие) [25, с. 180], то ПН относится к сочинительным 

эндоцентричным конструкциям, что отличает её от аппозиции [22, с. 425].  

Принимая за основу предложение Н. Катах различать запятую-плюс (соединительную 

паузу), которая реализует конструктивную функцию, похожую на конструктивную функцию 

сочинительных, а иногда и подчинительных союзов, и в случае перечисления присоединяет 

сегменты подобного характера, и запятую-минус (разделительную паузу), которая всегда 

сопровождается каким-либо ещё разделительным знаком (при наличии членов предложения в 

скобках, запятой при инверсии и т.д.) [9, с. 64-68], мы приходим к выводу, что, очевидно, 

формы ПН с запятой расположены на пересечении двух видов запятых. Так, если номинации 

находятся на уровне синтаксической эквивалентности (запятая-плюс), то вторая номинация 

может зачастую представлять собой комментарий или даже обособленный компонент 

метадискурсивного характера (запятая-минус): 

(6) comme si [...] elle avait vertigineusement remonté le temps, transportée dans un primitif 

Eden, un primitif état de nature, au côté de l’homme à la barbe sauvage (A 146); 

(7) il vit sans doute, ou plutôt il entrevit, au-delà de ses genoux (P 60).  

Приведённые примеры свидетельствуют, насколько сложно определить способ связи 

между номинациями. Так, если предположить, что ПН относится к констелляции [20], 

связыванию [36], эндоцентричным сочинительным конструкциям [5], т.е. к сочинению и 

соположению, то такая отнесённость должна основываться не только на семантико-

референтных, но и на синтаксических критериях. Кроме прочего, это также предполагает 

возможность разграничения синтаксической связи компонентов ПН и аппозиции, в основе 

которой, по мнению одних авторов, лежат отношения эквивалентности, по мнению других – 

зависимости [36, с. 163]. В своём исследовании мы ограничиваемся только теми вопросами, 

которые затрагивают определение статуса ПН, а именно природу синтаксических и семантико-

референтных отношений между компонентами. 

Распространённость соположения, зачастую отмеченного запятой, как способа соединения 

между номинациями, предполагает сближение ПН с аппозицией и понятиями обособления и 

вторичной предикации, которые зачастую служат для определения аппозиции, при этом 

никогда не смешиваются с нею. С одной стороны, обособленные конструкции и формы 
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вторичной предикации радикально отличаются от ПН, а с другой – различные характеристики 

аппозитивных конструкций зачастую охватывают формы ПН. Это связано с тем, что аппозиция, 

по мнению Ф. Невё, – это категория, «границы которой остаются [ ] нечёткими» [26, с. 11].  

Понятие обособления, о котором говорили ещё Ш. Балли [4] и А. Сешеэ [32], обобщено в 

работах Б. Комбетта [10] и A. Боннар, по мнению которого, обособление фактически 

маркировано «запятой минус» Н. Катах [9, с. 66]. На синтаксическом уровне обособление 

основано на отношениях подчинения, зависимости и противопоставляется сочинительной 

связи, поскольку пауза, графическое обособление является признаком иной предикации, 

которую называют «вторичной», так как обособленные дополнения остаются за пределами 

основной предикации [6, с. 1275].  

Исходя из того, что обособлениям характерны три фундаментальных критерия – свобода 

позиции, вторичная предикация, кореференция с другим выражением, которое обладает 

вторичной референцией по отношению к обособленной конструкции [10, с. 10-13], мы 

приходим к выводу, что синтаксическая и семантико-референтная характеристика обособления 

противоположна эквивалентности, присутствующей в формах ПН. Понятие вторичной 

предикации, являющееся определяющим для обособленных конструкций, противоположно 

предикативной динамике ПН.  

Рассматривая «обособленные конструкции» Б. Комбетта и «аппозитивные конструкции» 

Ф. Нэвё, П. Кадио и Н. Фурукава всегда связывают эти структуры со вторичной предикацией, 

которая, по мнению этих учёных, реализуется определённым видом последовательностей и, 

будучи сама по себе синтаксически интегрированной, семантически выражает содержание 

фразы внутри самой фразы [8, с. 3; 17, с. 7].  

Синтаксически интегрированный статус характерен также и для ПН [188, с. 3], однако ПН 

не представляет собой «фразовое содержание внутри самой фразы».  

Аппозиция охватывает значительное количество конструкций, что приводит к тому, что 

она пересекается с ПН или радикально от неё отличается. В своих исследованиях Р. Риуль 

приводит четыре определения аппозиции, которые значительно расширяют наше представление 

о характере синтаксической связи между компонентами аппозитивной конструкции [30, с. 21].  

Что касается характера синтаксической связи между компонентами аппозитивной 

структуры, важно отметить, что, по единодушному мнению большинства грамматистов [26, с. 

67; 23, с. 12], аппозиция является показателем подчинительных отношений, ориентированной 

зависимости. При этом Ф. Невё отмечает, что аппозитивная конструкция является комплексной 

динамичной конструкцией, включающей опорный сегмент и дополняющий сегмент, то есть 

речь идёт об односторонней зависимости одного сегмента (обособленного сегмента) по 
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отношению к другому сегменту (опорному сегменту), в основе которых лежит вторичная 

предикация [26, с. 67]. Несмотря на некоторые разногласия в толковании характера связи 

между компонентами аппозитивной конструкции, мы всё же согласны с мнением, что 

синтаксическая связь между двумя элементами аппозитивной структуры является 

подчинительной связью, односторонней зависимостью дополняющего сегмента от опорного 

сегмента. Так как вторичная предикация как тип синтаксической связи, формально отмеченный 

обособлением, является признаком подчинительной связи, то ПН, внутри которой существует 

не подчинительная связь, а отношения эквивалентности, отличается от аппозиции, хотя и 

близка к ней и часто рассматривалась как одна из её форм. В рамках нашего исследования к 

аппозиции мы относим только следующие конструкции: 

(8) leurs robustes cheveux d’armes qui n’étaient plus maintenant que des ombres de cheveux, 

assemblages d’os pesants et de muscles ne tenant sans doute plus ensemble, (A 32) 

(9) le grand-père du patriarche, une sorte de colosse, non seulement de taille gigantesque mais 

d’un poids si monstrueux (A 113) 

Обособление, отмеченное запятой, является в этих примерах признаком вторичной 

предикации, которая характеризуется диссиметрией детерминантов: \неопределённый 

детерминант + детерминант 0 \ в примере (8) и \определённый детерминант + неопределённый 

детерминант \ в примере (9) [12, с.248]. Если на семантико-референтном уровне между двумя 

синтагмами ощущается некоторая эквивалентность, то детерминанты демонстрируют полную 

диссиметрию между полностью референтным детерминированным выражением и 

нереферентным недетерминированным или неопределённым выражением, которое иногда 

нуждается в постоянной референтной опоре [21; 34; 35]. Детерминанты иногда создают 

иллюзию синтаксической диссиметрии, коррелирующей с семантической референцией.  

Иной проблемой, возникающей при разграничении ПН и аппозиции, является проблема 

корефернции. Было отмечено, что на уровне кореференции границы аппозиции пересекаются с 

границами ПН: в зависимости от того, будет критерий кореференции считаться определяющим 

критерием аппозиции или нет, область распространения аппозиции будет более или менее 

широкой, а связь аппозиции с ПН будет более тесной или же наоборот более слабой. В 

большинстве недавних работ по аппозиции [7; 13; 18; 22; 26; 30] кореференция и референтные 

отношения считаются вторичным критерием, который служит только для того, чтобы 

классифицировать аппозитивные конструкции, а не распознавать их и отличать от других 

построений [13, с. 140; 26, с. 68].  

В свою очередь Ж. Лаго настаивает на важности критерия кореференции в своём 

определении аппозиции, считая, что кореференция хоть и является не совсем достаточным, но 
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тем не менее «необходимым условием». По мнению учёного, синтагмы аппозитивной 

структуры должны иметь одинаковую «референтную силу» [23, с. 14].  

Обзор различных точек зрения и анализ показывают, что связь между аппозицией и ПН 

является достаточно сложной. Определяемая с точки зрения синтаксической 

взаимозависимости и кореференции [23], аппозиция пересекается с ПН. Однако с позиции 

односторонней зависимости, когда не принимается во внимание референтный критерий [26], 

аппозиция радикально отличается от ПН. Наконец, ПН рассматривается как особый прототип 

аппозиции [13; 14; 15] и её исходной формой, поэтому нам представляется важным показать, 

как рассматриваются формы ПН в рамках изучения аппозиции.  

Во многих работах по аппозиции конструкции ПН рассматриваются или как 

проблематичные, или, по меньшей мере, лишь как особые случаи. В связи с этим возникает 

вопрос о рассмотрении ПН в рамках теории аппозиции, основным принципом которой является 

синтаксическая эквивалентность. Так, M. Дессент рассматривал ПН как одно из средств 

выделения, которое реализуется в форме аппозиции, иногда при наличии подчинительного 

союза:  

(10) A ce propos, je ne puis ne pas citer à peu près un mot de ma mère, dont la lucidité, la 

perspicacité longtemps m’a heurté [12, с.93].  

Говоря об аппозиции, M. Дессент уточняет, что, несмотря на то, что её компоненты и 

«остаются на одном синтаксическом уровне», но «вряд ли возможно вести речь о подлинно 

сочинительной связи». Автор особо подчёркивает связь ПН с реформулированием и 

показывает, что само выделение может осуществляться с помощью «выделительных морфем», 

например, ou и c’est-à-dire. При этом изменяется само функциональное значение ou и c’est-à-

dire. Первоначальное значение союза претерпевает изменения: его связывающая функция 

совмещается со значением идентификации семантики двух компонентов. Вряд ли такие 

конструкции являются подлинной аппозицией. Во французском языке существует целый ряд 

расширительных морфем: par exemple, à savoir (que), principalement, en l’occurence, entre 

autres, а также dont и parmi lesquel(le)s, mettons, disons, j’ai nommé, autrement dit, je veux 

dire, ou mieux, ou plutôt, j’entends (par là) и т.д. Очевидно, что эти слова и сочетания не 

являются союзами, поскольку они не присоединяют слово с новым понятием, а лишь 

подчёркивают один из аспектов содержания предшествующего компонента [12, с. 94]. 

M. Дессент считает, что реформулирование с помощью таких морфем близко к 

определённым формам аппозиции, поэтому и само понятие «аппозиция» является 

двусмысленным. По мнению учёного, следует вести речь только о «расширении», а аппозицией 

называть только конструкции с бессоюзной связью [там же, с. 102-103]. Р. Риуль рассматривает 
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формы ПН как «феномен автокоррекции», подчёркивая, что в этом случае мы отдаляемся от 

аппозиции [30, с. 26]. Ф. Невё считает семантизм достаточно «надёжным критерием» при 

определении аппозиции, который используется для того, чтобы отличить то, что он называет 

«соположением при перечислении» от «аппозиции» посредством парафраза. Ф. Невё 

рассматривает конструкции ПН с точки зрения синтаксического «пареллелизма» его 

компонентов [26, с. 227-234]. 

Несмотря на то, что остаётся много неясного в синтаксической концепции разграничения 

аппозиции и форм ПН, тем не менее прослеживаются определённые тенденции разграничения 

между этими двумя конструкциями: 

1) В подлинно аппозитивных конструкциях существует односторонняя зависимость 

дополняющего сегмента от опорного сегмента. Для таких конструкций характерна, в частности, 

диссиметрия детерминантов. 

2) Конструкции с формальной близостью компонентов рассматриваются как 

аппозитивные, однако при постоянной симметрии их детерминантов, часто для их 

наименования используют такие достаточно нечётки термины как «сочинение», 

«соположение», «выделение» или «расширение».  

Таким образом, на основе нашего исследования, нам удалось в общих чертах определить 

синтаксические рамки ПН, однако во многих деталях они пока остаются нечёткими. Очевидно, 

что соположение и сочинение не являются достаточными характеристиками ПН, учитывая 

разнообразие отношений, которые характеризуют оба вида синтаксической связи. В целом, 

такие виды связи поддаются идентификации, но не являются однозначными (особенно в случае 

с соположением) и достаточными, чтобы отличить ПН от других фигур многокомпонентной 

номинации. Для сочинительной связи установлена синтаксическая эквивалентность, в 

частности в ряде случаев, касающихся конструкций ПН, например, с маркерами парафразового 

реформулирования [19, с. 310]. 

Отметим также, что однозначное толкование в грамматической литературе некоторых 

синтаксических конструкций (например, аппозитивных) не всегда отражает их сущность в 

синтагматическом плане. Очевидно, необходима коррекция дефиниций определённых 

синтаксических построений.  

 

Примечание: Данная статья является логическим продолжением статьи «Семантико-

референтная эквивалентность компонентов повторной номинации в современном французском 

языке» [1]. 
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УДК 811.111.1’366 

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ АСПЕКТУ  

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ:  

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ЕРГОНОМІЧНИЙ ПІДХІД (за матеріалами BNC) 

О.І. Ванівська (Львів) 

 

У статті розглянуто категорію аспекту англійського дієслова, види аспектуальних значень і засоби їх 

вираження. Проаналізовано частотність використання різних засобів у різноманітних жанрах усного і письмового 

мовлення з урахуванням віку комунікантів. Переглянуто варіативність простих і складних часових форм і виявлено 

певну частотність їх використання, що підтверджує уявлення про ергономічні характеристики мовних одиниць. Всі 

дослідження проведені на основі даних Британського національного корпусу (BNC) шляхом аналізу вживання 

дієслівних конструкцій в автентичних матеріалах сучасної англійської мови.  

Ключові слова: аспектуальне значення, інхоативний аспект, ітеративний аспект, однократно-миттєвий аспект, 

прогресивний аспект, постпозитив. 

 

О.И. Ванивская. Средства выражения категории аспекта в современном английском языке: 

функциональный и эргономический подход (по материалам BNC). В статье рассмотрена категория аспекта 

английского глагола, виды аспектуальных значений и средства их выражения. Проанализирована частотность 

использования разных средств в различных жанрах устной и письменной речи с учётом возраста коммуникантов. 

Просмотрена вариативность простых и сложных временных форм и выведена некая частотность их использования, 

что подтверждает соображения об эргономических характеристиках языковых единиц. Все исследования 

проведены на основании данных Британского национального корпуса (BNC) путём анализа использования 

глагольных конструкций в аутентических материалах современного английского языка.  

Ключевые слова: аспектуальное значение, инхоативный аспект, итеративный аспект, однократно-мгновенный 

аспект, прогрессивный аспект, постпозитив. 
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O.I. Vanivska. Means of expression of the category of aspect in modern English: functional and ergonomical 

aspects (on the BNC material). The article deals with the category of aspect in modern English, kinds of aspectual 

meaning and means of its expression. The frequency of usage of different means in different genres of oral and written 

communication is analyzed taking into consideration speaker’s age. Variation of simple and composite tense forms is 

considered and revealed some frequency of their usage, which confirm the idea about ergonomical characteristics of 

language units. The investigation is based on the data of British National Corpus (BNC) analyzing the usage of verbal 

constructions in the material of modern authentic language data.  

Key words: aspectual meaning, inchoative aspect, iterative aspect, momentous aspect, progressive aspect, postpositive. 

 

 Вчення про аспекти (види) зародились на матеріалі англійської мови наприкінці XVIII т. У 

1771 р. Джеймс Херріс, керуючись принципами універсальної граматики, намагаючись 

співвіднести значення англійських норм, з одного боку, і грецьких та латинських – з іншого, 

стверджував, що перфектна форма (Perfect form) означає завершеність дії, прогресивна чи 

тривала (Continuous, Progressive) – це дія незавершеності, знаходиться в середній фазі 

протікання (перебування), проста (Simple, Indefinite)– це безвідносна форма, що не вказує 

безпосередньо на початок дії, яка знаходиться в середній чи в завершальній фазі [7]. 

Важливими постатями в системі аспектуальних досліджень є В.В. Виноградов; В.М. Ярцева 

(1940); Д.Г. Радченко (1951); А.І. Смирницький (1955); Ю.С. Маслов; Б.А. Ільїш (1948, 1965); 

Ю.А. Жлуктенко (1954); Н.М. Раєвська (1976); Г.Н. Воронцова (1950); І.П. Іванова (1957); М.В. 

Янкошвілі (1966) та ін. Особливу увагу ми звертаємо на ідеї професорів Ю.С. Маслова, Ю.О. 

Жлуктенка, значною мірою спираємося на ідеї Н.М. Раєвської (1976). 

Граматична категорія, що формується прогресивними (Continuous or Progressive forms) і 

непрогресивними (Non-Сontinuous or Non-Рrogressive forms) формами і виражає “якісну 

відмінність двох аспектів однієї і тієї ж дії” (В.В. Виноградов) є категорією виду (аспекту) (Див. 

також Ю.С. Маслов, П.С. Кузнєцов, Д.С. Никифоров). І видове, і часове значення кожної із 

дієслівних форм є невід’ємною частиною її змісту. Будь-яка форма має одночасно і визначене 

часове, і визначене видове значення. Часові і видові значення англійського дієслова рівноправні 

[7]. 

М.Я. Блох відзначає, що аспектуальне значення дієслова відображає властиву йому форму 

реалізації процесу незалежно від часового простору. Аспектуальне значення дієслова може 

бути вбудованим у семантичну структуру дієслова, формуючи незмінну, похідну (вихідну) 

категорію, а також може бути представлене в інших граматичних категоріях [3, с. 155]. 

У роботі М.М. Нагаєвої аспект розглядається як категорія, що представляє собою 

діалектичну єдність таких взаємовиключних і водночас взаємозв’язаних компонентів як 
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граничність (обмеженість) і тривалість, і передає характер протікання дії не лише в часі, але й у 

просторі [9]. 

Як відзначає А. Мейс, універсальною формою вираження граничності являються локальні 

елементи – це прислівники – постпозитиви (термін, запропонований Н.Н.Амосовою [1, с. 131-

135]) – локативи. Використання локативів в англійській мові характерне лише для опозиції 

Indefinite – Continuous.  

Згідно з професором Ю.О. Жлуктенком, другий компонент не виражає признаку дії, яка би 

означала щось відокремлене від тієї дії, яка міститься в першому компоненті дієслова. Дієслова 

з постпозитивами (прислівниками) зливаються в одне семантичне ціле і виражають єдине 

поняття. Тому при вилученні другого компонента, зазвичай, міняється значення дієслова [5, с. 

105].  

Важливими є ідеї Н.М. Раєвської, яка зазначила, що “помітною характеристикою сучасної 

англійської мови є використання лексико-граматичних засобів для вираження різноманітних 

аспектуальних відмінностей. Значна кількість стандартизованих дієслівних фраз служать 

замінниками для тих дієслів, які неадекватно виражають аспектуальний характер дії, а саме: 1) 

інхоативний (початковий), 2) перфективний (завершення), 3) ітеративний (повторювальний), і 

4) однократно-миттєві (дії, що трапляються один раз) [10, с. 130].  

Отже, аспект – це граматична категорія дієслова, яка в загальному вказує на те, “як протікає 

в часі чи як розподіляється в часі” (А.М. Пешковский) зазначена дієслівна дія. На відміну від 

категорії часу, аспект пов’язаний не із дейктичною часовою локалізацією дії, а з його 

внутрішньою “часовою структурою”, з тим як вона інтерпретується мовцем. Категорія аспекту 

в різних мовах характеризується різноманітністю як з боку внутрішніх (синтетичних і 

аналітичних) форм свого вираження, так і з боку змісту [8, с. 83]. 

Узагальнюючи вище згадані ідеї, подані теорії, можна підсумувати, що проблемі засобів 

вираження категорії аспекту англійського дієслова приділяється належна увага. Однак, існує 

необхідність більш точного і глибокого аналізу мовних засобів вираження категорії аспекту, 

співвідношення їх системних і функціональних характеристик на основі великого корпусу 

автентичного мовлення, варіантів англійської мови, різних жанрів, застосуванням їх мовцями 

різного віку, що і забезпечує а к т у а л ь н і с т ь  нашого дослідження. 

М е т а  дослідження полягає в розгляді категорії аспекту англійського дієслова як такої, що 

зображає “реальну” дію, а саме в процесі її започаткування, продовження чи завершення, тобто 

“дію в розвитку”.  

О б ’ є к т  дослідження – дієслова, дієслівні конструкції, а також лексичні одиниці, здатні 

передавати значення, тотожні значенням граматичної категорії аспекту.  
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П р е д м е т  дослідження – засоби вираження категорії аспекту англійського дієслова в 

різних жанрах усного і письмового мовлення. 

М а т е р і а л о м  нашого дослідження є Британський національний корпус, завдяки даним 

якого ми мали змогу виявити і представити цифри, які позначають частотність вживань тих чи 

інших дієслівних конструкцій, що виражають різні аспектуальні значення в усному і 

письмовому мовленні, в газетах, в академічній і неакадемічній прозі, в художній літературі, в 

інших опублікованих і неопублікованих матеріалах, у спілкуванні чи в усному мовленні 

загалом тощо. Переглянемо можливість і використання їх у різноманітних часових формах, 

виявимо наскільки це є актуально чи прийнятно в усному мовленні. Усі ці дані дозволять 

підтвердити уявлення про ергономічні характеристики мовних одиниць, які виявляються 

релевантними для спонтанного мовлення, оскільки в спонтанному спілкуванні комуніканти 

намагаються висловлюватися чітко, лаконічно, не вдаючись до зайвих ознак, не ускладнюючи 

повідомлення, і схиляються до заміни складних часових форм на легші в оперуванні базові 

форми, наприклад, до заміни часової форми Present Perfect Tense на форму Past Indefinite: 

“What's up?” – “Just had a battle with Cutler.“(Steve Martini). Семантичний відтінок форми Present 

Perfect Tense “недавність”, “наближеність до простору сучасності” в цих випадках 

експлікується за допомогою одиниць лексичного рівня (just, this moment) [6, с. 10]. 

Ми розпочинаємо наш аналіз із інхоативного аспекту. Семантично значення “починати” є 

основним компонентом усіх трьох фазових значень – початку, продовження та закінчення. 

Поняття початку, очевидно, входить до всіх значень фазових лексем, де навіть завершення 

може трактуватися суб`єктом мовлення як природний перехід суб`єкта ситуації до її нової фази. 

Членування субкатегорій фази зачинності – суб`єктивне, де все залежить від того, що саме 

вважати границями фаз – реалізацію дії, досягнення межі, закінчення терміну та як трактувати 

невпинність спливання дії. Фаза передає всі нюанси субкатегорізації спливання дії, що сприяє 

точнішому вираженню комунікативного наміру мовця, ніж просте вживання видових пар 

дієслів і системи часів, оскільки не всі дієслова здатні вживатися у видо-часових розрядах 

англійської мови, тоді як сфера вживання фазових дієслів практично необмежена [4]. 

Інхоативний аспект може бути виражений за допомогою словосполучень дієслів come, get, 

begin, commence, grow, fall, set і take із дієсловами.  

1. Come to-Vinf може вказувати на: 

а) певну дію чи стан, до якої поступово наближалися (були майже на рівні) і власне тепер ця 

дія наступила, напр.: Decisions on priorities between these groups can generate some heat, 

particularly if students come to believe that their needs are taking second place to those of numerically 
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smaller groups of faculty and researchers. You begin to hate yourself for what you're doing. I will 

make a brash prediction: that by the year 2000 the social sciences, in conjunction with brain studies, 

will commence to replace biology in the central role (знайдено 2 приклади використання цієї 

конструкції).  

Загалом корпус подає 60 прикладів із дієслівною конструкцією come to believe, при чому всі 

вони використовуються лише в письмовому вигляді (книжки (49) і періодичні видання (11)). 

Зокрема, найбільше таких прикладів зафіксовано в неакадемічній прозі і бібліографії – 28 

випадків, в академічній прозі – 10, в художній літературі і віршах – 10, а також 3 випадки в 

газетах і 9 – в інших опублікованих матеріалах. Основна вікова аудиторія – дорослі з хорошою 

освітою (у 5-ти випадках). У більшості випадків ця дієслівна конструкція використовується на 

початку речення (26), а також всередині (15); і лише у двох випадках come to believe 

використовується в кінці речення, а у п’ятьох – займає позицію “whole text”. Також, come to 

believe використовується у Past Simple, Present і Past Perfect, зафіксовано 39 випадків вживання 

Past Simple, а також по 14 випадків використання кожного з перфектних часів, що позначають 

дію у своїй цілісності (завершальне чи кінцеве значення), напр.: Conservatives had come to 

believe that they were the rightful rulers of the country. I have come to believe that the soft occult 

more often than not leads to the hard stuff.On Christmas Eve a candle-lit procession, led by Matron, 

came to sing carols. 

Важливо згадати також, що у звичайному минулому часі (Past Simple) така дієслівна 

конструкція використовується рідше (39), ніж у звичайному теперішньому (Present Simple) часі 

(60), але у порівнянні із перфектними часами (14) – використовується частіше. Напр. I came to 

believe that I had been responsible for those terrible things, that I was to blame, that I must be very 

bad. На відміну від попередньо взятих прикладів, came to believe зустрічається в 

неопублікованих письмових матеріалах. 

Використання дієслова come у Past Continuous означатиме лише поступовий підхід дії, напр..: 

Well, like, I can remember when the word went round that someone was coming to do research on the 

RUC. І таких варіантів, поданих корпусом є два, при чому один взятий із письмових текстів 

академічної прози, а другий – з усного матеріалу. 

Вживання come to-Vinf з різними дієсловами: 
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Таблица 1 

Класифікація текстів 

Verb phrase 

(combination) 

Total Written Transcribed speech 

come to understand 52 46 6 

came to understand  13 13 - 

had come to 

understand 

5 5 - 

have come to 

understand 

5 5 - 

has come to 

understand 

1 1 - 

will come to 

understand 

5 4 1 

come to think 213 186 27 

came to think 46 46 - 

had come to think 7 7 - 

have come to think 2 2 - 

has come to think 1 1 - 

come to play  25 23 2 

came to play 18 17 1 

have come to play 8 8 - 

has come to play 2 2 - 

had come to play - - - 

will come to play - - - 

come to desire  1 1 - 

came to desire - - - 

had come to desire 1 1 - 

come to climb  1 1 - 

came to admire 5 5 - 

come to admire 13 13 - 

come to realize 19 13 6 

came to realize 27 26 1 
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come to realise 65 64 1 

came to realise 26 26 - 

had come to realize 5 5 - 

had come to realise 10 10 - 

will come to realize 2 2 - 

came to like 2 2 - 

come to like 9 8 1 

come to sing 1 1 - 

had come to know 29 29 - 

have come to know 16  15 1 

was coming to know  1 1 - 

come to live 60 55 5 

come to know 97 91 6 

came to know 67 66 1 

come to appreciate 25 23 2 

come to join 16 15 1 

come to seem 28 27 1 

come to adopt 4 4 - 

come to see 287 248 38 

came to see  333 307 26 

had come to see 39 38 - 

have come to see 34 33 1 

is coming to see 5 4 1 

come to grief 25 24 1 

come to recognize  18 17 1 

come to work 46 36 10 

came to work 47 42 5 

come to represent 24 24 - 

come to do 43 27 16 

came to do 33 25 8 

come to rely 22 22 - 

come to resolve 1 1 - 

come to dominate 39 39 - 
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come to rest 54 54 - 

come to pass 56 51 5 

 

Як ми бачимо,такі словосполучення використовуються як в письмових матеріалах, так і в 

усному мовленні, хоча в другому – значно менше. Найбільше таких слововживань зустрічається 

в художній літературі – 362 прикладів; в неакадемічній прозі і бібліографії – 182 прикладів, в 

академічній прозі – 99 прикладів, а в газетах – лише 41 приклад; і в інших опублікованих 

письмових матеріалах – 140 прикладів, а в неопублікованих письмових матеріалах – 23 

випадки. Що стосується усного мовлення, то тут зустрічається набагато менше таких 

слововживань і не з усіма тими дієсловами, які представлені в письмових матеріалах, що 

представлено у таблиці. Так, наприклад, в усному мовленні зафіксовано таку дієслівну 

конструкцію як come to understand зустрічається 1 раз у спілкуванні і 5 разів – в інших 

розмовних матеріалах; come to think – 21 випадок у спілкуванні і 6 – в інших розмовних 

матеріалах; come to realize – 3 випадки у спілкуванні і 3 – в інших розмовних матеріалах; come 

to realise – лише 1 випадок в інших розмовних матеріалах; порівняно часто в усному мовленні 

зустрічається come to see – 18 разів у спілкуванні і 20 – в інших письмових матеріалах. Загалом, 

кількість використання come to-Vinf в усних матеріалах становить 123 випадки, що майже в 7 

разів менше від кількості таких прикладів використання в письмових матеріалах (загалом 847 

прикладів). Якщо класифікувати підгрупи усного контексту, то розподіл частотного 

використання наступний: освітній чи інформативний розділ – 15 випадків, розділ бізнесу – 17 

випадків, розділ громадськості – 14 випадків і розділ вільного часу – 17 випадків, а всі інші 

випадки (60 з 123-х. Основний контингент, який оперує такими словосполученнями – це 

дорослі у 724 випадках; підлітками така конструкція використовується в 33 випадках; 12 

випадків використання належить дітям. Звичайно, необхідно зауважити, що найчастіше 

використовується звичайний теперішній час (Present Simple), потім минулий (Past Simple), а всі 

складні часові форми використовуються дуже рідко і тільки в письмовому вигляді, а з усного 

мовлення вони повністю зникають. Можна відзначити лише дві дієслівні конструкції, які в 

письмовому мовленні в Past Simple вживаються частіше, ніж у Present Simple – це came to see і 

came to work – Past Simple 333::Present Simple 287 і Past Simple 47::Present Simple 46 відповідно, 

а от в усному мовленні, як і в інших випадках, частотність використання цих слововживань в 

Past Simple практично вдвічі менша за кількість прикладів у Present Simple.  

2. Get to-Ving і get to V-inf вказують на дію чи стан, яка щойно започаткована, а саме: But 

what if you get to thinking, are nuclear weapons good? or are they bad? are the political events we are 
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experiencing good or bad? Some women who have always had a career only get to think about the 

need for closer relationships after that finishes.Ordinary couples get to resemble each other. 

Get to-Ving і get to V-inf зустрічаються в корпусі по 4 рази кожен, але є чітка відмінність у 

використанні, оскільки конструкція get to-Ving зустрічається лише в письмовій формі, а 

конструкція get to V-inf – і в письмовій, і в усній формах однаково (по 2 рази). Цікавим є те, що 

минулий час (Past Simple) таких дієслівних конструкцій зустрічається частіше, ніж теперішній 

(Present Simple). Наприклад get to think (4)::got to think (92), get to thinking (4)::got to thinking (7). 

При чому got to think різко виділяється не просто тим, що велика кількість прикладів 

вживається в минулому, а й тим, що основна більшість випадків стосується усного мовлення (в 

письмових матеріалах зафіксовано 31 приклад, а в усних – 61). Очевидно, саме таку 

конструкцію дуже часто використовують люди різного віку в усному контексті: в розділі освіти 

(18), бізнесу (11), громадськості (12) та вільного часу (5). Окрім усного мовлення, got to think 

також зустрічається ще в художній літературі і віршах – 21 випадок, в академічній прозі – 5 

випадків, в газетах – 3 випадки і по 1 випадку в неакадемічній прозі і інших опублікованих 

матеріалах. Використовують таку дієслівну фразу дорослі люди, і лише у 3 випадках 

зафіксовані підлітки і в 1 випадку – діти.  

Неможливо не відзначити такі дві дієслівні конструкції як get to be і got to be, тобто щойно 

започатковану дію в теперішньому чи минулому. Вираження інхоативного аспекту таким 

чином вживається в тридцять раз частіше в Past Simple (1346 випадків використання), ніж в 

Present Simple (45 випадків). І в даному випадку також суттєво переважає усне мовлення, в 

якому got to be широко використовується (767 випадків), зокрема у спілкуванні (268), а також 

цей вираз охоплює різні жанри, такі як художня література (210), газети (107), неакадемічна 

проза і бібліографія (99), академічна проза (23), інші опубліковані матеріали (105) та 

неопубліковані (35). Що стосується розділу розмовного контексту, то got to be часто 

зустрічається і в сфері освіти (144), і бізнесу (131), і в розділі громадськості (123) та вільного 

часу (101). Часова форма Present Perfect третьої особи однини has got to be також часто 

використовується в усному і письмовому мовленні (усні 67::62 письмові матеріали ) і загальна 

форма Present Perfect have got to be (усні матеріали 48:: письмові матеріали 36), що рідко 

відбувається з такими часовими формами. Мабуть, навіть підсвідомо, користувачі мови 

відчувають, що саме такі вислови дуже близькі всім мовцям, і, завдяки такому аналізу, ми 

можемо підтвердити наші припущення.  

Загалом, конструкція get to-Ving зустрічається приблизно 15 разів лише в письмових 

матеріалах – в основному в книжках, а от get to V-inf – 766 разів у письмових матеріалах (679) – 

це художня література і періодичні видання, і в усному мовленні (195 випадків використання в 
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усіх усних контекстах приблизно однаково). Стоїть така дієслівна конструкція, як правило, на 

початку або всередині речення. Основна вікова категорія, яка оперує нею – це дорослі, лише в 

поодиноких випадках її використовують діти і підлітки.  

3. Grow to-Vinf і grow+Adj. – виражає певну дію чи стан, яку поступово досягнуто: ‘I hope 

he will grow to be finer than his father, may God bless him.’ Eventually they may grow to like each 

other, especially if there is some other link they can make with each other such as matching colour. 

Though never legalised, the bicheiros' sport grew to be Brazil's most lucrative lottery. 

Аналізуючи використання конструкції grow to-inf (42 випадки) та grew to-inf , слід зазначити, 

що в Past Simple вона вживається в півтора-два рази частіше, ніж в Present Simple, і 

зустрічається тільки в письмових матеріалах. Так, наприклад, grow to be зустрічається в 

неакадемічній прозі і бібліографії (6), в художній літературі (3) і в інших опублікованих і 

неопублікованих матеріалах (2); grow to become – в неакадемічній прозі і бібліографії (1) і в 

інших опублікованих матеріалах (1); grow to love – в газетах (2) і неакадемічній прозі і художній 

літературі (по 1 разу). Тобто, загалом, така конструкція вживається в усіх жанрах по кілька 

прикладів у кожному. Є лише 2 приклади з grow to appreciate, що використовується в усному 

мовленні і по 1 прикладу з grow to be і grow to meet, що також зафіксовані як такі, що 

вживаються в усному мовленні. Як і було згадано раніше, чим більше ускладнюється часова 

форма, тим рідше такі конструкції використовуються, а деякі з них взагалі не зустрічаються в 

Past Simple, напр..: grew to possess, grew to meet, grew to trust, grew to cause, grew to provide, grew 

to replace. А деякі навпаки: в Past Simple зустрічаються частіше, ніж в Present Simple, але все ж 

таки тільки в письмових матеріалах, напр..: grew to hate (Present Simple(2):: Past Simple(4)), grew 

to love (Present Simple(4):: Past Simple(6)). Основна вікова категорія, яка використовує таку 

конструкцію – дорослі.  

Схоже аспектуальне значення має використання дієслова to grow разом із прикметниками, 

що виражає певний стан, який поступово досягнуто, наприклад: The pull of the invisible creature 

grew stronger. His face softened, his pupils grew bigger, and his irises went deep green like olive oil. I 

like a bit of clear water and the chance to grow attractive aquatics like lilies. Eventually, if given 

enough care and space, the new cuttings will grow stronger and larger than the mother plant herself. 

(зафіксовано 5 таких випадків використання у майбутньому часі).  

Дієслово grow з прикметниками вживається частіше (401 приклад), ніж з інфінітивом (42 

приклади). Більшість випадків використання дієслова grow із прикметниками зустрічається в 

письмових матеріалах (380 прикладів) – більше в книжках і менше в періодичних виданнях, а в 

усному мовленні їх порівняно мало (21) – наприклад, grow big зустрічається 1 раз в розділі 
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бізнесу і 1 раз в розділі вільного часу; grow older – в 1 раз в розділі освіти, а grew older – 1 раз в 

розділі освіти і 3 рази в розділі вільного часу. Слід зазначити, що в розмовному контексті 

розділу громадськості такої конструкції не зафіксовано і ця невелика кількість вживань її в 

усному мовленні належить лише розділу освіти, бізнесу і вільного часу. 

Також важливо зазначити, що якщо після grow стоїть прикметник у вищому ступені 

порівняння, то у багатьох випадках таких дієслівних конструкцій із прикметниками у вищому 

ступені порівняння є більше, ніж із звичайними прикметниками: Let him grow stronger before 

you break the news. Chicken, if you eat chicken it makes you grow strong cos it's got protein in, if you 

it makes you. Отже, частотність використання наступна: grow strong (4) :: grow stronger (15), 

grow old (66) :: grow older (71), grow fast (7) :: grow faster (21), grow long (6) :: grow longer (9), 

але grow big (21) :: grow bigger (17), grow tall (12) :: grow taller (5) і ін.  

Слід відзначити, що grow to-Vinf і come to-Vinf не є абсолютними синонімами : He come to 

believe – він повірив; He grew to believe – він почав вірити [10, с.131]. 

4. Fall to V-ing вказує на раптове започаткування дії, наприклад: 

Sometimes, sitting in Sadie's room, temporarily energetic, talkative — cups of tea, coffee, perhaps a 

madeira — she would fall to thinking, looking at Sadie — and imagining. У цьому випадку важливо 

відзначити, що корпус видає лише 6 прикладів використання такої конструкції з шістьма 

різними дієсловами. В основному такі конструкції зустрічаються в художній літературі і віршах 

та в неакадемічній прозі. Що стосується використання цієї конструкції в Past Simple, то корпус 

запропонував лише один такий випадок використання: He fell to thinking of the shape in the well-

pit, and then dropped into a drowsy half-dream, in which El-ahrairah said that it was all a trick of his 

to disguise himself as Poison-tree and put the stones in the wall, to engage Strawberry's attention 

while he himself – зустрічається в художній літературі і віршах. When temperatures fall to 

freezing, they're ready to go – у неопублікованих матеріалах. 

Інхоативний аспект є очевидним у фразах із дієсловом to fall, після якого вживається 

віддієслівний іменник, а саме: 

However, while searching the many rooms for signs of the species Homo Sapiens, Daisy caught 

herself on a mystic spinning wheel and fell into a sleep so deep it would surely last for a hundred 

years (zzzzzzzz!— Ed). Before the storm broke he fell into a sleep so peaceful and deep that he heard 

nothing of the thunder crashing overhead or of the rush of waters as the lake filled and spread and 

crept and grew like a living thing. 
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Слід зазначити, що fall into a sleep не використовується у формі теперішнього часу, тільки в 

минулому часі fell into a sleep. І ці два приклади є єдиними, вибраними з корпусу, в яких має 

місце використання такої конструкції. 

5. Take to-Ving – вступний (ingressive) характер дії чи початок звички, наприклад: How he 

would take to having somebody prying she dared not think. – приклад з художньої літератури; As 

they grow larger, they take to eating fish. It was at this point, when I was twelve years old, that I took 

to reading junk books the way some people take to eating junk food. – 2 приклади із неакадемічної 

прози і бібліографії. Всього зафіксовано 13 випадків використання такої конструкції із 12-ма 

різними дієсловами, більшість з яких зустрічаються в художній літературі і неакадемічній прозі 

та бібліографії. Лише два приклади конструкції take to-Ving використовуються тільки в усному 

мовленні, у спілкуванні. Перший приклад зафіксований у розділі вільний час, а другий – в 

бізнесі: 1) And there's an awful lot of polishers take to drinking methylated spirits.2) What I'd like to 

introduce lastly now is an approach that you can take to training to help yourselves and to help make 

it more effective and more systematic and what I'd like to introduce to you is, is something called the 

training cycle and the rest of the course is actually based around the training cycle and I know 

Margaret. 

Past Simple вживається також здебільшого в художній літературі і неакадемічній прозі: He 

took to eating and drinking too much also, that most gentle of all the sins (1 випадок). He really took 

to reading at a very early age (2 випадки). After that Syl took to walking from his garden along the 

edge of the golf course to my mother's garden (1випадок). She took to drinking more than she should, 

and most nights she would cry herself to sleep, thinking of what might have been (3 випадки). 

Ultimately I took to wearing them all the time, only whipping them off when approached by a boy I 

vaguely fancied, or at the door of a friend of my mother's with a boy she fancied for me inside (10 

випадків). Вживають таку дієслівну конструкцію лише дорослі люди з хорошою освітою. Set to-

Ving використовується для вираження дії, яка активно чи наполегливо розпочата, тобто: 

Because I found historical films about men on horseback so moving I was pleased when my then wife, 

Jenni, set to writing a book about the wild west. The rest of the company set to unsaddling the horses 

and building a fire. Корпус видає 8 прикладів вживання такої конструкції з різними дієсловами 

по одному разу з кожним, при чому всі випадки використовуються виключно в письмових 

матеріалах і лише в такому часі: в художній літературі і віршах (4), неакадемічна проза і 

бібліографія (3), інші опубліковані матеріали(1). 

У випадку, коли set використовується як транзитивне дієслово, після якого вживається 

герундій, інхоативна дія пов’язана із каузативним значенням: But I have to admit that with the 
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exception of the quick GTi and certainly the new 2.8-litre VR6, the latest Golf is not the kind of car to 

set the pulses racing. Leroy May got the first goal…that set the fans dancing…and United went thro 

on penalties…it was one of their best nights of the year… It would be up to God to wind up the 

clockwork and set the universe going in any way He wanted. The ebbing tide swells to set the loin 

cloth flying. This first part of a scholarly and sometimes challenging book contains plenty to set the 

pavilions buzzing with discussion. 

Загалом, зафіксовано 28 випадків такого використання. Всі, окрім одного випадку, який 

зустрічається в усному мовленні, в розділі освіти, використовуються у різних письмових 

матеріалах: в академічній прозі (3), в художній літературі і віршах (4), в неакадемічній прозі і 

бібліографії (3), в газетах (7), в інших опублікованих матеріалах (7) і в неопублікованих 

матеріалах (4).  

Інхоативність виражатиметься також і такими фразеологічними одиницями з дієсловами 

break, burst, fall і put: to break into song, to break into a laugh, to burst into laughter, to burst forth 

into song, to break into a run, to fall into talk, to fall into a flutter, to put into a flutter, to fly into a 

passion, to fly into rage і ін.. Наприклад: Its face was blunt and furred and screwed up as though 

about to burst into tears. Deborah turned away from the signpost and began wading back through the 

deep undergrowth to the main path, intending to break into a run when she reached it; but just as she 

turned off she heard a faint, distant, reedy cry, which stopped her in her tracks. Images captured from 

TV, sent back from space, or more prosaically produced by a document scanner, are likely to fall into 

the same category. It is, however, easy to say; much more difficult to put into practice. Sendei turned 

the final corner and emerged into a small circular space. Mitch was going to fly into a rage. 

Presumably, this is what moths are doing when they fly into a candle and are burnt to death. 

Таблица 2 

Класифікація текстів 

Verb phrase 

(combination) 

Total Written Transcribed speech 

to burst into 605 585 20 

to break into 290 250 40 

to fall into 949 906 43 

to put into 1438 1248 190 

to fly into 52 48 4 

broke into 446 429 17 
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Слід зазначити, що такі дієслівні конструкції є дуже популярними як в письмовому, так і в 

усному мовленні, з’являються в різних жанрах, використовуються людьми різного віку. 

Найчастіше вираз to burst into зустрічається в художній літературі (300) і газетах (107), а також 

в неакадемічній прозі і бібліографії (83), рідше прослідковується в інших опублікованих (57) і 

неопублікованих (21) матеріалах, в академічній прозі (17) і в спілкуванні (10) та інших 

розмовних ситуаціях (10). В розмовному контексті переважає розділ освіти (5), громадськості 

(4) і вільного часу (1). Цей вираз найбільше вживають дорослі (503) і значно менше, але все ж 

вживають підлітки (31), діти (24) і люди будь-якого віку (27). Позиція в реченні переважно 

серединна (156), початкова (127), кінцева (38), а решту випадків класифікується як позиція 

невідома (unknown sampling – 191), позиція, що займає ціле речення (whole text – 57), а також 

комбінована позиція (composite sampling – 16).  

Вираз to break into зустрічається в художній літературі (61), в газетах (57), в неакадемічній 

прозі і бібліографії (63), в інших опублікованих (42) і неопублікованих (10) матеріалах, в 

академічній прозі (17) і в спілкуванні (10) та інших розмовних ситуаціях (30). В розмовному 

контексті частотність використання цього виразу наступна: розділ освіти (6), бізнесу (4), 

громадськості (15) і вільного часу (5). Цей вираз найбільше вживають дорослі (209) і значно 

менше – підлітки (8), діти (5) і люди будь-якого віку (28).  

Вираз to fall into зустрічається в художній літературі (120), в газетах (62), в неакадемічній 

прозі і бібліографії (262), в інших опублікованих (208) і неопублікованих (38) матеріалах, в 

академічній прозі (216) і в спілкуванні (10) та інших розмовних ситуаціях (33). В розмовному 

контексті частотність використання цього виразу наступна: розділ освіти (4), бізнесу (9), 

громадськості (11) і вільного часу (9). Цей вираз, звичайно ж, найбільше вживають дорослі 

(867) і значно менше – підлітки (15), діти (5). Найбільше позиція в реченні класифікується як 

позиція невідома (unknown sampling – 301), серединна (195) і початкова (274), кінцева (40), 

позиція, що займає ціле речення (whole text – 82), а також складена позиція (composite sampling 

– 14).  

Розглянемо детально ще вираз to put into, оскільки частотність його використання є 

найбільшою з вище поданих фразеологічних дієслів: зустрічається найчастіше в неакадемічній 

прозі і бібліографії (392), в академічній прозі (213), в художній літературі (132), в газетах (126), 

в інших опублікованих (312) і неопублікованих (73) матеріалах, і в спілкуванні (27) та інших 

розмовних ситуаціях (163). В розмовному контексті частотність використання цього виразу 

наступна: розділ освіти (32), бізнесу (38), громадськості (44) і вільного часу (49). Цей вираз, 

звичайно ж, найбільше вживають дорослі (1166) і значно менше – підлітки (23), діти (8) і люди 

будь-якого віку (51).  
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Отже, найбільше таких виразів можна знайти у книжках і періодичних виданнях. Щодо 

усного мовлення, то і тут такі конструкції широко використовуються в різних розділах мовного 

контексту. Зокрема, put into найчастіше вживається у вільний час, далі йдуть газети, бізнес і 

освіта; а от break into і fall into найчастіше можна побачити в газетних матеріалах. Якщо 

спостерігати як змінюються статистичні показники із варіюванням часу, то можна сказати, що, 

як і в більшості попередніх випадків, з ускладненням часових конструкцій зменшуються 

показники їхнього використання, а з усного мовлення вони практично зникають. Єдиним 

винятком є часова форма Past Simple – broke into, кількість вживання якого є дещо більшою 

(446) за вживання його в Present Simple (290). На відміну від цієї конструкції в теперішньому 

часі, така конструкція в минулому найчастіше використовується в художній літературі (170) і 

газетах (165). Решту всі фразові дієслова в Past Simple, Present і Past Perfect використовуються 

значно рідше, ніж в Present Simple, а використання їх в Present і Past Continuous зустрічається в 

поодиноких випадках.  

Інхоативність виражається також за допомогою використання дієслів to come і to go, після 

яких вживається participle (дієприслівник, дієприкметник), наприклад come flying, come running, 

go flying, go bumping,go doing і т. ін.:‘Well, I just hope no more aeroplanes come flying around, 

that's all.’ Philip had shouted to the others and they'd all come running up. Niall Taylor, 33, of 

Billingham, Cleveland, persuaded Carol Kennedy to go flying after saying he had won the trip on the 

four-seater Cessna in a raffle. ‘It's no worse than driving in mist,’ I said, to comfort him, though in 

fact it was hard to see the road; I was afraid that at any moment the car would go bumping off it, into 

the surrounding desert. We all have to die some time and would like to go doing what we enjoy most. 

Загалом, вони використовуються як в усному мовленні (51), а саме у спілкуванні, так і в 

письмових (87) матеріалах, майже всі приклади подані в художній літературі. Граматичні 

ідіоми такого типу є найбільш виразними і різноманітними. Прикладом можуть бути: Her shoes 

went flying as she kicked them off her feet (частотність використання went flying (30::18::12) вдвічі 

більша за частотність використання go flying (16::10::6), при чому як в усному, так і в 

письмовому мовленні (загальна кількість:: письмові матеріали :: усне мовлення)). He drew 

deeply on his cigarette then sent it spinning away with a flick of his fingers. Shook newspaper off and 

the wind sent it whirling into the railings of the park. ‘It's no worse than driving in mist,’ I said, to 

comfort him, though in fact it was hard to see the road; I was afraid that at any moment the car would 

go bumping off it, into the surrounding desert (такий випадок у корпусі трапився лише один і 

тільки в теперішньому часі). His head smacked firmly and noisily on the low metal ceiling of the 

tank, threatening to send him spinning back into unconsciousness almost straight away. Це також 

одиничний випадок, який подається тільки в такому часі. 
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Ітеративність – це аспектуальне значення, яке характеризує кількісну сторону дії, це – так 

звана кількісна аспектуальність. Ітеративність є аспектуальним значенням, і формально воно 

виражається у межах певних аспектологічних понять. В одних мовах, включаючи англійську, 

значення ітеративності набуває лексичного оформлення на рівні способу дії, в інших мовах, 

особливо синтетичних, згадане значення має формальне граматичне вираження на рівні 

категорії виду. Це ще раз доводить той факт, що один і той же зміст на рівні мислення може в 

одних мовах отримувати лексичне, а в інших граматичне вираження, тому не має чіткої межі 

між видом та способом дії. [2] 

Ітеративний аспект виражається із will/would-Vinf і used to-Vinf.  

Will і would можуть виражати звичку чи повторюваність (ітеративність), особливо коли щось 

є чи було характерним для певних обставин, а також природна схильність до чогось, наприклад: 

a)  A good policeman will sit you down and tell it you his way. Look, I've found a hostel 

that will take you for one night. A salesman at one licensed dealer used to read his clients' 

horoscopes for them. The system was self-organizing and the pattern would occur 

spontaneously. I was expecting that at any minute Mum would shout down to find out what was 

going on but she must have been preoccupied, trying on her new frock.  

b) That, and a few water spouts, but then boys will be boys. Girls will be girls as they say. 

(єдиний варіант, існуючий в корпусі) 

Корпус подає дуже багато прикладів (загалом близько 182201), де вживаються такі дієслівні 

конструкції як в письмових (166789), так і в усних матеріалах (15412). Щодо письмових 

матеріалів, то частотність використання приблизно така: в академічній прозі (25396), в 

художній літературі і віршах (23814), найбільше – в неакадемічній прозі і бібліографії (41624), в 

газетах (24928), в інших опублікованих матеріалах (35679), в неопублікованих матеріалах 

(12058), у спілкуванні (3084), в інших розмовних матеріалах (11901). Розмовний контекст 

заповнює наступні розділи такою частотністю вживання: освіта (2793), бізнес (2383), найбільше 

– громадськість (4524), вільний час (2197). Основна вікова категорія, що вживає таку 

конструкцію – дорослі (150347), значно менше – підлітки (2367), діти (970),а також люди будь-

якого віку (9697). Якщо аналізувати конструкцію will be, то вона найчастіше використовується 

в різних опублікованих матеріалах (17807), а також в неакадемічній прозі і бібліографії (14002), 

в газетах (12169), в академічній прозі (10270), в неопублікованих матеріалах (7121), в художній 

літературі (3720), а також у спілкуванні (951) і інших розмовних матеріалах (3652). В свою 

чергу would be також використовується в усіх згаданих вище жанрах, але усне мовлення в 

даному випадку переважає. З іншого боку, така дієслівна конструкція як will have 
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використовується майже в три рази рідше, ніж would have. Отже, таким чином ми можемо 

робити деякі висновки щодо того які слововживання є більш ергономічними засобами 

вираження категорії ітеративного аспекту. 

Допоміжні дієслова would і would not використовуються, так би мовити, іронічно у реченнях 

типу: He tore his hair with his hands. – He would (= на це сподівалися). She doesn’t say anything. – 

She wouldn’t (= не сподівались, що вона щось скаже).  

Used to Vinf використовується для порівняння минулого і теперішнього, зазвичай разом із 

ідеєю звички чи повторення. Наприклад: Old-fashioned amateurs used to admire colours with a 

golden glow, which conservators have demonstrated were the effect of discoloured varnish. Those who 

think that Jenny herself is a little dull at times might conclude that Patrick has impaled himself on that 

point, like one of those Romans whose language he used to teach. 

Загалом, used to використовується в англійській мові дуже часто – 25763 випадки, з яких 

17367 – у письмових матеріалах і 8376 – в усному мовленні. Якщо розділити кількість таких 

слововживань по різних жанрах, не враховуючи розподіл на усні і письмові матеріали, то слід 

зазначити, що найчастіше used to використовується в різноманітних розмовних ситуаціях 

(5557), наступними є неакадемічна проза і бібліографія (4973), інші опубліковані матеріали 

(3697), художня література і вірші (3213), а також в академічній прозі (2964) і спілкуванні 

(2819), і вже менше таких конструкції використовується в газетах (1356) і неопублікованих 

письмових матеріалах (1176). Серед письмових засобів переважають книги і періодичні 

видання, а серед усного контексту – вільний час. Вікова категорія людей, які вживають цю 

конструкцію коливається, як завжди, починаючи від дорослих (16164), далі йдуть підлітки 

(523), люди будь-якого віку (458) і діти (234). Стоїть така конструкція зазвичай на початку чи 

всередині речень. Якщо зважати на той факт, що матеріалів усного мовлення в корпусі є значно 

менше, ніж письмових, то варто відзначити, що used to є надзвичайно часто вживаною 

дієслівною конструкцією, яка вживається з найрізноманітнішими дієсловами і є впевненим 

ергономічним засобом вираження категорії ітеративного аспектуального значення.  

Існує відмінність між would і used to, а саме: 

 на відміну від used to, would не наголошує на порівнянні між минулим і теперішнім; 

 used to не обов’язково виражає повторення; 

 в той час як used to вказує на помітний відрізок часу в минулому, дія чи стан, що 

виражені would + Vinf можуть охоплювати лише дуже короткий відрізок часу чи бути 

миттєвим; 

  would + Vinf зазвичай вказує на особисте зацікавлення (особистий інтерес), а от used to є 

більш об’єктивне [10, с.132]. 
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Used + to-Vinf може вказувати не тільки на повторювальні дії в минулому, але й на постійний 

(довготривалий, перманентний) стан у далекому минулому: ‘A mad professor I used to know. This 

used to be a lot easier to do than it is now: for one thing, working in the profession means that you 

have to belong to the actors' union, Equity. There's prezzies all wrapped up under the tree, just like we 

used to have when I lived with Annie and Mum and Dad. There is a consensus among the public that 

cars should not be used to go to work. 

У питаннях і заперечних (негативних) реченнях із енклітичним (enclitic) not, used може бути 

відокремленим від to. Напр..: Used he always to go out into the garden after dinner? [10, с. 133] 

У розмовній англійській мові з’являються форми з допоміжним дієсловом did, і тоді замість 

used to вживається use to: What did they use to say at Pontins? Такі випадки використання used to 

легко розрізнити, підставивши форму to be used to = accustomed to, тобто у значенні звички: 

Even though I am used to playing at a higher level I still feel under pressure when I entered county 

cricket, so I needed the guys to rally round.’ PAMELA: Bad you take me to be, madam, I am not used 

to such language or reflections as this gentleman bestows upon me. 

При пошуку випадків використання be in the habit of , слід відзначити, що загалом 

зафіксовано 139 прикладів. Така конструкція вживається в різних часах, а в перфектних – 

використовується найменше. Окрім часового поділу, важливим є також поділ на особи, від якої 

залежать наступні конструкції am (am not) in the habit of, are (aren’t) in the habit of, was/were 

(wasn’t/weren’t in the habit of),is (isn’t) in the habit of. Вживаються вони, в основному, у художній 

літературі і віршах, також удвічі менше їх є в неакадемічній прозі і бібліографії, і ще менше в 

інших опублікованих матеріалах, академічній прозі і т.д. Що стосується усного контексту, то 

така конструкція вживається в розділі громадськості.  

Підсилення ітеративного аспектуального значення може бути виражене за допомогою 

паттернів: дієслово + on and on та дієслово + over and over again чи time and time again, чи again 

and again, наприклад: He went on and on about it until I could cheerfully have strangled him.’ The 

trauma captured in splitting is that one isn't there; the same trauma that castration comes to symbolise 

is that one is incomplete; the trauma that can be lived over and over again in the endless by-ways of 

life's failures and imperfections. They prove time and time again the risks they are prepared to take. 

Around his trial you will hear it again and again. 

Загалом, прикладів із такими паттернами є досить багато: найбільше з again and again – 654, 

з яких 597 – у письмових матеріалах і 57 – в усному мовленні; за ними по кількості стоять 

приклади із використанням on and on – 502, з яких 357 – у письмових матеріалах і 145 – в 

усному мовленні, слідом ідуть приклади із over and over again – 337, з яких 300 – у письмових 

матеріалах і 37 – в усному мовленні і найменше зустрічаються речення із time and time again – 
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174, з яких 147 – у письмових матеріалах і 27 – в усному мовленні. Як ми бачимо, найбільш 

вживаним паттерном в усному мовленні з усіх вище поданих є on and on. Підсумовуючи їх 

загальне використання в письмових матеріалах, слід зазначити, що всі вони використовуються в 

різних жанрах. Цікавим є те, що такі паттерни як on and on і over and over again частіше 

використовують діти, ніж підлітки (але дорослі – найбільше), адже такого факту стосовно 

частотності використання тих чи інших виразів саме дітьми і підлітками досі ми не зустрічали. 

Отже, такі паттерни є не лише відносно популярними, а й легкими і цікавими у використанні, 

адже вони, очевидно, також підходять для найменшої вікової аудиторії. В усному контексті їх 

найбільше є в розділі освіти, бізнесу і громадськості.  

Ітерактивний характер дії часто підсилений синтаксичним повторенням, наприклад: So 

excuse me a moment while I cry, cry, cry.’ Speak, speak, thou vision of hell! 

Прикладів із таким синтаксичним подвоєнням дуже мало, вони характерні для усного 

мовлення. Є поодинокі випадки використання їх в опублікованих періодичних виданнях. Так, 

наприклад, speak, speak зустрічається лише в газетах (1) і в усному мовленні (3), а саме в розділі 

освіти і вільного часу і використовують їх виключно дорослі.  

Тривалий (прогресивний) – це аспект, в якому тривалий характер дії виражається не лише 

прогресивними (continuous) часовими формами англійського дієслова. Ідея тривалості може 

виражатися за допомогою: 

a)  дієслівних фраз із дієсловами stand, stay і lie + Ving, а саме: But the painting said nothing 

at all to me as I stood gazing at it. Then he lay trembling on his stone bed and listened to the clock 

striking the hours. Athelstan stared across at a group of dicers who sat playing noisily on the other 

side of the tavern. Meanwhile Maggie stayed sitting at the kitchen table. So it might seem as if Snow 

could lie purring in his grave, and as if the two cultures were coming together. 

Таких дієслівних конструкцій в сучасній англійській мові є відносно мало (приблизно 39), з 

яких лише 2 випадки стосуються усного мовлення. Вони, як правило, зустрічаються: найбільше 

в художній літературі і віршах (16), а також в неакадемічній прозі і бібліографії (8); і вже рідше 

зустрічаються в академічній прозі (4), газетах (5) і інших опублікованих матеріалах (3). В 

усному контексті один приклад такої дієслівної конструкції використовується в розділі вільного 

часу. Основна вікова категорія – це дорослі, і лише в поодиноких випадках їх вживають 

підлітки і діти. Цікавим є те, що в Past Simple stood facing, stood staring, stood gazing, lay waiting, 

lay dying використовуються в кілька разів більше, ніж у Present Simple, а перфектні форми таких 

слововживань практично не використовуються.  
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b) дієслівних фраз із дієсловами continue і go on, а саме: Organisations like ACET need this 

support to enable people like myself to retain maximum control and continue to live at home as 

independently as we can. He promises to continue speaking his mind to try to raise the profile of 

athletics a sport he believes should rank alongside soccer and cricket. I later realized that I had posed 

during a crucial period, and the tiny bronzes that resulted (for that size prevailed) continue daily to 

touch me. These short filmmakers are the people who will go on to be the Jarmans, Greenaways, 

Jarmuschs of the Nineties; see their work now and tell your friends you discovered them first! Agents 

don't want deadwood and if they are interested in you it is because they feel they can sell you into the 

market, so that you can go on and make money both for yourself and them. We believe strongly that we 

should go on working together in full partnership in a Union that has served every part of the United 

Kingdom well. 

Подані вище дієслівні фрази широко використовуються в сучасній англійській мові (19170), 

особливо в письмових матеріалах (15708), а також значно менше, але все ж таки 

використовуються в усному мовленні (3462). Дієслово continue (11629) по частотності 

використання переважає над дієсловом go on (7554). 

Особливо багато прикладів із вживанням таких дієслів можна зустріти в неакадемічній прозі 

(3991) і інших опублікованих матеріалах (3927), багато їх є в художній літературі (2737), менше 

– в газетах (1973) і в академічній прозі (1948), а в неопублікованих матеріалах (1105) і в 

спілкуванні (1769, з яких 1732 приклади із використанням дієслова go on) та інших розмовних 

матеріалах (1693). Що стосується усного мовлення, то, наприклад, continue найбільше 

використовується в розділі громадськості (263) і бізнесу (165), і менше – в розділі освіти (128) і 

вільного часу (78), а от go on, навпаки, найчастіше зустрічається в розділі освіти (338), вільного 

часу (284) і громадськості (221), і вже менше – у розділі бізнесу (206). Звичайно, що основну 

вікову категорію заповнюють дорослі (14424), лиш подекуди зустрічаються випадки, де 

фігурують підлітки (352) і діти (169). Розміщення таких дієслівних фраз, як правило, подається 

як невідоме (unknown sampling – 7262), а також випадки, де вказане початкове (3263), 

серединне (2654), кінцеве (817) чи складене (composite sampling) розміщення (425). Слід 

зазначити, що паттерни із go on+Vinf можуть також вказувати на початок нової дії. 

с) keep + Ving: ‘I keep looking at her face and saying ‘Are you mine?’’ Every time I write a letter 

to him now I say keep smiling, turn them corners up cos they all go on at him. 

Аналізуючи таку дієслівну форму в сучасній англійській мові на основі даних BNC, можемо 

зазначити, що нами знайдено 293 приклади її використання з різними дієсловами. Дуже 

популярною така конструкція є в письмових матеріалах (195), також достатньо прикладів 
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подано в усному мовленні (98). Велика кількість їх є в художній літературі (74),у спілкуванні 

(56) і інших розмовних матеріалах (42), менше – в інших опублікованих матеріалах (48), в 

неакадемічній прозі і бібліографії (30), в газетах (24), і зовсім мало – в неопублікованих 

матеріалах (14) та в академічній прозі (5). Так, наприклад, дуже часто вживаними є дієслівні 

конструкції keep coming та keep looking. У поданих конструкціях переважають приклади в 

письмових матеріалах, у художній літературі, неакадемічній прозі та інших опублікованих 

матеріалах, а також в газетах і усному мовленні. А от така дієслівна фраза як keep doing 

найчастіше використовується в усному мовленні, особливо у спілкуванні (багато в розділі 

освіти, бізнесу, громадськості). Звичайно, що така дієслівна конструкція вживається в 

звичайному минулому часі (Past Simple), хоча таких випадків є набагато менше і більшість 

зустрічаються на письмі. Щодо складніших часових форм, таких як перфектні, то зафіксовано 

лиш поодинокі випадки таких слововживань, виключно в письмових матеріалах і лише в Present 

Perfect. Основна вікова категорія користувачів – дорослі люди.  

Паттерни із keep + N/Pron + gerund вказуватимуть на тривалість із каузативним значенням, 

наприклад:‘This album here, it's about making things last, how to keep that interest, how to keep the 

fire burning. And, purely to keep the story progressing, he has to be one of the laziest criminals in 

screen history, scattering clues with such recklessness that he seems subconsciously determined to be 

discovered. I might just give him another run — if only to keep the stable going’. Martin O'Neill, 

Wycombe's manager, said: ‘The result has given us a real chance of the championship as long as we 

can keep the momentum going.’ 

Проглянувши такі випадки використання поданих паттернів (20), слід зазначити, що всі вони 

вживаються виключно в письмових матеріалах (19) і лише 1 приклад був поданий з усного 

мовлення. Зустрічаються здебільшого в неакадемічній прозі і бібліографії (10), менше – в інших 

опублікованих матеріалах (6), в газетах (2) і в художній літературі (1). Позиція в реченні, в 

більшості випадків подається як невідома, а основна вікова категорія користувачів, без сумніву, 

– дорослі люди.  

Слід зазначити, що keep + Ving може також вказувати на ітеративний характер дії, а саме: 

And his name kept coming up all the time didn't it, Harvey Jones? I kept reading and my knowledge 

kept growing, but I still wanted to see an owl's nest and experience the thrill of actually seeing one in 

flight, in the feather, so to speak. У кожному випадку необхідне значення буде сигналізуватися 

лексичним значенням смислового дієслова. 

Однократно-миттєві дії (дії, що відбуваються один раз) загалом виражаються за 

допомогою сталих паттернів із дієсловами to have, to take, to make, to give, після яких стоять 

непохідні іменники: to have a smoke, to have a wash, to give a wash, to have a try, to have a way, і 
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т.д. [10, с.134]: We used to go on a tram-car and have a smoke, and a councillor was on there once, 

and noticed us having a smoke. Mummy I don't think it's such a good idea for me to have a wash in the 

morning. Annette says she wanted to encourage the boys to have a try at something different. Besides, 

you have a way of chatting innocently to people. You don't have to make a firm commitment but 

obviously we like you to give us some idea of your availability. They heard him give a cry of wonder 

from the other side and followed him. У таких випадках неозначений артикль вживається з 

кількісною метою [10, с. 134].  

Особливо поширеними є паттерни 1) have a go (569), 2) have a look (1914), більшість з яких 

використовується в усному мовленні (1)302; 2)1469), у спілкуванні, а також take a look (401), 

але тут перевага все ж таки у письмових матеріалах (364). Загалом ми розглянули 3809 

прикладів використання таких паттернів у різних часових формах. Як і в попередніх випадках, 

переважають приклади у Present Simple, набагато менше є прикладів у Past Simple, а в Present чи 

Past Perfect або в тривалих (Continuous) часових формах такі паттерни зустрічаються в 

поодиноких випадках, виключно в письмових матеріалах. Їх можна зустріти в різних жанрах: 

найчастіше в художній літературі (743), менше в інших опублікованих матеріалах (428), в 

неакадемічній прозі (199), в газетах (175), в неопублікованих матеріалах (121) і в академічній 

прозі (42). В усному мовленні нами зафіксовано 2103 приклади використання, з яких 

1181приклад вживається у спілкуванні. Щодо усного контексту, то тут переважає розділ освіти 

(398), далі йде розділ бізнесу (205), розділ громадськості (200) і вільного часу (119). Але, знову 

ж таки, всі ці випадки широко використовуються, в основному, в теперішньому часі і основна 

вікова категорія користувачів – це дорослі (1536), також є небагато випадків використання 

підлітками (49), дітьми (55) і людьми будь-якого віку (56). У реченнях такі паттерни займають 

різну позицію, тобто і на початку, і всередині, і в кінці.  

Розрізняють миттєві (momentaneous) дії поодинокого характеру і короткотривалі одноразові 

дії. Так, наприклад, to make a jump, to give a cry, to cast a glance, to steal a glance, to steal a 

glance, to shoot a look, to make a start і т.д., що використовуються із посиланням на миттєві дії 

[10,135с.], наприклад: A further way of treating an article about an exhibition is to make a 

comparison with another artist. She stared at the receding shoreline and wondered if she should make 

a jump for it. They heard him give a cry of wonder from the other side and followed him. (єдиний 

поданий корпусом приклад) There is just time and I will make a start. 

Паттерни типу to give a wash, to have a wash, to have a run, to have a swim, to give a thought, і 

т.д. позначатимуть одноразові дії обмеженої тривалості, а саме: You may not listen, but give it a 

thought.’ It's a perfect opportunity to have a swim.’ I've heard, the people that are local, just have a 

run out on a Sunday afternoon to find out where it is. 
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Отже, категорія аспекту англійського дієслова має різноманітні засоби вираження як в 

письмовому, так і в усному мовленні. Загалом, різні випадки вираження аспектуального 

значення зустрічаються в різних жанрах і чим популярніша дієслівна конструкція, тим більше 

жанрів вона охоплює. Завдяки даним Британського національного корпусу, ми змогли виявити і 

представити цифри, які позначають частотність вживань тих чи інших дієслівних конструкцій, 

що виражають різні аспектуальні значення в усному і письмовому мовленні, в газетах, в 

академічній і неакадемічній прозі, в художній літературі, в інших опублікованих і 

неопублікованих матеріалах, у спілкуванні чи в усному мовленні загалом. Переглянули 

можливість і використання їх у різноманітних часових формах і виявили наскільки це є 

актуально чи прийнятно в усному мовленні. Усі ці дані дозволяють підтвердити уявлення про 

ергономічні характеристики мовних одиниць. Адже, в усному мовленні, зазвичай, 

використовуються найпростіші дієслівні конструкції, тобто такі, які ми й називаємо 

ергономічними засобами вираження того чи іншого значення, які легко використовувати у 

спілкуванні і інших мовних ситуаціях. Чим більше ускладнюється часова форма, тим менше 

прикладів її використання, при чому, в усному мовленні використання складних часових форм 

практично немає. Однак, слід зазначити, що фразові дієслова є також одним із засобів 

вираження аспектуальних значень і тому наше дослідження продовжуватиметься в цьому 

напрямку.  
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УДК 811.133’367  

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ  

ЯК ДЖЕРЕЛО КРАЇНОЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

В.Б. Остроушко, Л.С. Слєпченко (Харків ) 

 

Стаття присвячена аналізу та систематизації прислів’їв та приказок, що виступають складниками у процесі 

лінгвокраїнознавчого вивчення мови, оскільки несуть у собі культурну, історичну інформацію, конденсують весь 

складний комплекс культури та психології даного народу, неповторний спосіб його образного мислення. 

Звертання до проблеми вивчення мови і культури одночасно дозволяє вдало поєднувати елементи 

країнознавства з мовними явищами, що містять в собі величезні можливості для виклику та подальшого 

підтримання мотивації навчання. 

Ключові слова: лінгвокраїнознавство, прислів’я та приказки, фразеологізми. 

 

В.Б. Остроушко, Л.С. Слепченко Половиці и поговорки как источник страноведческой информации. 

Статья посвящена анализу и систематизации пословиц и поговорок, которые являются составляющими 

компонентами в процессе лингвострановедческого изучения языка, поскольку несут в себе культурную. 

Историческую информацию, конденсируют весь сложный комплекс культуры и психологии данного народа, 

неповторимый способ его образного мышления. 

Обращение к проблеме изучения языка и культуры одновременно позволяет удачно объединить элементы 

страноведения с языковыми явлениями, что содержат в себе огромные возможности для пробуждения и 

дальнейшей поддержки мотивации обучения. 

Ключевые слова: лингвострановедение, пословицы и поговорки, фразеологизмы. 

 

V. Ostroushko, L. Slepchenko Proverbs and saying  as a source of  knowledges about history and culture of 

country. This article covers the analysis and the systematization of proverbs and sayings that components of the linguistic-

cultural language study process because they carry a cultural and historical information, condense all difficult complex of 

culture and psychology of the people, a unique way of their creative thinking. 

An appeal to the problem of studying language and culture allows at the same time to unite successfully the 

elements of culture study with language phenomena that comprises huge possibilities to provoke and to support the 

motivation of studying in future. 

Key words: culture-oriented linguistics, proverbs and sayings, phraseological units. 

 

Кожен народ володіє багатющим запасом прислів'їв та приказок, які складають невід'ємну 

частину його духовної культури та мовних багатств. Людина, яка бажає опанувати будь-яку 

мову на високому рівні, обов’язково повинна ознайомитись також з мовними фразеологізмами 

(прислів’ями, приказками, афоризмами) відповідної мови.  

Лінгвокраїнознавчий аспект вивчення іноземної мови розглядає шляхи та способи 

вивчення, завдяки яким можна познайомити іноземця з образом життя, історією та культурою 
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країни, мову якої він вивчає. Лінгвокраїнознавство вивчає та описує національно-культурну 

семантику стройових одиниць мови, тобто займається семантизацією. Лінгвокраїнознавство 

важливе для усіх, хто вивчає іноземну мову. Особливо для майбутніх спеціалістів в області 

мови – для філологів, перекладачів, викладачів. 

О б ’ є к т о м  цієї роботи є розгляд країнознавчого елементу, який знаходиться в основі 

образу прислів'я або приказки, відтворюючи менталітет, світосприйняття та  культуру народу 

від покоління до покоління. 

А к т у а л ь н і с т ь  проведеного дослідження обумовлена широким використанням 

прислів'їв та приказок у всіх сучасних мовах, у тому числі й у французькій. Прислів’я та 

приказки є дуже важливими складниками у процесі лінгвокраїнознавчого вивчення мови, 

оскільки несуть у собі культурну, історичну та іншу інформацію, що є типовою та зрозумілою 

лише для окремого народу, який їх вживає та у мові якого вони народилися.  

М е т а  дослідження: розглянути зміст та класифікувати  прислів’я та приказки 

французької мови; виявити їх значимість, як джерел країнознавчої інформації. 

Наукова н о в и з н а  роботи пов’язана з тим, що вперше відбувається доскональне 

вивчення прислів’їв та приказок французької мови, з точки зору відображення у собі 

країнознавчої інформації. Класифікація  прислів’їв та приказок за їх походженням та  

значимістю для історії та культури країни їх виникнення значно полегшить їх вивчення, а також 

допоможе краще зрозуміти їх зміст.  

Головна мета лінгвокраїнознавства – забезпечити комунікативну компетенцію в актах 

міжкультурної комунікації, передусім через адекватне сприйняття промови  співрозмовника і 

оригінальних текстів, що розраховані на носіїв мови. Лінгвокраїнознавство забезпечує 

розв’язання цілої низки проблем, зокрема головної філологічної проблеми – адекватного 

розуміння тексту. Ось чому воно виступає в якості лінгвістичної основи не лише 

лінгводидактики, а й перекладу. Для того, щоб перекладати, потрібно, передусім, повністю 

зрозуміти іноземний текст з усіма нюансами значення, враховуючи підтекст, натяки, а вже 

потім з урахуванням адресата, підібрати відповідні еквіваленти в мові перекладу. 

Для лінгвокраїнознавства величезний  інтерес становлять  прислів'я та приказки,  які, 

відображаючи в своїй семантиці тривалий процес розвитку культури народу, фіксують і 

передають з покоління в покоління культурні  установки і стереотипи, еталони і архетипи. Це 

своєрідні мікросвіти, вони містять в собі  «і етичний закон,  і здоровий глузд, виражені в 

короткому вислові , що заповідали предки в керівництво нащадкам» [6, с. 23]. Це душа будь-

якої  національної  мови, в якій неповторним чином відображаються дух і самобутність нації, 
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національна своєрідність  історії , культури, традиційного образу життя народу – носія мови. 

Прислів'я та приказки — це стійки вислови у формі синтаксично завершеного речення, які 

породжуються усною народною творчістю або запозичуються з певних літературних джерел, 

втрачаючи зв'язок із цими джерелами [9, с. 72]. Характерними прийомами узагальнення 

твердження виступають паралелізм, алітерація, асонанс, рима. 

Прислів'я  та приказки найчастіше вживаються в абсолютно конкретній ситуації, але не 

позначають її окремих елементів, а ставлять всю ситуацію у зв'язок з якою-небудь спільною та 

загальновідомою закономірністю, яку вони, власне, і виражають. Вони  не допускають вільної 

заміни слів-компонентів та зміни граматичної структури. При використанні їх в мовному 

спілкуванні вони не «відтворюються», як лексична єдність, а «цитуються», як  інші 

мікротексти, частини текстів, вірші. 

Прислів'я та приказки мають емоційне та стилістичне забарвлення, завдяки чому вони 

вдосконалюють комунікативну функцію мови. Їх часте вживання в усній та письмовій мові 

пояснюється, перш за все, тим, що вони додають їй особливий колорит, роблять більш 

образною та виразною. Таким чином, виникає необхідність у порівнянні класифікацій, 

проведенні систематизації найбільш вживаних прислів’їв та приказок французької та 

української мов. 

На сьогоднішній день вже існують класифікації фразеологізмів, розроблені В.В. 

Виноградовим, А.Г. Назаряном та М.М. Шанським. Однак всі вони у своїх роботах приділяють 

дещо менше уваги прислів’ям та приказкам у порівнянні до інших типів фразеологізмів. Крім 

того, більшість наукових досліджень та словників, пов’язаних із тлумаченням та перекладом 

французьких прислів’їв та приказок, російськомовні. 

Постановка проблеми дослідження фразеології мови в лінгвокраїнознавчому аспекті стала 

можливою у зв'язку із становленням теорії лінгвокраїнознавства, введенням поняття 

«культурний компонент значення», який представлений в роботах Е.М. Верещагина, В.Г. 

Костомарова, В.А.Маслової, Д.Г. Мальцєвої та інших дослідників. 

В.А. Маслова [7, с. 58] при розгляді російської фразеології висунула декілька наступних 

гіпотез, які, на наш погляд, можуть бути застосовані і до вивчення французької фразеології та 

пареміології: 

1. У більшості фразеологізмів є «сліди» національної культури, які мають бути виявлені. 

2. Культурна інформація, збережена  у внутрішній формі прислів’їв та приказок, є 

образним уявленням про світ та зберігає культурно-національний колорит.  

3. Прислів’я та приказки - фрагмент мовної картини світу. Вони виникають  не стільки для 

того, щоб описувати світ, скільки для того, щоб його інтерпретувати, оцінювати і виражати до 
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нього суб'єктивне відношення.  

Лінгвокраїнознавчий аналіз прислів'їв та приказок, немислимий без зв’язку із зовнішніми 

чинниками: з історією країни, її культурою, побутом, оскільки фразеологія конденсує весь 

складний комплекс культури та психології даного народу,   неповторний спосіб його образного 

мислення. Маркированність національної  специфіки образу часто створюється відбором 

вельми специфічної для даного народу лексики: це позначення яких-небудь реалій, відомих 

тільки носіям даної нації, а також своєрідні топоніми, антропоніми, гидроніми, характерні для 

певної країни. 

Прислів’я та приказки історично зафіксировані в їх сталій формі. Таким чином, вважаємо 

доцільним класифікувати їх за виникненням, що допоможе краще зрозуміти їх зміст, розкрити 

культурно-національну конотацію, та у значній мірі розкриє або поглибить знання з історії та 

країнознавства, а саме: 

-  пов’язані з історичними фактами або подіями. Наприклад: 

«C’est un coup de Jarnac». – (удар Жарнака) - хитрий, непередбачений, несподіваний 

прийом, підступний удар, удар нишком. 

Приказка має своє походження з 1547 року. Під час дуелі між бароном Жарнаком і його 

високопоставленим супротивником, який мав на своєму боці усі переваги, як найкращий 

фехтувальник, Жарнак нахиляється, робить різкий випад та завдає блискавичний удар під ліве 

коліно. Супротивник падає, неспроможний продовжувати дуель. 

У 2008 році газета «Le Monde» публікує інтерв’ю здивованого кандидата, який не може 

прийняти результати виборів, вважаючи їх зрадою з боку своїх однопартійців, в якому ця фраза 

знаходить своє місце: 

« C'est un véritable coup de Jarnac!» tel a été le cri lancé par André Gerin en plein congrès du 

PC lorsqu'il a pris connaissance du score qu'il avait obtenu en tant que candidat à la tête du parti. -  

Це справжній удар Жернака, вигукнув Андре Жерен у ході з’їзду соцпартії, ознайомившись з 

результатами голосування. 

«Faire le zouave» -  хорохоритись, гримасувати, блазнювати (букв. робити як зуав). 

Сьогодні цей вислів вживають маючи на увазі непосидливих, неслухняних, досить 

знервованих дітей. Наприклад, «Arrête de faire le zouave, tu vas tout faire tomber»- dit la mère à l' 

enfant.  

Цікаво його походження, яке пов’язано з Кримською війною (1854 – 1856 р.), у якій 

особливо виділився корпус зуавів, які привертали на себе увагу. (“зуав” – походить від 

берберського – zwawa назва кабільського племені).  

«Travailler pour le roi de Prusse» - працювати  заради пошани — дарма. 
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Цей вираз пояснюють по-різному; більшою частиною вважають, що тут мова йде про 

Фрідріха Великого. 

У лотереї число 31 називається (жартівливо) misère en Prusse, тому що 31 числа пруські 

солдати не отримували платні, тобто служили королеві дарма. 

І ми, граючи дарма, тобто без грошей, говоримо, що граємо на рахунок пруського короля. 

Приказка «Pas d’argent – pas de Suisses» (букв. Немає грошей – немає швейцарців)  

пов’язана з тим, що з ХV до кінця XVII ст. у французькій армії служили швейцарські найманці. 

Маючи велику жадібність до грошей, вони галасно вимагали свого жалування кожного разу, 

коли його виплату затримували. У противному разі, вони погрожували кинути службу, 

вигукуючи: «Pas d’argent – pas de Suisses». У 1521 р. швейцарські наймані полки, не отримавши 

своєчасно жалування, кинули свою службу у короля Франціска І, вимовивши вказані вище 

слова . 

«Un quart d'heure de Rabelais» - «Чверть  години  Рабле» - не тривала , маленька 

неприємність. Вираз, що позначає скрутний момент, особливо при грошових розрахунках.  

Згідно  анекдоту  мається  на увазі скрутне  грошове положення, в яке потрапив  Рабле під час 

своєї поїздки до Ліона,  та з якого він  вийшов завдяки своєму вдалому розиграшу. 

- на базі історичних фраз або цитат. Наприклад: 

Фраза Наполеона І, що походить з 1805 року,  коли Франція була однією з найсильніших 

націй світу «Іmpossible n’est pas français» (букв. Неможливо – це не по-французьки) – була 

сказана людиною, яка любить та вірить у свій народ. Вивчаючи цей вислів, було б доцільним 

зробити доповідь про часи Першої Імперії. 

«Le mot de Cambronne!» - слово Камбронна. 

Бій при Ватерлоо. Останній резерв Наполеона, стара національна гвардія вступає в бій, 

розуміючи, що смерть неминуча. Генералу П’єру Камбронну англійці тричі пропонують 

скласти зброю, у відповідь почувши "слово Камбронна", яке врятувало гідність Франції: 

«Merde! La garde meurt mais ne se rend pas!» - «Лайно! Гвардія вмирає, але не здається!» Так, з 

легкої руки В. Гюго, що залишив нам один з кращих описів битви при Ватерлоо в романі 

«Знедолені», цей вислів, у тому числі і вищезгадане не літературне «слово Камбронна» (mot de 

Cambronne), стало невід'ємним атрибутом наполеонівської легенди. 

Вираз «Іl n’y a que le premier pas qui coûte» (букв. важкий лише перший крок; головне – 

зробити перший крок) належить маркізі Дюдефан (1697 - 1780), відомою своєю перепискою з 

Вольтером та іншими письменниками XVIII ст. Цю фразу Дюдефан сказала кардиналу 

Пліньяку, коли він підкреслив довжину шляху, який нібито пройшов обезголовлений св. 

Дионісій.  
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Приказка «Noblesse oblige» - стан зобов’язує (букв. шляхетність зобов’язує). Цей вислів 

належить французькому письменнику Гастону де Левісу (1764 - 1830). Будучи нащадком 

старовинного дворянського роду, де Левіс у згаданому вище виразі хотів підкреслити, що 

належність до “шляхетного стану” зобов’язує людину бути гідним свого імені та походження. 

Знаменитий вислів Генріха IV під час церемонії прийняття католицької релігії «Paris vaut 

bien une messe» - «Париж гідний меси») спонукатиме до розуміння історичних подій у період 

Релігійних війн. 

Приказка «Après moi le déluge» - «Після мене, хоч потоп» – є фразою короля Людовика ХV 

(1710-1774), тобто жити одним днем, без стратегії, без думок про майбутнє країни. У XVIII 

столітті королівська влада перетворюється на реакційну силу. При зростаючій економічній 

кризі і невдоволенні народу дворянство продовжує зберігати зовнішній блиск. 

- пов’язані з повсякденним життям, норовом та звичаями людей. Наприклад: 

«Рendre la crémaillière» - справляти новосілля походить від існуючого давнього звичая, 

згідно якому люди, що заселялися у нову хату, у першу чергу встановлювали у каміні гачок для 

підвішування котла над вогнем (crémaillière). 

Інша дуже відома у сучасній мові приказка – «être tiré à quatre épingles» - одягнутий з 

голочки походить від старовинного звичаю затягувати одяг по фігурі за допомогою чотирьох 

голок. 

«Еntre la poire et le fromage» - ( букв. між грушею та сиром), тобто у самий сприятливий 

момент. Залізне правило при їжі:  лише після того, як всі з'їдять основне блюдо, можна 

говорити про справи. Фрукти завжди подають після сиру, але так було не завжди; 

- пов’язані з типовою природою країни та її явищами. Наприклад: 

«Quand les hirondelles voient la Saint-Michel, l’hiver ne vient qu’à Noel» (букв. Коли ластівки 

бачать день Святого Мішеля, то зима прийде тільки на Різдво). Міграція ластівок відбувається 

головним чином у першій половині вересня, тому їх присутність у кінці місяця вказує на те, що 

зима буде пізньою. 

«S'il pleut à la Saint Médard, il pleut 40 jours plus tard» (Якщо злива починається на Сен-

Медар, дощитиме наступні 40 днів), тобто ми знайомимося з народними прикметами, що до 

прогнозу погоди; 

- пов’язані зі світом тварин. Наприклад: 

«Malin comme un singe» - хитрий,  як мавпа. Якщо для росіян, англійців та інших, мавпа є 

символом спритності, то у французькій мові та фольклорі вона втілює також хитрість та 

лукавство, як хитрий лис для слов’ян. Як приклад можна привести басню Лафонтена «Мавпа та 

кішка», у якій мавпа примушує кішку діставати для себе каштани з вогню. Коли з’являється 
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слуга господаря, то вона легко уникає кари, у той час, як кішку жорстоко б’ють. 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що країнознавчі відомості, що 

містяться в семантиці прислів’їв та приказок, мають не лише загальноосвітнє, але й виховне 

значення. Знання про країну мають вихід в інтеркомунікацію, хоч декілька й специфічний, у 

порівнянні з мовними уміннями та навичками. Країнознавчоорієнтовані фразеологізми 

застосовуються для збільшення ємкості вислову, виражають емоційні та естетичні позиції того, 

хто говорить. 

Лінгвокраїнознавство грає важливу роль і при навчанні перекладу та забезпечує адекватне 

розуміння тексту. Незнання того або іншого країнознавчого елементу, який знаходиться в 

основі образу прислів'я або приказки, може привести до невірного розуміння змісту вислову в 

цілому.  

Звертання до проблеми вивчення мови і культури одночасно дозволяє вдало поєднувати 

елементи країнознавства з мовними явищами, що містить в собі величезні можливості для 

виклику та подальшого підтримання мотивації навчання. 

Класифікація прислів’їв та приказок за виникненням, допоможе краще зрозуміти їх зміст 

та у значній мірі розкриє або поглибить знання  з історії та країнознавства. 

 П е р с п е к т и в о ю  нашої роботи в цьому напрямі є створення єдиного 

лінгвокраїнознавчого українсько-французького словника прислів’їв і приказок, який би 

привертав увагу, проводив паралелі  та тлумачив історичні події, відображені у прислів’ях та 

приказках , які є свого роду «криницею премудрості» народу, зберігають і відтворюють його 

менталітет, його культуру від покоління до покоління. Результати цієї роботи можуть бути 

використані при проведенні занять з країнознавства та історії Франції. Все це сприятиме 

залученню до концептуальної системи світогляду носіїв мови, історії країни, культури, 

розвитку уміння адекватно інтерпретувати і приймати національну культурну своєрідність 

партнерів по комунікації, в цілому сприятиме формуванню готовності вступати в міжкультурне 

спілкування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ФУНКЦІЙ ТЕРМІНА ФІЛОСОФІЇ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ ТА ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

І. В. Середюк (Київ) 

 

У статті виокремленні та розглянуті основні функції філософського терміна у професійному середовищі. Ми 

зосередили увагу головним чином на дискусійних аспектах проблеми, а саме на дефінітивній функції. 

Проаналізували особливості прояву потенційних функцій філософського терміна у художній літературі. 

Дослідження проведене на матеріалі сучасного британського інтелектуального роману. 

Ключові слова: філософський термін, функції терміна. 

 

И.В. Середюк. Особенности проявления функций термина философии в профессиональной среде и 

художественной литературе. В статье выделены и рассмотрены главные функции философского термина в 

профессиональной среде. Мы сосредоточили внимание на дискуссионных аспектах проблемы, а именно на 

дефинитивной функции. Проанализировали особенности реализации потенциальных функций философского 

термина в художественной литературе. Исследование проведено на материале современного британского 

интеллектуального романа. 

Ключевые слова: философский термин, функции термина. 

 

I.V. Seredyuk. Peculiarities of the Manifestation of the Philosophical Term Functions in the Professional 

Sphere and Literature. This article deals with the problem of philosophic term functions. We’ve determined the 

philosophical term functions in the professional sphere. We’ve focused our attention on the disputable aspects of the 

problem namely on the definition function. We’ve analyzed the realization of the potential functions of the philosophical 

term in the literature. The research is based on the material of the modern British intellectual novel. 

Key words: philosophical term, functions of philosophical term.  

 

П о с т а н о в к а  п р о б л е м и  у  з а г а л ь н о м у  в и г л я д і . Термінознавство 

розвивається за загальними тенденціями науки про мову. Структурну парадигму у науці про 

спеціальні професійні номінації, цей етап ще називають інженерним термінознавством, змінив 

когнітивно-функціональний напрям. У першу чергу, цей напрям передбачає інтерпретацію 
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мовних фактів теорії про термін стосовно людини. Доробок, який підготували представники 

традиційного термінознавства, є надзвичайно значним і необхідним, проте ми не можемо 

сказати, що достатнім. Переконливими є факти, які свідчать про те, що повний опис 

терміносистеми неможливий без аналізу функцій її елементів, адже ми добре знаємо: 

попередники звертали увагу на кодифікацію термінологій, що в свою чергу передбачало їх 

статичне вивчення. ,,Наука про терміни (назвемо її термінознавством) повинна вивчати не 

тільки термінотворення, але й терміновикористання, тобто вона повинна займатися 

систематичним, широким, обґрунтованим дослідженням того, як функціонують реальні терміни 

в реальних текстах – виробничих, технічних, наукових, ділових, суспільно-політичних. Тільки в 

такому випадку термінознавство отримає, на кінець, вірну картину структури і функціонування 

термінів, зможе обґрунтувати типологію термінів” [4, с. 52]. Не дивно, що когнітивно-

функціональний напрям обраний як один із провідних у розвідках, які стосуються мов для 

спеціальних цілей. Отже, а к т у а л ь н і с т ь  т е м и  дослідження визначається загальною 

спрямованістю сучасних наукових пошуків у лінгвістиці, а також малою розробленістю 

проблематики функціонування терміна як у професійному середовищі, так і в іностильовому.  

З в ’ я з о к  р о б о т и  з  н а у к о в и м и  з а в д а н н я м и . Робота виконана згідно з 

планом науково-дослідної роботи кафедри англійської філології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

О б ’ є к т о м  роботи є процес детермінологізації сучасної англомовної філософської 

термінології. П р е д м е т о м  цієї розвідки обрано аналіз функцій терміна у професійній сфері 

та художньому дискурсі. 

М е т а  нашого дослідження полягає в аналізі функцій, які виконує філософський термін 

як у рідному, так і не властивому йому середовищі. Мета роботи зумовлює вирішення таких 

з а в д а н ь : 1) визначити функції, які виконує філософський термін у філософському дискурсі; 

2) прослідкувати зміни реалізацій функцій філософського терміна при його переході у художній 

контекст.  

А н а л і з  о с т а н н і х  д о с л і д ж е н ь  т а  п у б л і к а ц і й . Хочемо відзначити, що 

проблема детермінологізації наукових термінів як вітчизняними, так і зарубіжними 

дослідниками розглядається в контексті більш загальної проблематики, зокрема розвитку 

лексичного складу мови. Так, досліджуючи зміни у системі англійської лексики 

Ю. А. Зацний [5], А. О. Хаютін [10] розглядають цей процес як один із продуктивних способів 

словотворення мови. Популярним є розгляд використання термінів як елементу стилістичного 

прийому у художній літературі. Такими є роботи Т. В. Катиш [6], Д. О. Разорьопова [9]. У 
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нашій роботі ми провели аналіз використання філософського терміна, ґрунтуючись на даних 

термінознавства, функціональної лексикології та когнітивної семантики. 

М а т е р і а л о м  д л я  д о с л і д ж е н н я  обрано романи Айріс Мердок та Джона 

Фаулза, так як наш аналіз доводить значне використання цими авторами філософської лексики.  

Проблема функцій мовних одиниць має довгу історію. І зазвичай, як в таких випадках 

буває, єдиної загальноприйнятої думки щодо визначення самого поняття „функція” нема. Як 

результат, ми вважаємо за необхідне перед тим, як перейти до аналізу функцій терміна, 

окреслити це поняття, тому що, принаймні, у загальній лінгвістиці воно є багатозначним. Отже, 

,,традиційно під функціями терміна розуміють роль, яку виконує термін як засіб позначення 

загального спеціального поняття” [7, с. 63]. 

Хочемо відзначити, що весь другий етап становлення термінознавства характеризується 

прагнення обґрунтувати специфіку терміна особливою функцією. Цей період часто називають 

функціональним підходом до терміна. Крилатими уже стали слова О. Г. Винокура, що термін – 

це слово в особливій функції [Цит. за: 8, с. 71]. Звичайно, це відкрите твердження побудило 

науковців до пошуків цієї особливої функції. Зокрема, найбільшого поширення набула позиція, 

відповідно до якої термін володіє дефінітивною функцією, яка не властива іншим мовним 

знакам. Представники когнітивно-комунікативного термінознавства спростували цю позицію. 

,,Різниця між загальновживаним словом і терміном в функціональному плані (як і в плані 

властивостей терміна) пов’язана тільки з тим, що всі ці функції термін виконує в спеціальному 

середовищі (сфері професійної комунікації) або зі спеціального приводу (при необхідності 

позначати спеціальні поняття)” [8, с. 75]. Таким чином, специфіка терміна полягає не в 

специфічній функції, а в особливому прояві цих функцій.  

Філософський термін як мовний знак характеризується загальним набором функцій. У 

першу чергу, термін виконує номінативну і комунікативну. Хочемо зазначити, що при цьому 

філософський термін номінує спеціальні поняття і є елементом спілкування, яке відбувається у 

професійному середовищі. Важливо також наголосити, що професійна номінація виконує такі 

важливі функції як когнітивну, евристичну та акумулятивну. Дискусійною є прагматична роль 

терміна. Традиційне термінознавство заперечує його прагматику, проте, на нашу думку, її 

повністю неможливо виключити, адже при будь-якій комунікації відбувається здійснення 

інтенції мовця. Таким чином, прагматична функція властива і терміну, проте, звичайно, вона не 

проявляє себе так яскраво у професійному середовищі, як, наприклад, у художній літературі.  

Хочемо також приділити увагу такому дискурсивному питанню в термінознавстві як 

володіння терміном дефінітивною функцією. Коли про неї говорять у першу чергу 

відштовхуються від твердження В. В. Виноградова: ,,слово виконує номінативну, або 
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дефінітивну, функцію, тобто або є засобом чіткого позначення, і тоді воно – простий знак, або 

засобом логічного визначення, тоді воно науковий термін” [3, с. 20].  

А. В. Лемов визначає, що вся дискусійність щодо наявності у терміна дефінітивної 

функції пов’язана з неправильним трактуванням слів В. В. Виноградова та багатозначністю 

самого поняття „дефінітивна функція”. Дослідник відзначає два помилкових трактування вище 

зазначеного. По-перше, „під дефінітивною функцією розуміють його (терміна) можливість 

самовизначатися” [8, с. 73]. У цьому випадку відбувається змішування функції терміна із 

функцією дефініції. ,,Було чітко продемонстровано різницю між терміном і визначенням 

(точніше кажучи, співвідношення лівої і правої частин визначення: Definiendum’a (Dtd) і 

Definiens’a (Dtn)) – і показано, що вони не можуть заміняти одне одного” [7, с. 65]. Таким 

чином, суть терміна не рівноцінна дефініції. При цьому хочемо зауважити, що не слід вимогу 

до прагнення мати дефініцію плутати із мотивованістю, так як це різні категорії.  

Помилковим трактуванням дефінітивної функції А. В. Лемов відзначає і наступне 

розуміння: ,,це здатність терміна брати участь в тексті дефініції, бути її лексичним засобом” [8, 

с. 73]. Дослідник інтерпретує це таким чином: у термінологічній дефініції повинні 

використовуватися тільки терміни. Фактів на спростування цього твердження є достатньо, адже 

добре відомим є те, що як у словникових дефініціях, наукових текстах, так і в усному мовленні 

поряд із термінами та іншими професійними одиницями використовуються загальновживані 

слова. Таким чином, дефінітивна функція терміна є фікцією. Виправданими є слова 

К. Я. Авербуха, ,,характеризуючись тільки однією функцією – номінативною, термін при цьому 

володіє властивістю дефінюватися” [1, с. 95]. Таким чином, дефініція – це не функція, а бажана 

ознака професійної номінації.  

Таким чином, ми констатуємо, що філософський термін володіє тим же набором функцій, 

що й повнозначне слово. Різниця у функціональному аспекті між цими мовними знаками 

полягає не у наявності/відсутності певних функцій, а в особливостях їх прояву, зумовлених 

професійною сферою комунікації та професійними інтенціями мовців.  

Сучасні лінгвістичні дослідження відзначають широке проникнення термінів у 

загальновживану мову [5; 10]. У першу чергу помічене значне використання термінів у ЗМІ. На 

нашу думку, в художній літературі також багато професійних номінацій. Звичайно, функції 

лексичних одиниць мають різне акцентування в мові художньої літератури і в науковому 

дискурсі. Доведеним є факт того, що основною функцією терміна в професійному середовищі є 

номінативна, комунікативна і пізнавальна, тоді як для лексичних одиниць художнього тексту 

центральною є якраз прагматична (експресивна, емоційна, оцінна++). Таким чином, ми бачимо, 

що у цих двох сферах комунікацій різна прерогатива для функцій, проте можливий подібний 



 128 

набір лексичних одиниць. На нашу думку, цікавим є дослідження особливостей прояву 

функціональних можливостей терміна у художньому романі. 

Ми виділили такі функції, які виконує філософський термін у британському 

інтелектуальному романі: 

1. Номінативна. Суть цієї функції полягає в найменуванні того, що в мові не має прямого 

однослівного позначення або прагненням надати свого суб’єктивного розуміння позначуваному 

об’єкту. Таким чином, термін називає у художньому романі певні невластиві 

загальновживаному вжитку реалії або добре відомі речі, але під новим кутом зору. Відзначимо, 

що автор може вдатися до роз’яснень змісту професійної номінації або залишити її без 

тлумачення у художньому романі.  

Без пояснень використовують широковідомі терміни. Так, у романі The Message to the 

Planet А. Мердок вживає термін psychoanalysis, який означає the method of therapy for 

psychological disorder pioneered by Freud [11, с. 309]. Зважаючи на поширення психологічних 

практик, цей термін потрапив у активний словник сьогодення, тому і використовується 

авторами без його тлумачення: For himself, Ludent was content to be puritanical and withdrawn 

and left-handed and fond of animals. He was not a vegetarian. His sexuality was ‘normal’ but late 

(Jack said retarded) and unpromiscuous (Jack said unambiguous). He didn’t mind being called 

‘timid’, sex was not a great subject for him. He didn’t want to mess up his life. He was certainly 

‘romantic’ and hoped to meet her one day. When time passed and he did not, he was not unduly 

perturbed. He was not drawn to psychoanalysis. His great patron led him toward the skeptical 

discipline of history [15, с. 52].  

Наявні випадки, коли автор без пояснень залишає і вузькоспеціалізовані терміни. 

Розглянемо такий приклад: But this view she in turn rejected on the general a priori principle that 

Mischa never failed to mean something in particular [14, с. 258]. Термін a priory А. Мердок 

використовує у прямому професійному значенні: prior to or independent of experience [11, с. 21]. 

Існує кілька способів введення коментаря до невідомого терміна: термін+тлумачення, 

термін+синонім. У більшості випадків автори спеціальні терміни тлумачать. Як наприклад, ‘At 

the moment of death you are given a total vision of all reality which comes to you in a flash. To most of 

us this would be–well–just a violent flash, like an atom bomb, something terrifying and dazzling and 

incomprehensible. But if you can comprehend and grasp it then you are free.’ 

‘So it’s useful to know you’re going. You mean free to– ?’ 

‘Just free–Nirvana–out of the Wheel.’ [16, с. 358].  

Таким чином, філософський термін Nirvana не можна замінити загальновживаним 

freedom, так як цим словом не передати весь зміст, потрібний А. Мердок. Для правильного 
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сприйняття читачами, для коректного розставлення акцентів в цій номінації, авторка наводить 

розгорнуте препозитивне тлумачення.  

Щоб розкрити зміст терміна письменники прибігають до використання 

загальновживаних слів у ролі контекстуальних синонімів. Наведений приклад є ілюстрацією 

такого випадку: Surely there must soon be some break-through, some dialectical change [16, с. 296].  

Фактори, які обумовлюють використання термінів філософії у номінативній функції у 

художньому романі ми звели до двох пунктів. Це, в першу чергу, створення наукового 

колориту, наприклад, ‘Hello, Father’. ‘Hello, son. Touching meeting.’ Austin sad down. ‘I suppose 

you two have been chatting about the Absolute’ [13, с. 174]. Потрібно внести ясність: розмова 

відбувається між трьома героями, один з яких філософ за покликанням, другий – письменник, а 

інший – студент гуманітарного відділення. Таким чином, адресант останньої фрази натякає на 

найбільш ймовірну тему розмови між філософом і студентом. 

Частими є використання термінів для характеристики персонажів. Однією професійною 

лексемою автор здатний відтворити рухи, звуки, психологію героя, його філософське 

сприйняття у всій складності. Так, Дж. Фаулз використовує терміни deist, pantheist для опису 

загальної ситуації юності героя: A hundred years earlier he would have been a deist, perhaps even a 

pantheist [12, с. 20].  

Потрібно зауважити, що номінативне вживання термінів у художньому романі не тотожне 

його вживанню в спеціальному науковому тексті. Якщо в науковому вжитку термін відповідає 

поняттю науки, вказує на всі суттєві ознаки, то у художньому контексті номінативна функція 

переходить на побутовий рівень. Глибоке наукове знання спричинює до нових відкриттів, тобто 

номінативна функція в науковому дискурсі супроводжується пізнавальною, тоді як у 

художньому – цей зв'язок втрачається. 

2. Компресійна. Філософська концепція нашого буття стверджує пріоритет інформації над 

іншими складниками. Термін особливо актуальний в цьому аспекті, адже відомо, що 

професійна номінація несе максимум наукової інформації про позначуване поняття. Нам було 

важко відділити компресійну функцію від номінативної, бо вони досить часто є тісно 

пов’язаними: заповнення мовних лакун завжди супроводжується законом мовної економії. Ми 

виокремили все таки цю функцію окремим пунктом, щоб таким чином підкреслити її 

важливість й актуальність.  

Розглянемо такий приклад: Don’t imagine you are that big complicated psychological buzz 

that travels around with you [13, с. 114]. Термін psychological має широку семантику. Цим і 

скористалася А. Мердок, коли використала цю номінацію у своєму творі, адже так авторка 

одним словом наголосила на інтелектуальній і емотивній складності героя  
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3. Прагматична. Весь термін „прагматика” і похідні від нього одиниці є багатозначними 

поняттями. Ми слідом за І. В. Арнольд [2] під термінологічною інформацією розуміємо ряд 

взаємозалежних функцій: експресивну, емотивну, оцінну.  

3.1. Експресивна. Її роль полягає у використанні терміна для впливу на психічний стан, 

поведінку адресата шляхом акцентування їхньої образності, інтенсивності, новизни, 

незвичайності для сприйняття. Ця функція уможливлює модифікацію невиражених внутрішніх 

переживань у словесні зовнішні, доступні для сприйняття комплекси. Яскравою ілюстрацією є 

такий приклад: 

But at a certain moment, with the sudden alteration of quantity into quality which dialecticians 

speak of, he saw. One way of putting it was that Austin had simply stayed with Mavis too long and had 

contaminated her. Matthew felt stirrings of a sudden blind painful rage which made him feel, for the 

first time in his life, that he resembled his brother. With the strange precision Austin had taken his 

revenge for the pollution of Dorina [13, с. 438]. 

В основі експресивності у більшості випадків лежить певне протиріччя, змішання 

несумісного: Like all emotional rationalists she had in her nature a certain streak of superstitious 

fatalism [14, с. 235]. Нагадаємо, що термін rationalists якраз передбачає повну відсутність 

емоцій, переживань, почуттів.  

3.2. Емотивна. Ця функція покликана викликати певні емоції у адресата, спричинювати 

емоційне реагування на ту чи іншу інформацію, а також формувати емоційне ставлення 

адресата до об’єктів реальної дійсності. 

Of course it was all natural and inevitable, the way it had worked out. Of course Charlotte had 

had to look after Alison, it had to be Charlotte, since Clara was married with two children, and two 

him that hath shall be given and from him that hath not shall be taken away even that which he hath. 

That bit of the Bible’s true anyway, thought Charlotte. The grace and the hope of the religion had 

withdrawn from her long ago. All that was left was fatalism and a special taste in the bitterness of 

truth. Her life had passed her by, not really lived, not really hers [13, с. 100]. Автор передає емоції 

героїні, яка роздумує над своєю долею. Охарактеризувати її стан можна кількома словами: вона 

звикла підкорятися волі інших людей і сама вирішувати не вміє. Коли героїня вперше стоїть 

перед можливістю самій вибирати свій шлях, вона не здатна це зробити, бо забула як це. Єдине 

чим вона живе – це цілковите підпорядкуванням долі, фатуму. 

3.3. Оцінна. У цій функції терміни використовуються для вираження оцінки, коли він є 

еталоном, на який спрямована апеляція і який найповніше втілює певну властивість. Загалом 

оцінку можна поділити на дві великі групи меліоративну (позитивну) та пейоративну 

(негативну). 
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‘All you mean is that you like to have a wife and a mistress.’ ‘It’s the principle of the Trinity, 

like in Christianity and Hegel” [15, с. 21]. Термін the principle of the Trinity визначають як 

найкращий еталон в християнстві, найвище добро. Прагнення прирівняти „сім’ю”, яка 

складається із дружини, чоловіка та його подружки, до Трійці є намаганням надати цьому 

явищу схвального, позитивного розуміння. 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі в и с н о в к и : 1) сучасні дослідження в 

межах когнітивно-функціонального підходу доводять, що термін як типовий представник 

мовного знака володіє такими функціями як номінативна, комунікативна, когнітивна, 

акумулятивна, евристична, прагматична; 2) особливість функцій терміна полягає не в наявності/ 

відсутності якоїсь із них, а в способах прояву в різних сферах комунікації; 3) ми помітили, що 

функції терміна, які властиві йому в професійному контексті, проявляються і в художній 

літературі, проте з іншою інтенсивністю.  

П е р с п е к т и в у  цієї роботи вбачаємо в подальшому аналізі особливостей прояву 

функцій філософського терміна в інших сферах комунікації. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВНИХ І КОНТЕКСТУАЛЬНИХ  

СИНОНІМІВ-ПРИКМЕТНИКІВ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ 

ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ У ПРАГМАСТИЛІСТИЧНОМУ  

ТА КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТАХ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

А.М. Суддя (Харків) 

 

     В статті розглядаються проблеми функціонування контекстуальних синонімів-прикметників. Наводиться 

визначення поняття «контекстуальні синоніми» та їхні основні характеристики. Контекстуальні синоніми 

розглядаються з позиції асиметрії їхнього змісту та функціонування. Важливим фактором є поєднання 

семантичного і прагматичного планів значення у прикметників та реалізація потенційних сем у контексті.  

     Ключові слова: контекстуальні синоніми, асиметрія форми та змісту, когнітивний підхід, прагматика.  

 

     А.Н. Судья. Функционирование языковых и контекстуальных синонимов-прилагательных в 

немецкоязычном художественном дискурсе в прагмастилистическом и когнитивном аспектах: постановка 

проблемы. В статье рассматриваются проблемы функционирования контекстуальных синонимов-прилагательных.  

Приводится определение понятия «контекстуальные синонимы», а также их основные характеристики. 

Контекстуальные синонимы рассматриваются с позиции асимметрии их содержания и функционирования. 

Важным фактором является объединение семантического и прагматического планов значения у прилагательных и 

реализация потенциальных сем в контексте.  

    Ключевые слова: контекстуальные синонимы, асимметрия формы и содержания, когнитивный подход, 

прагматика.  

 

     A.N. Suddia. Functioning of language and contextual adjectival synonyms in German literary discourse, 

pragmatic and cognitive aspects: problem definition. This article deals with problems of function of contextual 

adjectival synonyms. A definition for contextual synonyms as well as their characteristics is given. Asymmetry of meaning 

and function is taken into account. An important point is combination of semantic and pragmatic aspects of meaning of 

adjectives and realization of potential semes in context.  

     Key words: contextual synonyms, asymmetry of form and meaning, cognitive approach, pragmatics.   

 

     Різним аспектам явища синонімії присвячена велика кількість наукових досліджень, як 

вітчизняних, так і зарубіжних. Перелічимо аспекти, в яких велися розробки у даній галузі 
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лінгвістичних знань: синонімія в лексикографії (А.А. Ахманова, О.І. Нечитайло, S. Ulmann, H. 

Gerner und G. Kempcke, J. Lyons), синонімія різнорівневих одиниць (В.М. Хантакова), у 

словотворенні (Н.Г. Іщенко), синонімія у фразеології (Н.А. Оніщенко), контекстуальна 

синонімія (О.М. Ніколаєва, В.Н. Панасенко, В.А. Басок), лінгвостатистичний підхід 

(Чернівецька школа лінгвостатистики), діахронічне дослідження (Н.В. Заболотна); у 

когнітивному руслі було виконано роботи А.М. Хрустальової та Т.А. Неверової.  

     Як зазначила В.М. Хантакова [8, с. 9], дослідження синонімії, що є однією з універсальних 

семантичних констант природної мови, має велике значення для сучасної науки в 

загальнометодологічному і практичному плані. З методологічної точки зору проблема синонімії 

невіддільна від питання зв'язку мови, мислення й дійсності, тотожності й розходження, симетрії 

й асиметрії. У практичному плані розгляд цієї проблеми визначається важливою роллю 

володіння людиною синонімічними засобами, що дозволяють вибрати зі словника та 

граматичної системи мови саме ті засоби, які повністю виражають її думки й почуття.  

     Останнє відоме нам ґрунтовне дослідження контекстуальної синонімії на матеріалі німецької 

мови було проведене В.А. Басок [2]. У своїй роботі автор вивчає прагматичні особливості 

вживання контекстуальних синонімів-іменників. В дослідженні робиться спроба визначити 

залежність систематичних відношень від контексту, розглянути ієрархію синонімічних 

відношень в планах синтагматики та парадигматики і виокремити контекстуально зумовлені та 

необумовлені контекстом синоніми, описати  їхню семантику.  

     Безперечно, дана студія представляє великий науковий інтерес, і, в свою чергу, ми вважаємо 

доцільним застосувати отримані ученою результати на матеріалі прикметників, оскільки 

прикметники як клас означальних слів мають великий прагматичний потенціал. Для 

прикметників характерна наявність суб’єктивно-оцінних значень і відповідних конотацій. 

Таким чином, у самій семантиці прикметників виявляються пов'язаними власне семантичний і 

прагматичний плани висловлення. Якщо для інших частин мови семантичний і прагматичний 

аспекти, як правило, роз’єднані і їхній зв’язок реалізується у висловленні, то у прикметників 

взаємодія цих двох аспектів відбивається в самих їхніх значеннях [7].  

     М е т а  дослідження – вивчення прагматичного потенціалу синонімів-прикметників та 

визначення їхньої ролі у створенні художнього дискурсу.  

     О б ’ є к т о м  нашого дослідження є синонімічні прикметникові групи, м а т е р і а л о м  – 

тексти німецьких авторів ХХ століття. 

     П р е д м е т  дослідження – функціонально-семантичні та стилістико-прагматичні 

особливості вживання оказіональних синонімічних прикметників у художніх творах німецьких 

авторів ХХ століття.  
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     А к т у а л ь н і с т ь  визначається зацікавленістю науковців до вивчення прагматичного 

потенціалу лексичного запасу мови у художньому дискурсі.  

     Відповідно до традиційного розуміння синоніми розглядаються як слова, що виражають 

одне поняття, підкреслюючи, виділяючи різні його сторони, різні його ознаки. При цьому 

синоніми відрізняються відтінками значення, експресивними та стилістичними особливостями, 

вживаністю та сполучуваністю [12, с. 73].  

     Як синоніми звичайно розглядаються слова, які належать до однієї частини мови і зрідка 

синонімами можуть бути слова різних лексико-граматичних розрядів, що мають деякі спільні 

ознаки та виконують однакові синтаксичні функції, зокрема такі, як прикметник – 

дієприкметник, прислівник – дієприслівник [5, с. 15]. Другий підхід нами вбачається більш 

коректним, оскільки для синонімії характерна симетрія / асиметрія форми і змісту, що, власне, і 

дає підставу для виокремлення синонімів (в тому числі і контекстуальних).  

     Семантична асиметрія форми і змісту мовних одиниць сприяє рухливості й гнучкості 

синонімічного ряду, що представляє собою зручний фонд для вираження утворених змістів у 

процесі відбиття в людській свідомості властивостей і відносин зовнішньої референтної 

ситуації [8, с. 19].  

     З цієї позиції в якості синонімів розглядаються не тільки асиметричні за змістом, але й 

асиметричні за формою мовні одиниці (слова, словосполучення, пропозиції, тексти) та 

асиметричні за функціонуванням [9, с. 85-95]. Хоча ми у роботі обмежуємося лексичним 

рівнем, вважаємо цей момент ключовим для виділення контекстуальних синонімів, тому що 

симетрія / асиметрія змісту і функції (поряд із наявністю потенційних сем) дозволяє 

«пов’язувати» слова між собою, і забезпечує зв’язність тексту.  

     Семантична асиметрія забезпечує співіснування синонімічних одиниць у мові для вираження 

інформації про фрагменти позамовної дійсності, що може варіювати від (майже) нуля до 

(практично) нескінченності. При цьому кожен член синонімічного ряду, являючи собою 

актуалізацію певного фрагмента змісту, новий ракурс його осмислення і опису, істотно 

доповнює таку інформацію, розширюючи межі пізнання та розуміння світу людиною [9, с. 86]. 

     У процесі аналізу синонімічних відносин мовних одиниць установлені такі причини 

семантичної асиметрії синонімів: нетотожність значення, нерівномірне їхнє використання, коли 

один із синонімів менш уживаний, ніж інші, різні сфери вживання синонімів, актуалізація 

відтінків переданих значень (уточнюючих, розширювальних або, навпаки, обмежувальних, 

протиставних) [8, с. 18].  

     В сполученні синонімів у тексті спостерігається складна взаємодія симетричних і 

асиметричних смислових об’ємів, при цьому відбувається як співпадіння, так і протиставлення 
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змістів, денотативних і конотативних, прямих та переносних, первинних або вторинних, які 

складають ядро чи периферію.   

     Значення синонімів ототожнюється зі спільним предметно-понятійним ядром і 

протиставляється за деталями характеристики поняття, за експресивно-емоційним 

забарвленням, стилістичною приналежністю, сполучуваністю. Саме за денотативним 

компонентом відбувається розмежування лексичного значення і виділення синоніма у системі 

мови [5, с. 79].  

     Синонімічний ряд характеризується тим, що до його складу входять слова з різним ступенем 

синонімічності. Розрізняють абсолютні та часткові синоніми, які утворюють синонімічний ряд. 

Важливою ознакою синонімічного ряду є незамкненість [3, с. 8,13]. В синонімічних рядах 

відбувається зміна, переміщення мовних одиниць, чим забезпечується збереження старих 

надбань і впровадження нових тенденцій у мові та мовленні, і одним з варіантів змін, зважаючи 

на нечіткість меж синонімічного ряду, є контекстуальні синоніми [6, с. 280].  

     Стилістична характеристика слова тісно переплітається з його емоційним забарвленням, яке 

й визначає приналежність слова до того чи іншого функціонального стилю. У мові часто 

зустрічаються синоніми, які протиставляються одночасно і відтінками значення, і емоційним 

забарвленням, і стилістичною характеристикою, тому названі групи синонімів перебувають у 

тісному зв’язку. 

     Поряд з точною передачею відтінків значення, важливою функцією синонімів є уникнення 

повтору. Повтор одного й того ж самого слова в межах одного речення або дискурсу вважається 

неприйнятним, в той час як лексична заміна є проявом «гарного стилю» [11, с. 70]. 

     Мовним синонімам протиставляються контекстуальні синоніми. До загальномовних 

належать окремі слова або фразеологічні одиниці, що вживаються в прямому та переносному 

значеннях (якщо останнє закріпилося за словом у загальнонародній мові й зафіксоване у 

словниках). До розряду оказіональних (контекстуальних) належать слова або фразеологізми, які 

вступають у синонімічні відношення тільки (або переважно) у певних контекстуальних умовах 

[5, с. 18]. Відповідно, контекстуальні синоніми відносяться до мовленнєвих явищ [1, 2, 3 та ін].  

     Як загальномовні, так і контекстуальні синоніми поділяються на групи залежно від 

диференційних ознак (відтінків значення), що входять до складу лексичного значення слова, на 

понятійні (смислові, ідеографічні) та стилістичні. Перші є засобом вираження особливостей 

одного поняття, тобто передають різні додаткові смислові відтінки, що закріпилися за певним 

стилем мови, територіальним діалектом, застарілі та рідковживані слова, хоча вони часто не 

позбавлені смислової уточнюючої функції, яка однак, має другорядний характер на фоні 

функціонально-мовної чи емоційно-експресивної [5, с. 16, 18].  
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     На нашу думку, контекстуальна синонімія є також проявом симетрії/асиметрії змісту мовних 

одиниць, яка дозволяє «пов’язувати» на основі тотожності значення лексем, які не входять до 

одного і того самого синонімічного ряду, також синонімія є проявом антиповтору. 

     В.А. Басок [2] пропонує відрізняти від мовної синонімії контекстуальну звертаючи увагу на 

те, що вона передбачає семантичне зближення номінативних одиниць, які в системі мови не є 

синонімами і визначає контекстуальну синонімію як мовленнєве явище, яке передбачає 

референтну ідентичність, семантичну подібність, єдність функціонально-стилістичних 

показників та однакову прагматичну спрямованість номінативних одиниць, які 

синонімізувалися в контексті. В семантичному плані контекстуальні синоніми 

характеризуються незаданістю системою мови, номінативною факультативністю, 

невідтворюваністю поза контекстом і пантемпоральністю, тобто новизною, яка не залежить від 

часу: Und wenn Ludendorff einmal vor seinen himmlischen, nicht aus Preuβen stammenden, also 

unbefangenen Richter tritt…» (Das Tucholsky Lesebuch, S. 83). В даному прикладі контекстуальні 

синоніми представлені прикметником «himmlisch», дієприкметниковим зворотом «nicht aus 

Preuβen stammenden» та дієприслівником «unbefangen», які входять до різних синонімічних 

рядів з різними домінантами і пов’язуються у контексті завдяки семі «unabhängig», яка, в свою 

чергу, актуалізується в значенні іменника «Richter». 

     Контекстуальна синонімія характеризується, з одного боку, прагненням до мовної економії, 

яка полягає в уникненні дублювання однакового набору сем у межах одного контексту, з 

іншого – прагнення до різноманітності форм викладення інформації.  

     Найважливішою характеристикою контекстуальних синонімів є, на нашу думку, порушення 

мовної норми та ситуативна обумовленість, відповідно, невідтворюваність поза контекстом.  

     Необхідно відмітити, що в лінгвістиці активно розвивається когнітивний підхід до вивчення 

контекстуальної синонімії, в якому контекстуальна спільність значення розглядається в якості 

суб’єктивно сприйнятої носієм мови близькості значення слів, а близькість значення 

визначається не системними відношеннями у мовній парадигмі, а завдяки відношенню носія 

мови до оточуючої дійсності, порівняння предметів або явищ на основі спільної ознаки.   

     Контекстуальна синонімія обумовлюється зближенням фрагментів дійсності, які 

позначаються цими словами, у індивідуальній картині світу автора [4, с. 11]:   steht es uns an, 

mit sorgsamer, deutscher Gründlichkeit dieses neue Volkslied zu untersuchen   (Das Tucholsky 

Lesebuch, S. 94). Значення слів «deutsch» і «sorgsam» актуалізують уявлення про старанність і 

ретельність, з якою німці виконують будь-яку роботу.  

     В іншому прикладі конструюється така ознака концепту НІМЕЦЬ, як відважність і 

готовність до боротьби: Vorläufig zogen die Abonnenten …, verlangten mit Stentorstimme mutig, 
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tapfer und deutsch die Entfernung des welschen Akzents ... (Das Tucholsky Lesebuch, S. 70).  

     Отже, контекстуальні синоніми є важливим засобом вираження авторських смислів та 

відтворення індивідуальної картини світу автора, а на її основі і важливим джерелом для 

доповнення і уточнення концептів. 

     Контекстуальна синонімія тісно пов’язана з прагматикою висловлювання. Одним із засобів 

ствердження авторської позиції і переконання читача стає стилістична маркованість тексту, яка 

характеризується, зокрема, широким використанням емоційно та експресивно забарвлених 

тропів. З іншого боку, за допомогою прагматичних факторів, вивчається комунікативний 

потенціал слова, його здатність увібрати та виразити незчисленну кількість оказіональних 

смислів. Також слова як елементи тексту реалізують його прагматичну установку та впливають 

на прагматичні характеристики [1, с. 40-43].  

     В нашій розвідці при семантичному аналізі також розглядається параметр лексичної 

сполучуваності прикметників, тому що контекстуальні синоніми будуються на лінгвістичній 

компетенції автора, котра: «включає знання не тільки нормативних значень мовних одиниць, 

закономірностей їхньої сполучуваності та принципів структурно-композиційної організації 

тексту, а також і комунікативних потенцій мовних одиниць та специфіки їхньої комбінаторики» 

[1, с. 54], і тому що в тексті слова об’єднуються в тематичні групи (під тематичною групою 

розуміються слова, які в якості контекстуальних синонімів мають одне родове поняття). 

Характерною ознакою тематичної групи є відсутність обмеження в сполучуваності [10, с. 21-

26]. Тим самим, контекстуальні синоніми несуть інформацію про прояви типової ⁄ нетипової (з 

позицій семантики) сполучуваності, а, отже, дають змогу наблизитися до сутності лексичної 

сполучуваності слів, та, відповідно, краще зрозуміти природу функціонування мови. 

     Розглянемо такий приклад: Was der General Ilse, «der Kindermörder von Ypern», bei 

Langemarck in den Tod jagte, waren gutgläubige, frische deutsche Jungen …  (Das Tucholsky 

Lesebuch, S. 70). Якщо сполучення «gutgläubig» + «Junge» дає пряме значення, то у 

словосполученні «frisch» + «Junge» маємо метафоризацію.  

     Підсумуємо: в сучасних лінгвістичних студіях розглядаються мовні та контекстуальні 

синоніми, при чому деякі дослідники вважають рамки між ними доволі розмитими. Існування 

контекстуальної синонімії – результат прояву референтної ідентичності й семантичної 

подібності з одного боку та асиметрії змісту і функціонування з іншого. В результаті асиметрії 

змістового плану мовного знаку в ньому присутні потенційні семи (включаючи прагматичні), 

однак потенційні семи не є обов’язковими та регулярними). Особливо часто вони 

актуалізуються в прикметниках, для яких як частини мови характерне поєднання семантичного 

та прагматичного планів значення. «Вбудовуючись» в чужий контекст, контекстуальні 
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синоніми реалізують нові смисли, вербалізуючи, доповнюючи та уточнюючи різноманітні 

концепти. Також важливими питаннями є розгляд семантичної структури прикметників, і 

лексична сполучуваність контекстуальних синонімів.  

     До кола питань, які належать до п е р с п е к т и в  нашого дослідження:  

1. вивчення прагматичного потенціалу синонімів-прикметників;  

2. шляхи прояву контекстуальної синонімії, її роль у створенні художнього 

дискурсу та вербалізації концептів; 

3. семантичний аналіз матеріалу дослідження з акцентом на комбінаториці.  
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УДК 811.112.2’272  

КОМУНІКАТИВНИЙ ДИНАМІЗМ У СУРЯДНО-ПІДРЯДНОМУ 

ПОЛІНОМІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

П.І. Яценко (Запоріжжя) 

 

Стаття присвячена дослідженню комунікативного динамізму сурядно-підрядного поліному, для якого 

характерним є розгортання від початку висловлення до його завершення. Фаза напруження, для посилення якої 

комуніканти користуються парантезою, введенням підрядних речень тощо, змінюється фазою релаксації. 

Ключові слова: динамізм, напруження, релаксація, сурядно-підрядний поліном. 

 

П. И. Яценко. Коммуникативный динамизм сочинительно-подчинительного полинома немецкого 

языка. Статья посвящена исследованию коммуникативного динамизма сочинительно-подчинительного полинома, 

для которого характерным является развертывание от начала высказывания до его завершения. Фаза напряжения, 

для усиления которой коммуниканты используют парентезу, введение подчинительных предложений и т.д., 

сменяется фазой релаксации. 

Ключевые слова: динамизм, напряжение, релаксация, сочинительно-подчинительный полином. 

 

P. I. Yatsenko. The communicative dynamism of the coordinative-subordinating polynom of the German 

language. The article is dedicated to the research of the communicative dynamism of the coordinative-subordinating 

polynom, for which the expansion from the beginning of the utterance up to he end is typical. The phase of tension, for 

which reinforcement the communicators use parenthesizes, adding of subordinate clauses etc., is changing into the phase of 

relaxation. 

Key words: coordinative-subordinating polynom, dynamism, relaxation, tension. 

 

Лінгвістичні дослідження минулих сторіч концентрувалися переважно навколо простих 

речень та їх синтаксичного і семантичного аспектів, а складне реченнєве утворення залишали 

поза увагою. Особливо рідко дослідники спрямовували свої наукові пошуки у бік 

комунікативного аспекту, що є невиправданим та потребує детального вивчення. На цій 

підставі о б ’ є к т о м  дослідження став різновид складного речення - сурядно-підрядний 

поліном (СПП) німецької мови, мінімальна форма якого дорівнює двом головним (Г) та одному 

підрядному (П) реченню, а п р е д м е т о м  наукової розвідки був обраний комунікативний 

динамізм (КД) у вказаному виді речення. М е т о ю  цієї роботи є вивчення сурядно-підрядного 

поліному у комунікативному аспекті, а саме встановлення специфіки розгортання 

комунікативного динамізму та особливостей фази напруження у висловленнях вказаного типу. 

М а т е р і а л о м  роботи стали твори німецькомовних авторів ХХ ст., статті з наукових 

часописів (лінгвістичного, медичного, юридичного), нормативні акти останніх десятиріч, 
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офіційно-ділові папери. Сучасний німецькомовний матеріал, недосліджений раніше об’єкт та 

предмет цієї розвідки обумовили а к т у а л ь н і с т ь  наукової роботи. 

Комунікація, спрямована на передачу думок від комуніканта до комуніканта під впливом 

інтенції мовця, умов спілкування тощо, існує у певному часовому просторі. У разі природного 

“втілення руху думки” [3, с. 59] говорять про комунікативну її динаміку, а при нерівномірному 

форсуванні комунікації [3, с. 59; 9, c. 54] – про комунікативне напруження та динамізм. 

Напруження “die Spannung” [9, c. 9], будучи “основною потребою людини” та одним з 

базових принципів життя взагалі [9, c. 9], під час мовлення створюється мовцем у межах 

речення та змінюється фазою релаксації (“tension and relaxation” [9, c. 10]), що при повній 

відсутності руху думок призводить до завершення спілкування [3, с. 58]. Мінімізування 

напруження шляхом введення інформаційних кластерів, про що згадував А. Д. Філл [9, c. 20], 

частково створюється при упакуванні повідомлюваного у форму СПП. Це інколи нівелюється 

мовленнєвими інтенціями та стратегіями мовця, адже будь-яке повідомлення є прагматично 

орієнтованим із характерною йому “комунікативною динамікою, або рухом інформації”, яка 

“охоплює” усі аспекти комунікації: конструктивно-змістовний (синтактико-семантичний) та 

ефективно-змістовий (прагматичний) [3, с. 57-58]. 

Виділене вперше Я. Фірбасом поняття комунікативного динамізму [8. с. 58], що близько 

до напруження, представляє собою важливий аспект дослідження речення. Характерним для 

КД є “імовірна стохастична модель”, так званий “марковський процес” [7, с. 36], згідно з яким 

кожне наступне слово викликано появою попереднього, тобто встановлюються постійні 

відношення “стимул ↔ реакція”, виділені ще Дж. Грином (див. [4, с. 295]).  

На мовленнєвому рівні динамізм реалізується у концентрації смислів у висловленні, в 

ускладненні його синтаксичної структури, у сполученні смислів у суміжних висловленнях, 

утворенні монологічних ланцюгів [3, с. 59], що часто есплікується у формі СПП.  

Порівняно із складносурядними реченнями, СПП становлять більш напружену 

структуру, адже вони обов’язково містять субординативно пов’язані ПО, що викликано 

ієрархічними відношеннями між компонентами [9, c. 42]. Крім того відомо, що найменш 

напруженою є тема [5, с. 19; 8, 58; 10, c. 436], у той час як рема (предикема) [5, с. 19] 

відрізняється максимальним КД [1, с. 41-42; 5, с. 19; 8, с. 58].  

Комунікативна організація СПП, як поліпредикативного утворення, проявляється на 

рівні окремої ПО та речення в цілому. На найнижчому рівні розрізняють два основних шляхи 

розгортання КД. Перший проявляється у головному і характеризується поступовим 

наростанням напруження і його зняттям наприкінці. У тому випадку, коли ПО має прямий 
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порядок слів, кожен наступний член речення призводить до створення загально динамізму всієї 

конструкції, яка розгортається з кожним наступним кроком: (рис. 1.):  

 

Die Stadt geriet mehr und mehr in Aufregung /B. Kellermann/. 

Рис. 1. Розгортання комунікативного динамізму у головному реченні із прямим порядком 

слів 

 

Так, з метою збільшення майже нівельованого прямим порядком слів напруження 

Б. Келлерманн ускладнює конструкцію повним повтором mehr und mehr, що є динамічним 

квантитативом - “інтелектуальним кваліфікатором інформації” [3, с. 58-59] та поряд з 

динамічними дескриптивами та квалітативами [3, с. 58] характеризує комунікативну динаміку 

висловлення. Повтор відомого спричиняє певний бар’єр, після подолання якого знімається 

напруження висловлення, розгортання динамізму відбувається швидше і мовець переходить до 

фази повної релаксації. 

Якщо головне формується шляхом інвертивного розташування членів речення, то 

особливим комунікативним навантаження характеризується перший його компонент, а саме 

другорядний член речення (рис. 2.): 

 

So liebten den Siddhartha alle /H. Hesse/ 

Рис. 2. Розгортання комунікативного динамізму у головному реченні із інвертивним 

порядком слів 

 

Крім акценту на першому елементі речення автор, створюючи комунікативно динамічне 

висловлення та стилістично корегуючи його, розташовує підмет на останньому місці. Така 

локалізація одного з основних членів речення призводить подвійного напруження: вперше воно 

створюється через розташування so на першому місці в речення, по-друге, логічне очікування 

підмета після присудка подовжується розміщенням додатку на нестандартному місці. Зняття 

напруги відбувається в кінці предикативної одиниці.  

Розгорнення КД у підрядному відбувається за традиційною схемою: від найменш 

напруженого до напруженого елементів. Так у сполучниковому підрядному найбільш 

напруженим стає елемент перед присудком, який розташовується дистантно по відношенню до 

інших компонентів підрядного, вміщуючи найголовнішу інформацію: (рис. 3.):  

 

... daß sie ihre Fülle schon in sein wartendes Gefäß gegossen hätten /H. Hesse/ 
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Рис. 3. Розгортання комунікативного динамізму у сполучниковому підрядному реченні 

 

Таким чином, власне подія підрядного стає відомою лише в кінці речення, тоді знімається 

напруга. 

У випадку безсполучникових підрядних умови напруження є також структурною 

особливістю конструкції, що відрізняє її від інших. Розташовуючись на початку, відмінювана 

частина присудка стає найменш напруженим елементом і розривається із невідмінюваною 

частиною, що, власне, містить семантичну домінанту. Таким чином напруження зберігається з 

моменту встановлення до завершення речення (рис. 4.): 

 

...ist das übertragende Unternehmen eine Produktionsgenossenschaft /BMJ/ 

Рис. 4. Розгортання комунікативного динамізму у безсполучниковому підрядному реченні 

 

Якщо у реченні вживається безсполучникове додаткове чи означальне речення, КД в 

ньому має такі ж характеристики, що й звичайне просте речення. 

Будучі побудованими за трьома різними моделями та враховуючи можливість 

формування СПП за змішаним типом, усі СПП на реченнєвому рівні діляться на дві основні 

групи. До першої відносяться СПП сурядноцентричної моделі та змішаного типу. Розгортання 

КД у них виглядає так: 

 

 

Siddhartha sah, wie schön sie war, und sein Herz lachte /H. Hesse/ 

Рис. 5. Розгортання комунікативного динамізму у сурядно-підрядному поліномі 

сурядноцентричної моделі 

 

Починаючись з першого слова, напруження у СПП зростає, а при введенні до складу першого 

кон’юнкту (К) підрядного, що, відокремлюючись від головного, спричиняє переривання 

інтонаційної “мережива” висловлення та паузацію, нагнітається з більшою силою. Сполучення 

кон’юнктів єднальним релятивом, який не сприяє напруженню [9, c. 42], а часто сигналізує про 

завершення висловлення в цілому, використаний саме з цією функцією. Напруження повністю 

знімається останнім елементом - присудком другого кон’юнкту, після чого настає релаксація. 

Схожим чином розвивається КД у СПП змішаної структури, однак в останньому завжди 

є підрядне, яке, розташовуючись перед кількома головними, посилює напруження, і після якого 

напруження переходить у стадію швидкісного розгортання (рис. 6.): 



 143 

 

К1 – П - К2 – Кn 

Рис. 6. Розгортання комунікативного динамізму у сурядно-підрядному поліномі 

змішаного типу 

 

(1) Ich bitte um Entschuldigung, wenn es brennt, so nimmt man Wasser und löscht und denkt nicht 

weiter /B. Kellermann/. 

Напруження у реченні типу (1) проходить стадію підвищення до блоку головних, а 

останніми, при вживанні еліпсису, підтримується до завершення всього реченнєвого утворення, 

адже вони є “відкритими та сприяють невизначеності” [9, c. 41].  

При формуванні СПП другої групи фази КД чітко розмежовані та встановлені. Як при 

препозиції підрядного у складнопідрядному реченні [2, с. 344; 9, c. 40], у підрядно- та 

біцентричних СПП напруження зростає у межах підпорядкованого чи їх блоку, та швідкісно 

знімається у другій половини, в якій розташовані головні (рис. 7., рис. 8.), упаковуючи 

компоненти у “закриту” структуру [2, с. 344]. Речення такого типу на думку В. В. Прутчикової, 

мають “максимальне комунікативне напруженння”, проте з тим, що таке речення має 

мінімальний ступінь комунікативного динамізму (напр. Willst du lang’ leben und bleiben gesund, 

iss wie die Katze und trink wie der Hund) [6, с. 10], погодитися неможна, адже після фази 

напруження динамізм при еліпсисі підмета та декількох головних є значним: 

 

П – Г - Г 

Рис. 7. Розгортання комунікативного динамізму у сурядно-підрядному поліномі 

підрядноцентричної моделі 

 

(2) Bleibt es bei der isolierten Schwangerschaftshypertonie, dann wird der Kreislauf hyperdynamisch 

und das gesteigerte Herzminutenvolumen bleibt bis zur Entbindung abnorm erhöht /Hypertonie 2007-

2/. 

Розділенню фаз напруження у (2) сприяють семантично та синтаксично відокремлені 

інформативні блоки. Майже повністю таке розгортання КД співпадає із КД полінома 

біцентричної моделі, єдиною відмінністю стає підрядне в одному з кон‘юнктів СПП (рис. 8.):  

 

П – К1 (Г - П) – К2  

Рис. 8. Розгортання комунікативного динамізму у сурядно-підрядному поліномі 

біцентричної моделі 
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(3) Soweit es zu diesem Zweck erforderlich ist, kann es verlangen, dass ihm die geschäftlichen 

Unterlagen vorgelegt werden, und kann es Prüfungen bei den Auskunftspflichtigen vornehmen /BMJ/. 

У результаті поєднання у (3) сурядно- та підрядноцентричної моделей СПП у підрядному, 

спільному для головних, виникає фаза напруження, проте слабкого [9, c. 42], що в подальшому 

змінюється фазою швидкісного розгортання у головних та містить “бар’єр”, який створюється 

підрядним, після чого завершується СПП та остаточно знімається напруження. 

 Отже, одним із способів створення додаткового напруження чи підтримки напруження у 

СПП є включення підрядного між головними (3). Крім цього посилення напруження 

досягається введенням парантези (4), відокремлених членів речення, напр., у формі аппозиції 

(5), повтором (3) тощо, а підтримується еліпсисом (1, 5), адже задля повного розуміння 

інформації речення реципієнт повинен тримати в пам’яті випущений блок до завершення 

конструкції: (4) Zuerst fürchtete ich mich - ich habe so viel Schreckliches von Kokain gelesen und 

gehört -, doch dann, als Fernando zum erstenmal fortfuhr, da hatte ich so schreckliche Angst um ihn 

/H. Konsalik/; (5) Beckstein, der Beliebtere, kriegt das Regierungsamt, Huber, der ihm in Sachen 

Sympathie etwas nachsteht, der aber das dank seiner bisherigen Ämter das breitere politische 

Spektrum repräsentiert, wird Parteichef und bleibt Wirtschaftsminister /Stern 18.01.2007/.  

Так, у (4) Г. Конзалік для підтримки емоційності та напруги використовує цілий 

“арсенал” засобів. По-перше, автор вживає парентезу, виділену тире, що візуально та 

інтонаційно відокремлюється від основного повідомлення та тримає реципієнта в очікуванні. 

По-друге, напруга зростає при інтерпозиційному розташуванні підрядного в останньому 

кон’юнкті, після якого настає фаза релаксації. 

Не тільки художньому (4), але й масмедіальному дискурсі (5) властиво використання 

блоку засобів задля експресивності конструкції, її КД. Так, у (5) залучаються аппозиція, 

інтерпозиційне розташування підрядних означальних, які є однорідними і ця їх ознака також 

сприяє збільшенню напруги речення, а також еліпсис підмета в останньому кон’юнкті. Повне у 

змістовному плані СПП преси, упаковане у лаконічну, проте комунікативно напружену форму, 

є типовим прикладом інформаціного скупчення, характерного цьому виду дискурсу. Такі СПП є 

одними з найнапруженіших речень, метою яких є утримання уваги реципієнта до завершення 

висловлення. 

 Загальні тенденції до розгорнення КД наочно засвідчують, що найвагомішу інформацію 

розташовують наприкінці всього реченнєвого утворення, а отже вся синтаксична структура в 

цілому є комунікативно насиченою і важливість кожного з сегментів більшою за попередній. 
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 Вже у першому наближенні до об’єкта аналізу стає очевидним, що дослідження 

особливостей СПП у комунікативному аспекті є вельми актуальним питанням для сучасної 

німецької мови, а наведені міркування можуть дати поштовх до вивчення СПП в 

п е р с п е к т и в і , де особливої вагомості набуває вивчення комунікативного організації всіх 

існуючих видів поліномів та їх порівняльна характеристика. Також вельми цікавими 

залишаються сурядно-підрядні поліноми у різних видах дискурсу, серед яких недослідженими 

на сьогоднішній момент залишаються карнавальний, фізичний, математичний дискурси тощо. 
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ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО 

 

УДК 811.133.1’25 

МИКОЛА ЛУКАШ – ПЕРЕКЛАДАЧ З РОМАНСЬКИХ МОВ 

О.І. Чередниченко, докт. філол. наук (Київ) 

 

У статті висвітлено деякі сторони творчої діяльності Миколи Лукаша, пов’язані з перекладом творів 

романських літератур. Наголошено на значенні його досвіду для розбудови українського поетичного перекладу. 

Ключові слова: Микола Лукаш, романські літератури, український поетичний переклад. 

 

О.И. Чередниченко. Мыкола Лукаш – переводчик с романских языков. В статье освещены некоторые 

стороны творческой деятельности Мыколы Лукаша, связанные с переводом произведений романских литератур. 

Подчеркнуто значение его опыта для развития украинского поэтического перевода.  

Ключевые слова: Мыкола Лукаш, романские литературы, украинский поэтический перевод. 

 

O.I. Cherednychenko. Mykola Lukash – Translator from Romance Languages. The article is highlighting some 

aspects of Mykola Lukash creative activities, connected with his translations from romance literatures. The importance of 

his experience for the development of Ukrainian poetical translation is emphasized. 

Key words: Mykola Lukash, romance literatures, Ukrainian poetical translation. 

 

Літературна романістика – твори іспанських, італійських та французьких авторів – посідає 

чільне місце у перекладацькому доробку Миколи Лукаша. Власне, Лукаш як перекладач 

значною мірою склався саме завдяки перекладам з романських мов, хоча перекладав також з 

англійської (Шекспір, Бернс), німецької (Гете, Гейне, Шіллер), польської (Міцкевич, Тувім), 

російської (Пушкін, Блок, Брюсов), угорської (Мадач) та багатьох інших мов. 

Не випадково, що коло Лукашевих перекладів у найповнішій збірці 1990 р. [2] 

окреслюють імена італійця Боккаччо і француза Аполлінера. Починаючи з 50-х років минулого 

століття і до кінця свого життя Микола Лукаш не переставав цікавитися романськими 

літературами і перекладати найпомітніші твори цих літератур. Його перекладацький дебют 

відбувся 1953 року, коли вийшов друком українською мовою воєнний роман французького 

письменника Андре Стіля «Перший удар». З 444 позицій опублікованих Лукашевих перекладів, 

які вміщено у бібліографічному покажчику 2003 р. [3], 237 (53,6%) припадає на твори 

романських літератур – латинської, іспанської, італійської та французької. Це дозволяє 

стверджувати, що у свій час Микола Лукаш був найвизначнішим українським перекладачем 

романських літератур. Й досі йому немає рівних у цій царині.  
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Серед перекладів Миколи Лукаша з романських мов чимало творів світової класики. Це, 

зокрема, дві славетні п’єси іспанця Лопе де Веги «Овеча криниця» і «Собака на сіні», 

опубліковані в одній збірці 1962 р., знаменитий «Декамерон» Джованні Боккаччо, який вперше 

вийшов друком 1964 р., роман Г.Флобера «Мадам Боварі», уперше виданий у 1961 р., поезії 

Поля Верлена, що увійшли до збірки «Поль Верлен. Лірика» (1967 р.), Федеріко Гарсії Лорки 

(збірка «Лірика» 1969 р.), Віктора Гюго (зб. «Вибрані поезії» 1953 р.). 

Згадаймо окремо відтворені українською уривки з роману Сервантеса «Дон Кіхот», 

повний переклад якого Лукашеві не вдалося завершити за життя. На щастя, цей задум Майстра 

втілив його учень Анатоль Перепадя. 

Як уже зазначалося, найповнішим зібранням поетичних перекладів Миколи Лукаша стала 

видана після його смерті збірка «Від Боккаччо до Аполлінера». До неї увійшли такі переклади з 

романських мов: канцони з  «Декамерона» Дж. Боккаччо (с. 15 – 23); поезії з роману «Дон 

Кіхот» Мігеля де Сервантеса (с. 24 – 34); діалог Фрондосо та Лавренсії з драми Лопе де Вега 

«Овеча криниця» та сонети з його комедії «Собака на сіні» (с. 35 – 36; 36 – 39); монолог 

Сигізмунда з драми «Життя – це сон» Педро Кальдерона (с. 42 – 43); поезії Віктора Гюго із 

збірки «Кари» (с. 193 – 203); ранні вірші Поля Верлена та поезії з його збірок «Сатурнічні 

поезії», «Вишукані свята», «Добра пісня», «Романси без слів», «Мудрість» та ін. (с.228 – 273); 

три поезії Артюра Рембо «О замки, о роки!», «Голодини» та «Вічність» (с. 274 – 275); чотири 

поезії Жюля Лафорга (с. 276 – 278) та три вірші Сен-Поля Ру (с. 279 – 281); твори Поля Верлена 

із збірок «Альбом давніх віршів» та «Чари» (с. 285 – 294); поезії Гійома Аполлінера із збірок 

«Алкоголі», «Каліграми» та посмертних збірок (с. 317 – 375); поеми, пісні, історичні балади, 

газели та касиди з «Тамаритянського дивану» та поезії по-галісійськи Федеріко Гарсії Лорки (с. 

406 – 474); окремі поезії Макса Жакоба (с. 296 – 297); Любіча Мілоша (с. 299) та Джузеппе 

Унгаретті (с. 377). Очевидно, визначені упорядником Михайлом Москаленком часові межі 

збірки не дозволили включити до її змісту переклад вірша римського поета Квінта Горація 

Флакка «Чом біжиш від мене, Хлою », надрукованого у числі 11–12 часопису «Дніпро» за 

2001 р., а також опубліковані у різні роки переклади поезій сучасника Лукаша італійця Джанні 

Радарі.  

Про творчу майстерність Миколи Лукаша сказано і написано чимало, у тому числі і 

автором цих рядків. На відміну від свого побратима Григорія Кочура, який сповідував 

джерелоцентричний підхід до перекладу (англ. source oriented translation, фр. traduction 

sourciste), Лукаш орієнтувався радше на цільову мову і культуру (англ. target oriented translation, 

фр. traduction cibliste). У вступній статті до «Декамерона» Леонід Череватенко пише: «За який 

би шедевр Микола Олексійович не брався, він завжди шукав до нього паралелі в рідній 
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літературі або в близьких слов’янських літературах. Скажімо, Верлен – Франко, 

«Шильйонський бранець» Байрона – «Мцири» Лермонтова, «Беппо» Байрона – «Беньковський» 

Словацького. Тож нічого дивного, що він до відповідних уступів чи пасажів «Декамерона» 

добирав і віднаходив аналогії в творах українських класиків і сучасних письменників [4, 12]. 

Далі автор зазначає: «І треба визнати чесно: «надмірна українізація» – головний пункт 

ідейних і політичних звинувачень, таки «мала місце». От тільки сприймаємо її сьогодні не як 

ваду, а зі знаком «плюс» – як позитив, як коштовний внесок у нашу культуру. І Лукаш діяв, 

підкоряючись законам органічного розвитку світової літератури. Діяв приблизно так, як Лівій 

Андронік, що, переклавши на volgato, себто народну латину, «Одіссею», започаткував римську 

літературу. І саме таке завдання ставив перед собою Микола Лукаш: щоб «Декамерон» зазвучав 

природно, а не різав вухо, щоб архітвір чужинський сприймався і серцем і розумом як 

оригінальний виплід української літератури» [4, 14]. 

Проте не зовсім коректним виглядає, на мій погляд, порівняння Миколи Лукаша з Іваном 

Котляревським, яке робить Леонід Череватенко у тій же статті. Адже попри певну українізацію 

перекладених текстів, яку важко назвати «надмірною», Лукаш не виходить за межі жанру 

перекладу, створюючи більш-менш рівноцінні замінники оригіналам, чого аж ніяк не можна 

сказати про травестії Котляревського.  

Користуючись категоріями сучасного перекладознавства, варто зауважити, що Лукашеві 

переклади часто не є еквівалентними на семантичному рівні текстових одиниць і навіть 

фрагментів, але майже завжди вони є адекватними не рівні мети комунікації, тобто у 

прагматичному відношенні цілком відповідають оригіналам, бо виконують приблизно ті самі 

функції у цільовій лінгвокультурі. З огляду на збереження прагматичної мети першотвору 

Микола Лукаш надзвичайно уважно ставиться до відтворення його композиції та образної 

структури. У цьому сенсі цікаво подивитися, як він відтворює канцони (пісні) у тому ж 

«Декамероні». 

В одній з декамеронівських пісень ключовим є концепт насолоди, виражений італійським 

словом la vaghezza, який формує її образно-смислову структуру. Він повторюється чотири рази 

наприкінці останнього рядка кожної з чотирьох строф пісні. Отже перед перекладачем стояло 

нелегке завдання не тільки відтворити цей концепт, а й залишити його саме на тій позиції, яку 

він займає в оригіналі. Лукаш блискуче впорався із цим завданням, зберігши структурне 

членування пісні та її образність, що дало змогу повністю відтворити функцію оригіналу в 

перекладі:  

Я так пишаюсь із своєї вроди, 

Що не знайду повік 
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У іншому коханні насолоди. 

 

У себе гляну – бачу я ті чари, 

Що вид їх душу втіхою сповняє, 

Ні давні згадки, ні новії мари, –  

Ніщо розкошів тих не проганяє. 

Краси такої більш ніде немає, 

І я не жду повік 

Нових забав, нової насолоди. 

 

Ту втіху несказанно чарівничу, 

Коли захочу, завше можу мати, 

Вона приходить, як її покличу, 

Сп’яняти душу, серце звеселяти; 

Який то скарб коштовний, пребагатий – 

Той не збагне повік, 

Хто не зазнав такої насолоди. 

 

Що більше я на скарб отой дивлюся, 

То дужче загоряюся жагою, 

Я ті розкоші п’ю і не нап’юся, 

Коли ж я спрагу серця заспокою? 

Знемогою охоплена п’янкою, 

Не хочу я повік 

Деінде засягати насолоди ( 2, 15). 

Уважний читач безумовно зверне увагу на повтори інших образних деталей (врода – краса, 

душа, серце, втіха – забава, розкоші, скарб, повік тощо), які лежать в основі поетичних тропів, 

майстерно відтворених перекладачем, і які цілком відповідають прагматичній настанові пісні, 

забезпечуючи зв’язність її тексту. Хоча пісня легко звучить по-українськи, про жодну 

українізацію тут не йдеться. 

А чи можна «оскаржувати» (вислів Марини Новикової) інший відомий переклад Миколи 

Лукаша, але вже з іспанської мови. Йдеться про «Поему циганської сигірії» Федеріко Гарсії 

Лорки, зокрема про пісню «Гітара», яка входить до неї. Вдаючись до асиметричних рішень при 
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перекладі окремих одиниць першотвору, Лукаш створює образ, цілком співзвучний 

оригіналові, і зберігає при цьому найсуттєвіші ознаки його поетичної форми. Порівняймо: 

Empieza el llanto de la guitarrа. 

Se rompen las copas de la madrugada.  

Empieza el llanto de la guitarra 

Es inútil callarla 

Es imposible callarla.   

 

Як заридала  

моя гітара, –  

розбилась досвітку 

криштальна чара. 

Ой заридала 

моя гітара  

Хочу утішить –  

надармо. 

Хочу утишить –  

намарно. Пер. М.Лукаша [2, 407].  

Переклад вражає передусім пісенністю форми. Щодо семантики, то при збереженні 

загальної змістової структури оригіналу він демонструє трансформації окремих образів, які, 

однак, не суперечать авторській концепції твору. Авторську метафору empieza el llanto de la 

guitarra, яку двічі вжито на початку пісні, Лукаш перетворює на дієслівний метафоричний 

зворот, замінюючи іменник el llanto «плач» на дієслово «ридати» (як / ой заридала моя 

гітара ). Така заміна надає поетичній оповіді більшої динамічності, бо дієслово завжди 

динамічніше за іменник. Крім того, перекладач обрав інтенсивніший за змістом відповідник, 

хоча за кількістю слововживань в українському тексті (3) він програє своєму синоніму 

«плакати» (5). Це наводить на думку, що сам Лукаш відчував певну надмірність обраного 

відповідника, який не зовсім вписується у стриману тональність першотвору. У цьому сенсі 

російський переклад Марини Цвєтаєвої «Начинается плач гитары. Разбивается чаша утра » 

зовні виглядає ближчим до оригіналу. Натомість Лукашеві заміни дали змогу відтворити 

фоніку першотвору, яка базується на алітераціях і асонансах, зовнішніх і внутрішніх римах. У 

перекладі, так само як і в оригіналі, домінують приголосні фонеми «р», «л» і голосна «а», 

повтори яких надають співзвучності окремим словам–мікрообразам, поєднуючи їх в єдиному 

звуковому макрообразі. Лукаш уміло використовує зовнішнє і внутрішнє римування слів, 
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граючи, зокрема, на паронімах (утішить – утишить, надармо – намарно). Звукові повтори 

підсилено вживанням слів з подвоєним приголосним, які створюють ефект співучості:  

Плаче пісок гарячий, 

Кличе біле латаття, 

Плаче стріла за ціллю. 

Вечір кличе світання, 

Плаче в голім гіллі 

Пташка остання. [2, 408]. 

Відтворення звукової будови дозволило зберегти властиву оригіналові поетичну сугестію, 

яка спрямована на те, щоб викликати у читача/слухача відчуття реальності поетичного образу. 

Водночас техніка адаптації, якою блискуче володіє Лукаш, має у його творчості одне 

призначення: поєднати у перекладі два поетичні світи, два культурні простори, аби зробити 

чужомовний оригінал доступним для сприйняття читачем перекладу. Цим зумовлена практика 

синонімічних замін, вилучень і додавань образних деталей, які часто спостерігаємо у 

Лукашевих перекладах. Так, у перекладі вірша Лорки «Лола» з циклу «Дві дівчини» Лукаш 

вдається до адаптації оригінального мікрообразу en el olivarito cantаba un gorrión (букв. в 

оливині співає горобець), замінюючи його на природніший для української поетичної традиції 

образ солов’я («а соловей в оливині: «Тьох, тьох, тьоророх!»» [2, 422]. Звісно, можна закинути 

перекладачеві українізацію тексту і довести неможливість уживання подібного образу в 

іспанському контексті (адже в південний країні нереально почути спів солов’я). Але чи може 

бути однаково сприйнятий образ горобця в українському поетичному контексті? Очевидно, про 

жодну тотожність емоційних реакцій читачів оригіналу і перекладу тут не йтиметься. Тому, на 

мій погляд, можна виправдати цю Лукашеву заміну, тим більше, що вона не надто порушує 

образно-смислову структуру вірша і його іспанський колорит, бо всі основні складники цієї 

структури відтворено досить точно шляхом добору прямих відповідників. Порівняймо: 

La Lola     Лола 

 

Bajo el naranjo, lava   Пере білизну Лола, 

pañales de algodón.   цвіте кругом садок.  

Tiene verdes los ojos   Зелені в неї очі,  

y violeta la voz.    а голос – як бузок.  

 

i Ay, amor,     Прийди, милий, прилини, 

bajo el naranjo en flor!   помаранчі зацвіли! 
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El agua de la acequia   Весняний щирим сонцем 

iba llena de sol,    хлюпочеться струмок, 

en el olivarito    а соловей в оливині: 

cantaba un gorrіón.   «Тьох, тьох, тьоророх» 

 

i Ay, amor,     Прийди, милий, прилини, 

bajo el naranjo en flor!   помаранчі зацвіли! 

 

Luego cuando la Lola   Як змилить мило Лола 

gaste todo el jabón,    (іще один брусок), 

vendrá los torerillos.   прийдуть тореадори 

 до неї у садок. 

i Ay, amor,     Прийди, милий, прилини, 

bajo el naranjo en flor!   помаранчі зацвіли!  

Творча індивідуальність перекладача поезії завжди присутня в його перекладах. І Лукаш 

тут не виняток. Його невгамовний темперамент, прагнення до нічим не обмеженого пошуку 

виражальних засобів і стилістичних експериментів позначилися на низці його перекладів, які 

важко назвати повністю адекватними. Це неодноразово ставало предметом критичних 

зауважень, а часто і недоброзичливої критики, про що пишуть Григорій Кочур [1] і Леонід 

Череватенко [4].  

Якщо говорити про романський матеріал у перекладах Миколи Лукаша, то тут варто 

зупинитися на деяких невдалих інтерпретаціях Верленових поезій. При цьому їхня невдалість 

полягає не у вадах української поетичної форми, якою Лукаш володіє бездоганно, а у тому, що 

за нею проступає саме образ перекладача, який затуляє собою образ автора оригіналу. 

До перекладів такого штибу належить вірш Поля Верлена «Забуті арієти» в інтерпретації 

Лукаша. Ось як звучить українська версія другої строфи вірша:   

О, цей шелест, шемріт, шепіт, 

Воркіт, туркіт, цвіркіт, щебет, 

Журкіт, муркіт, свист і писк, 

Трав розмайних шелевіння, 

Шум води по моховинню. 

По камінню плеск то блиск  [2, 246] 
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Можна лише дивуватися майстерності перекладача віднаходити синонімічні ряди 

співзвучних слів для створення яскравих звукових ефектів у поезії. Але це не Верлен, у якого 

немає і в принципі не могло бути нагромадження вибухових та шиплячих фонем у вірші. Те 

саме можна сказати і про Лукашевий переклад «Осінньої пісні» Верлена. У статті «Феномен 

Лукаша» Г.Кочур зауважує, що Лукаш відкрив поезію пізнього Верлена, а перекладаючи 

прославлену «Осінню пісню» пішов власним шляхом. «Цей вірш, пише він, позначений 

надзвичайною мелодійністю. То численні перекладачі й намагалися в міру змоги й 

майстерності відтворити ту музику слова, засновану на плинних л та н. А тому, що ключове 

слово цього вірша – «скрипки» – такою мелодійністю аж ніяк не відзначається, то його в 

перекладах уникали. Лукаш саме на цьому слові побудував звуковий ефект – відмінний від 

оригіналу, але цілком органічний для української мови: «Ячать хлипкі хрипкі скрипки 

листопада » [1, 580]. 

Підсумовуючи зазначимо, що поетичний світ Миколи Лукаша, який віддзеркалюють його 

переклади, захоплює і водночас спонукає до критичних роздумів. З одного боку, Лукаш вчить 

уникати банальних рішень і шукати перекладацькі відповідники у всій глибині словесного 

багатства української мови. З іншого – він подає приклади того, як творче «я» перекладача 

може ставати на заваді сприйняттю оригіналу і його адекватному відтворенню. Оригінальність 

Лукаша і полягає у тому, що його не можна оцінювати однозначно, його треба вивчати, 

критикувати і вчитися на його доробку. 
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УДК 811.111’25  

МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ  

У ГАЛУЗІ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

Л.І. Морська, докт. пед. наук (Тернопіль) 

 

У статті проаналізовано сутність поняття перекладацької компетентності фахівця у галузі правових відносин 

та обґрунтовано її структурні компоненти: предметну і комунікативну компетенції. До складу останньої автором 

віднесено мовний та стратегічний компоненти. Охарактеризовано змістове наповнення визначених компонентів з 

точки зору побудови методики професійної підготовки фахівця згаданого профілю.  

Ключові слова: перекладацька компетенція і компетентність, фахівець у галузі права. 

 

Л.И. Морская. Модель переводческой компетенции специалиста в отрасли правовых отношений. В 

статье проанализировано сущность понятия переводческой компетентности специалиста в отрасли правовых 

отношений и обоснованы ее структурные компоненты: предметная и коммуникативная компетенции. В состав 

последней автор вводит языковой и стратегический компоненты. В статье также охарактеризовано 

содержательный состав выявленных структурных компонентов с точки зрения создания методики 

профессиональной подготовки специалистов указанного профиля.  

Ключевые слова: переводческая компетенция и компетентность, специалист-переводчик в отрасли 

правовых отношений. 

 

L.I. Morska. The Model of Translation Competence of a Legal Translator. The notion of translation 

competence of a legal translator has been analyzed in the article. Basic structural components of translation competence of 

a legal translator or interpreter have been defined: subject and communicative competencies, the latter consisting of 

language and strategic competencies. Their content peculiarities have been characterized by the author.  

Key words: legal interpreter, legal translator, translation competence, translation fluency. 

 

О б ’ є к т  дослідження – професійна підготовка перекладача у галузі права. 

П р е д м е т  дослідження – процес формування перекладацької компетентності фахівця у 

галузі правових відносин. 

М е т о ю  статті є теоретично обґрунтувати компонентну структуру моделі професійної 

компетентності перекладача у галузі правових відносин.  

П о с т а н о в к а  п р о б л е м и .  Сучасний рівень розвитку цивілізації зумовив нові 

підходи до проблеми трансляції культури, знань і професійних умінь через систему освіти, а 

також поставив перед суспільством завдання у виявленні глибинних причин недосконалості 

традиційної вищої професійної освіти. На цьому етапі на передній план висуваються нові 

вимоги – інноваційна освіта, інтегрована з інтенсивною науково-дослідницькою діяльністю, 

міждисциплінарний характер освіти й наукових досліджень у напрямку до гуманізації та 
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гуманітаризації мовної освіти, оскільки саме ця галузь зазнала значної модернізації в Україні 

під впливом змін геополітичної та соціокультурної ситуації у сучасному світі й процесів між 

культурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях. Відтак, сьогоденні процеси 

глобалізації зумовили значний вплив на роль і місце перекладу у житті світової спільноти. Став 

очевидним той факт, що перекладацька діяльність виявилась потрібною у різних сферах 

життєдіяльності, що зумовило необхідність підготовки значної кількості висококваліфікованих 

перекладачів, що, у свою чергу, вимагає підвищення вимог до якості їхньої професійної 

підготовки.  

Сьогодні, коли наука про переклад зробила помітний крок уперед, слід розробити нову 

концепцію викладання іноземних мов для перекладацьких спеціальностей. Методика навчання 

перекладу є мало розробленою галуззю методики й педагогіки, і донедавна студенти 

перекладацьких і педагогічних спеціальностей факультетів іноземних мов готувались до 

майбутньої професійної діяльності приблизно однаковим арсеналом методичних підходів.  

Важливою умовою успішного навчання майбутніх перекладачів є вдосконалення 

навчального процесу, створення педагогічних умов, розробка нової педагогічної моделі 

навчання, визначення основних компонентів професійної компетентності перекладача, а також 

розробка організаційних форм для розвитку певного виду компетенцій, оскільки сьогодні 

пріоритетним напрямком професійної підготовки сучасного фахівця у галузі між культурної 

комунікації у системі вищої професійної освіти є компетентнісний підхід, який передбачає 

професіоналізацію навчання [4]. 

Навчання студентів професійного перекладу – це не лише навчання іноземної мови, але й 

формування у них особливого виду мовленнєвої діяльності. В українській педагогічній теорії, а 

більше практиці, досить часто помилково вважається, що у плані лінгвістичної підготовки 

можна однаково готувати й потенційного вчителя іноземної мови, і майбутнього перекладача. 

Все ще залишається неспростованою позиція про можливість професійного навчання перекладу 

у процесі навчання іноземної мови без урахування моделі фахівця, поза контекстом професійної 

діяльності перекладача, ізольовано від інших професійно значущих знань і вмінь, з відривом від 

лінгвістичного, професійного та життєвого досвіду.  

Однак, для того, щоб впроваджувати ефективну систему навчання кваліфікованих 

перекладачів, слід враховувати запити ринку. Слід орієнтуватися на спеціалізацію і готувати не 

перекладачів, що є фахівцями з мови, а фахівців у перекладі. 

Відомим є той факт, що найавторитетніша міжнародна перекладацька асоціація – 

Міжнародна федерація перекладу (Federation of International Translation) – виділяє дев’ять так 

званих підвидів перекладацької професії: 1) наукові або технічні перекладачі; 2) перекладачі 
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для засобів масової інформації; 3) термінологи; 4) синхронні перекладачі, перекладачі 

конференцій (фахівці усного послідовного або двостороннього перекладу); 5) комунальні 

перекладачі (фахівці з перекладу загальносуспільного спрямування); 6) судові перекладачі; 7) 

сурдоперекладачі; 8) теоретики перекладу або перекладознавці; 9) викладачі перекладу.  

У цьому аспекті в сучасних умовах, коли реальністю стало інтегроване міжнародне 

співробітництво, коли значно посилились та активізувались правові основи міждержавних і 

міжособистісних стосунків, зросла мобільність населення, переклад у галузі права набув 

особливого соціального значення. Проте в межах теорії й методики навчання іноземних мов і 

навчання перекладу ця гілка перекладацької науки все ще не усвідомлюється як окрема 

самостійна сфера знань.  

Виклад змісту дослідження. В освіті фахівця, професійна діяльність якого пов’язана з 

реальним здійсненням комунікації між народами, навчання вільного володіння іноземною 

мовою є необхідним, але не єдиним аспектом його підготовки. Такий професіонал покликаний 

стати суб’єктом двосторонньої комунікації, носієм інформації, яку він повинен не лише 

розуміти, але й інтерпретувати для здійснення можливостей її передачі. Саме тому у підготовці 

перекладача у сфері власне професійно спрямованої комунікації, якою і є юриспруденція, 

чільна роль відводиться формуванню перекладацької компетентності. У наукових дослідженнях 

по-різному висвітлено її структуру, більше того, до цих пір ведеться суперечка про 

співвідношення понять «компетенція» та «компетентність». Тому вважаємо за доцільне 

викласти авторське розуміння згаданих понять у руслі підготовки перекладача права.  

У зарубіжних дослідженнях переклад розглядають, як правило, в основних трьох його 

частинах: загальний, спеціалізований і літературний. Переклад у сфері правових відносин 

трактують як такий, що поєднує в собі ознаки перших двох частин [5, с. 39]. Тому, 

характеризуючи компетентність перекладача права, слід, в першу чергу, звернутися до 

дослідження загальної професійної перекладацької компетентності.  

Беручи до уваги необхідність дослідження понять мовної компетенції (language 

competence) та мовної компетентності (language proficiency) і, відповідно, перекладацької 

компетенції (translation competence) та перекладацької компетентності (translation proficiency), 

слід зупинитися на розрізненні понять «компетенція» і «компетентність». 

Вперше поняття «компетенція» у лінгвістиці було запропоноване Н. Хомським (1965) для 

позначення знання мови тим, хто нею говорить чи слухає. Однак, вчений розрізняв поняття 

«компетенції» та «вміння використовувати мову», маючи на увазі під останнім фактичне 

користування мовою у конкретних комунікативних ситуаціях. Таким чином, мовна компетенція 

у дослідженнях згаданого автора стосувалася знання і відокремлювалася від здатності 
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використовувати ці знання, яку й можна трактувати як мовну компетентність, що набуває ознак 

досвіду у використанні мовних знань у комунікативному процесі. Саме таке розуміння мовної 

компетентності знаходимо у Л. Бахман [5, с. 16], яке вживалося у контексті мовного тестування 

і стосувалося знання, компетенції та здатності використовувати мову безвідносно до умов, за 

яких було набуто досвіду.  

На основі розуміння згаданих вище понять можна зробити висновок про те, що 

перекладацька компетенція передбачає наявність знань, що є необхідними для здійснення 

перекладацької дії. Перекладацьку компетентність, відповідно, можна визначити як здатність 

мобілізувати перекладацьку компетенцію для виконання завдань у перекладі у контексті між 

культурної та міжмовної комунікації. Звідси перекладацька компетентність у галузі 

юриспруденції передбачає вміння мобілізувати перекладацьку компетенцію для виконання 

завдань з перекладу у галузі права у контексті правового середовища для між культурної та 

міжмовної комунікації.  

Розробляючи модель перекладацької компетентності фахівця у галузі правових відносин, 

доцільно викласти фундаментальні підходи до розуміння сутності нашої моделі. Перш за все, 

ми розуміємо, що така модель є полі компонентною і складається із певних блоків варіативних 

елементів, що взаємодіють між собою і тим контекстним середовищем, в якому здійснюється 

переклад. Крім того, наша модель передбачає, що переклад є динамічним процесом, який 

здійснюється з метою вирішення міжмовних і між культурних комунікативних завдань, що дає 

підстави стверджувати про цілеспрямований характер перекладацької діяльності. Моделлю 

також передбачено. що перекладацька компетентність може бути охарактеризована, 

сформована і вимірювана, що надає їй ознаки багаторівневого процесу формування та 

інтерактивності.  

Враховуючи визначені вище фундаментальні аспекти процесу побудови моделі 

перекладацької компетентності у галузі правових відносин, вважаємо, що вона складається із 

трьох взаємопов’язаних у відповідному професійному контексті компонентів (рис.1): 1) 

перекладацької мовної компетенції; 2) знання фактичного контексту або перекладацької 

предметної компетенції; 3) перекладацької стратегічної компетенції. 

На основі розуміння понять «мовна» та «комунікативна» компетенції вважаємо, що 

перекладацька мовна компетенція і перекладацька стратегічна компетенція становлять основні 

компоненти комунікативної компетенції і разом із виділеним нами третім компонентом 

складають основу для формування професійної перекладацької компетентності.  

Розроблена модель потребує обґрунтування змістового наповнення визначених у ній 

складових. 
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Перекладацька діяльність є особливим видом комунікативної взаємодії, оскільки вимагає 

володіння мовною компетенцією у двох мовах: мові, що є джерелом інформації, та тій, на яку 

здійснюється переклад. Таким чином, перекладацька мовна компетенція має багато спільних 

ознак із мовною компетенцією в одномовному комунікативному середовищі, але водночас 

володіє значними специфічними властивостями. Тому переклад як процес, що передбачає 

лінгвістичне оперування обома мовами, диктує необхідність розуміння мовної компетенції як 

передумови для успішної діяльності перекладача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель перекладацької компетентності 

 

Базуючись на дослідженні Л. Бахман про функціонування мови у лінгвістичному 

середовищі [5], у структурі мовної компетенції перекладача у галузі правових відносин 

виділяємо два компоненти: 1) організаційну компетенцію у двох мовах, що у свою чергу 

поділяється на граматичну і текстову компетенції; 2) прагматичну компетенцію. 

Граматична компетенція організаційного компоненту стосується володіння обома мовами 

(SL and TL) на високому рівні, що передбачає знання синтаксичних, лексичних і семантичних 

правил. Текстова компетенція визначає знання стратегій поєднання висловлювань з метою 
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теорією Л. Бахман [5] зв’язність тексту містить експліцитно позначені семантичні відношення, 

такі як посилання, заміна, еліпсис, сполучникова та лексична зв’язність. Тобто цей компонент 

визначає наявність знань про правила, що є необхідними для продукування зв’язного тексту на 

противагу речень в ізольованому контексті.  

Деталізуємо змістове наповнення прагматичної компетенції.  

Прагматична компетенція неодноразово привертала до себе увагу педагогів, лінгвістів і 

психологів, які ставили перед собою низку завдань у процесі аналізу лінгвістичного матеріалу: 

при визначенні універсального значення певних форм вираження мовленнєвої дії; при описі 

взаємодії лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів для формування визначеної мовленнєвої 

дії чи конструкцій; при дослідженні питань дійсності мовних засобів та особливостей їх 

використання у людській діяльності [2]. При цьому дослідники вживають термін «прагматика» 

для позначення здатності певних мовних одиниць слугувати засобом впливу чи соціальної 

взаємодії. Ми використовуватимемо цей термін для позначення потенційної дійсності 

висловлювання у процесі професійної комунікації перекладача.  

Спілкування, згідно з визначенням Л.С. Виготського [1, с. 117], будується на виваженому 

розумінні й умисному передаванні думок і переживань та вимагає певної системи засобів. Мета 

спільної діяльності учасників спілкування спрямована на взаємну взаємодію та її підтримку, на 

контроль і корекцію цієї діяльності. Тому оптимальність вибору мовних засобів визначається 

ступенем їх відповідності меті і завданням спілкування [3, с. 64]. Отже, прагматичну 

компетенцію розуміємо як здатність мовця здійснювати певний вплив на співрозмовника у 

процесі професійного спілкування перекладача.  

Будь-яке свідоме висловлювання об’єктивує комунікативний намір суб’єкта мовлення, 

його мотиваційно-цільові аспекти. Кожний з учасників спілкування вибирає такі мовні засоби, 

які були б адекватні як власній меті й мотивам, так і загальному завданню мовленнєвої 

взаємодії [3]. Певне висловлювання є емоційно забарвленим і містить інформацію про 

психічний стан суб’єкта мовлення. У того, хто говорить, наявне певне оцінювання 

комунікативної ситуації, предмету розмови чи партнера у спілкуванні, певне ставлення до них, 

що реалізується в емоційно-оцінювальному підтексті висловлювання. Саме тому майбутній 

перекладач повинен вміти передавати цей компонент спілкування.  

Вираження емоційно-оцінювального підтексту сприяє підвищенню дійсності 

висловлювання, оскільки зміст і спрямованість висловлювання визначається конкретною 

ситуацією спілкування. Мовець усвідомлює зміст комунікативної ситуації і характерні її ознаки 

і залежно від цього вибирає необхідні лінгвістичні засоби. Фахівець перекладу повинен 

володіти умінням вибору лінгвістичних засобів у чітко детермінованих ситуаціях спілкування.  
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Відповідно, можна зробити висновок про те, що прагматичну компетенцію майбутнього 

перекладача можна розуміти як багатоаспектне комплексне явище, що базується на реалізації у 

процесі спілкування таких компонентів: комунікативного наміру, емоційно-оцінювального 

ставлення до мовця, ситуативної віднесеності та професійно орієнтованого висловлювання у 

певному комунікативному контексті. Ці компоненти можна виразити у підструктурі двох 

компетенцій: ілокутивної (вміння вибору відповідних мовних засобів залежно від виконуваних 

висловлюваннями мовленнєвих функцій) та соціолінгвістичної (вміння вибору відповідних 

мовних засобів залежно від соціолінгвістичного контексту – мовної варіативності, реєстру, 

використання засобів виразності мови, культурних правил і традицій обох мов, якими 

здійснюється спілкування). 

Таким чином мовну компетенцію перекладача у галузі правових відносин можна 

представити у вигляді схеми, що подана на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Мовна компетенція перекладача 

 

Стосовно перекладу у галузі правових відносин, важко описати в межах статті особливості 
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використання слів-архаїзмів у реченнях із довгою та складнопідрядною синтаксичною 

структурою. Під кутом зору прагматичної компетенції вважається, що мова юриспрудентської 

сфери часто використовує дієслова виконавчого змісту. Текстова компетенція звертає увагу 

перекладачів на те, що побудова юридичних статутів, як правило, здійснюється відповідно до 

Мовна компетенція 

Організаційна компетенція Прагматична компетенція 

Граматична 

 компетенція 

Текстова 

 компетенція 

Ілокутивна 

 компетенція 

Соціолінгвістична 

 компетенція 

С
и
н
та
к
си
ч
н
а 

 

Л
ек
си
ч
н
а 

 

С
ем
ан
ти
ч
н
а 

 

Організація мови 

Р
и
то
р
и
ч
н
а 

о
р
га
н
із
ац
ія
  

О
р
га
н
із
ац
ія
 

м
о
в
л
ен
н
я
 у
 ф
о
р
м
і 

зв
’я
зн
о
го
 т
ек
ст
у
 

Д
іа
л
ек
ти
ч
н
а 

в
ар
іа
ти
н
и
в
н
іс
ть
 м
о
в
и

 

В
и
б
ір
 з
ас
о
б
ів
 

в
и
р
аз
н
о
ст
і 
м
о
в
и

 

Р
еє
ст
р
 

К
у
л
ь
ту
р
н
і 
п
р
ав
и
л
а 
і 

тр
ад
и
ц
ії

 



 161 

чітко визначених правил, властивих для законотворчих документів. Загалом вважаємо, що 

визначення лінгвістичних особливостей мови правової галузі потребує окремого дослідження, 

що стане предметом наших подальших наукових пошуків.  

Хоч переклад вважається лінгвістичною діяльністю, він вимагає знання тієї предметної 

галузі, в якій здійснюється комунікативний процес. Тому предметну компетенцію розуміємо як 

предметні знання, що є суттєві й необхідні для досягнення міжмовної та між культурної 

комунікації у перекладі у певному галузевому контексті. Предметну компетенцію поділяють на 

загальну, спеціальну та літературну [5, с. 44]. Загальна стосується знання про світ у 

найзагальніших його проявах: екологію, матеріальну культуру, соціальну організацію та інші 

аспекти у двох мовах. Спеціальна предметна компетенція передбачає технічні знання у 

спеціальній галузі знань, наприклад, юриспруденції, медицині, економіці, спорті тощо. 

Стосовно предмету нашого дослідження спеціальна предметна компетенція передбачає знання 

правового провадження у вузькому й широкому діапазоні, включаючи знання юридичних 

систем, судового порядку, правових закладів, історії права, правової практики тощо [6, с. 1180]. 

Літературна предметна компетенція передбачає знання у таких сферах, як Біблія, театр, кіно, 

лірика, поезія й проза, культурологія та літературознавство. 

Охарактеризований вище компонент професійної перекладацької компетентності є 

найважче вимірюваним, оскільки він набувається перекладачем по-різному: одні отримують 

предметні знання для подальшого професійного перекладу власне під час його здійснення, інші 

– шляхом здобуття окремої освіти, треті – у процесі набуття життєвого досвіду тощо. Але 

професіоналізм перекладача, зазначають учені [5, с. 48], визначатиметься суттєвим впливом 

формування та розвитку цієї компетенції. 

Переклад також передбачає здатність опрацьовувати та синтезувати інформацію. Саме 

така здатність формулюється як стратегічна компетенція перекладача, що поєднує стратегічні 

вміння і психофізіологічні механізми, які є властивими виключно для перекладацької 

діяльності. Стратегічну компетенцію перекладача, таким чином, розуміють як інтегровану 

розумову здатність, втілену у завданні з перекладу, коли перекладач здійснює операцію із 

текстом і передає перекладену іншою мовою інформацію на основі мовної та предметної 

компетенцій. Стратегічна компетенція забезпечує перекладача тими засобами, які узгоджують 

різні компоненти перекладацької компетентності у процесі перекладу з метою успішного 

здійснення міжмовного та між культурного спілкування.  

Стратегічна компетенція перекладача, у свою чергу, містить значну кількість компонентів, 

наявність чи відсутність яких впливає на якість і професіоналізм перекладу. Сюди відносимо: 
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реформуляційні вміння; вміння проводити аналогію на основі міркувань і пояснення; 

синонімічну компетенцію (на рівні лексем, фразеологізмів, синтаксичних структур) тощо.  

В и с н о в о к .  Отже, усе викладене вище переконливо доводить полі компонентний 

склад феномену перекладацької компетентності. Більше того, специфіка змістового наповнення 

визначених складових та особливості методики їх формування свідчать про те, що стати 

висококваліфікованим перекладачем у галузі права не означає лише досконало знати обидві 

мови. І навпаки, людина, що володіє знаннями у галузі юриспруденції та двома іноземними 

мовами, не обов’язково зможе успішно здійснювати переклад у цій галузі, не оперуючи 

сформованою на належному рівні стратегічною перекладацькою компетенцією, не маючи 

відповідного досвіду в перекладі у юриспрудентській царині. Лише оптимальна взаємодія та 

взаємовплив визначених вище компонентів забезпечують сформованість та успішне 

функціонування професійної перекладацької компетентності у галузі правових відносин.  

Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів формування перекладацької 

компетентності фахівця у галузі правових відносин. Розроблена нами модель, зокрема 

обґрунтоване змістове наповнення її компонентів, може стати базою для розробки відповідної 

методики професійної підготовки майбутніх перекладачів у галузі права. 
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THE TRANSLATION OF HAMLET BY YURI ANDRUKHOVYCH:  

REVISION OF SHAKESPEARE OR OF THE PRECEDING TRANSLATIONS? 

A. M. Savenets, Ph.D. (Lublin, Republic of Poland) 

 

The paper focuses on the most recent translation of Hamlet into Ukrainian. The author questions the typical 

perception of Yuri Andrukhovych’s translation as a postmodern experiment, providing examples of the translator’s 

decisions which illustrate the greater consistency of Andrukhovych the translator and his fidelity to Shakespeare’s text even 

when compared to the ‘canonized’ translations of the tragedy. 

Key words: consistency of translation, forms of address, puns, translation as revision. 

 

Андрій Савенець. Переклад «Гамлета» Юрія Андруховича: ревізія Шекспіра чи попередніх 

перекладів? Статтю присвячено найновішому перекладові «Гамлета» українською мовою. Автор ставить під 

сумнів типове сприйняття версії Андруховича як постмодерного експерименту, наводячи окремі приклади 

перекладацьких рішень, які ілюструють більшу послідовність Андруховича-перекладача і його вірність 

Шекспіровому тексту навіть у порівнянні з «канонічними» перекладами трагедії.  

Ключові слова: гра слів, логічність перекладу, переклад як ревізія, форми звертання. 

 

Андрей Савенец. Перевод «Гамлета» Юрия Андруховича: ревизия Шекспира или предыдущих 

переводов? Статья посвящена последнему переводу «Гамлета» на украинский язык. Автор подвергает сомнению 

типическое восприятие версии Андруховича как постмодернистского эксперимента, наводя отдельные примеры 

переводческих решений, иллюстрирующие бо льшую последовательность Андруховича-переводчика и его верность 

Шекспировскому тексту даже по сравнению с «каноническими» переводами трагедии. 

Ключевые слова: игра слов, логичность перевода, перевод как ревизия, формы обрашения. 

 

The present paper takes as its s u b j e c t  o f  s t u d y  the 20th century practice of translating 

William Shakespeare’s works into Ukrainian, its more narrow o b j e c t  o f  i n q u i r y  being the 

peculiarities of Yuri Andrukchovych’s approach to translating Hamlet. The a i m  o f  t h e  

r e s e a r c h  is to compare the most recent translation of Hamlet into Ukrainian accomplished by 

Yuri Andrukchovych to the ‘canonized’ versions by Hryhoriy Kochur and Leonid Hrebinka as well as 

to another complete 20th century translation of Hamlet by Yuri Klen. The comparison will provide 

suggestions as regards further perspectives for the analysis of the translation of Shakespeare’s works 

into Ukrainian. The r e s e a r c h  m a t e r i a l  includes the texts of the Ukrainian translations of 

Hamlet by Yuri Andrukhovych, Hryhory Kochur, Leonid Hrebinka and Yuri Klen. The 

t o p i c a l i t y  of the research is determined by the necessity of establishing the framework and the 

criteria for the analysis of the contemporary practice of translating Shakespeare into Ukrainian. 
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The most recent translation of Shakespeare’s Hamlet into Ukrainian by Yuri Andrukhovych 

attracted the attention of researchers even before it was first published. So far, scholars have focused 

their attention on the translation strategy of Andrukhovych in general [15], as well as on particular 

aspects of his translation, such as interpretation of Biblical motives [14, p. 219–224], and intertextual 

signals including references to the translator’s own prose works [13, p. 235–236]. At the same time 

this most recent Ukrainian version of the Shakespearean tragedy, prepared for the Kyiv Academic 

Molodyi Theatre performance, has been labelled ‘postmodern’ and even ‘populist’ [18, p. 113; 15, p. 

350;], its ‘low’ style being emphasized [13, p. 235; 15, p. 349], especially against the backdrop of the 

‘canonized’ versions by Leonid Hrebinka and Hryhory Kochur. The general opinion about 

Andrukhovych’s Hamlet as a postmodern experiment was partly due to the perception of the 

translator’s original oeuvre regarded as a model example of the Ukrainian literary postmodernism. 

Providing a deeper account of Andrukhovych’s translation’s position in the Shakespearean canon in 

Ukrainian, however, requires considering a number of aspects. Given the limits of the present paper, 

we shall concentrate on two aspects of Andrukhovych’s approach to translating Hamlet which are 

significant for the theatrical perception of the tragedy and which serve as an evidence of the 

translator’s success in improving what might be considered the failures of his predecessors. The first 

aspect is that of the tragedy’s consistency as seen by the target reader or viewer, and the second one 

covers the issue of rendering Shakespeare’s puns. 

The first issue will be considered on the example of several cases of inconsistency concerning 

rendering the T-V distinction by the earlier translators of Hamlet.  

As it is generally acclaimed, whenever the contrast between the pronouns is used on purpose by 

Shakespeare, you is typical when addressing social superior or one’s parent and thou when addressing 

social inferior or one’s offspring. Besides, thou indicates close intimacy [1, p. xvii; 3, p. 18; 5, p. 48–

49]. Switching between the two pronouns served as a means of emphasizing the nuances of the 

characters’ relationship. One of the most noticeable shifts in Hamlet is that of Horatio who uses the 

pronoun you addressing Hamlet throughout the play, but switches to thee in his cue at the moment of 

Hamlet’s death, And flights of angels sing thee to thy rest [V.ii.365] (all the quotations from Hamlet in 

the present paper are given according to the Arden Second Series edition [9]). The more intimate form 

of address emphasizes Horatio’s deep attachment to the prince which had been constrained in his 

speech by the norms of the court discourse throughout the play, but which Horatio excuses himself of 

when Hamlet is no more party of this discourse. This obvious shift is consequently rendered by all of 

the translators and is perceived natural in the translations. At the same time, scholars mark 

Shakespeare’s inconsistency in this matter and note the cases in which the difference between these 

pronouns of address in Shakespeare’s dramas is not meaningful [3, p. 18–19].  
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But no universal solution is possible as regards Shakespeare’s forms of address. The dialogue 

between Hamlet and his mother in Act 3 Scene 4 featuring Gertrude’s shift to a more formal register 

[III.iv.8–11] may serve as an evidence of the impossibility to draw a clear parallel between the usage 

of you/thou and ти/ви in the play in order to render shades of emotional attitude between the 

characters. All of the Ukrainian versions of the dialogue show the translators’ awareness of this 

impossibility. The conclusion is that the translators of Hamlet into Ukrainian have to choose separate 

forms of address in every particular case of two characters’ interaction throughout the play. 

The pattern of relations between Hamlet and Ophelia as presented in different Ukrainian versions 

of the tragedy may serve as an example of such a case, all the more so as it does require using different 

forms of address on the part of Hamlet throughout the play. Not using both forms of address, the one 

corresponding to the norm of the court discourse, and the one violating it, it would be almost 

impossible for a translator to render the range of Hamlet’s attitude to Ophelia including both faked 

disregard and passionate affection. 

Different models of Hamlet’s attitude to Ophelia were offered by the earlier 20th century 

translators of Hamlet into Ukrainian on the one hand, and by Yuri Andrukhovych, on the other. 

Kochur’s and Hrebinka’s choice of the plural second person pronoun ви in the prince’s address to 

Ophelia throughout the play, fetched out by the shift to a more intimate form of address in his 

reference to Ophelia as a nymph at the end of his third soliloquy [III.i.89] and in Get thee to a nunnery 

passages [III.i.121–139], corresponds to the usage of you and thou in Shakespeare’s text [19, p. 413–

414; 21, p. 55–56]. This violation of the normal usage is interpreted by Maria Azhniuk as Hamlet’s 

involuntary unmasking himself [12, p. 94]. 

The Hamlet of Andrukhovych’s translation, in turn, addresses Ophelia in the second person 

singular with the only exception in the play scene where it is used in a most ironic way just to stress 

his distance to her: Пані, чи можу покластися на ваше лоно? [23, p. 115]. The decision of 

Andrukhovych qualifying Hamlet’s insults addressed to Ophelia as the violation of the normal 

discourse corresponds to Shakespeare scholars’ observations concerning Hamlet’s cruelty to Ophelia 

in the play scene [2, p. 105; 9, p. 151], underestimated, however, by some other scholars [16, p. 115].  

These are, however, two different interpretations based on two different, but consistent 

reasonings. At the same time, in a number of situations, the earlier translators’ attempts at following 

literally the T-V distinction of Shakespeare resulted in parallel usages which can be well noticed as 

early as Act 1 Scene 1, in the first exchange of phrases between Barnardo and Francisco.  

In one of his first cues Barnardo addresses Francisco, Get thee to bed, Francisco [I.i.7], but later 

shifts to you. Both Barnardo and Marcellus use you while addressing Francisco, and the latter uses you 

while addressing both of them. The frequent usage of you by the sentinels makes it impossible to state 
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whether the T-V distinction was intended by Shakespeare to mark the difference in their position. 

Barnardo’s relieving Francisco of his watch, in fact, suggests their equal or at least comparable status 

[17, p. 443]. According to H. Jenkins’s conclusion, “Shakespeare, not untypically, leaves their exact 

status undefined” [9, p. 423]. However, Klen, Kochur and Hrebinka persist in differentiating the forms 

of the singular and the plural second person pronouns as they follow the 18th century addition 

characterizing Barnardo and Marcellus as officers and Francisco as a soldier. In Kochur’s translation 

we have, in fact, the first cue of Francisco addressed to Barnardo featuring the singular form ти: Ні, 

ти скажи раніше, хто ти сам [19, p. 323], but it does not disrupt the consistency as Francisco does 

not know at the moment being whom he is speaking to. The most striking, however, is Kochur’s 

choice of the second person plural in Marcellus’ address to Francisco: Ідіть здорові, друже. // Хто 

вас змінив? [19, p. 325]. The same solution is found in Yuri Klen’s translation. As a result, the 

translators who chose to emphasize different positions of a soldier and an officer on the social ladder 

using two different forms of address, allowed the latter to address the former using the pronoun not 

suitable to his presumably higher position. Yuri Andrukhovych, in turn, decided to neutralize the 

presumable social difference between the officers and the soldier. In his translation, Barnardo, 

Francisco, and Marcellus address one another in the second person singular.  

Other examples of parallel usage of the singular and the plural second person pronouns by one 

character addressing another may be found in the translation by Hryhoriy Kochur. The first Claudius’ 

address to Hamlet, But now, my cousin Hamlet, and my son [I.ii.64] is rendered A ти, мій рідний 

Гамлете, мій сину, but almost immediately, after Hamlet’s riposte Хоч ми й рідня, проте не рідні 

зовсім shifts to the second person plural pronoun: Чому це й досі ще над вами хмари? [19, p. 335–

336]. The shift only might have been used by the translator to show Claudius’ reaction at Hamlet’s 

reply resulting in the choice of a more formal register, but Kochur follows the Theobaldian tradition 

[9, p. 183] of marking Hamlet’s cue as an aside. So, from Claudius’ perspective the shift is illogical. 

Andrukhovych also makes Hamlet speak aside, but in his version, as well as in Hrebinka’s translation, 

Claudius consequently uses the singular second person pronoun ти while referring to Hamlet. In a 

similar way, Kochur renders the parallel usage of the two forms of address by Claudius in the duel 

scene. In his version, Claudius who uses the plural second person pronoun while addressing Hamlet 

throughout the scene, switches to ти in the translation of the line Stay, give me drink. Hamlet this 

pearl is thine. // Here’s to thy health [V.ii.284–285]: Стій, Гамлете, оце твоя перлина. // Вина! За 

тебе вип’ю! Пий і ти [19, p. 523].  

A similar observation may be made as regards Kochur’s and Hrebinka’s uncritical copying of 

Hamlet’s parallel usage of you and thou in his addresses to Horatio. In Kochur’s translation, Hamlet 

who at first obsessively uses the second person pronoun: Гораціо! Невже це ви насправді!; Ми з 



 167 

вами друзі; Що ж справді з Віттенберга привело вас? [19, p. 339–340] and so on, reacts to 

Horatio’s declaration about arriving to see the funeral with the words: Студенте-друже, не кепкуй 

ти з мене. / Кажи вже, що приїхав на весілля [19, p. 340]. Later on, the Hamlet of Kohur’s 

translation chooses the more intimate form of address right after the play scene in Act 3 Scene 2 when 

the two friends stay alone: Любий Гораціо, я готовий закластися на тисячу фунтів, що привид 

говорив правду. Ти помітив? [19, p. 432]. Keeping using the second person singular in the 

churchyard scene (Гораціо, скажи мені одне, будь ласка [19, p. 501]), at the beginning of the last 

scene Hamlet addresses Horatio, Ви не забули ще того, шо сталось? [19, p. 507] A similar 

observation may be made as regards Hamlet’s addresses to his friend in Hrebinka’s version. Both of 

the translators, as it is clearly seen, stick to the T-V distinction as provided by Shakespeare. 

Summing up the issue, one has to admit that the strategy of accurate following Shakespeare’s 

usage of pronouns of address proves to be not adequate in the target language, since the functions 

performed by thou and you in the Shakespearean tragedy do not fully correspond to the functions 

performed by the singular and the plural second person pronouns in modern Ukrainian. Given the 

earlier translators’ strategy of accurate rendering of Shakespeare’s parallel usage of the two pronouns, 

it is almost impossible for the target language audience to get a clear, consistent notion of the 

characters’ relations. The translation of Yuri Andrukhovych, while introducing a less formal way of 

communication between the characters, retains a consequent attitude to presenting their relations. 

Let us now consider two examples which illustrate both some inconsistencies of the earlier 

translations of Hamlet which so far passed unnoticed by critics, and the more adequate solutions 

provided by Yuri Andrukhovych. In Act I, Hamlet confesses to Horatio: 

Ham. (...) My father—methinks I see my father— 

Hor. Where, my lord? 

Ham. In my mind’s eye, Horatio [I.ii.184–185]. 

Hrebinka’s translation of the passage reads,  

Гамлет (…) Мій батько... я немовби бачу батька... 

Гораціо. Де, принце мій? 

Гамлет. Очима думки, друже [21; 17]. 

Horatio’s question implying the place clause and Hamlet’s answer featuring the clause of manner 

create a striking contrast emphasizing the failure in communication, never meant by Shakespeare. The 

correspondence of the question and the answer, however, is preserved in the versions of Yuri Klen: Як 

бачите його, мій принце? – Очима духу [20, p. 34], Hryhoriy Kochur: Де, принце, де? – В очах 

душі моєї [19, p. 341], as well as Yuri Andrukhovych: Де, пане мій? – Лише в уяві, друже [23, 29]. 
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Another example is the beginning of Act 4, Scene 1. Gertrude who has just communicated 

Claudius about Polonius’ death, is asked by Claudius where her son is. To draw apart the body he hath 

kill’d, Queen answers [IV.i.24]. The translation by Kochur reads, Поніс він труп кудись [19, p. 455]. 

At the same time, the stage direction at the end of Act 3, Scene 4 of the same translation states, 

Гамлет волоче за собою труп Полонія [19, p. 453]. Even if there were no any stage direction, 

Queen’s words seem highly improbable, given the enormous effort required on the part of the prince to 

perform the action according to his mother’s cue. In the translations by both Hrebinka and 

Andrukhovych we can find a more obvious equivalent, потяг [21, p. 78; 23, p. 151]. 

The second issue this paper addresses is rendering Shakespeare’s puns in the Ukrainian 

translations of Hamlet. In order to get an idea of the significance of puns in Shakespearean works and 

the functions they play in Hamlet, let us pay attention to the interpretation of Jacques Lacan who 

noticed that essential roles were often given in Shakespeare’s plays to the court fools whose status 

allowed them to uncover the hidden motives of the characters’ actions and their traits which otherwise 

could not be presented without violating the norms of proper behavior. Such characters’ language 

performs the function of subversion and serves to revealing the truth which is not recognized by the 

ordinary language. Hamlet, whose functions in the play include playing on ambiguity using punning 

and double entendre, may be considered one of these clowns [7, p. 85, 89]. Such interpretation of 

Hamlet’s use of language is similar to that of Michael Hattaway who concludes that in Act 1 Scene 2 

(76–83) Hamlet makes his mother and the audience aware of the certain system of signification based 

on the court practice. Being alienated from the discourse practice of the court, Hamlet refuses to 

recognize its signs and vocabulary [3, p. 66–67]. Such an approach allows us, first, to perceive 

Hamlet’s language as a discursive expression of his rebellion directed at subversion of the court 

discourse, and next, to note his affinity to the clowns in this regard. In order to provide thematically 

relevant examples, let us consider first the gravedigger’s pun concerning the notion of nobility and 

then one of Hamlet’s mocking comments addressed to Osric. 

First Clown. (...) There is no ancient gentleman but gardeners, ditchers, and grave-makers: they 

hold up Adam’s profession. 

Second Clown. Was he a gentleman?  

First Clown. A was the first that ever bore arms. 

Second Clown. Why, he had none. 

First Clown. What, art a heathen? How dost thou understand the Scripture? The Scripture says 

Adam digged. Could he dig without arms? [V.i.29–37].  

In Kochur’s translation, the logics of the dialogue may be recognized as satisfactory only if the 

reader assumes that the nouns заступ and зброя in the two clowns’ sentences: Ніякої зброї у нього 
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не було and А чим він її копав, як не заступом? have identical meanings [19, p. 492]. Leonid 

Hrebinka based the reasoning of the gravedigger’s pun upon the hypothetic synonymy between the 

notions of iron and weapon as well as between the notions of iron and any instrument for digging. His 

translation of the fragment reads, 

2-й гробокоп. А він хіба ж був пан? 

1-й гробокоп. Таж він перший у світі озброївся заліззям. 

2-й гробокоп. Ніякої зброї в нього не було. 

1-й гробокоп. (…) Чим би він копав без заліза? [21, p. 98–99; 22, p. 161–162]. 

Another correspondence which makes Hrebinka’s solution seem rather far-fetched is that 

between the notion of a landlord evoked by the Ukrainian word пан and the notion of a man who has 

armed himself with iron. At last, the gravedigger of Yuri Klen’s translation reinforces his question 

with an explicit commentary: А чим би він копав, як не зброєю – заступом? [20, p. 198–199]. Yuri 

Anfrukhovych, while enriching his version with an additional play on words (благоліпний, виліплений 

тобто), establishes a more logical reasoning: Сказано ж: «Адам обробляв землю». Обробляв, 

себто копав, а як копав, то значить і мав [23, p. 194]. 

In the next scene, Hamlet, perplexed by Osric’s obscure usage of the word carriages, asks, 

Ham. What call you the carriages? 

Hor. I knew you must be edified by the margin ere you had done. 

Osric. The carriages, sir, are the hangers. 

Ham. The phrase would be more german to the matter if we could carry a cannon by our sides—

I would it might be hangers till then [V.ii.151–157]. 

Either Yuri Klen’s equivalent, наряди [20, p. 222], or Hrebinka’s one, шори [21, p. 110; 22, p. 

184], as well as Kochur’s риштунки [19, p. 515] in no way provide the ground for Hamlet’s 

association with a cannon. As a result, from the recipients’ perspective, not Osric’s excessively refined 

manner of speech, but Hamlet’s inconsistent reasoning is exposed in their translations. In a more 

logical way, Andrukhovych allows his Hamlet to aptly comment Osric’s use of артефакти with a 

cue, Слово «артефакти» більше пасувало б до артилерії, хоча в такому разі ми змушені були б 

ходити з гарматами при боці [23, p. 221]. 

The above examples prove Andrukhovych’s commitment to re-creating internal logic of potent 

play on words which sometimes appears rather far-fetched in the earlier translations. The similar 

conclusion may be arrived at as regards the issue of rendering obscene puns integral to the dramatic 

works of William Shakespeare [6, p. 53]. Hamlet’s cues addressed to Ophelia in the play scene (Act 3, 

Scene 2) may serve a vivid example of this Shakespearean trait [6, p. 110, 132, 136; 8, p. 88; 9, p. 

294–95; 10, p. 305, 11, p. 17–18].   
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The comparison of the translations by Yuri Klen, Hryhoriy Kochur and Leonid Hrebinka 

demonstrates that in rendering Hamlet’s bawdy innuendos they were a step forward as contrasted with 

some 19th century translations [16, p. 115]. On the other hand, post-romantic and neo-classical 

approaches to understanding Shakespearean drama being dominant in the 20th century Ukrainian 

culture, these translations are marked by the translators’ attempts to preserve the literal meaning and to 

efface additional erotic undertones. This strategy was the natural result of the target culture’s 

unwillingness to accept a new understanding of decorum in Shakespeare’s works. Yuri 

Andrukhovych’s usage of puns, in turn, points out the undertones of Hamlet’s allusions establishing a 

new approach to translating Shakespeare into Ukrainian (the issue is covered in detail in my 

forthcoming paper [7]).  

Consideration of the above aspects allows for the conclusion that the translation of Hamlet by 

Yury Andrukhovych may be perceived rather as an attempt to restore the authentic style and poetics of 

the tragedy in the Shakespeare’s canon in Ukrainian than a mere provocative postmodern gesture. At 

the same time, we are fully aware of the limited character of every selective text analysis, the present 

paper being not exception. The possible p e r s p e c t i v e s  for the analysis of the new approaches to 

translating Hamlet into Ukrainian include, among others, both the aspect of the translations’ language 

(phonetic, syntactic, rhetoric and semantic analysis) and their ‘playability’.  

 

REFERENCES 

1. Berry R. Shakespeare and Social Class / R. Berry. – Atlantic Highlands, NJ : Humanities Press International, 1988. – 

198 p. 2. Bradley A.C. Shakespearean Tragedy. Lectures on Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth / A.C. Bradley. 

– London : Penguin Books, 1991. – 474 p. 3. Calvo C. The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke and the 

Pronouns of Address: Q1 (1603) versus Q2 (1604/5) / C. Calvo // Sederi / Ed. by S. G. Fernández-Corugedo. – 

Sociedad Española de Estudios Renacentistas Ingleses, 1996. – No VII. – P. 17–21. 4. Hattaway M. Hamlet: An 

Introduction to the Variety of Criticism /  M. Hattaway. – Macmillan, 1987. 5. Montgomery M. Ways of Reading: 

Second Edition / M. Montgomery, A. Durant, S. Mills. – London and New York : Routledge, 2000. – 304 p. 6. 

Partridge E. Shakespeare’s Bawdy / E. Partridge, S. Wells. – London : Routledge, 2001. – 292 p. 7. Savenets A. 

Hamlet (ob)sceniczny: przekłady „sceny sztuki” (III.ii) na języki słowiańskie a zmiany pojmowania decorum / A. 

Savenets // Przekładaniec. No 21: Historia przekładu i myśli przekładoznawczej. – Kraków, 2009 (forthcoming). 8. 

Selden R. Hamlet’s word-play and the Oedipus complex / R. Selden // Critical Essays on Hamlet / Ed. by Linda 

Cookson and Bryan Loughrey. – Longman, 1988. – P. 81–90. 9. Shakespeare W. Hamlet. The Arden Shakespeare: 

Second Series / W. Shakespeare / Ed. by H. Jenkins. – London and New York : Routledge, 1992. – 574 p. 10. 

Shakespeare W. Hamlet. The Arden Shakespeare: Third Series / W. Shakespeare / Ed. by A. Thompson and N. Taylor. 

– Cengage Learning EMEA Higher Education, 2005. – 613 p. 11. Wells S. W. Looking for Sex in Shakespeare / S. W. 

Wells. – Cambridge University Press, 2004. – 111 p. 12. Ажнюк М. Стиль «Гамлета» В. Шекспира как проблема 

перевода : дис  канд. филол. наук :  10.02.04 / М. Ажнюк. – Ужгород, 1978. 13. Волос О. Актуальні питання 

розвитку української шекспіріани / О. Волос // Григорій Кочур і український переклад : матеріали міжнародної 



 171 

науково-практичної конференції (Київ; Ірпінь, 27–29 жовтня 2003 р.) / редкол.: О. Чередниченко (голова) та ін. 

– Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – С. 232–238. 14. Дзера О. Інтерпретація біблійних мотивів трагедії 

Шекспіра «Гамлет» українськими перекладачами / О. Дзера // Григорій Кочур і український переклад. – С. 

218–225. 15. Коломієць Л. Новий український «Гамлет»: перекладацька стратегія Юрія Андруховича / Л. 

Коломієць // Мова і культура : наук. щорічн. журнал. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго. – 2005. – Вип. 8,  Т. 3. – 

Част. 2. – С. 349–356. 16. Лучук О. Діалогічна природа літератури: перекладознавчі та літературознавчі нариси 

/ О. Лучук. – Львів : Вид-во Укр. Католицького ун-ту, 2004. – 280 с. 17. Морозов М. Избранные статьи и 

переводы / М. Морозов. – М. : ГИХЛ, 1954. – 594 с. 18. Семків Р. Гамлет чи Гамлєт? / Р. Семків // Сучасність. – 

2008. – № 11. – С. 112–113. 19. Шекспір У. Гамлет, принц Датський ; пер. Г. Кочур // Шекспір У. Твори в 3 т. – 

Т. 2. – К. : Дніпро, 1964. – С. 319–530. 20. Шекспір В. Гамлет ; пер. О. Бургардт // Клен Юрій. Твори: У 4 т. – Т. 

4. – Торонто, 1960. – С. 14–237. 21. Шекспір В. Гамлет, принц данський ; пер. Л. Гребінка // Шекспір В. Твори: 

У 6 т. – Т. 5. – К. : Дніпро, 1986. – С. 5–118. 22. Шекспір В. Гамлет, принц данський ; пер. Л. Гребінка. – К. : 

Основи, 2003. – 198 с. 23. Шекспір В. Гамлет, принц Данський ; пер. Ю. Андрухович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-

МА-ГА, 2008. – 240 с. 

© А.М. Savenets, 2009 
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АДАПТИРУЕМОСТЬ АРХИТЕКТОНИКИ КОНЦЕПТОСФЕРЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(на материале Л.Н. Толстого «Война и мир») 

Е.А. Огнева, канд. филол. наук (Белгород) 

 

В статье рассматривается архитектоника концептосферы художественного текста и репрезентирующие её 

статичные когнитивные структуры. Устанавливается степень адаптируемости субфрейма, реализующего 

статичный сегмент номинативного поля субконцепта “придунайский пейзаж”. 

Ключевые слова: адаптируемость, архитектоника, когнитивно-сопоставительное моделирование, 

концептосфера, субконцепт, субфрейм. 

 

 О. Огнева. Адаптованість архітектоніки концептосфери художнього твору (на матеріалі Л.Н. 

Толстого «Война и мир»). У статті розглядається архітектоніка концептосфери художнього тексту та статичні 

когнітивні структури, що її репрезентують. Встановлюється ступінь адаптованості субфрейма, що реалізує 

статичний сегмент номінативного поля субконцепту “придунайський пейзаж”. 

Ключові слова: адаптується, архітектоніка, когнітивно-порівняльне моделювання, концептосфера, 

субконцепт, субфрейм. 

 

Helen Ogneva. Adaptability of architectonics of fiction`s concept sphere (От the material of L. Tolstoy 

“War and Peace”). The article deals with the architectonics of fiction`s concept sphere and its static cognitive structures. It 

clarifies the degree of subframe`s adaptability to realize the static segment of subconcept’s nominative field.  
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Key words: architectonics, concept sphere, cognitive and contrastive modeling, adaptability, subconcept, 

subframe. 

 

Когнитивно-герменевтическая теория, возникшая вследствие успешного развития 

когнитивной лингвистики, лингвопрагматики, герменевтики и лингвокультурологии, обладает 

значительной объяснительной силой и является базовой для когнитивно-сопоставительного 

моделирования социокультурного пространства транслируемой концептосферы 

художественных произведений, что обусловливает а к т у а л ь н о с т ь  настоящей работы. Под 

концептосферой художественного произведения нами понимается система художественных 

концептов, которые репрезентируются преимущественно такими форматами когнитивных 

структур как фрейм, сценарий, сцена, образующими когнитивную ауру текста [10]. Ц е л ь  

работы заключается в определении степени адаптируемости когнитивной ауры исследуемого 

сегмента художественного произведения при его переводе на французский и английский языки. 

О б ъ е к т о м  исследования является архитектоника субконцепта как сегмента номинативного 

поля концептосферы. П р е д м е т  исследования – номинанты, составляющие номинативное 

поле субконцепта. М а т е р и а л о м  для исследования послужило произведение Л.Н. Толстого 

«Война и мир».  

Художественное произведение представляет собой совокупность художественных 

концептов. Л.В. Миллер определяет художественный концепт как «сложное ментальное 

образование, принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но и  ...  

психоментальной сфере определенного этнокультурного сообщества», как «универсальный 

художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти и способный выступать в 

качестве фермента и строительного материала при формировании новых художественных 

смыслов» [8, с. 41-45]. В нашем понимании художественный концепт – это компонент 

художественной концептосферы автора, включающий те ментальные признаки и явления, 

которые отражены в сознании народа и являются когнитивно-прагматически значимыми в 

рамках заданной автором сюжетной линии произведения [10, с. 52]. 

Для художественного концепта характерна образность лексической репрезентации, 

соотносящаяся с авторским замыслом и являющаяся метафорическим освоением внеязыковой 

действительности конкретным субъектом мысли и речи – автором художественного 

произведения [2, с. 43-44]. Художественные концепты образны, символичны потому, «что они 

означают больше данного в них содержания» [3, с. 91]. Эту символичность С. Аскольдов 

называет «ассоциативной запредельностью», подразумевая «чужое сознание», «сознание 

другого». Восприятие читателями художественных концептов, созданных писателем, который 
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удален от читателей во времени и пространстве, представляет собой вариант их нового 

порождения [3, с. 91], условно названное «первичное новое порождение художественного 

концепта». Восприятие и трансляцию художественных концептов переводчиком условно 

назовем «вторичное новое порождение художественного концепта», а восприятие читателями 

художественных концептов переведённого текста – «третичное новое порождение 

художественного концепта». Когнитивные контуры художественных концептов при их 

первичном и третичном порождениях отличаются друг от друга не только в силу различий в 

объёме индивидуальных концептов читателей, но и в результате трансформации этих контуров 

в процессе их вторичного порождения. В свете вышесказанного возрастает роль интерпретации 

как когнитивного процесса [4; 7; 12] установления смысла текста, определения параметров его 

когнитивно-коммуникативного пространства [9, с. 118-124]. Именно интерпретация дает 

возможность объяснить, почему окружающая человека реальная действительность отразилась в 

тексте определенным образом [5; 6]. Когнитивно-сопоставительный характер нашего 

исследования позволяет рассмотреть и смоделировать такое явление как художественный 

концепт в качестве глобальной ментальной (мыслительной) единицы [13; 14] чувственного 

восприятия мира в его национальном своеобразии, и определить его место в концептосфере 

художественного текста. 

Когнитивно-сопоставительное исследование художественной концептосферы позволяет 

изучить репрезентации концептов в произведении, выделить типы их соотнесения с языковыми 

феноменами [ср.: 1, с. 7; 11, с. 78] и принципы трансляции на структурно иные языки, так как 

определение способов языковых средств вербализации художественного концепта позволяет 

описать его природу. Через установление значения языковых единиц, репрезентирующих 

художественный концепт, выявляются характеристики, значимые при классификации 

когнитивных структур, в рамках которых функционируют концепты [10, с. 57]. Результаты 

когнитивно-сопоставительного исследования структуры художественных концептов 

оригинального текста и переведённого могут быть смоделированы. Моделирование 

архитектоники концептосферы художественного текста направлено на выявление степени 

адаптации базовых и периферийных смысловых узлов произведений при переводе. Авторская 

методика когнитивно-сопоставительного моделирования архитектоники концептосферы 

художественного текста выявляет уровень адаптации этнокогнитивно-коммуникативного слоя 

произведения к восприятию инокультурным читателем [10, с. 94-96]. 

Архитектоника концептосферы художественного текста рассматривается нами как 

единство смыслового и формального уровней. Смысловой уровень, по нашему мнению, – это 

когнитивные образования, где каждое последующее образование является производным 
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предыдущих. Компонент смысла – это минимальная ячейка концептосферы художественного 

текста; совокупность компонентов смысла формируют концепт-элемент. Единство 

концептов-элементов образуют субконцепт. Совокупность субконцептов представляет собой 

концепт. Единство художественных концептов – это концептосфера художественного 

произведения [10, с. 85].  

В настоящее время доказано, что особая организация архитектоники текста позволяет 

говорить о том, что формальный уровень концептосферы – это единство таких когнитивных 

структур как фрейм (статика), сценарий, сцена (динамика), N-когнитивная структура. Под N-

когнитивной структурой подразумевается совокупность не моделируемых когнитивных 

структур концептосферы в силу их низкой частотности в исследуемых текстах. Введение этого 

понятия позволяет ограничить рамки изучаемого нами материала, необходимого при 

графическом когнитивно-сопоставительном моделировании N-сегмента концептосферы [10, с. 

9]. Статичные и динамичные когнитивные структуры реализуют когнитивные образования 

(концепт, субконцепт, концепт-элемент). Архитектоника репрезентаторов статичной части 

концептосферы может быть представлена в виде следующей иерархии: фрейм рассматривается 

как когнитивная структура, в рамках которой функционирует статичная часть концепта. Фрейм 

представляет собой совокупность субфреймов. Субфрейм реализует статичную часть 

субконцепта и являет собой единство фрейм-элементов, в которых функционирует статичная 

часть концептов-элементов. Номинативное поле фрейм-элемента рассматривается как 

совокупность номинантов, образующих номинативное поле. Номинант – это единство планов 

выражения и содержания языкового знака, реализующего компонент смысла как минимальную 

структурную единицу [10, с. 85]. Отобразим в таблице взаимосвязь и взаимообусловленность 

когнитивных образований и реализующих их структур, формирующих концептосферу 

художественного текста. 

Таблица 1 

Когнитивные  

образования 

Когнитивные структуры, в рамках которых 

функционируют когнитивные образования  

концептосфера мегафрейм, сценарий, сцена 

концепт фрейм, сценарий, сцена 

субконцепт субфрейм, сценарий, сцена 

концепт-элемент фрейм-элемент, сценарий, сцена 

компонент смысла номинант 
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По нашему мнению, свойства когнитивного образования предопределяют формат 

репрезентирующей его когнитивной структуры, которую можно смоделировать, применив 

авторскую методику когнитивно-сопоставительного моделирования концептосферы 

художественного текста, выявляющую уровень адаптации произведения при переводе и 

вскрывающую причины несоответствий параметров концептосферы оригинального текста и 

переведённого. 

В статье представляется интересным определить степень трансляции номинативного 

поля концепта ‘природа’, который играет значимую роль в концептосфере романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир» и раскрывает глубину характеров героев и событий. Как показывают 

исследования номинативное поле концепта ‘природа’ многокомпонентно. Основываясь на 

созданной методике когнитивно-сопоставительного моделирования концептосферы 

художественного текста рассмотрим структуру одного из субконцептов, входящих в состав 

номинативного поля концепта ‘природа’, а именно, структуру субконцепта ‘придунайский 

пейзаж’, на фоне которого развиваются военные действия в 1805 году, описанные Л.Н. 

Толстым в исследуемом нами произведении.  

Установлено, что номинативное поле субконцепта ‘придунайский пейзаж’ состоит из 

таких концептов-элементов как ‘Дунай’, ‘горы’, ‘леса’, ‘небо’, ‘солнце’, ‘присутствие человека’, 

‘пространство’. Рассматриваемое нами когнитивное образование – субконцепт ‘придунайский 

пейзаж’ –реализуется статичной когнитивной структурой субфреймом. 

В соответствии со следующим этапом созданной методики сопоставим номинативные 

поля субфрейма ‘придунайский пейзаж’ в его инвариантном и транслированном форматах. 

Пример 1: Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ярко и 

торжественно опускающееся солнце! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! 

И еще лучше были далекие, голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, 

залитые до макуш туманом сосновые леса [15]. Б. Шлозер перевёл этот текст следующим 

образом на французский язык [fr.]: Qu`il était beau le ciel, bleu, calme, profond! Qu`il était 

lumineux et solennel le soleil déclinant! Comme les eaux du Danube brillaient dans le lointain, lisses 

et caressantes! Mais plus attrayantes encore lui paraissaient les montagnes bleutées au-delà du 

Danube, les gorges mystérieuses, les forêts de pins baignant dans la brume [16, с. 249]. В 

английском переводном варианте читаем How beautiful the sky looked; how blue, how calm, and 

how deep! How bright and glorious was the setting sun! With what soft glitter the waters of the distant 

Danube shone. And fairer still were the far away blue mountains beyond the river, the nunnery, the 

mysterious gorges, and the pine forests veiled in mist to their summits [17, с. 114]. В результате 

исследования материала было выявлено, что концепт-элемент ‘Дунай’ реализуется в такой 
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одноимённой статичной когнитивной структуре как фрейм-элемент ‘Дунай’. Фрейм-элемент 

‘Дунай’ состоит из номинантов вода, ласково-глянцевито (блестеть), далекий (Дунай).  

Когнитивно-сопоставительный анализ выявил, что номинативное поле фрейм-элемента 

‘Дунай’ подверглось бóльшему количеству трансформаций при трансляции на французский 

язык, чем на английский язык. Выявлено, что франкоговорящий читатель исследуемого нами 

произведения воспринимает картину Дуная, отличающуюся от созданной Л.Н. Толстым в 

оригинале, вследствие следующих изменений, осуществлённых переводчиком (Boris de 

Schloezer): во-первых, номинант вода, употребленный в оригинале в единственном числе, 

транслирован лексемой множественного числа – les eaux. Транспозиция грамматической 

категории лексемы (ед. число им. существительного → мн.число) привела к изменению её 

семантики, так как словосочетание воды реки – это её поток, а словосочетание вода в реке 

характеризует один из компонентов реки, наряду с берегом, дном, рыбой и др..  

Во-вторых, номинант ласково-глянцевито транслирован асимметрично: lisses et 

caressantes [спокойная и ласковая], где в переводе утрачена лексема глянцевито, имеющая в 

русском языке ряд однокоренных слов [18, с. 95]. Подчеркнем, что лексеме глянцевито во 

французском языке соответствует эквивалент brillant, который мог бы приблизить смысловое 

наполнение транслированного номинанта к оригиналу, но не был употреблён переводчиком. В-

третьих, изменилась пространственная составляющая номинанта далёкий (Дунай)] в результате 

транспозиции части речи при переводе на fr.: les eaux du Danube <…> dans le lointain (воды 

Дуная в дали): имя прилагательное далёкий транслировано именем существительным le lointain. 

В результате в тексте оригинала речь идёт об удалённой реке, тогда как в переводе говорится 

уже только о части реки, удаленной от наблюдателя. Лексема далёкий может быть также 

интерпретирована как чужой (Дунай), но этот смысловой компонент вследствие 

вышеописанной трансформации при переводе утерян, что привело к неточному 

воспроизведению картины оригинала. 

Таким образом, три номинанта из трех рассмотренных адаптированы асимметрично в 

процессе перевода.  

Исследование показало, что англоговорящий читатель воспринимает картину Дуная, 

отличающуюся от описанной Л.Толстым и от представленной Борисом Шлозером вниманию 

франкоговорящего читателя. Выявлены следующие изменения структуры номинативного поля 

фрейм-элемента ‘Дунай’ в процессе его трансляции на английский язык: во-первых, номинант 

вода, употребленный в оригинале в единственном числе, переведен лексемой множественного 

числа the waters (аналогичный вариант перевода номинанта выявлен и в тексте на французском 

языке); во-вторых, номинант ласково-глянцевито (наречие) транслирован именем 
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прилагательным soft (ласковый, мягкий) и именем существительным glitter (яркий блеск) – 

транспозиция части речи, несмотря на наличие лексемы glossy (глянцевый) в английском языке; 

в-третьих, пространственная составляющая номинанта далёкий Дунай – the distant Danube не 

изменилась в отличие от переводного французского варианта. 

Таким образом, два номинанта из трёх рассмотренных адаптированы асимметрично в 

процессе трансляции номинативного поля концепта-элемента ‘Дунай’ на английский язык. 

Рассмотрим концепт-элемент ‘небо’, реализуемый одноименным фрейм-элементом, 

номинативное поле которого составляют три номинанта-наречия: голубо, спокойно, глубоко в 

следующем контексте Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Выявлено, 

что указанные номинанты транслированы именами прилагательными как на fr.: [le ciel] bleu, 

calme, profond, так и на английский язык [Engl.] blue, calm, deep, что представляет собой 

синтетическую транспозицию части речи и приводит к асимметрии в плане выражения 

номинанта-инварианта и его переводного варианта. Тем не менее, в английском 

транслированном варианте сохранён стиль оригинала путём употребления лексемы how – how 

blue, how calm, how deep, в отличие от перевода на французский язык. 

Таким образом, три номинанта из трёх рассмотренных асимметричны их инвариантам в 

плане выражения.  

Концепт-элемент ‘солнце’ реализуется одноименным фрейм-элементом в следующем 

контексте Как ярко и торжественно опускающееся [солнце]. Номинативное поле фрейм-

элемента представлено двумя номинантами-наречиями ярко, торжественно и номинантом-

причастием опускающееся, в семантике которого отражена динамика. Сопоставительный 

анализ контекстов, реализующих описание солнца в тексте оригинала и перевода, выявил, что 

номинанты ярко, торжественно адаптированы именами прилагательными: на fr. – lumineux, 

solennel и на Engl. – bright and glorious. Осуществленные преобразования представляют собой 

синтетическую транспозицию части речи, которая привела к асимметрии в плане выражения 

номинантов-инвариантов и их переводных вариантов, но не исказила их смысловую нагрузку, 

т.к. планы содержания адаптированы симметрично. Номинант опускающееся (солнце) 

переведён причастием на fr.: déclinant (le soleil) и на Engl.: the setting (sun), что способствовало 

его симметричной адаптации. Из трёх рассмотренных номинантов только один симметричен по 

структуре в исходном тексте и переведённом. 

Выявлено также наличие номинантов ярко, спускалось, которые входят в состав 

номинативного поля концепта-элемента ‘солнце’, в следующем описании: Пример 2. Солнце 

ярко спускалось над Дунаем и окружающими его темными горами [15], что переведено на fr.: le 

globe rayonnant du soleil descendait vers le Danube et les sombres cimes environnantes [16, с. 240] и 



 178 

на Engl.: The sun was descending brightly upon the Danube and the dark hills around it [17, с. 110]. 

Сопоставительный анализ материала показал, что номинант-наречие ярко транслирован именем 

прилагательным на fr.: rayonnant [лучезарный, сияющий], тогда как на engl.: brightly номинант 

адаптирован симметрично. Номинант спускалось транслирован симметрично как на fr.: 

descendait, так и на Engl.: was descending. 

Таким образом, из пяти выявленных в исследуемом материале номинантов 

номинативного поля концепта-элемента ‘солнце’ только два адаптированы к восприятию 

франкоговорящего и англоговорящего читателей в полном объёме. 

Концепт-элемент ‘горы’ реализуется одноименным фрейм-элементом, номинативное 

поле которого представлено четырьмя номинантами: еще лучше, далекие, голубеющие (см. 

пример 1) и номинантом темные (см. пример 2). Сопоставительный анализ показал, что 

номинант еще лучше переведён с помощью приема усиления смысловой нагрузки на fr.: plus 

attrayantes (более привлекательные) и на Engl. fairer still (еще красивее). Номинант далекие 

(горы) не имеет аналога в тексте на французском языке, а переводной вариант на английский 

язык двухсоставен – far away, что приводит к асимметрии его плана выражения инварианту. 

Номинант голубеющие, характеризующий динамику цвета, передан асимметрично на 

французский язык лексемой bleuté – синеватый, которая статична во времени и по семантике 

неравнозначна лексеме голубеющие. Подчеркнём, что во французском языке есть лексема 

bleuâtre – голубоватый, которая по семантике более близка рассматриваемому номинанту, но 

также не содержит в себе динамики. При переводе на английский язык blue mountains динамика 

номинанта сменилась статикой. Номинант тёмные (горы) транслирован на fr.: sombres cimes 

(тёмные вершины). Замена лексемы горы лексемой вершины исказила картину природы, 

созданную Л.Н. Толстым в исследуемом произведении, так как франкоговорящий читатель 

воспринимает при прочтения текста только часть пейзажа, а именно, вершины гор, но не сами 

горы. В английском переводном варианте the dark hills (тёмные холмы) также осуществлена 

замена лексемы горы лексемой холмы, что привело к формированию в восприятии 

англоговорящего читателя картины природы, не соответствующей созданной Л. Толстым. 

Более того, через четыре страницы текста англоговорящий читатель вновь воспринимает 

картину тех же, по замыслу писателя, гор, но «благодаря» переводу он читает the mysterious 

gorges (таинственный ущелья). «Но какие могут быть ущелья в холмах!» – в недоумении 

может воскликнуть читатель. 

Таким образом, из четырёх номинантов номинативного поля фрейм-элемента ‘горы’ 

только один передан симметрично в плане содержания на английский язык. На французский 

язык три номинанта транслированы асимметрично, а один лакунарен. 
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Концепт-элемент ‘леса’ репрезентируется одноименным фрейм-элементом, 

номинативное поле которого составляют такие номинанты как залитые до макуш туманом, 

сосновые (см.: ПРИМЕР 1). Номинант залитые до макуш туманом [леса] транслирован на fr.: 

(les forêts) baignant dans la brume (погруженные в легкую дымку). Опущение лексемы макуш в 

структуре рассматриваемого номинанта и появление лексемы дымка привело к изменению 

картины, воспринимаемой франкоговорящим читателем, который видит леса, полностью 

погруженные в дымку, тогда как перед русскоговорящим читателем предстаёт иная картина – 

видны только макушки леса. Английский переводчик заменил туман на лёгкий туман, что не в 

полном объемё передаёт картину, созданную Л.Н. Толстым: veiled in mist to their summits 

(завуалированные лёгким туманом до верхушек). Номинант сосновые (леса) транслирован 

симметрично на Engl.: the pine forests. На fr.: les forêts de pins номинант передан асимметрично в 

плане выражения, что обусловлено отличиями в порядке слов в словосочетании во 

французском и русском языках.  

Номинанты исследуемого концепта-элемента ‘леса’ выявлены и в следующем материале 

– пример 3: Виднелись башни монастыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося 

нетронутым, дикого леса [15], что переведено на fr.: Les tours d`un monastère émergeaient d`une 

forêt de pins si dense qu`on eût dit que l`homme n`avait jamais pu y pénétrer [16, с. 231]. Выявлено, 

что номинанты казавшегося нетронутым [леса] и дикий [лес] транслированы на французский 

язык следующим образом dense <…> l`homme n`avait jamais pu y pénétrer (густой    , человек 

не смог бы туда проникнуть). Подобранные автором эквиваленты отличаются от исследуемых 

номинантов-инвариантов в плане выражения и в стиле передачи смысловой составляющей, но в 

плане содержания они симметричны. В переводе на Engl. читаем: The turrets of a convent stood 

out beyond a wild virgin pine-forest [17, с. 105]. Рассматриваемые номинанты транслированы 

симметрично a wild virgin pine-forest. Более того, выявлен номинант pine, который отсутствует в 

оригинале рассматриваемого примера. 

Таким образом, из четырёх номинантов номинативного поля фрейм-элемента ‘леса’ в 

плане содержания как на французский язык, так и на английский передано симметрично три из 

четырёх, а на английский – все четыре, тогда как в плане выражения симметрия выявлена 

только у одного номинанта из четырёх транслированных.  

В рассматриваемом примере 3 выявлен также номинант номинативного поля концепта-

элемента ‘присутствие человека’, а именно, номинант монастырь, который аптирован 

симметрично – un monastère (fr.), a convent (Engl.). Этот же номинант выявлен в Примере 1, где 

при переводе на французский язык лексема монастырь попала в разряд лакун, тогда как в 
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английском тексте номинант имеет эквивалент nunnery (женский католический монастырь). Тот 

факт, что речь идет именно о женском монастыре изложен в другой главе произведения.  

Рассматриваемый номинант примечателен тем, что одна и та же лексема монастырь 

употреблена Л. Толстым трижды при описании придунайского пейзажа, тогда как в тексте на 

французском языка она употреблена лишь дважды: un monastère [16, с. 231] и le couvent [16, с. 

232]; в тексте перевода на английский язык выявлены два эквивалента a convent [17, с. 105], a 

nunnery [17, с. 105, с. 114], последний употреблён дважды. Номинанты суда, зáмок, парк 

номинативного поля концепта-элемента ‘присутствие человека’ также выявлены в следующем 

материале – пример 4: Виднелись на повороте Дуная суда, и остров, и замок с парком, 

окруженный водами впадения Энса в Дунай, виднелся левый скалистый и покрытый сосновым 

лесом берег Дуная с таинственною далью зеленых вершин и голубеющими ущельями [15], что 

транслировано на fr.: Dans la courbe du Danube on apercevait des bateaux, une île au confluent de 

l`Enns et du Danube, avec un château dans un parc entouré d`eau. Au-delà de la rive gauche du 

Danube, rocheuse et couverte d`une forêt de pins, dans un mystérieux lointain apparaissaient des 

cimes verdoyantes et des defiles bleutés [16, с. 230-231] и на Engl.: At the bend of the Danube, 

vessels, an island, and a castle with a park surrounded by the water of the confluence of the Enns and 

the Danube, became visible, and the rocky left bank of the Danube covered with pine forests, with a 

mystic background of green tree-tops and bluish gorges [17, с. 104-105]. 

Когнитивно-сопоставительный анализ показал, что номинант суда переведен 

симметрично как на fr.: des bateaux, так и на Engl.: vessels. Номинант зáмок транслирован также 

симметрично как на fr.: un château, так и на Engl.: a castle. Номинант парк адаптирован 

симметрично как на fr.: un parc, так и на Engl.: a park. Таким образом, все три номинанта 

адаптированы в полном объёме к восприятию франко– и англоговорящих читателей. В 

исследуемом ПРИМЕРЕ 4 выявлено пересечение смысловой составляющей номинативных 

полей концептов-элементов ‘горы’ и ‘леса’ в номинанте зеленые вершины, который 

транслирован асимметрично на fr.: des cimes verdoyantes (вершины зеленеющие). Следует 

подчеркнуть тот факт, что переводчиком трансформирована статика номинанта зеленые в 

динамику лексемы verdoyantes (зеленеющие). В переводном английском варианте номинанта 

green tree-tops выявлена поясняющая лексема tree, что привело к асимметрии в плане 

выражения транслированного номинанта и его инварианта.  

Все выше рассмотренные концепты-элементы тесно связаны в номинативном поле 

рассматриваемого субконцепта ‘придунайский пейзаж’ благодаря концепту-элементу 

‘пространство’, яркими номинантам которого являются номинант далекий (Дунай), 

относящийся также к номинативному полю концепта-элемента ‘Дунай’, номинант далёкие 
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(горы), относящийся и к номинативному полю концепта-элемента ‘горы’, номинант 

таинственная даль (см.: пример 4). Исследование выявило, что номинант таинственная даль 

транслирован симметрично на fr.: un mystérieux lointain и асимметрично на Engl.: a mystic 

background (таинственный фон), а результаты адаптации других номинантов 

рассматриваемого концепта-элемента изложены выше.  

В исследуемом произведении было выявлено ещё одно пересечение номинантов 

номинативных полей различных концептов-элементов – пример 5: Николай Ростов <…> стал 

смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце! Номинант Николай Ростов 

номинативного поля фрейм-элемента ‘присутствие человека’, номинант даль номинативного 

поля фрейм-элемент ‘пространство’, номинант вода Дуная номинативного поля фрейм-

элемент ‘Дунай’, ядерный номинант небо фрейм-элемент ‘небо’, ядерный номинант солнце 

фрейм-элемент ‘солнце’ создают в совокупности один из сегментов исследуемого нами 

субконцепта “придунайский пейзаж”. 

Проведённые когнитивно-сопоставительные исследования номинативного поля 

субконцепта “придунайский пейзаж”, созданного Л.Н.Толстым и транслированного на 

французский язык B. de Schloezer и на английский язык L. and A. Maude, установили степень 

адаптируемости его концептов-элементов. Полученные результаты можно представить в таблице 2: 

Таблица 2. 

Вид адаптации 

номинанта 

Перевод 

на англ. 

язык 

Степень 

симметричного 

перевода 

в %  

Перевод 

на фр. 

язык 

Степень 

симметричного 

перевода 

в %  

Симметрия плана 

содержания  

17 62,6% 14 56 % 

Асимметрия плана 

содержания 

10 37,4% 11 44 % 

Симметрия плана 

выражения 

9 33,3% 8 32 % 

Асимметрия плана 

выражения 

18 67,7% 17 68 % 

Лакуны –– –– 2 –– 

Всего исследовано 

номинантов 

27  27  
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Используя полученные результаты адаптации компонентов номинативного поля 

субфрейма “придунайский пейзаж”, можно построить графическую модель, иллюстрирующую 

степень адаптации субфрейма [см. подробно процесс моделирования: 10, с. 96-110]. 

Таким образом, комплексное изучение системообразующих компонентов номинативного 

поля субконцепта, репрезентируемого разноуровневыми статичными когнитивными 

структурами, выявляет степень их адаптируемости на французский и английский языки, что 

позволяет сделать выводы о соответствии литературного образа придунайского пейзажа, 

созданного Л.Н. Толстым, транслированным вариантам этого образа. Исследование показало, 

что перевод на английский язык ближе к оригиналу, чем перевод на французский. Вследствие 

лингвистических трансформаций изменённая когнитивная аура способствовала формированию 

в восприятии инокультурных читателей литературного образа, неадекватного исходному. 

Перспективность исследования обусловлена необходимостью выявления факторов, 

оказывающих влияние на неадекватность восприятия культурно-маркированного слоя 

концептосферы читателями художественных произведений русской классики, переведенных на 

французский и английский языки, с целью их последующего моделирования.  
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УДК 811.2’42 

АЛЮЗІЯ У ТВОРЕННІ ТА ПЕРЕКЛАДІ ПОЕТИЧНОГО ПІДТЕКСТУ 

      В.М. Кикоть (Черкаси) 

 

 В статті на матеріалі поезії американського поета Роберта Фроста та її українських і російських перекладів 

розглядається алюзія як стилістичний прийом, що бере участь у формуванні підтексту поетичного твору як 

складника макрообразної структури останнього. Дослідження проводиться з метою виявлення перекладацьких 

похибок при відтворенні алюзії, а також шляхів забезпечення повноцінного відтворення в перекладі поетичного 

підтексту, що є обов’язковою умовою адекватності поетичного перекладу. 

 Ключові слова: алюзія, макрообраз, переклад, підтекст, поезія. 

 

В.М. Кикоть. Аллюзия в создании и переводе поэтического подтекста. В статье на материале поэзии 

американского поэта Роберта Фроста и ее украинских и русских переводов рассматривается аллюзия как 

стилистический прием, который принимает участие в формировании подтекста поэтического произведения как 

составной части макрообразной структуры последнего. Исследование проводится с целью выявления 

переводческих недоработок при воссоздании аллюзии, а также путей обеспечения полноценного воссоздания в 

переводе поэтического подтекста, что является обязательным условием адекватности поэтического перевода. 

Ключевые слова: аллюзия, макрообраз, перевод, подтекст, поэзия. 

 

Valeriy Kykot. Allusion in poem sense implied forming and rendering. The article deals with allusion as a 

stylistic device forming a poem sense implied as its macro-image structure constituent. The analysis is done with the aim of 

allusion translation errors reveal as well as finding ways of full poetic sense implied reconstruction what is obligatory for 

adequate translation. Robert Frost poetry and its Ukrainian and Russian translations are used to illustrate the poetic sense 

implied creation and translation problems.  

Key words: allusion, image, poetry, sense implied, translation. 
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 Ставлячи за м е т у  прослідкувати процес створення внутрішньотекстових зв’язків за 

допомогою ланцюга одноступеневих стилістичних прийомів на конкретних прикладах, ми 

обрали о б ’ є к т о м  дослідження цієї статті алюзію, а п р е д м е т о м  – підтекст поетичного 

твору, в творенні якого бере участь алюзія. М а т е р і а л о м  дослідження слугує поезія 

американського поета Роберта Фроста та її українські й російські переклади.  

 Алюзія являє собою запозичення з іншого тексту певної одиниці, а разом із тим і 

інформації, що міститься в її семантичній структурі. Це свого роду сторонній елемент, який 

привнесений автором з іншого джерела. Специфіка стилістичного прийому алюзії полягає в 

обов’язковості використання автором загальновідомої інформації, що забезпечує адекватне, 

хоча й не вичерпне декодування інформації, закладеної в цьому стилістичному прийомі. Алюзія 

створює потенційні можливості різної інтерпретації змісту тексту, тим самим виявляючи все 

стилістичне багатство художнього твору. Ця відносна свобода інтерпретації смислового боку 

тексту обумовлена тим, що повне та вичерпне декодування інформації, закладеної в 

стилістичному прийомі, відбувається як на основі асоціацій, закріплених у суспільній 

свідомості, так і на основі асоціацій індивідуального порядку. Потенційна можливість 

встановлення асоціативних зв’язків сприяє встановленню споріднених семантичних зв’язків 

між мовними одиницями, на основі яких утворюються алюзії. 

 Спільне у всіх типах алюзій те, що вони – явище двочасткове. До творів вносяться 

відголоси знайомих літературних і життєвих фактів і „накладаються” на певне місце тексту. 

Відбуваються семантичні коливання – привнесене знайоме явище викликає прирощення чи 

перетворення смислу. У всіх випадках відбувається „пізнавання” нового явища за допомогою 

старого, знайомого, що впливає на емоційне забарвлення зображеного епізоду. Так за 

допомогою алюзій реалізується важлива властивість літератури – „надмовна властивість” 

[4:111]. 

 Алюзії є „будівельним матеріалом” всіх рівнів творів і виконують численні функції. 

Будучи поміщеними в предикативних частинах тексту (заголовок, епіграф, зачин, кінцівка), 

вони визначають і спрямовують розвиток основної теми твору, а також проявляються як 

асоціативні внутрішньотекстові зв’язки, беручи участь у скріпленні його різноманітних частин. 

Алюзивні заголовки надають увазі читача певної спрямованості, натякаючи на головне у творі 

чи контрастуючи з його змістом. Такі конструктивні функції алюзій.  

 Алюзії несуть і характеристичні функції, визначаючи чи доповнюючи характеристику 

різноманітних образів характерів чи групи обставин. Нарешті, серед основних функцій алюзії 

називають і семантичні [5:283]. Мова йде не про прирощення чи перетворення смислу, 
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властивість всіх стилістично забарвлених мовних одиниць, а про участь алюзії у створенні 

підтексту та формуванні концепції твору. 

 Алюзія – явище багатолике. Окрім вказаних традиційних форм (алюзія-ім’я власне, 

алюзія-реалія, алюзія-цитата) часто зустрічаються більші форми: алюзія може локалізуватися в 

різних відрізках тексту – від надфразових єдностей, абзацу, строфи до розділу та цілого твору. 

Бувають „змішані” алюзії – разом із ознаками алюзій вони несуть ознаки й інших тропів та 

стилістичних прийомів. За аналогією з метафоричними рядами справедливо говорити про 

алюзивні ряди. Можна говорити й про емоційне забарвлення алюзій – бувають гумористичні, 

саркастичні й сатиричні алюзії, а отже – і підтекст, у творенні якого вони беруть участь. 

 Як бачимо, існує маса різновидів алюзій. За всіх відмінностей між ними в один тип 

мовної образності їх об’єднують дві спільні ознаки: наявність у них натяку на життєві чи 

культурні явища та зрозумілість даного натяку. 

 Прийом алюзії є надзвичайно містким видом серед тих стилістичних засобів, котрі 

беруть участь у створенні інтеграції тексту. В той час коли стилістичні прийоми, наприклад 

метафора, порівняння, епітет здатні створювати внутрішньотекстові зв’язки лише на основі 

семантичних зв’язків, алюзія використовує окрім цих чисто лінгвістичних зв’язків також 

зв’язки тематичні та асоціативні.  

 Значення одиниць, що утворюють алюзію і первісно забезпечують функціонування 

стилістичних прийомів у тексті, в міру накопичення кількості показників зв’язку відступають 

на задній план, а перетворений таким чином в явище тексту стилістичний прийом реалізує й 

інші свої значення, сприяючи тим самим розкриттю підтексту. Так відбувається в тексті 

прирощення інформації.  

 Звернення до літературної алюзії є однією із традицій англо-американської літератури. 

Алюзія, що викликає цілком певну, однозначну асоціацію, економить художні засоби, дозволяє 

письменникові виразити думку в максимально лаконічній формі, тобто створити підтекст.  

 Певний інтерес викликає проблема перекладності поетичної алюзії, яка вже не одне 

десятиліття дебатується в перекладацькій літературі [6]. „Разом з визначальними семантичними 

та функціональними елементами тексту вихідної мови, які легше за все піддаються перекладу, в 

кожній мові існують „периферійні” елементи, котрі не завжди вдається передати без втрат у 

перекладній мові. Таким „периферійним” елементом є і поетична алюзія” [2:81]. 

Приклади алюзій у творчості Фроста численні. Так його досить значний за обсягом вірш 

“West-Running Brook” [9, с. 257] перегукується за допомогою алюзій з образами творів 

Лукреція та Геракліта. Ось чисто Гераклітівська метафора в цьому вірші: смерть землі 

породжує вогонь, смерть вогню породжує повітря, смерть повітря породжує воду, смерть води 



 186 

породжує землю. Тобто маємо безкінечний цикл народження та смерті у природі. Застосовуючи 

в такий спосіб прийом алюзії, поет натякає в “West-Running Brook” на своє усвідомлення того, 

що Анрі Берґсон, сильного впливу якого він свого часу зазнав, у своїх високо поетичних 

теоріях „креативної еволюції” адаптує багато фігур та образів з Лукреція та Геракліта. 

Прийнявши алегорію життя як річки (Лукрецій), неважко знайти у вірші “West-Running 

Brook” алегоричне зображення еволюційної теорії Ч. Дарвіна: 

   It is from that in water we are from 

   Long, long before we were from any creature; [9, с. 259] 

    

       ... человек 

   Произошел от пенистой волны, 

   Восставшей против общего потока, 

   Потом уж только от мохнатых предков. [7, с. 227] 

поглядів англійського психолога Хевлока Еліса („життя як танець”): 

   Some say existence like a Pirout 

   And Pirouette, forever in one place, 

   Stands still and dances…; [9, с. 259] 

 

   Порою говорят, что бытие 

   Похоже на беспечный хоровод. [7, с. 227] 

ідеї „життєвого пориву” А. Берґсона: 

   It is this backward motion toward the source, 

   Against the stream, that most we see ourselves in, 

   The tribute of the current to the source. [9, с. 260] 

 

   В любом потоке есть противоток, 

   Струящийся наперекор теченью, 

   И это дань истоку своему. [7, с. 229] 

Філософське та релігійне коло читання Фроста підказує розшифрування алюзій і в 

наступних уривках: 

   It has this throwing backwards on itself 

   So that the fall of most of it always 

   Raising a little, sending up a little. [9, с. 259] 
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   В потоке неизменно есть избыток, 

   Благодаря которому теченье 

   Как бы восходит над самим собой. [7, с. 229] 

В „Першому посланні до Корінтян” апостола Павла говориться: „... Те, що ти сієш, не 

оживе, як не умре” (15:36) [3, с. 221]. 

   Our life runs down in sending up the clock. 

   The brook runs down in sending up our life. 

   The sun runs down in sending up the brook. 

   And there is something sending up the sun. [9, с. 259-260] 

 

   Уходит век – приходит век иной, 

   Заходит солнце – плещут родники 

   И снова посылают солнце в небо. [7, с. 229] 

Лукрецій у поемі „Про природу речей” говорить, що смерть не є знищення, а лише 

перерозподіл матерії в космосі (смерть землі породжує вогонь, а смерть води породжує землю). 

Якби російський перекладач цього твору Б. Хлєбніков дещо глибше перейнявся 

вивченням алюзій в даному творі Фроста, то, можливо, не з’явилося б у російській версії твору 

експресивного „Произошел от пенистой волны” та “мохнатых предков” замість відповідно 

„Дарвінівського” стилістично нейтрального „It is from that in water we are from” та „from any 

creature”, емоційно-оцінного „Похоже на беспечный хоровод” замість „Елісівського” 

констатуючого „in one place, / Stands still and dances”, категоричного „В любом потоке есть 

противоток, / Струящийся наперекор теченью” замість „Берґсонівського” значно м’якішого 

„It is this backward motion toward the source, /Against the stream, that most we see ourselves in” і т. 

д. 

Алюзивною є і метафорична аналогія „fire – desire” у вірші Фроста “Fire and Ice” [5, с. 

220], детальніший аналіз якого буде проведено дещо далі. Ось невеликий уривок із 45-го сонета 

Шекспіра: 

 The other two slight air and purging fire, 

 Are both with thee, wherever I abide; 

 The first my thought, the other my desire, 

 These present-absent with swift motion slide. [8, с. 86] 

Порівняймо з перекладом С. Маршака, який є одним із найвдаліших інтерпретаторських 

тлумачень цього сонету: 

 Другие две основы мирозданья – 
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 Огонь и воздух – более легки. 

 Дыханье мысли и огонь желанья 

 Я шлю к тебе, пространству вопреки. [8, с. 86] 

Перегукування з цим твором відбувається у Фроста як на лексико-змістовному рівні, так 

і на рівні композиційних особливостей: виокремлення у Шекспіра вогню та повітря, а у Фроста 

– вогню та льоду як основних стихій всесвіту, які, судячи з вірша Фроста та завдяки його 

непрямому посиланню на твір Шекспіра, створюють образ стихій, що можуть, з одного боку, 

створити всесвіт та знищити його, з іншого. Тобто тут Фрост, можна сказати, за допомогою 

таких складних поетичних засобів кодує дуалізм свого світосприйняття. 

Історико-культурні алюзії разом із полісемією слова беруть участь у творенні 

підтекстової образності Фростового вірша “After Apple Picking” – „Після збирання яблук” 

(книга “North of Boston”, 1914). Назва цього твору одночасно означає і реальний процес збору 

яблук, і стан людини після гріхопадіння (метафоричне переосмислення слова). Конкретна дія, 

думка, висловлювання героя набувають за допомогою авторського підтексту загально-

філософського значення, і вірші стають „проясненням життя”. При цьому всі явища та 

предмети дійсності, відображеної у вірші, не втрачаючи своєї конкретно-емпіричної 

визначеності, стають символічно-узагальненими. 

Збір яблук стає символом самого життя з його турботами і втомою. Що буде після збору 

яблук? Буде сон: One can see what will trouble / The sleep of mine, whatever sleep it is. Ці рядки 

Фроста викликають в пам’яті слова Гамлета з його знаменитого монологу “To be, or not to 

be…”(Act III, sc. 1): To sleep – perchance to dream: ay, there’s the rub! For in that sleep of death 

what dreams may come… [10, с. 57]. Фрост, проте, знімає серйозність роздумів образом бабака, 

що спить: 

AFTER APPLE-PICKING 

My long two-pointed ladder’s sticking through a tree 

Toward heaven still, 

And there’s a barrel that I didn’t fill 

Beside it, and there may be two or three 

Apples I didn’t pick upon some bough. 

But I am done with apple-picking now. 

Essence of winter sleep is on the night, 

The scent of apples: I am drowsing off. 

I cannot rub the strangeness from my sight 

I got from looking through a pane of glass 
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I skimmed this morning from the drinking trough  

And held against the world of hoary grass. 

It melted, and I let it fall and break. 

But I was well 

Upon my way to sleep before it fell, 

And I could tell 

What form my dreaming was about to take. 

Magnified apples appear and disappear, 

Stem end and blossom end, 

And every fleck of russet showing clear. 

My instep arch not only keeps the ache, 

It keeps the pressure of a ladder-round. 

I feel the ladder sway as the boughs bend. 

And I keep hearing from the cellar bin 

The rumbling sound 

Of load of apples coming in. 

For I have had too much 

Of apple-picking: I am overtired 

Of the great harvest I myself desired. 

There were ten thousand thousand fruit to touch, 

Cherish in hand, lift down, and not let fall. 

For all 

That struck the earth, 

No matter if not bruised or spiked with stubble, 

Went surely to the cider-apple heap 

As of no worth. 

One can see what will trouble 

This sleep of mine, whatever sleep it is. 

Were he not gone, 

The woodchuck could say whether it’s like his 

Long sleep, as I describe its coming on, 

Or just some human sleep. [9, с. 69] 

Як бачимо, ця не коротка, але й не занадто довга (всього 42 рядки) поезія починається із 

сільської сцени восени. Оповідач повідомляє, що він збирав яблука і тепер скінчив, хоча 
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корзина ще не повна, і він міг яблуко-друге пропустити. Одначе, він завершив і готовий до 

спочину. У 10-15 рядках йдеться про те, що насувається зима; вода у діжці була вранці покрита 

льодом, і на траві, коли він прокинувся, була паморозь. З 15 рядка й до кінця вірша йде опис 

сну, який за його передбаченням йому присниться. Він змальовує живу картину з яблуками, які 

він зібрав, з драбиною, по якій піднімався вгору, та погребом, в якому він зберігає свої фрукти. 

З цією роботою покінчено; він „перевтомлений” і буде спати – як довго, поет не говорить. 

 Якби це була проста поезія про збирання яблук та сон, вона все одно стала б зразком 

версифікаційної майстерності та яскравості поетичної деталі. Проте, вона не така проста; 

насправді це твір про наближення смерті. Оскільки оповідач є мешканцем сільської місцевості, 

він зображує смерть як „зимову сплячку” (рядок 7), що настане після того, як осінній урожай 

буде зібрано. Цей поетичний твір має два змістовні рівні: буквальний урожай зібрано і 

буквальний сон настає; життєвий урожай майже зібрано і сон-смерть незабаром прийде. 

Поетичний герой тяжко працював (і на зборі врожаю, і протягом усього життя); він втомлений 

та досить таки готовий до смерті. Він усвідомлює, що його життя майже скінчилося; в рядках 8-

9 герой твору говорить, що він уже сонний і що йому ввижаються дивні невідомі речі, яких він 

не може позбавитися. В 17 рядку автор ніби обговорює своє потойбічне життя (сон). Він уявляє 

собі не небеса з херувимами та золотими сурмами, а тихий сон, сповнений ремінісценцій 

земного життя, сон, не схожий на той, яким спить бабак, згаданий у рядку 40. Він матиме у 

своєму „довгому сні” ті самі радості, які він пережив за життя – гуркіт яблук, що сиплються до 

погреба, приємний на дотик червонощокий плід. Він матиме ті ж самі прикрощі – вм’ятина на 

нозі від щабля драбини, думка про всю ту роботу, яку ще потрібно переробити. 

 В цьому творі Фрост, очевидно, відкидає традиційно християнську ідею раю, про який 

він має власну гуманістичну уяву, як і те, що після смерті все повністю скінчиться і життя, хоч і 

тимчасово, але припиниться. Для нього – це все лише довгий сон. І в останніх трьох рядках 

автор натякає, що цей „сон” буде, можливо, схожим на зимову сплячку тварин, сповненим 

спогадами про минулу життєдіяльність.  

Символічною тут явно є і встромлена в землю, але спрямована крізь віття дерев у небеса 

драбина, й ще доверху не наповнений кошик, як образні втілення Фростової ідеї про те, що на 

небеса людина може потрапити лише через праведні плоди своєї земної діяльності. Це все дає 

серйозні підстави розглядати вірш Фроста як притчу про поетичну творчість зокрема, та 

креативне призначення людської душі, що перебуває в земному втіленні, загалом.  

 Погляньмо, що ми маємо в перекладі: 
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 ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ЯБЛУК 

 Я – на драбині, що у білий світ 

 Стримить крізь крону; 

 На землі барильце, ще не повне. 

 Лиш кілька яблук ще висять між віт 

 Зачаєно, без звуку, 

 Та втомою мої налито руки. 

 Вечір’я – в чарах зимового сну...  

 То яблук пахощі: в дрімоті я тону. 

 Мені донині ще в очах стоїть 

 Сяйливе диво: взявши на світанні 

 Із кадуба крижинку, – дивний світ 

 Побачив я крізь захололі грані. 

 Крижинка, танучи в руці, зламалась, 

 Та поміж див 

 Я раптом сон негаданий уздрів 

 І зрозумів, 

 Чого моїй душі бажалось... 

 Розпачливо чіпляючись за віти, 

 Круг мене яблука з’являлись і зникали, – 

 Рум’яні, круглі, повні ярим літом. 

 Вже хочеться рукам спочити на гіллі, 

 Суглоби ніг натомлених болять... 

 І тут я похитнувся на щаблі 

 Й за мить зачув: у темінь погреба – потоком 

 Аж гуркотять 

 Важенні яблука мої червонобокі... 

 Перетомився, на біду, 

 Хоч сам бажав такого урожаю: 

 Десятки тисяч яблук у саду, 

 І кожне я, не кваплячись зриваю, 

 І кожне треба в кошик донести, 

 А ті, 

 Що ві тер збив їх, чи й самі упали 
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 На шпичаки та висохлий моріг, 

 У кадубах стемнілих пінних сидром 

 Уже заграли. 

 Певно, хтось би зміг 

 І розгадати дивний сон-дрімоту. 

 Мо, лиш байбак, 

 Якби не спав ще, то відчув достоту – 

 Зимова сплячка це (тут він мастак) 

 Чи просто сон. [1, с. 70] 

Українському інтерпретаторові цього вірша Валерію Бойченку вдається, на нашу думку, 

поєднати точність і художність, тобто передати сутність Фростової поезії у відповідній 

художній формі, що в основних рисах адекватна першотвору. Незважаючи на те, що українська 

версія вірша має одне суттєве образне упущення (в перекладі драбина стримить „у білий світ”, а 

не в небеса, як у вірші Фроста), в усьому іншому перекладач доносить ідейне багатство, 

образність, емоційність, загальне звучання оригіналу і, як наслідок, значну частину глибинної 

думки твору, що лежить у його підтексті, який створено автором оригіналу за допомогою 

різноманітних засобів творення, в тому числі й за допомогою алюзій. 

Таким чином, алюзія є дієвим чинником творення підтексту поетичного твору, і її 

повноцінне відтворення у перекладі є необхідною умовою забезпечення адекватності 

останнього.  

Всебічний аналіз участі алюзії у творенні прихованого смислу відкриває 

п е р с п е к т и в и  дослідження відтворення в перекладі поетичного підтексту як складника 

макрообразної структури віршового твору.  
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УДК 811.255:81 

УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО РОМАНУ ЛОНГА 

„ДАФНІС І ХЛОЯ” 

І.С. Макар (Львів) 

 

У статті йдеться про відомі українські переклади давньогрецького роману „Дафніс і Хлоя”, 

написаного у ІІ ст. н.е. Лонгом. Здійснено порівняльний аналіз мовних особливостей трьох українських 

перекладів (В. Державина, Ю. Мушака, В. Маслюка) та роману. Наголошується на значенні перекладів для 

розвитку української культури і мови.  

Ключові слова: антична література, Лонг, перекладознавство, роман. 

 

И.С. Макар. Украинские переводы древнегреческого романа Лонга „Дафнис и Хлоя”.  Статья 

посвящена исследованию известных украинских переводов древнегреческого романа „Дафнис и Хлоя”, 

написанного во ІІ в. н.э. Лонгом. Осуществлен сравнительный анализ языковых особенностей трех 

украинских переводов (В. Державина, Ю. Мушака, В. Маслюка) и романа. Акцентируется значение 

переводов для развития украинской культуры и языка.  

Ключевые слова: античная литература, Лонг, переводоведение, роман.  

 

Inesa Makar. Ukrainian translations of the ancient greek novel “Daphnis and Chloe” written by 

Longus. The article deals with the well-known Ukrainian translations of the ancient Greek novel “Daphnis and 

Chloe” written in the second century by Longus. It carries out a compa rative analysis of the language peculiarities 

of the interpretations of the novel and the novel itself. It also underlines the value of the interpretations for the 

development of the Ukrainian culture and language.  

Key words: ancient literature, Longus, novel, theory of translation. 

 

Починаючи з епохи пізнього Відродження і до наших днів роман Лонга „Дафніс і Хлоя” 

– один з кращих високохудожніх зразків пізньої грецької прози – викликає неабиякий інтерес 

не лише як прообраз „пасторальних романів”, а як вічноживий пам’ятник античної культури. 

Секрет його „довговічності” неодноразово намагалися розгадати дослідники у минулому. 

Актуальним це питання залишається і сьогодні.  
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О б ’ є к т о м  дослідження є переклади давньогрецького роману Лонга українською 

мовою. П р е д м е т  дослідження – мовні особливості трьох українських перекладів роману 

Лонга (В.Державина, В.Маслюка, Ю.Мушака). 

М е т а  нашого дослідження – простежити історію перекладів давньогрецького роману 

Лонга „Дафніс і Хлоя”, проаналізувати мовні особливості українських перекладів та окреслити 

їх значення для української культури та духовності. 

М а т е р і а л о м  дослідження послужили переклади В. Державина (Харків, 1936), 

В. Маслюка (Львів, 1989; Дрогобич, 2004) та Ю. Мушака, (ЛНБ ім.В. Стефаника, рукопис, 

датований 1973 р.). 

Більшість дослідників датують роман Лонга „Дафніс і Хлоя” кінцем ІІ ст.н.е., хоч точної 

дати написання ми не знаємо. Немає відомостей і про його автора. Існують лише певні 

припущення та гіпотези щодо походження імені Лонга.  

Вперше опублікований грецький варіант пасторалі Лонга був у Флоренції 1598 року. Це 

здійснив Рафаелло Коломбані. Твір мав назву „Пастуша повість Лонга про Дафніса і Хлою у 

чотирьох книгах” („ΛΟΓΓΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΤΩΝ κατὰ Δάφνιν ΚΑΙ ΧΛΟΗΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΤΑΡΑ, 

Longi Pastoralia de Daphnide et Chloe libri quatuor”). Проте цікавим видається той факт, що до 

першої публікації оригінального твору Лонга давньогрецькою, переклади роману були видані 

іншими мовами. Зокрема, йдеться про французький, латинський та англійський переклади 

роману. Французький переклад Аміо з’явився у Парижі 1559 році під назвою „Любовна 

пастораль про Дафніса і Хлою, написана вперше грецькою мовою Лонгом, і потім перекладена 

на французьку мову”. Латинська версія роману, автором якої був Лоренцо Гамбара, побачила 

світ десять років потому, 1569 року, у Римі під назвою „Одне з тлумачень книги, яка 

складається з чотирьох розділів, за Лонгом”. Ще через майже двадцять років був здійснений 

англійський переклад Енджела Дейа і виданий у Лондоні 1587 року під розгорнутою назвою 

твору з його оцінними характеристиками: „Дафніс і Хлоя, чудове описання впливу почуття, 

простоти кохання, суть правдивого значення, рішучість людини і розпорядження Долі, 

завершене у пасторалі, і переплетене з пастушим святом”. 

Дослідження про перші переклади роману Лонга іншими мовами написав французький 

дослідник Ж.Далмейда у передмові до видання роману давньогрецькою і французькою мовами 

в Парижі 1934 року [13, c. 45-46]. Пізніше цю тему висвітлив американський дослідник Ф. Тод 

[15, c. 34]. Проте у цих дослідженнях немає згадки, зрозуміло, про переклади твору 

слов’янськими мовами. 
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Справа доведення скарбів світової культури, що є однією з фундаментальних для будь-

якої культурної нації, була проголошена в Україні однією з пріоритетних у 20-30-х рр. ХХ ст. 

Українські видавництва докладали максимум зусиль для реалізації цієї справи, і багато видань 

світової літературної класики, найвизначніших творів різних спрямувань побачили світ у цей 

період у добрих перекладах.  

У 20-30-ті рр. ХХ ст. в Україні з’явився новий літературний напрям неокласицизм, який 

сповідував незнищенність античної літератури як вічного джерела духовності для світової 

культури. Саме на цей період припадає і перший переклад давньогрецького роману Лонга 

„Дафніс і Хлоя” українською мовою. Цей переклад під назвою „Лонг. Пастуша повість про 

Дафніса і Хлою” був здійснений Володимиром Державиним і виданий у Харкові 1936 року [4]. 

Передмову до видання написав Олександр Білецький. На жаль, у передмові до першого видання 

Лонга українською мовою, яке з’явилося, у часи репресій української інтелігенції, у період так 

званого „розстріляного відродження”, нічого не говориться про того, хто здійснив переклад 

роману „Дафніс і Хлоя”, тобто про Володимира Державина.  

Що ж послужило передумовою появи першого українського перекладу давньогрецького 

роману „Дафніс і Хлоя” Лонга, цього „загадкового автора, невідомо коли написаного твору”? 

„Яку цінність для нас може мати ця давня повість?”, – запитує у передмові й О.І.Білецький. 

Відповідь на це питання подано непрямо – в посиланні на висловлювання французької 

письменниці ХІХ ст. Жорж Санд, яка, говорячи про історію створення пастушої повісті Лонга, 

що здавалася такою далекою від дійсності, відзначає її актуальність як у часи французької 

революції, так і в інші „смутні періоди” історії. Письменниця говорить про призначення 

художника слова взагалі: „Художник, що є тільки відблиском і лупою свого покоління, відчуває 

владну потребу одвернутись від дійсності і потішити уяву, перенестись до ідеалу спокою, 

невинності і мрій... В епоху, коли люди забувають одне одного, ненавидять, – місія художника 

славити лагідність, довірливість, дружбу, нагадувати огрубілим або тим, хто загубив 

мужність, що чисті натури, ніжні почуття, споконвічна рівність ще існують у світі або 

можуть існувати [виділено нами – І.М.]. Прямі натяки на сучасне лихо, заклик до хвилюючих 

пристрастів – це не шлях до порятунку: потрібніша тиха пісня, звук сільської сопілки, казка, яка 

заколисує малят без страху, без мук – чим видовище реальних нещасть, ще хмуріших і різкіших 

під покривалом літературної вигадки” [2, c. 14]. Так О.І.Білецький, по суті, за аналогією до 

далеких часів минулого схарактеризував 30-ті рр. ХХ ст. в українській історії.  

Чи не в цьому і розгадка „вічності” тихої повісті, пасторальної розповіді про вічні і 

справжні людські цінності, якими є спокійна праця, любов до природи і всього оточуючого світу, 

віра у надчудесне і, безперечно, возвеличення кохання. 
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Переклад українською мовою пастушої повісті Лонга у важкі для України часи, коли 

життя людини взагалі обезцінилося, мав, як нам видається, нагадати всім про ці загальнолюдські 

цінності, про призначення людини на землі. Саме в „шумні революційні епохи, в періоди 

пристрасного заперечення й відцурання” [2, c. 15] з’являлися подібні твори, як наприклад, і сама 

давньогрецька ідилія Лонга. Дослідники античної літератури припускають, що роман Лонга 

з’явився в кінці ІІ ст.н.е., період, означений назвою „епоха великої смути”, коли внутрішні 

суперечності „роздирали організм античної формації” і фактично готували її руйнацію [2, c. 16-

17]. За висловом О.І.Білецького, Лонг, „ведучи своїх читачів у світ пастушої ідилії”, „допомагав 

їм перемагати мрією жахливу для них дійсність, яка обступила їх” [2, c. 19]. 

 Завершуючи передмову до „Пастушої повісті про Дафніса і Хлою”, перекладену 

В.Державиним, О.І.Білецький ще раз наголошує на важливості античної культури, говорить про 

„велетенську творчу міць грецького мистецтва, яке, навіть занепадаючи, здібне було творити такі 

довговічні твори” [2,  c.22]. 

Проте у наш час українські переклади 20-30-х рр. ХХ ст. стали бібліографічною 

рідкістю. У часи панування русифікаторської політики владних та ідеологічних структур 

чинився рішучий спротив збагаченню української культури античними шедеврами. Нелегко 

було українським перекладам творів зарубіжної літератури пробитися до читача, лише 

спорадично з’являлися окремі уривки у часописах чи в навчальних посібниках. Разом з тим 

важливість перекладної літератури у різні історичні періоди української держави незаперечна. 

Професор Роксолана Зорівчак з цього приводу зазначає: „Оскільки історія розпорядилася так 

жорстоко, що українська мова і література – головні чинники формування нації в умовах 

бездержавності – майже ніколи не мали нормальних умов для розвитку, перекладна література 

у нашому культурному житті, починаючи від княжої доби, відігравала надзвичайно важливу 

роль і як виховний засіб, і як засіб самовираження нації, розвитку української мови та поетики” 

[5, c. 7]. 

Що ж до якості перекладу українською мовою, здійсненого В. Державиним, то ми такого 

питання спеціально не ставимо. Зважмо лишень на те, що, як зазначив О.І.Білецький, цей 

переклад був нелегкою справою, адже Лонг написав свій твір „мовою вправної риторики”, 

розраховуючи на вишуканого аристократичного читача свого твору, про що свідчить 

„вишуканість словесного оформлення, трудно передаваного в перекладі” [виділено нами – І.М.] 

[2, c. 18]. 

На жаль, перший переклад роману Лонга „Дафніс і Хлоя”, здійснений В.Державиним, 

залишився невідомим чи й недоступним для дослідників. Очевидно тому, що його автор жив 

після 40-х рр. ХХ ст. в еміграції.  
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Друге україномовне видання роману Лонга з’явилося в перекладі Віталія Маслюка у 1989 

р. в журналі „Жовтень” (№10). Віталія Маслюка вважають зачинателем якісно нової галузі 

класичної філології в Україні [12, c .158]. Він був патріотом і йому було властиве „оте розуміння 

неперервності і незнищимості космосу людського духу, неминучості конкретно національних 

форм його втілення, яке майже завжди було невід’ємною рисою львівської класики”, – зазначає 

про свого вчителя М.Трофимук [12, c. 158]. В.Маслюк пояснював студентам, що зрозуміти, 

відчути іншу епоху, а особливо таку віддалену, як античність, неможливо без досконалого 

ознайомлення із специфікою мислення тогочасних людей, без пізнання їхніх цінностей, радощів і 

болю. Але ці почуття і цінності не чужі українцям і легко передаються українською мовою.  

Поява перекладу роману Лонга „Дафніс і Хлоя” у 1989 році у перекладі В.Маслюка була 

пов’язана із закінченням епохи тоталітаризму і поверненням до національних цінностей. 70-80-ті 

рр. в Україні були періодом суцільної русифікації. Тому твір давньогрецького автора, який постав 

перед читачем „завдяки зусиллям перекладача В.П. Маслюка у чудових шатах українського 

слова”, відіграв надзвичайно важливу роль, привернувши увагу українців до „вічної юності 

першоджерел” [7, c. 69]. Як зазначає автор післямови до вміщеного у часописі перекладу 

„Дафніса і Хлої” Д.Коваль, тепер у кожного з’явилася можливість зануритися до непідробного 

чару цього твору, написаного понад дві тисячі років тому. „Це ніби у спекотний день припасти до 

джерела з холодною і цілющою водою”, адже роман „Дафніс і Хлоя – „це незамулене і вічне 

першоджерело світової романістики” [7, c. 69]. Автор післямови високо оцінює художність 

античного роману Лонга про кохання, цю всепоглинаючу силу прекрасного людського почуття, а 

також звертає увагу на те, що письменник Лонг мав велику мужність доводити, що пастухи-раби 

– „це не просто живе знаряддя праці, а звичайно жива людина, яку хвилює те, що й інших людей” 

[7, c. 69].  

Окремою книгою античний роман Лонга „Дафніс і Хлоя” у перекладі В.Маслюка разом із 

твором Харитона „Херей і Калліроя” вийшов у Дрогобичі 2004 року [1]. Вступну статтю „Пізній 

грецький роман: „Дафніс і Хлоя” Лонга та „Херей і Калліроя” Харитона” написав Мирон 

Борецький. Він називає роман Лонга „найбільш популярним в античності і в пізніші часи” [3, c. 

11], що вирізняється серед інших самобутністю. „Тож не дивно, – пише він, – що роман „Дафніс і 

Хлоя” став одним з найбільш оригінальних і високохудожніх творів античної прози взагалі і 

грецької літератури зокрема” [3, c. 11]. 

Правда, М.Борецький припускається однієї неточності, вважаючи, що переклад, 

здійснений В.Маслюком, є „першим опублікованим в Україні перекладом”. Як ми уже 

зазначали, перший переклад твору Лонга належить перу В.Державина (Харків, 1936). 
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 Переклад роману „Дафніс і Хлоя” В.Маслюка високо оцінений українською 

громадськістю. М.Борецький зазначає, що перекладачеві вдалося майстерно відтворити 

вишуканою українською мовою самобутній стиль Лонга [3, c. 16]. 

Існує ще й третій, досі не опублікований переклад роману Лонга, здійснений Юрієм 

Мушаком, який зберігається в архівному фонді Львівської наукової бібліотеки імені Василя 

Стефаника. Відділ рукописів ЛНБ ім. В.Стефаника налічує 5000 аркушів Ю. Мушака, серед них 

переклад роману Лонга „Дафніс і Хлоя” займає 81 аркуш [10].  

Ю. Мушак досконало володів багатьма мовами: старогрецькою, латинською, міг читати 

та вільно послуговувався гебрейською, німецькою, польською та італійською, знав англійську, 

французьку, слов’янські мови.  

Здобування фахової освіти, формування світобачення та особистісного становлення Ю. 

Мушака припадають на 20-30 роки XX ст. – час активного освоєння античної спадщини 

українською культурою. Ю.Мушаку випало жити і творити у неспокійному XX ст.: часі 

суспільно-політичних змін кінця 30-х років, фашистської окупації, становлення радянської 

влади в Галичині, політичного потепління у 60-х роках та нової хвилі репресій проти 

української інтелігенції початку 1970-х років.  

Активна перекладацько-дослідницька діяльність Ю.Мушака припала на період не дуже 

сприятливий для освоєння античної спадщини. Однак йому вдалося зробити порівняно багато. 

Юрій Мушак входив до складу редакційної колегії збірника „Питання класичної філології”, 

який став першим українським науковим виданням, де публікувалися дослідження з 

проблематики класичних мов і античної літератури. Захоплений творчим перекладацьким 

азартом на початку професійної кар’єри, Ю. Мушак надалі уже не міг не перекладати. Його не 

зупинило ні те, що працював він здебільшого “у шухляду”, оскільки перша публікація його 

доробку датована лише 1961 роком. Та й загалом за життя митця була видана лише мізерна 

частка його доробку. Він настійно пропонував видавництвам свої тексти, незважаючи на 

негласну заборону публікацій античної спадщини взагалі. 

Перші відомості про його роботу над перекладами античних творів знаходимо у 

життєписі, датованому 1939 роком. Магістр філософії Ю. Мушак констатує, що в його доробку 

„наявні уже в рукописі Айсхіль „Прикований Прометей”, Софокл „Цар Ойдіп”, „Антігона”, 

„Філоктет”, Айсоп „Байки”, Лонг „Дафніс і Хлоя”. Отже, як бачимо, переклад роману Лонга 

Ю.Мушаком було здійснено так само у 30-х рр. ХХ ст., хоча на титульній сторінці 

машинописного рукопису з архіву вченого і перекладача стоїть дата – 1973 рік.  

На початку 60-х років Й. Кобів, звітуючи про напрацювання та майбутні плани кафедри, 

згадує і перекладацьку діяльність Ю. Мушака, який надрукував перший в українській літературі 



 199 

повний переклад байок Езопа. Сподівався Ю. Мушак на опублікування перекладів трагедій 

Евріпіда, комедій Плавта, „Героїнь” Овідія і античного роману Лонга „Дафніс і Хлоя”, так само 

і філософських трактатів Аристотеля, Секста Емпірика, Ціцерона та інших [6, c. 150-151]. 

Збережені в архіві Ю. Мушака рукописи свідчать про те, що працю над вдосконаленням 

перекладу роману „Дафніс і Хлоя” автор не припиняв аж до 1973 року [10]. Очевидно, в цьому 

році переклад був підготовлений остаточно для передачі до видавництва. Титульна сторінка 

машинопису повідомляє, що переклад здійснено з грецької у Львові 1973 р. за виданням 

„Longus Pastorales (Daphnis et Chloe), par Georges Dalmeyda” (Paris, 1934). Перше, що відразу 

впадає око, це сама назва роману Лонга у перекладі Ю. Мушака – „Дафнід і Хлоя”, видрукувана 

на титульній сторінці машинописного перекладу роману. Перекладач, як на нас, найточніше 

транслітерував з давньогрецької мови імена персонажів (ὁ Δάφνις, ιδος – Дафнід (замість 

Дафніс), ὁ Λάμπις, ιδος – Лампід (замість Лампіс), ὁ Χρόμις, ιδος – Хромід (замість Хроміс), 

ὁ Δρύας, ντος – Дріант (замість Дріас) та ін.). 

Цікаво, що Ю.Мушак додав до тексту виписаний з роману перелік дійових осіб, подібно 

до драматичного твору. Він називає 24 особи, даючи їм коротку характеристику, з якої 

випливає передусім їхня соціальна стратифікація. Зрозуміло, що Дафніс (в інтерпретації 

перекладача – Дафнід) і Хлоя не мають соціального статусу, оскільки вони були спочатку 

сиротами, а пізніше виявилися дітьми заможних батьків. Проте інші герої охарактеризовано 

так: пастухи (Доркон, Лампід, Філет), селянин (Хромід), раби Діонісофана (Евдром, Софросіна, 

Мегакл), парасіт Астіла (Гнафон), головнокомандуючі військом (Бріаксід, Гіппас) та ін. 

Для зіставлення мови трьох українських перекладів того самого твору, запропонуємо 

уривок – передмову (пролог) роману, написану Лонгом: 

ПРОЛОГ 

1. Полюючи на Лезбосі, побачив я в гаю німф найкраще з бачених мною видовищ: 

змальовану картину, історію кохання. Прегарний був і сам гай – багатодеревий, рясноцвітий, 

зрошений: одне джерело живило все – і квіти, і дерева. Але принадніша була картина, бо вона 

показувала досконалу майстерність і пригоди кохання, так що багато чужоземців прибували, 

прочувши про її славу, молитись німфам і подивитись на картину. Жінки породіллі були на ній, 

і інші, пелюшками заклопотані; діти, кинуті напризволяще; худоба, яка їх молоком своїм 

живила; пастухи, що брали їх до себе; юнацькі обітниці кохання; напад морських розбійників; 

забіг ворогів. 

2. Тим що бачив я багато ще інших, але скрізь любовних пригод, та дивувався з них, 

мене пойняло бажання позмагатися в зображенні з тою картиною. І після того, як порадився я з 
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тлумачником картини, я склав чотири книги, присвячені Ероту, німфам, і Пану, разом з тим і 

приємний дар усім людям – книги, що сцілять хворого й потішать сумного, тому, хто вже кохав, 

дадуть солодкі згадки, а того, хто не кохав, порадять. Бо ніхто не втік від Ерота і ніхто від нього 

не втече, доки існує краса і очі бачать. Нам же дай, боже, пригоди інших з розумом зобразити. 

(Володимир Державин) 

Полюючи на о. Лесбосі, у гаю німф я побачив картину, гарнішої од якої мені не 

доводилось оглядати. На ній, оцій картині, було зображено любовну повість. Чудовий гай: 

багато в ньому дерев, квітів, вологи. Джерело щедро живить вологою і квіти, й дерева. Та над 

усе ця картина приваблювала очі мистецьким виконанням, а ще вражала доля закоханих. Про 

неї знали скрізь в околиці, і багато чужинців приходило сюди: одні помолитись німфам, інші – 

оглянути картину, на якій було намальовано жінок, що родять дітей; інші ж у пелюшки їх 

сповивають; далі немовлята – між отарою овець, які їх годують; пастухи знаходять цих дітей, 

потім молода пара, обнявшись, присягається у вірності; зображено напад морських піратів і 

вторгнення ворогів. Бачив я ще й інші речі, також любовні, які викликали в мене подив і 

бажання з'явити їх у повісті. Я знайшов людину, яка пояснила зміст картини, і тоді написав 

чотири книжки, присвятивши їх Ероту, німфам і Панові. Вони, ці книжки, для людей – милий 

набуток, який лікуватиме їхні хвороби, у журбі стануть втіхою, у коханні – солодким спомином 

і повчанням для тих, хто не мав любові. Ніхто ж не втік і не втече від Ерота, поки існує краса та 

дивляться очі, а нам нехай бог дасть розум здоровий, щоб описати цю любовну історію інших 

людей. 

(Віталій Маслюк) 

ПЕРЕДМОВА 

Коли я одного разу полював на острові Лесбосі, я побачив у гаю німф найкращу річ, яку 

будь-коли я бачив у своєму житті: художню картину, що зображала любовну істрію. Очевидно, 

прекрасний був і сам гай, з густими деревами, повний квітів і свіжих струмків, єдине джерело 

живило одночасно все і дерева і квіти; але найбільш приманливою була картина намальована з 

надзвичайною художністю, що зображала радощі й страждання однієї любові. На вістку про цю 

картину приходило сюди багато людей, навіть чужинців, щоб помолитися німфам і оглянути 

мальовило. На картині можна було побачити жінок, які родять, інших, які повивають 

немовляток чистенькими пеленками, підкинених дітей, тварин, які їх годують, пастухів, які їх 

знаходять і забирають, молодих людей, які присягають собі вірність в любові, висадку 

морський піратів і наскок ворогів. А коли я оглядав ще багато інших любовних речей, мене 

охопило сильне бажання стати на змагання з художником і дати копію цієї картини словами. 
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Отже, я знайшов тлумача цієї картини й потім опрацював чотири книги: це жертва, яку я 

приношу Еротові, Німфам і Панові; але ця розповідь буде цінним скарбом для всіх людей: вона 

лікуватиме хворих потішувати сумних, буде оновлювати спомини тим, які колись любили; а ті, 

які ніколи ще не любили, знайдуть у цьому підготовче втаємничення. 

Бо ж ще ніхто не втік і не зможе втекти перед любов’ю, поки існує краса і бачать очі. А 

нам хай бог дозволить благорозумно розказати любовну історію інших. 

(Юрій Мушак) 

Як бачимо, зберігаючи змістову основу уривку, перекладачі структурують текст кожен 

по-своєму. Кожен із них стоїть на тих позиціях, що переклад давньогрецького автора має певне 

історико-пізнавальне значення для літератури і перекладознавства. Крім того, у названих 

перекладах помітні певні тенденції, постулати, які сповідує і яких дотримується кожен з 

перекладачів. Найбільш наближеним до оригіналу вважаємо переклад Володимира Державина. 

Автор намагається якнайточніше передати не тільки лексичний склад тексту, але й зберегти 

синтаксичний лад, порядок слів, що створює особливу ритміку твору. Порівняймо: „побачив я в 

гаю німф найкраще з бачених мною видовищ”, „прегарний був і сам гай – багатодеревий, 

рясноцвітний, зрошений”, „книги, що зцілять хворого й потішать сумного”, „тому, хто вже 

кохав, дадуть солодкі згадки”. У перекладі дотримано виділення давньогрецьких колонів, глав, 

названо вступ „прологом”. Кредо В.Державина як перекладача, на нашу думку, – донести до 

українського читача дух античної епохи і зберегти дух давньогрецької мови з її особливими 

поворотами думки (цьому слугують і довгі речення, і порядок слів, і складні слова-композити 

тощо). В.Державин зберігає в наведеному уривку лексему „тлумачник картин”, пояснивши її у 

спеціальній примітці [4, c. 142].  

Перекладацьке кредо В. Маслюка – показати естетично-художні можливості української 

мови, здатні передати найтонші почуття і настрої оригінального тексту. На нашу думку, 

переклад В. Маслюка найбільш художній, написаний чудовою, чистою українською мовою, 

короткими реченнями, необтяженими відокремленими зворотами, наближений до норм 

сучасної літературної мови. Проте ця правильність настільки досконала, що перекладачу 

довелося випустити зі свого перекладу навіть декілька глав з відвертим, хоч і не вульгарним, 

еротичним елементом (маємо на увазі 13, 14, 18 (другу половину) і 19 глави у ІІІ-й книзі та 12 

главу у IV книзі); упустити чи скоротити речення з дещо грубим стилістичним колоритом, як-

от: Коли ж Хлоя вчинить з тобою несправедливо, утікай від неї, зненавидь та вбий її 

(пропущено, як вовка (2,39) [14]. Крім того, автор не дотримується колонів, не нумерує глав у 

кожній з книг роману, як це є в оригіналі та в інших українських перекладах, не назвав він 

окремою назвою і вступ до роману „Прологом” (В. Державин) чи „Передмовою” (Ю. Мушак), 
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що, на жаль, дещо віддаляє переклад від оригінальної структури давньогрецького роману. 

Порівняймо окремі місця з передмови: „чудовий гай: багато в ньому дерев, квітів, вологи”, „Та 

над усе ця картина приваблювала очі мистецьким виконанням”; „немовлята” (у В. Державина – 

„діти”), „вторгнення ворогів” (у В. Державина – „забіг ворогів”), „я знайшов людину, яка 

пояснила зміст картини” (у В.Державина – „тлумачник картин”), „а нам нехай бог дасть 

розум здоровий, щоб описати цю любовну історію інших людей” (у В. Державина – „Нам же 

дай, боже, пригоди інших з розумом зобразити”). 

Заслуговує на увагу і переклад Юрія Мушака. У ньому можемо спостерегти деякі риси, 

характерні західноукраїнському варіанту української літературної мови. Порівняймо: 

„мальовило” (картина), хоч у наступному реченні вжито слово-синонім „картина”, „на вістку 

про цю картину приходило сюди багато людей”, „присягають собі вірність” (присягаються у 

вірності), „стати на змагання з художником”, „знайдуть підготовче втаємничення” (у В. 

Державина – „порадять”, у В.Маслюка – „стануть повчанням”). Крім того, у тексті перекладу 

Ю. Мушака фіксуємо слова-діалектизми. Цим перекладач намагався зробити переклад ближчим 

до „простих людей”, до розмовного мовлення, показавши, що роман давньогрецького 

письменника Лонга розповідає про речі, близькі до сьогодення, про таких же простих людей, як 

і українці, з їхніми почуттями, турботами, цінностями. 

У перекладі Ю. Мушака простежуються невмирущі традиції збереження і відтворення 

своєрідної краси і духу українського розмовного мовлення. Серед мовно-стилістичних 

особливостей перекладу – розмовні елементи, які, на перший погляд, начебто контрастують з 

оригіналом. Порівняймо: „періщили їх палицями” (Ю. Мушак), „лупцювали палицями” (В. 

Державин), „побили їх киями” (В.Маслюк); „обіцює йому принести в жертву цапа” (Ю. 

Мушак), „обіцяв йому зарізати козла” (В. Державин), „пообіцяв, що пожертвує йому цапа” (В. 

Маслюк); „почали гуторити зі собою” (Ю. Мушак), „безперестанку балакали” (В. Державин), 

„багато говорили” (В. Маслюк); „окличник” (Ю. Мушак), „вістун” (В. Державин), „вісник” (В. 

Маслюк); „бурчаки” (Ю. Мушак), „струмені” (В. Державин), „бурхливі потоки” (В. Маслюк); 

„бисага” (Ю. Мушак), „пастуша торбинка” (В. Державин), „пастуша торбина” (В. Маслюк); 

„свіжо звурджений сир” (Ю. Мушак), „свіжий сир” (В. Державин), „віддушений сир” (В. 

Маслюк); „хай чорт побере кози і все інше” (Ю. Мушак), „нехай пропали кози і все інше” (В. 

Державин), „нехай ми позбудемося кіз і всього іншого” (В. Маслюк); „лепетливі цікади” (Ю. 

Мушак), „о, балакливі цикади” (В. Державин), „о цвіркотливі цикади” (В. Маслюк) та ін. 

Перекладач Ю. Мушак вдається, наприклад, і до такого художньо-стилістичного засобу 

української національної мови, як вживання суфіксів здрібнілості. Він називає дітей 

„немовлятками”, жінки повивають їх „чистенькими” пеленками і т.ін. Іноді Ю. Мушак 
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тактовно, не порушуючи в цілому стилістичну канву роману, подекуди домислює пропущені в 

тексті міфічні імена (порівняймо: „Паріс був вівчарем, а я козопасом” (Ю. Мушак), „той – 

пастух овець, а я – козопас” (В. Державин), „той був пастух, а я козопас” (В. Маслюк). 

Кредом Ю. Мушака як перекладача було „вчування в живу мову” та „мовні 

спроможності” автора. Майстерність досягається тоді, коли переклад „повний багатства 

кольорів та хвилюючих життя барвних тонів”, – писав він [9]. Перекладач намагався зберегти 

якнайповінше образність, підбір голосних та приголосних, слів та зворотів, гармонійне 

поєднання рядків, звукопис.  

Питання про мову перекладів Ю. Мушака викликало і викликає багато дискусій. Можна 

погодитися, що мова Ю. Мушака вимагає певного літературного опрацювання, адже „покоління 

Юрія Федоровича, кажучи по-сучасному, мало проблеми з рідною мовою”, – зазначив сучасний 

письменник і перекладач А. Содомора [11, c. 119]. Проте, цьому явищу є історичне пояснення. 

„Досить бодай побіжно ознайомитися з історією Галичини, мовною ситуацією на її теренах, аби 

зрозуміти, звідки ті проблеми”, – пояснює А. Содомора. – „Відсутність своєї держави, діялектне 

розмаїття, вплив іноземних мов, зокрема, польської, німецької, згодом, найвідчутніший, – 

російської” [11, c. 119]. 

Загалом же усі переклади роману Лонга „Дафніс і Хлоя” українською мовою унікальні, 

по-своєму доповнюють і навіть „підправляють” один одного, даючи читачам можливість 

якнайближче відчути мову оригіналу. 

Переклад тим і відрізняється від оригіналу, що оригінал незмінний, а „єдиноможливого 

перекладу не буває, як не буває, скажімо, єдиного виконання музичного твору” [8, c. 17]. Кожен 

перекладач, – як зазначає один з кращих українських майстрів перекладу Григорій Кочур, – 

насичує інтерпретацію власними своєрідними рисами і „наявність дуже доброго, бездоганного, 

здавалося б, перекладу не буває межею, що спиняє інших” [8, c. 17]. Таке явище Г. Кочур 

називає „розкішшю, яку можна собі дозволити тоді, коли зроблено основне, коли той чи інший 

твір існує принаймні в одному перекладі, з яким би не соромно було показатися між люди” [8, 

c. 17]. Без сумніву, коли мова йде про найскладніші та „найвершинніші” світові твори, для 

розвиненої культури є просто необхідним мати такі твори в кількох перекладах. 

Отже, завершуючи короткий огляд українських перекладів давньогрецького роману 

Лонга „Дафніс і Хлоя”, звернемо увагу передусім на привабливість оригінального твору, 

самобутність, що поставила його в ряд „вічних” і „найвершинніших” у світі. Невеликий за 

розміром твір Лонга умістив у собі ті непересічні людські цінності, які непідвладні часові, не 

прив’язані до конкретного місця чи суспільного устрою. Він наповнений красою і світлом, які 
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дарують людям радість. Сподіваємось, що роман невдовзі побачить світ у нових українських 

перекладах, які в свою чергу привернуть увагу дослідників – літературознаців та лінгвістів. 
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ПЕРЕДАЧА ВИГУКОВОЇ ЛЕКСИКИ  

(на матеріалі різних перекладів «Різдвяна пісня в прозі» Ч. Діккенса 

та «Коханець Леді Чаттерлі» Д.Г. Лоуренса) 

Т.А. Оришечко (Київ) 

 

У статті розглядаються та порівнюються прийоми перекладу англійських емотивних вигуків, вигукових 

фраз, імперативних вигуків та звуконаслідувань в множинному перекладі, виявлено найбільш вдалі функціональні 

відповідники в мові перекладу. 

Ключові слова: англійська вигукова лексика, множинний переклад, прийоми перекладу, функціональний 

відповідник. 
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 Т.А. Оришечко. Передача междометной лексики разными переводчиками одного и того сочинения. 

В статье рассматриваются и сравниваются приемы перевода английских эмотивных междометий, междометных 

фраз, императивных междометий и звукоподражаний в множественном переводе, выявлены наиболее удачные 

функциональные соответствия в языке перевода.  

 Ключевые слова: английская междометная лексика, множественный перевод, приёмы перевода, 

функциональное соответствие.  

  

T.A. Oryshechko. Rendering Interjections in One and the Same Fiction Work by Different  Translators. 

The article deals with the identification and comparison of techniques of translating English emotive interjections, 

interjection phrases, imperative interjections and  onomatopoeias in multiple translations and the most adequate functional 

equivalents in the target language. 

Key words: English interjections, functional equivalent, multiple translation, translation techniques.  

 

П о с т а н о в к а  н а у к о в о ї  п р о б л е м и  т а  з н а ч е н н я .  Цінним для теорії та 

практики перекладу є існування кількох перекладів одного й того самого твору. Г. Кочур [3], Ф. 

Міко [4] та інші причину цього явища вбачають у багатоплановості, багатозначності оригіналу, 

що призводить до різного його сприйняття і, через це, інтерпретацій. Множинність перекладів 

здатна допомогти краще зрозуміти твір, знайти щось нове, близьке літературним традиціям 

мови перекладу. Багатоплановість змісту тексту та обумовлену цим множинність перекладів 

зазначали також П. Бех [2, 19], Д. Коннолі [9], Х. Ортега-і-Гасет [10], Т. Савельєва [7] та інші.  

Особливості перекладу вигукової лексики пов’язані з необхідністю відтворення 

емоційного наповнення, тому для вигукової лексики прийнятним є відбір різних  можливостей  

його передачі. На нашу думку, правомірним переклад вигуку є тоді, коли мовою перекладу 

відтворені його емоційні характеристики. Недосконалість перекладів слів даної частини мови у 

перекладних лексикографічних джерелах змушує перекладача здійснювати підбір адекватного 

еквіваленту в цільовій мові.  

М е т о ю  цієї статті є виявлення найбільш вдалих функціональних відповідників та 

мотивів їх вибору в англо-українському художньому перекладі вигуків і використання цього 

матеріалу для укладання перекладного словника вигукової лексики.  

З а в д а н н я м   даного дослідження є порівняльний аналіз перекладацьких рішень 

стосовно одного й того самого англійського вигуку в тому самому контексті різними 

перекладачами та виявлення найбільш вдалих варіантів перекладу, опис прийомів перекладу 

вигукової лексики в англо-українському напрямку на прикладах множинного перекладу та 

облік статистичних даних щодо частотності використання прийомів перекладу вигукової 

лексики.   
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О б ’ є к т о м   запропонованої розвідки є переклади українською мовою англійських 

вигуків у творі Ч. Діккенса “Різдвяна пісня в прозі”, зроблені перекладачами О. 

Мокровольським, С. Куликівною та І. Андрусяком та у творі Д.Г. Лоуренса “Коханець Леді 

Чаттерлі”, зроблені С. Павличко та Д. Радієнко.   

П р е д м е т о м   є аналіз перекладацьких рішень при відтворенні українською мовою 

англійської вигукової лексики та окреслення прийомів перекладу даної групи слів.  

В и к л а д  о с н о в н о г о  м а т е р і а л у  й  о б г р у н т у в а н н я  о т р и м а н и х  

р е з у л ь т а т і в  д о с л і д ж е н н я .  У наших попередніх дослідженнях [5] був 

проаналізований переклад англійської вигукової лексики, і ми дійшли висновку, що 

найпоширенішими прийомами їх перекладу є: словниковий відповідник; варіантний 

відповідник; заміна вигуку на слово, словосполучення або речення. 

 Розглянемо наступні приклади перекладу англійської вигукової лексики:    

1.“Bah!” said Scrooge, “Humbug!” (DC. CCP. p.48) 

-  Дурниці! – промимрив Скрудж. – Дурниці! (ДЧ. РПП. / пер. Софія Куликівна, с.16) 

- Пхе! – скривився Скряж. – Які дурниці! (ДЧ. РПП. / пер. О. Мокровольський, с. 16) 

- Дурниці! Пробурчав Скрудж. – Нісенітниця! (ДЧ. РПП. / пер. І. Андрусяк)  

Вигук “bah” передає, за контекстом, презирливе роздратування. Переклад цього вигуку 

всі перекладачі здійснили шляхом підбору варіантного відповідника. Софія Куликівна та І. 

Андрусяк використали похідний вигук “дурниці!”, О. Мокровольський вжив у перекладі 

первинний вигук “пхе!”. Всі варіанти перекладу є правомірними, оскільки вони адекватно 

передають емоції оригіналу. Вигук “humbug” передає, за контекстом, емоції невдоволення, 

обурення. Софія Куликівна використовує вигук “дурниці!”, що повторює попередній вигук. О. 

Мокровольський використовує вигукову фразу “Які дурниці!”, І. Андрусяк перекладає 

англійський вигук похідним вигуком “нісенітниця!”. Тут в оригіналі цікаво те, що вигук 

“humbug” набуває більшого емоційного наповнення, оскільки він стоїть після вигуку “bah”. У 

своєму перекладі Софія Куликівна не передає цього наростання емоцій, а просто повторює той 

самий вигук. О. Мокровольський  більше наблизився до передачі емоцій оригіналу, спочатку 

використавши первинний вигук, а потім вигукову фразу. І. Андрусяк влучно використав різні 

вторинні вигуки.   

2. 'Ugh! Humiliation and abomination. (LDH. LCL.) 

 Ух! Мерзота й огида! (ЛДГ. КЛЧ. / пер. С. Павличко, с. 95) 

Тьху!.. Бридота яка! (ЛДГ. КЛЧ. / пер. Д. Радієнко, с. 92) 

  За контекстом, вигук “ugh” виражає огидливість та відразу. Д. Радієнко здійснює його 

переклад шляхом підбору варіантного відповідника – вигуку “тьху!”, який передає емоції 



 207 

оригіналу [1, 307], які підтверджуються наступним виразом “Бридота яка!”. С. Павличко в 

перекладі неправомірно використовує вигук “ух!”, який збігається за звучанням, але  має інше 

емоційне наповнення [8]. Тим самим вигук “ух” виконує лише функцію підсилення емоційно-

насичених іменників “мерзота”, “огида”.   

 3. He gave the wry, quick hiss of a laugh. ‘Oh, in that way!... May I hold your hand for a 

minute?’  (LDH. LCL.) 

 Він засміявся з чудернацьким присвистом.  - Ах, отак!... Можна на хвилину взяти вашу 

руку? (ЛДГ. КЛЧ. / пер. С. Павличко, с. 38) 

 Він криво всміхнувся: - Он як! …Можна мені хвильку потримати вас за руку? (ЛДГ. 

КЛЧ. / пер. Д. Радієнко, с. 47) 

 Вигук “oh”, за контекстом, емоційно підсилює наступне ствердження та виражає досаду 

або невдоволення. С. Павличко переклала цей вигук, використавши прийом підбору 

варіантного відповідника – вигуку “ах”, який передає ті самі емоції [8], але не виконує функцію 

підсилення ствердження. Перекладач Д. Радієнко вирішила, що доцільніше замінити фразу з 

вигуком на емоційно-забарвлене окличне речення “Он як!”, яке повністю відтворює емоції 

оригіналу та функцію підсилення ствердження. Цей переклад є, на наш погляд, вдалішим за 

попередній. 

4. ‘You do believe in love then, Tommy, don’t you? ‘You lovely lad!’ said Tommy. ‘No, my 

cherub, nine times out of ten, no! (LDH. LCL.) 

 - Значить, ти, Томі, справді віриш у любов, правда? – Милий хлопче! – сказав Томі. – Ні, 

мій херувиме, у дев’яти випадках з десяти – ні! (ЛДГ. КЛЧ. / пер. С. Павличко, с. 58) 

 - Але ж ти віриш у кохання, Томмі, хіба не так? – Ах ти гарнюній хлопчику! – сказав 

Томмі. – Ні, янголятко ти моє, в дев’яти випадках із десяти – ні! (ЛДГ. КЛЧ. / пер. Д. Радієнко, 

с. 63) 

На відміну від С. Павличко, Д. Радієнко в перекладі додає вигук “ах” до  емоційно 

забарвленого звернення “ти гарнюній хлопчику”. Це додавання, на нашу думку, призводить до 

перенасичення емоціями вихідного висловлювання та є невиправданим у даному контексті.   

 5. ‘But if someone starts making love to Julia, you begin to simmer; and if he goes on, you are 

soon at boiling point,’ …Julia was Hammond’s wife.  ‘Why, exactly! So I should be if he began to 

urinate in a corner of my drawing-room. (LDH. LCL.) 

- Якщо хтось полюбить Джулію, ти запалишся, а якщо він піде далі – закипиш…- 

Джулія була дружиною Гамонда. – Звичайно! Так буде й тоді, коли цей хтось помочиться в 

кутку моєї вітальні. (ЛДГ. КЛЧ. / пер. С. Павличко, с. 47) 
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- Якщо ти побачиш, що хтось займається коханням із Джулією, ти ж розлютишся; а 

якщо він продовжуватиме, зовсім дійдеш до точки… Джулія була дружиною Хемонда. – Ну 

ясна річ! Так само, якщо хтось обпаскудить куток моєї вітальні. (ЛДГ. КЛЧ. / пер. Д. 

Радієнко, с. 54) 

За контекстом, вигук “why” передає нетерпіння, іронію та невдоволення. У перекладі С. 

Павличко кидається в око деяка недбалість щодо передачі емоційного фону вихідного тексту. 

Перекладачка вилучає вигук з нульовою заміною, тим самим збіднює емоційне наповнення 

оригіналу. Д. Радієнко здійснила переклад шляхом використання варіантного відповідника 

“ну”, який адекватно відтворює емоції оригіналу [1, 331]. 

6. The grandmother looked around swiftly at the child: ‘Why, wheer was yer Dad?’ The little 

girl clung to her grandmother’s skirts and simpered. (LDH. LCL.) 

Бабуся швидко озирнулася на дівчинку: - Ну, а де був твій тато?  Дівчинка схопилася за 

спідницю бабусі й захлипала. (ЛДГ. КЛЧ. / пер. С. Павличко, с. 90) 

Бабуся швидко повернулася до дівчинки: - А де ж це твій тато, га? Дівчинка вчепилася 

за бабусину спідницю і знов дурнувато всміхнулась. (ЛДГ. КЛЧ. / пер. Д. Радієнко, с. 88) 

Вигук “why” передає емоції роздратування, нетерпіння та разом з тим має, за 

контекстом, спонукальний характер. С. Павличко здійснила переклад шляхом [1, 331]. Д. 

Радієнко  в перекладі вигук правомірно замінює питальною часткою “га”, яка вжита для 

підкреслення обурення [8] та разом із тим спонукає до відповіді. 

7. Why, isn’t Lady Chatterley good to yer! (LDH. LCL.) 

- Що за добра леді Чатерлей! (ЛДГ. КЛЧ. / пер. С. Павличко, с. 91) 

- Ти бач, яка леді Чаттерлі до тебе добра! (ЛДГ. КЛЧ. / пер. Д. Радієнко, с. 89) 

За контекстом, вигук “why” передає емоцію здивування. Д. Радієнко  здійснює переклад 

шляхом заміни вигуку “why” на вигукову фразу “ти бач”, яка відтворює емоції першотвору. С. 

Павличко замінює вигук на підсилювальну частку  “що”, яка вжита для увиразнення наступного 

словосполучення “добра леді Чаттерлей”. Обидва варіанти використані правомірно. 

 8.  ‘Why,’ he began, in the broad slow dialect. (LDH. LCL.) 

       - Отако-ої! – почав він на своєму тягучому повільному діалекті. (ДГЛ. КЛЧ. / пер. С. 

Павличко, с. 143) 

- Та чого-о? – почав він знову на своєму протяжному діалекті. (ЛДГ. КЛЧ. / пер. Д. 

Радієнко, с. 129)  

Вигук “why” виражає, за контекстом, емоції захоплення, несподіванки. С. Павличко в 

перекладі правомірно використовує вторинний вигук “отако-ої!”. Д. Радієнко замінює вигук на 

питальне емоційно-забарвлене речення “Та чого-о?”, яке не призводить до деформації вихідних 
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емоцій. Перекладачі були змушені використати власне такі варіанти при відтворенні 

оригінального висловлювання, які виражають не тільки емоції першотвору, але й відтворюють 

манери мовлення героя, “in the broad slow dialect”. 

9. “Oh damn it all! If a fellow’s going to trade on his disabilities, I might begin to say how 

lonely I am, and always have been, and all the rest of the my-eye-Betty-Martin sob-stuff!” (LDH. 

LCL.) 

           - О, чорт з ним усім! Якщо чоловік торгує своїм каліцтвом, тоді я теж можу сказати, 

який я самотній, яким самотнім був завжди, і розпускати нюні в такому ж дусі. (ДГЛ. КЛЧ. / 

пер. С. Павличко, с. 80) 

         - Чорти б його взяли! Якщо хтось так торгує своєю неміччю, тоді й мені треба почати 

жалітися, який я самотній і який я завжди був самотній…і розрюмсатися, щоб хтось витирав 

мені соплі! (ДГЛ. КЛЧ. / пер. Д. Радієнко, с. 80) 

         Сполучення вигуку та вигукової фрази “Oh damn it all!” виражає надзвичайну досаду, 

роздратування.  С. Павличко в перекладі використовує сполучення вигуку та вигукової фрази 

“О, чорти з ним усім!”, а Д. Радієнко “Чорти б його взяли!”. Ці варіанти перекладу є 

адекватними в даному контексті, так як відтворюють не лише зміст, а й форму оригіналу.    

10. The curious, suspicious, false amiability with which the miners’ wives met her overtures; 

the curiously offensive tinge of – Oh dear me! I am somebody now, with Lady Chatterley talking to me! 

(LDH. LCL.) 

Нестерпними здавалися цікава, підозрілива, фальшива приязнь, з якою дружини 

шахтарів зустрічали її спроби розговоритися, зацікавлений образливий призвук: “О Боже! 

Тепер я щось означаю, якщо зі мною розмовляє сама леді Чатерлей.” (ЛДГ. КЛЧ. / пер. С. 

Павличко, с. 21) 

Зачудовану, підозріливу фальшиву дружність, з якою дружини шахтарів зустрічали її 

спроби побалакати з ними, той дивний підтекст “Боже ж мій, та відтепер я не абихто, якщо 

сама леді Чаттерлі заговорила до мене!” (ЛДГ. КЛЧ. / пер. Д. Радієнко, с. 33) 

Сполучення вигуку та вигукової фрази “Oh dear me!” виражає емоції обурення, 

роздратування. С. Павличко здійснила переклад шляхом заміни вигуку та вигукової фрази на 

сполучення вигуків “О Боже!”, а Д. Радієнко в перекладі використала вигукову фразу “Боже 

мій!” із додаванням підсилювальної частки “ж”. Можна погодитися з цими варіантами 

перекладу, оскільки вони достатньо передають емоційні характеристики вихідного тексту. Але, 

разом із тим переклад, “Боже ж мій!” ми вважаємо емоційно більш насиченим завдяки частці 

“ж”. Саме цей  переклад, на нашу думку, є влучнішим в даному контексті.     

11. My word, that was a slap back at the high-and-mighty Chartterleys! (LDH. LCL.)   
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Ох і ляпас, даю слово, високородним і сильним Чатерлеям (ЛДГ. КЛЧ. / пер. С. Павличко, 

с. 221) 

Боже ж мій, оце так ганьба для всемогутніх Чаттерлі! (ЛДГ. КЛЧ. / пер. Д. Радієнко, 

с. 188) 

“My word” у цьому контексті передає емоції здивування та зловтіхи. С. Павличко в 

перекладі використовує вставне речення “даю слово”, яке точно відтворює “букву”, а не “дух” 

оригіналу. Введення цією перекладачкою вигуку “ох” на початку речення лише частково 

відтворює емоції оригіналу, а саме передається емоція подиву. Д. Радієнко в перекладі влучно 

відтворила емоційний фон оригіналу шляхом підбору варіантного відповідника “Боже ж мій!”. 

Цей переклад є, нашу думку, більш вдалим.        

12. At length it broke upon his listening ear. “Ding, dong!”  “A quarter past,” said Scrooge, 

counting. (DC. CCP. p. 67) 

        Врешті до його нашорошеного вуха дійшло: - Бім, бам! - Пів на першу! – сказав Скрудж. 

(ДЧ. РПП. / пер. Софія Куликівна, с. 44) 

        Нарешті до його напруженого слуху долинуло: - Дін-дон! - Чверть запівніч, - промовив 

Скряж, рахуючи. (ДЧ. РПП. / пер. О. Мокровольський, с. 34) 

Але ось до його настороженого слуху долетів перший удар. - Дінь-дон! - Чверть на 

першу, - взявся лічити Скрудж. (ДЧ. РПП. / пер. І. Андрусяк) 

Звуконаслідування “Ding, dong!” передає звуки биття годинника [1, 84]. У всіх трьох 

перекладах правомірно використані різні односкладові звуконаслідування, які за формою 

наближені до оригіналу. Софія Куликівна переклад здійснила шляхом підбору варіантного 

відповідиника “бім, бам!”, не зафіксованим у перекладиних словниках. О. Мокровольський у 

своєму перекладі використав спосіб транскодування “дін-дон!”, який, на нашу думку, є 

русизмом. І. Андрусяк також використав русизм “дінь-дон!”, який присутній в англо-

російському словнику вигуків [6, 428].   

13. There goes Friday, running for his life to the little creek! Halloa! Hoop! Halloo! (DC. 

CCP. p. 73)   

А ось і П’ятниця мчить з усіх ніг до бухти! Швидше! Нумо! Швидше! (ДЧ. РПП. І. 

Андрусяк)  

 А ось і П’ятниця – летить щодуху до бухти! Давай! Швидше! (ДЧ. РПП. / пер. Софія 

Куликівна, с.  51) 

 А он і Пятниця, мчить щодуху до струмочка! Гей-гей! Агов! Агей! (ДЧ. РПП. / пер. О. 

Мокровольський, с.  40)    
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Імперативні вигуки  “Halloa! Hoop! Halloo!” вжиті з метою привернення уваги та є 

емоційно насиченими, де “Hoop!” означає викрик радощі, тріумфу, захоплення [9]. Найбільш 

вдало, на нашу думку, оригінал відтворено в перекладі О. Мокровольського шляхом 

використання вигуків “гей-гей!”, які повністю відтворюють задум автора оригіналу. Для 

“halloo!” вигук “гей” є словниковим відповідником [1, 124], а “агов” є варіантним 

відповідником [1, 124]. Вигук “агей!” виражає викрик захоплення [8], тому він може  слугувати 

відповідником вигуку “hoop!”. Менш вдало, на нашу думку, здійснив переклад  сполучення цих 

вигуків І. Андрусяк, який застосував заміну вигуку на прислівник “швидше”, щоб передати 

імперативне значення та імперативний емоційно насичений вигук “нумо”, тим самим він лише 

частково передав емоції вихідного тексту. Софія Куликівна здійснила переклад шляхом заміни 

вигуків на дієслово в наказовому способі “давай” та використання прислівника “швидше”, чим 

передала лише імперативний характер вихідного висловлювання.     

В и с н о в о к .  У підсумку слід зазначити, що, незважаючи на деякі неадекватні 

переклади, пов’язані, насамперед, із недостатнім відтворенням емоційно-експресивного фону 

першотвору або перенасиченням емоцій у цільовому тексті, головна мета перекладів досягнута 

з використанням різних прийомів перекладу знайдені нові адекватні відповідники вигукової 

лексики.  

Здійснивши аналіз перекладів англійської вигукової лексики, а саме 240  вигукових 

одиниць, ми дійшли висновку, що найчастотнішим прийомом перекладу є підбір варіантного 

відповідника, що становить 50% (120) прикладів, серед яких 15% (18 прикладів) становлять 

варіантні відповідники, зафіксовані в лексикографічних джерелах та 85% (102 приклади) 

ілюструють підбір функціонального відповідника, який слід зафіксувати у перекладному 

словнику вигукової лексики.  23% (55 прикладів) складають приклади перекладу, здійснені 

шляхом заміни на слово, словосполучення або речення.   У 13% перекладів (31 приклад) 

використано при перекладі словниковий відповідник. Вилучення вигуку у цільовому реченні 

становить 9% (22 приклади), з яких 60% (13 прикладів) – невиправдані вилучення вигукової 

одиниці у перекладі. Додавання вигуку в перекладі становить 4% (10 прикладів), з яких 50% (5 

прикладів) – це неправомірне додавання вигукової одиниці. 1% (2 приклади) ілюструють 

правомірне використання способу транскодування.  

Найбільше помилок, на наш погляд, здійснено у разі використання прийому вилучення 

вигукової одиниці з перекладу, оскільки перекладач іноді лише механічно відтворює 

інформаційне наповнення першотвору і при цьому менше уваги приділяє емоційним 

характеристикам оригіналу. У цьому разі перекладач більше зосереджений на тексті у цілому і 

не проникається деталями, які помітно впливають на весь контекст. Тому, на нашу думку, 
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вилучення може бути доцільним прийомом перекладу вигукової лексики лише за умови 

врахування прагматичних, семантичних та стилістичних параметрів вихідного тексту.  

Загальне враження від перекладів досить позитивне. Перекладачам вдалося відтворити 

енергетику першотворів. У романі “Коханець Леді Чаттерлі” Д.Г. Лоуренса вдаліше вигукову 

лексику відтворила перекладачка Д. Радієнко,  а в оповіданні “Різдвяна пісня в прозі” Ч. 

Діккенса з відтворенням вигукової лексики найкраще справився перекладач О. 

Мокровольський. Ці перекладачі здійснили відтворення вигукової лексики шляхом 

використання різних прийомів перекладу.  

Досягненнями всіх перекладачів проаналізованих творів, на нашу думку, є знайдені 

функціональні еквіваленти, які варто занести до англо-українського словника вигукової 

лексики.  

Нами було зроблено порівняльний аналіз рішень перекладачів стосовно відтворення 

однієї і тієї самої одиниці вигукової лексики у множинному перекладі, проаналізовано мотиви 

використання еквівалентів та виявлено найбільш вдалі варіанти перекладу. Множинність 

перекладу безпосередньо вигукової лексики слугує цінним матеріалом для аналізу 

функціональних відповідників і прийомів перекладу вигуків та для укладанні англо-

українського словника вигукової лексики.  
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УДК 811.111’25 

НЕОРОМАНТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ М. ҐЕДДІС РОУЗ  

ЯК ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ  

ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ 

А.П. Якимчук (Харків) 

 

В дослідженні простежено трансформацію перекладацької стратегії очуження від романтичної концепції 

Ф. Шляєрмахера до пізньоромантичної концепції В. Беньяміна та неоромантичної концепції М. Ґеддіс Роуз, її 

значення для розвитку цільової мови, культури та нації, розглянуто різні види чужості літературного тексту за 

класифікацією Л. Рулінґа і В. Гунтеманна та засоби її відтворення в тексті перекладу, проведено порівняння 

необуквалістичного та романтичного перекладу і проаналізовано поняття «чистої мови» та  «стереоскопічного 

читання». 

Ключові слова: методи перекладу, міжпороговий простір, очуження, Романтизм, стереоскопічне читання, 

чиста мова, чужість. 

 

А.П. Якимчук. Неоромантическая концепция М. Гэддис Роуз как трансформация переводческой 

концепции эпохи романтизма. В исследовании анализируется трансформация переводческой стратегии 

очуждения от романтической концепции Ф. Шляермахера до позднеромантической концепции В. Беньямина и 

неоромантической концепции М. Гэддис Роуз, её значение для развития целевого языка, культуры и нации, 

рассматриваются разные виды чужести литературного текста по классификации Л. Рулинга и В. Гунтеманна и 

способы её воспроизведения в тексте перевода, проводится сравнение необуквалистического и романтического 

перевода, анализируются понятия «чистого языка» и «стереоскопического чтения». 

Ключевые слова: межпороговое пространство, методы перевода, очуждение, стереоскопическое чтение,  

Романтизм, чужесть, чистый язык.  
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A. Yakymchuk. M.Gaddis Rose’ s neoromantic conception as the transformation of translation conception 

of romanticism. The study deals with the transformation of foreignizing translation strategy from Romantic conception of 

F. Schleiеrmacher to Late Romantic conception of W. Benjamin and Neoromantic conception of M. Gaddis Rose, the role 

of this srtategy in the development of target language, culture and nation, presents different kinds of foreignness of literary 

work according to the classification of L. Ruhling and W. Huntemann and the means of its reflection in the target text, the 

comparison of translation strategies of Neoliteralism and Romanticism as well as such notions as “pure language” and 

“stereoscopic reading”.  

Key-words: foreignizing, foreignness, interliminal space, methods of translation, pure language, Romanticism, 

stereoscopic reading.   

 

Головною функцією перекладу є пізнання інших культур, розвиток мови та знайомство 

читача з індивідуальністю автора. На думку представників німецького Романтизму саме 

переклад-очуження міг виконати ці функції.  

Стратегію очуження сформулювали та активно використовували в своїй перекладацькій 

практиці представники німецького романтизму у ХІХ столітті. П р е д м е т о м  дослідження 

даної статті є трансформація стратегії очуження, що відбувалася у ХІХ та ХХ ст. О б ’ є к т о м  

дослі-дження є перекладацькі погляди Ф. Шляєрмахера, В. фон Гумбольдта, Ф. Гельдерліна, 

В.Беньяміна та М. Ґеддіс Роуз. М е т а  дослідження – простежити трансформацію 

перекладацької стратегії очуження та її значення для розвитку цільової мови та культури у різні 

історичні періоди. М а т е р і а л о м  дослідження стали лекція Ф. Шляєрмахера  «Про різні 

методи перекладу», передмова В. фон Гумбольдта до перекладу «Агамемнона» Есхіла, есе В. 

Беньяміна «Місія перекладача», стаття Л.Рулінга та В. Гунтеманна «Чужість як проблема та 

програма перекладу» та виступ М. Ґеддіс Роуз на з’їзді Американської асоціації перекладачів. 

Дослідження трансформації романтичної концепції перекладу в неоромантичну є 

а к т у а л ь н и м , оскільки схожу тенденцію можемо спостерігати і в українському перекладі.  

У 1813 році з ідеєю перекладу-очуження виступив Ф. Шляєрмахер у лекції «Про різні 

методи перекладу» [6, с. 225-238]. На його думку, існує лише два методи перекладу: метод 

одомашнення, в рамках якого переклад може бути спрямований на цінності культури 

друготвору, коли перекладач використовує асимілюючий підхід до першотвору, та метод 

очуження, згідно з яким переклад може представити іноземний текст без урахування канонів 

мови друготвору.  

 У 1816 році у передмові до перекладу «Агамемнона» Есхіла В. фон Гумбольдт розрізняв 

поняття чуже і чужість та наголошував на тому, що в перекладі має відчуватися не чужість, а 

чуже – лише риси, притаманні чужій культурі, мові, літературі [4, с. 44]. Перекладач має 

володіти високим відчуттям міри і розуміти, які саме риси етнокультурної приналежності варто 
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відтворювати в перекладі, а які призведуть до перекладацького провалу. Яскравим прикладом 

використання стратегії очуження є перекладацька спадщина Ф. Гельдерліна. Його переклади 

демонструють ризик непорозуміння, що має місце при використанні стратегії очуження, тому 

що в намаганні зберегти та представити чужість його переклади настільки відходили від 

літературних канонів рідної мови, що виявлялись незрозумілими та заплутаними для його 

сучасників. Для перекладів Ф.Гельдерліна характерним є прийом жорсткого з’єднання «harte 

Fьgung», який використовувався в античній поезії. У німецькій традиції його відновив Ф. Г. 

Клопшток, а Ф. Гельдерлін перетворив його з інструмента у сутність поезії. Свої погляди на 

переклад Ф. Гельдерлін висловив у «Нотатках до Едіпа», де він веде мову про проблему 

можливості комунікації взагалі. «Поетична мова – це середовище комунікації між небом і 

землею, а поет та перекладач – це посередник, це Прометей, який передає божественний вогонь 

людям, але для виконання цієї місії він має досягти чистої, абсолютної мови» [2, с. 620].  

Проблемою пошуку та відновлення чистої мови в період пізнього Романтизму займався 

В. Беньямін, а питанням чужості та можливості її відтворення в перекладі займаються і сучасні 

перекладачі. Л. Рулінґ та В. Гунтеманн класифікують чужість тексту оригіналу і розрізняють 

зовнішню та внутрішню, об’єктивну та суб’єктивну, когнітивну, дискримінаторну та девіанту 

чужість першо-твору [3, с. 2-9]. Мова йде про когнітивну чужість, коли через певні об’єктивні 

чи суб’єктивні причини (відповідно – об’єктивну чи суб’єктивну когнітивну чужість) 

перекладач не є обізнаним із певним висловом чи краєзнавчим фактом. У випадку 

дискримінаторної чужості мова йде про чужість цілих класів предметів (наприклад, такими 

класами можуть бути окремі культури, субкультури, країни, природні зони тощо, які мають свої 

ознаки та властивості). Тексти, що належать до різних культур чи часових просторів, мають цілі 

класи ознак, що є чужими для носіїв інших культур. Та випадки когнітивної чи 

дискримінаторної чужості є прикладами зовнішньої чужості літературного тексту, тобто ці 

тексти є чужими не по відношенню до себе, а відносно певних культур.  

На відміну від зовнішньої чужості внутрішньо чужі тексти саме мають за мету 

висловити чу-жість і бути чужими. Різниця між зовнішньою та внутрішньою чужістю полягає і 

в тому, що перша пов’язана з певним колом читачів, і, в принципі, її можна позбутися. 

Внутрішня чужість, навпаки, існує незалежно від будь-якого кола  реципієнтів, і усунути її 

неможливо. У модерністських текстах часто зустрічається четвертий вид чужості – де-віантна 

чужість, яка  має за мету порушення правил. В правилах, які вона порушує, може йтись про 

конститутивні чи регулятивні, соціальні чи літературні усталені норми, чи про специфічні для 

жанру чи епохи “штучні норми”, які базуються виключно на звичних очікуваннях реципієнтів. 
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Прикладами одночасно внутрішньої і девіантної чужості можуть бути сюрреалістичні чи 

експериментальні тексти, якщо навмисно порушуються граматичні чи прагматичні правила. 

Перекладачі епохи романтизму стверджували, що саме внутрішню чужість 

першоджерела не слід усувати в перекладі, оскільки вона дає можливість читачеві відчути 

красу чи дивину чужої мови та культури.  

Очужуючи цільову мову в процесі перекладу, романтики сприяли її становленню як 

національної німецької мови, що зробило крок на шляху до формування єдиної німецької нації, 

адже відомо, що ще на початку ХІХ століття Німеччина являла собою не єдину країну, а 

конгломерат маленьких держав, населення яких не вважало себе єдиним німецьким народом, і 

одним із факторів цього було те, що вони не мали спільної мови.  

Пізні романтики, найяскравішою постаттю серед яких був В. Беньямін, розвивали ідеї 

Ф.Шляєр-махера та В. фон Гумбольдта у першій половині ХХ ст. та піднесли їх на ще вищий 

рівень. Для В. Беньяміна переклад-очуження – це засіб віднайти «чисту мову» шляхом 

відсіювання всього зайвого, шляхом проникнення до суті інтенцій автора першотвору.  

У другій половині ХХ століття перекладознавці знову фокусують свої дослідження 

навколо проблеми чужості в перекладі. Продовжуючи традиції німецьких романтиків, Мерілін 

Ґеддіс Роуз пропонує дещо розвинути та переглянути їх теорію. У 1993 році на з’їзді Асоціації 

американських перекладачів дослідниця пропонує використовувати термін «необуквалізм» 

(neoliteralism), для позначення перекладацької стратегії, яка базується на ідеях пізнього 

романтика  В. Беньяміна, висловлених ним у 1923 році в роботі «Місія перекладача», які, в 

свою чергу, стали безпосереднім розвитком ідеї романтиків про месіанську роль перекладу-

очуження в оновленні культури та про можливість передати «чуже» шляхом буквальної 

передачі синтаксичних і лексичних конструкцій оригіналу, тому течія необуквалізму отримує 

другу назву – неоромантизм.  

Об’єднує необуквалізм та романтизм і відвертий елітизм цих двох теорій, який став 

вибором у теорії і практиці перекладацтва для інтелектуалів своєї доби. На думку Д. Робінсона, 

як романтичні, так і неоромантичні переклади адресовані «невеликій групі космополітичної 

інтелігенції, яка знає мову оригіналу, і для якої переклад цінний не тим, що надає доступ до 

іншомовного твору, а тим, що відкриває нову й у чомусь важливу перспективу його 

прочитання» [5, с. 82]. В основі як романтичної, так і неоромантичної концепції перекладу 

лежить мовний експеримент, спрямований на відновлення поетичної сили оригіналу, 

відродження його глибокої поетичності, оскільки оригінал з плином часу зазнає змін: слова 

застарівають, змінюючи своє значення, авторський стиль письменника втрачає свіжість, а 

одивнена, обіноземлена мова перекладу освіжає його сприйняття.  
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Якщо головним завданням перекладу для романтиків було збереження у перекладі 

певних рис чужості з метою відтворення етнокультурної приналежності оригіналу, 

індивідуальності автора та розвитку цільової мови, то неоромантики, які за основу взяли 

пізньоромантичну концепцію перекладу В. Беньяміна з його прагненням до відновлення 

засобами перекладу чистої мови, перш за все намагаються через переклад-очуження розширити 

виражальні можливості цільової мови. Очуження – перекладацька стратегія «дослівного 

віддавання чи то прямих мовних значень лексичних одиниць чи то їх образного змісту – 

внутрішньої форми – у певному словоряді й буквалістичного наслідування синтаксичних 

структур» [1, с. 122]. Для романтиків вона є засобом наближенням до традицій чужої культури, 

тоді як для неоромантиків – це засіб відходу від загальноприйнятих традицій своєї культури з 

метою їх оновлення, яке відбувається через деідіоматизцію мови оригіналу та деконструкцію 

поетичної ідіоматики цільової мови шляхом новоутворень або активування періферійних 

конотацій слова, використання незвичайного синтаксису, відсутності загальновживаних у 

певній цільовій літературній полісистемі поетизмів та готових поетичних еквівалентів. Всі ци 

риси притаманні як романтичній, так і неоромантичній перекладацькій практиці. 

Отже, під неоромантичним чи, за термінологією М. Ґеддіс Роуз, необуквалістичним 

перекладом розуміють переклад, що надає перевагу слову над синтаксисом, семантичному 

аспектові тексту над його комунікативною функцією, здатності виявляти прихований потенціал 

у тексті оригіналу й розкривати його в перекладі над легкістю сприйняття перекладеного тексту 

як основним критеріям якості перекладу [1, с. 468]. Необуквалістичний переклад має за мету 

привнесення до тексту цільової мови тієї «міжпорогової мови» (interliminal language), яку читачі 

білінґви відчувають при стереоскопічному читанні [7, с. 967]. Переклад розглядється не як 

поверхневе відтворення лексичних та синтаксичних структур, а як герменевтичний процес 

перенесення поетичного відчування в полісистему цільової культури. У сфері неоромантичного 

поетичного перекладу збереження віршованої форми має другорядне значення у порівнянні із 

особливостями його звукової чи лексико-семантичної будови, або ж і взагалі ігнорується. 

Важливе місце в процесі необуквалістичного перекладу займає стереоскопічне читання, 

яке збагачує та загострює відчуття мови. Стереоскопічне читання – це такий вид ознайомлення 

з твором іноземної літератури, коли читач одночасно роз-глядає і оригінал, і переклад, у 

найкращому випадку декілька перекладів, виконаних за різними стратегіями. На думку М. 

Ґеддіс Роуз, художні тексти будуть сприйматися повніше, якщо їх читати стереоскопічно, адже 

постійне рухаючись між оригіналом та перекладом читач потрапляє в міжпороговий простір 

(interliminal space), в якому лише і можливо відчути всю красу мови, висловлювальну силу 

автора, всі звуки та алюзії [8, с. 73], адже кожна фраза, кожне речення, кожний абзац має свої 
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межі, які є швидше порогом, ніж бар’єром, і мова тут йде про межі тексту першотвору й межі 

його відповідників у перекладі. Кожну межу можна перетнути, а місце переходу служить не 

тільки порогом, але і входом [1, с.124] в іншу культуру з її власною мовою. Ця теза М. Ґеддіс 

Роуз перегукується із думкою В. Беньяміна про дослівність перекладу як аркаду в мурі між 

мовами. 

Крім романтичних витоків теорія необуквалізму в концепції М.Ґеддіс Роуз має і відбиток 

постмодернізму, і тому, на відміну від романтичного перекладу, вже не прагне віддзеркалювати 

автора тексту, а фокусує увагу на самому тексті та глибинних зв’язках між мовами. 

Неоромантичний, як і, власне, романтичний переклад-очуження не претендує на 

остаточність і завершеність, на те, щоб вважатися такою ж мірою повним і досконалим, як 

оригінал, оскільки найбільш повноцінно він існує в процесі і як процес переходу від джерельної 

мови до цільової, тобто в  «міжпороговому просторі» [1, с. 132], де обидві мови активно 

взаємодіють між собою з метою оновлення.  

Стратегія очуження, відновлена у ХХ ст. німецькими теоретиками перекладу Рудольфом 

Панвіцом та Вальтером Беньяміном, є інструментом культурного оновлення. Для Р. Панвіца 

“перекладач робить фундаментальну помилку, якщо він підтримує стан, в якому його рідна 

мова використовується традиційно замість збагачення її через іноземну мову” [9, с. 242]. 

Погляди В. Беньяміна стали підґрунтям для неоромантичного напрямку в перекладі, 

який очолила М.Ґеддіс Роуз у другій половині ХХ с. Для неоромантиків переклад-очуження є 

способом розширення виражальних можливостей цільової мови, відходу від усталених 

поетичних традицій, введення читача в процесі стереоскопічного читання у міжпороговий 

простір, що існує між першотвором та оригіналом, де він може насолодитися всіма тонкощами 

мови і культурних відмінностей та отримати когнітивне задоволення від літературного твору 

мистецтва. 

Переклад-очуження є, за висловленням Л.В. Коломієць [1], елітистським за своєю 

природою. Його цільовою аудиторією є читачі, які мають за мету не вперше ознайомитись з 

певним твором, а пізнати його глибше чи по-новому. Зазвичай, такий читач є білінґвом, але не є 

поетом і перекладачем, і в процесі стереоскопічного читання може відчути майстерність як 

автора, що створив шедевр, так і перекладача, який відтворив всі нюанси  замислу, фігури мови 

та інтенції творця ори-гіналу.   

Те, що стратегія очуження знову і знову привертає увагу дослідників доводить, що вона 

має право на існування, оскільки сприяє збагаченню цільової мови і культури, хоча і утруднює 

сприйняття друготвору, і, на нашу думку, має відіграти значну роль у розвитку української 
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мови. В п е р с п е к т и в і  планується дослідити неоромантичний напрямок у розвитку 

української перекладацької думки. 
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экспериментально проверена эффективность методики обучения будущих филологов устному англоязычному 

двустороннему переводу в области прав человека.  

Ключевые слова: область прав человека, переводческая компетенция, устный перевод с английского языка 

на украинский и наоборот. 

 

T.V. Ganicheva. Methodology of Teaching Students Majoring in Philology to Interpret English and 

Ukrainian Texts in the Area of Human Rights. The research provides substantiation and elaboration of the methodology 

of teaching students majoring in Philology to interpret English and Ukrainian texts in the area of human rights. The 

effectiveness of the suggested methodology was verified and confirmed during the experimental teaching.  

Key words: area of human rights, interpreter’s competence, interpreting English and Ukrainian texts. 

 

М е т о ю  статті є звіт про результати дослідження проблеми формування компетенції 

майбутніх філологів в усному англомовному двосторонньому перекладі у галузі прав людини.  

О б ’ є к т о м  дослідження є процес навчання майбутніх філологів усного англомовного 

двостороннього перекладу. 

П р е д м е т  дослідження становить методика навчання майбутніх філологів усного 

англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини.  

А к т у а л ь н і с т ь  проблеми пояснюється низкою чинників. В умовах посилення 

процесів глобалізації та прагнення України інтегруватися до європейського простору зростає 

обсяг міжнародної співпраці, що сприяє розширенню відповідних контактів. Результатом цього 

є постійне зростання потреби суспільства у якісному перекладі, зокрема усному, для 

забезпечення різноманітних заходів (зустрічі, переговори, конференції, збори, фестивалі, 

виставки, спортивні змагання тощо). Якість перекладу, у свою чергу, залежить від ступеня 

сформованості фахової компетенції перекладача.  

В результаті проведеного дослідження встановлено, що поняття „перекладацька 

компетенція” визначається як здатність перекладати на фаховому рівні і включає шість 

компонентів (комунікативний, зокрема, предметний і лексичний, професійно-технічний, 

текстоутворюючий, прагматичний, стратегічний та морально-етичний), з яких у роботі 

досліджувалися лише три – предметний (засвоєння фонових знань у галузі прав людини), 

лексичний (оволодіння англійськими та українськими лексичними одиницями (ЛО)), що 

позначають згадані знання) та професійно-технічний (формування фахових навичок і умінь 

усного перекладу). Дослідження проводилося на четвертих курсах перекладацьких відділень 

мовних вищих навчальних закладах.  

Предметна компетенція ґрунтується на фонових знаннях, обсяг і структура яких у 

перекладача має наближатися до відповідних характеристик освічених носіїв мови. Згадані 
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характеристики формуються під впливом низки чинників і складаються з різних компонентів, 

накопичених внаслідок особистого досвіду практичного життя. Одним з таких компонентів, 

безумовно, є фонові знання у суспільно-політичній сфері, що пояснюється її інтенсивністю у 

світі взагалі та в Україні зокрема. Така ситуація робить усний переклад у цій сфері вірогідною 

ділянкою роботи майбутніх філологів.  

Як відомо, суспільно-політична сфера включає велику кількість галузей, одне з чільних 

місць серед яких займають права людини. Їх можна вважати ключовими для суспільно-

політичної сфери, оскільки будь-які проблеми, що відносяться до неї, так чи інакше пов’язані з 

реалізацією згаданих прав. Таким чином, важливість проблематики прав людини обумовила її 

вибір як галузі, щодо якої розроблялася методика навчання.  

Аналіз міжнародних документів з проблематики прав людини англійською та українською 

мовами показав, що відповідні тексти можуть слугувати м а т е р і а л о м  для навчання усного 

перекладу у галузі прав людини. Це пояснюється їхньою репрезентативністю з точки зору 

основних понять, на яких ґрунтується згадана галузь.  

Враховуючи вимоги Програми підготовки студентів з перекладознавчих дисциплін [7; 8], 

нами було обґрунтовано вибір і встановлено специфіку видів усного двостороннього 

перекладу – з аркуша та послідовного (абзацно-фразового рівня з виходом на рівень текстів, 

обсягом 700-1000 друкованих знаків наприкінці кожного заняття).  

Аналіз психологічної структури перекладацької діяльності (О.О. Залєвська [3], 

І.О. Зимня [4], О.О. Лєонтьєв [6], С.Л. Рубінштейн [9] та узагальнення підходів до проблеми 

вправ для навчання перекладу (І.С. Алексєєва [1], Л.К. Латишев, О.Л.Семенов [5], 

Л.М. Черноватий [10] дозволили запропонувати три типи вправ: підготовчі, операційні й 

цілісні. Метою підготовчих вправ є оволодіння певними механізмами (наприклад, компресії, 

перефразування тощо), наявність яких є необхідною для перекладу, операційні призначені для 

розвитку перекладацьких навичок (головними з яких є пошук та вибір еквівалентів, вживання 

адекватних способів перекладу та переключення з одного мовного коду на інший), а цілісні – 

для формування умінь застосовувати перекладацькі навички для здійснення усного перекладу.  

Модель навчання усного двостороннього перекладу у галузі прав людини розроблена у 

двох варіантах: стандартний (36 годин аудиторних занять, 2 години на тиждень протягом 

одного семестру) та інтенсивний (30 годин аудиторних занять, 6 годин на день протягом 5 днів) 

і реалізується в межах чотирьох навчальних та одного контрольного модуля, які є складовими 

змістового модуля „Практика усного перекладу в суспільно-політичній сфері” на четвертому 

курсі, розрахованого на 72 навчальні години (аудиторна робота – 36 год., самостійна робота – 

36 год.). Кожен з перших трьох навчальних модулів включає 16 циклів. Цикл визначається як 
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відносно закінчений відрізок навчання (10-11 вправ), що ґрунтується на одному тексті, і в 

межах якого студенти поступово переходять від підготовчих до вправ на цілісний переклад 

тексту. В перших трьох модулях навчання здійснюється на матеріалі трьох головних 

міжнародних документів: „Загальна декларація прав людини”, „Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права”, „Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 

права”. Останній четвертий навчальний модуль призначений для перенесення перекладацьких 

навичок та умінь, сформованих у перших трьох модулях, на нові тексти з проблематики прав 

людини. В контрольному модулі оцінюється рівень згаданих навичок та умінь, досягнутий 

студентами в процесі навчання. 

Виходячи з мети нашого дослідження, при розробці комплексу вправ для навчання усного 

перекладу (послідовного та з аркуша), ми відібрали такі види підготовчих вправ: на 

перекладацький аналіз тексту оригіналу (для визначення його жанру, функції, тематичної 

спрямованості, реципієнта, а також для ідентифікації домінуючих мовних засобів тексту), на 

розпізнавання і пояснення застосованих прийомів у тексті перекладу (для усвідомлення змісту 

згаданих прийомів), на оцінку якості тексту перекладу та його редагування (для розвитку 

навичок критичного оцінювання), на одномовні перефразування, компресію й антиципацію (для 

розвитку відповідних навичок), на оволодіння перекладацьким скорописом (для розвитку 

навичок побудови схеми тексту перекладу) та на розвиток швидкості мовлення. Фрагмент 

одного з видів підготовчих вправ поданий далі. Приклад 1. Мета: Формування навичок 

розпізнавання та пояснення прийомів, застосованих у тексті перекладу. Завдання: 

Проаналізуйте пари еквівалентів в англійській та українській мовах в тексті, поданому нижче. 

Визначте прийоми, застосовані при перекладі цих еквівалентів і впишіть номери слів та 

словосполучень у відповідну категорію.  

• Словникові відповідники: 

• Транскодування 

• транскрибування: 

• транслітерація: 

• змішане транскодування: 

• адаптивне транскодування: 

• Калькування: 

• Контекстуальна заміна 

• смисловий розвиток: 

• антонімічний переклад: 

• конкретизація слова:  

• генералізація слова: 

• додавання слова:  

• вилучення слова:  

• заміна однієї частини мови на іншу:  

• перестановка слова:  

• Описовий переклад: 
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Article 10. Everyone is entitled in full 

equality (1) to a fair and public hearing (2) 

by an independent and impartial tribunal (3), 

in the determination (4) of his rights and 

obligations (5) and of any criminal charge 

(6) against him. 

(1)  на основі повної рівності 

(2)  справедливий і публічний розгляд справи 

(3)  безсторонній суд 

(4)  визначення 

(5)  права і обов'язки 

(6)  кримінальне обвинувачення 

Для формування перекладацьких навичок до складу нашого комплексу ми включили 

операційні вправи на пошук та вибір еквівалентів, на вживання адекватних способів перекладу 

та на переключення з одного мовного коду на інший. Фрагмент однієї з операційних вправ 

поданий далі. Приклад 2 (див. текст у прикладі 1). Мета: Попереднє засвоєння еквівалентів в 

англійській та українській мовах, розвиток навичок вибору еквівалентів у двох мовах. Завдання: 

Робота в парах. Студенту А: Закрийте ліву (англомовну) частину тексту. Спробуйте перекласти 

українські слова та словосполучення англійською мовою. Студенту Б: контролюйте 

правильність перекладу студента А за допомогою англомовного тексту. Допомагайте тільки 

при серйозних ускладненнях. Потім обміняйтеся ролями. 

Види операційних вправ можуть варіюватися, залежно від додаткових ознак: мовного 

рівня, на якому відбувається тренування (від рівня слова до рівня тексту), опори на паралельний 

текст (в усному перекладі з аркуша) або на друкований текст оригіналу (в усному послідовному 

перекладі), а також попередньої семантизації нових ЛО. Складність виконання операційних 

вправ можна регулювати, варіюючи згадані ознаки. У прикладі 2 вправа виконується на рівні 

слова та словосполучення з опорою на українські еквіваленти виділених у тексті англомовних 

ЛО. Згадані еквіваленти виконують також функцію семантизації виділених англомовних ЛО у 

лівій колонці таблиці.  

Вправи на рівні слів та словосполучень можуть також виконуватися без будь-якої опори 

на українські або англомовні еквіваленти, як у прикладах, наведених далі. При цьому можна 

окремо тренувати вживання різних способів перекладу, починаючи з простіших і закінчуючи 

складнішими (приклад 3). Приклад 3. Мета: Розвиток навичок переключення з одного мовного 

коду на інший та вибору еквівалентних (українських і англійських) пар, що перекладаються за 

допомогою смислового розвитку, конкретизації, вилучення, перестановки слів та заміни частин 

мови. Завдання: Робота в парах. Студенту А: Читайте вголос англомовні слова та 

словосполучення подані далі. Студенту Б: перекладіть українською мовою англомовні слова та 

словосполучення, які назве студент А. Застосовуйте смисловий розвиток, конкретизацію, 

вилучення, перестановку слів та заміну частин мови. Потім обміняйтеся ролями: advent; shall; 
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have recourse to; rule of law; result in; outrage; common people; peace in the world; human rights; 

human beings; freedom from fear; inherent dignity; disregard; contempt; highest aspiration. 

Опора на паралельний текст і, відповідно, попередня семантизація нових ЛО послідовно 

зменшуються у кожному наступному циклі. Так, в циклах 1-2 студенти спираються на повний 

паралельний текст, в циклах 3-4 текст розрізається на фрагменти, причому порядок 

розташування фрагментів у англомовному (у лівій частині аркуша) тексті не співпадає з 

відповідними фрагментами українською мовою у правій частині аркуша. В циклах 5-6 у правій 

частині таблиці даються перекладні еквіваленти лише ЛО, виділених у лівій частині (див. 

приклад 2), у циклах 7-8 студенти мають вибрати еквіваленти виділених ЛО з низки 

запропонованих, а в циклах 9-12 моделюються ситуації, коли перекладач змушений 

заповнювати лакуни лише за рахунок антиципації та контекстуальної здогадки. Фрагмент однієї 

з подібних вправ поданий далі. Приклад 4. Мета: Розвиток здатності компенсувати лакуни в 

тексті за рахунок антиципації та контекстуальної здогадки. Завдання: Вставте будь-які слова, 

що підходять за змістом, у відповідні пропуски в тексті: Everyone has the _____ (1) to education. 

Education ________ (2) be free, at _______ (3) in the elementary and fundamental _______ (4). 

Elementary _____ (5) shall be compulsory. Technical and _____ (6) education shall be made 

_____ (7) available and higher education shall be _____ (8) accessible to all on the _____ (9) of 

merit. Education shall be _____ (10) to the full development of the _____ (11) personality and to the 

_____ (12) of respect for human _____ (13) and fundamental freedoms.  

Спільними видовими ознаками цілісних вправ усного перекладу з аркуша та 

послідовного є рівень виконання вправи (абзац або текст), режим роботи (односторонній 

або двосторонній переклад), наявність або відсутність часових обмежень, попередньої 

семантизації нових ЛО, часу на попереднє ознайомлення зі змістом тексту, запису 

перекладів студентів на звуконосії для подальшого аналізу . Специфічними ознаками вправ 

для розвитку умінь усного послідовного перекладу є наявність або відсутність зорової опори 

на друкований текст оригіналу під час сприйняття тексту на слух; ступінь ідентичності 

друкованого тексту тому, який сприймається на слух; застосування або незастосування 

перекладацького скоропису студентами під час прослуховування тексту; джерело 

породження тексту – звуковідтворюючий пристрій або викладач, а для вправ для навчання 

перекладу з аркуша такою ознакою є ступінь опори на паралельний текст мовою перекладу.  

В межах комплексу цілісними є останні вправи у кожному з циклів 1-12, а цикли  

13-16 містять виключно цілісні вправи. У цих вправах студенти перекладають з аркуша (цикли 

13-14) та послідовно (цикли 15-16) в умовах, максимально наближених до ситуацій реального 

професійного перекладу. Складність виконання цілісних вправ в усному послідовному 
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перекладі поступово нарощується від першого до восьмого циклу, де усний послідовний 

переклад здійснюється з опорою на друкований текст оригіналу (що часто трапляється в 

реальному послідовному перекладі, особливо під час виступів тощо). В циклах 1-2 студенти 

спираються на тексти, зміст яких повністю збігається з оригіналом, однак на наступних 

заняттях зміст таких текстів послідовно відхиляється від оригіналу: в циклах 3-4 – на 10%, в 

циклах 5-6 – на 25%, в циклах 7-8 – на 50%. В циклах 15-16 усний послідовний переклад 

проводиться без будь-якої зорової опори. Приклад цілісної вправи для навчання усного 

послідовного перекладу поданий далі. Приклад 5 (студенти сприймають на слух текст 

англійською мовою, обсягом 1000 друкованих знаків). Мета: Розвиток уміння перекладати усно 

послідовно з англійської мови на українську. Завдання: Прослухайте текст і запишіть його 

перекладацьким скорописом. У паузах перекладіть цей текст українською мовою. 

Як випливає з викладеного вище, співвідношення підготовчих, операційних та цілісних 

вправ у розробленому комплексі, характеризується поступовим збільшенням питомої ваги 

останніх, які в заключних циклах, повністю витісняють підготовчі та операційні.  

На основі викладеного вище, була висунута гіпотеза дослідження, зміст якої зводився до 

того, що здатність майбутніх філологів здійснювати усний двосторонній переклад (послідовний 

та з аркуша) у галузі прав людини з коефіцієнтом навченості не нижче 0,70 (за шкалою 

В.П. Безпалька [2]) можливо забезпечити за умов: 1) науково обґрунтованого відбору матеріалу 

та змісту навчання; 2) застосування циклічної організації навчального процесу, у якому 

співвідношення підготовчих, операційних та цілісних вправ поступово змінюється на користь 

останніх, аж до моделювання реальних умов виконання усного перекладу в заключних циклах. 

Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики проходила у вигляді 

вертикального природного експерименту у двох серіях на четвертому курсі англійських 

перекладацьких відділень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(І серія), Житомирського державного університету імені І.Я. Франка та Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ІІ серія). І серія 

експериментального навчання (ЕН) реалізовувалася у стандартному варіанті, а ІІ серія – в 

інтенсивному. Результати ЕН подано в табл. 1-3.  

Оцінка якості усних перекладів студентів в експериментальних зрізах ґрунтувалася на 

наявності чи відсутності „інформаційних” та „інших” помилок. До „інформаційних” 

відносилися, викривлення, неточності та неясності (тобто випадки зміни змісту тексту 

оригіналу) або повної відсутності частини такого змісту в тексті перекладу (пропуск 

інформації). „Іншими” вважалися будь-які помилки, що погіршують характеристики тексту 

перекладу, але не призводять до втрати інформації, наприклад, мовні (фонетичні, граматичні 
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лексичні), невмотивовані паузи, повтори, самовиправлення. „Інформаційні” помилки 

оцінювалися в 1 штрафний бал, а „інші” – в 0,1 штрафного бала. Шкала оцінок виглядала так: 

0,00 – 0,60 штрафних балів – „відмінно”, 0,70 – 1,20 штрафних балів – „добре”, 1,30 – 

2,20 штрафних балів – „задовільно”, більше 2,20 штрафних балів – „незадовільно”. Результати в 

штрафних балах можуть бути переведені у коефіцієнти навченості за шкалою 

В. П.Безпалька [2] за такими формулами (N – кількість штрафних балів, К – коефіцієнт 

навченості): у діапазоні від 0 до 1,2 штрафних балів: К = 1,00 – (N : 0,06), а в діапазоні від 1,3 до 

7 штрафних балів: К = 1,00 – (N : 0,07). Значення більше 7 штрафних балів при переведенні у 

коефіцієнти навченості будуть менше нуля, а тому не вираховувалися. 

Як випливає з табл. 1, вже перед заключним модулем, порівняно з результатами 

проміжного зрізу після першого модуля, якість перекладу з аркуша зросла загалом у 3,3 рази (з 

6,10 у модулі 1 до 1,87 штрафних балів у модулі 3), причому в останньому зрізі практично усі 

групи перевищили нижню межу оцінки „задовільно” (2,2 штрафних балів). Це свідчить про 

позитивний вплив ЕН на формування навичок та умінь усного перекладу. 

Таблиця 1 

Результати проміжних зрізів у І серії, у штрафних балах 

 

Групи 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

УПА УПП УПА УПП УПА УПП 

41 4,87 9,14 4,55 7,39 2,02 2,80 

42 3,28 8,32 2,88 4,65 1,51 2,14 

43 11,58 18,01 6,91 8,67 2,25 2,90 

44 4,68 12,73 3,06 8,15 1,68 2,98 

Середній бал 6,10 12,05 4,35 7,22 1,87 2,70 

Умовні позначення: УПА – усний переклад з аркуша (з англійської мови на українську), 

УПП – усний послідовний переклад (з української мови на англійську). 

Як аргумент на користь цієї тези можна розглядати результати післяекспериментального 

зрізу, які подані в табл. 2 і 3. Результати табл. 2 переконливо демонструють, що загальний 

показник якості усного послідовного перекладу (0,72 штрафних балів) покращився більш ніж у 

16 разів, порівняно з результатом у першій модульній контрольній роботі (12,05 штрафних 

балів, див. табл. 2). Навіть проти третього проміжного зрізу (2,70 штрафних балів) 

спостерігаються суттєві зміни на краще. 

Доцільно звернути увагу на те, що три групи перевищили нижню межу оцінки „добре”, а 

група 42 навіть вийшла на рівень оцінки „відмінно”. В перекладах студентів майже зникли 
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інформаційні помилки, невмотивовані паузи, повтори та самовиправлення, зменшилася й 

кількість мовних помилок.  

Таблиця 2 

Результати усного послідовного перекладу 

у післяекспериментальному зрізі в І серії, у штрафних балах 

Групи Пропуски 

інформації 

Зміна 

змісту 

тексту 

Паузи Повто-

ри 

Само- 

виправ-

лення 

Мовні 

помилки 

Усього 

штраф-

них балів 

К
о
еф
іц
іє
н
т 

н
ав
ч
ен
о
ст
і 

Кіль-

кість 

Трива-

лість в 

сек. 

41 0,21 0,07 0,01 0,30 0,02 0,01 0,32 0,64 0,89 

42 0,10 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,28 0,44 0,93 

43 0,50 0,10  0,02 1,20 0,03 0,08 0,32 1,05 0,82 

44 0,40 0,00 0,01 0,70 0,00 0,01 0,31 0,73 0,88 

X  0,30 0,04 0,01 0,55 0,02 0,03 0,31 0,72 0,88 

Умовні позначення: X – середнє значення. 

Такі тенденції є характерними і для усного перекладу з аркуша, результати якого подані в табл. 

3. За загальним показником якість цього виду усного перекладу (0,70 штрафних балів) практично 

аналогічна тій, що зафіксована під час усного послідовного перекладу (0,72), і знаходиться на рівні 

оцінки „добре”, хоча і спостерігаються природні коливання за окремими параметрами, які можна 

пояснити відмінностями усного послідовного перекладу та усного перекладу з аркуша. 

Таблиця 3 

Результати усного перекладу з аркуша 

у післяекспериментальному зрізі в І серії, у штрафних балах 

Групи Пропуски 

інформації 

Зміна 

змісту 

тексту 

Паузи Повтори Само- 

виправ-

лення 

Мовні 

помилки 

Усього 

штраф- 

них балів 

К
о
еф
іц
іє
н
т 

н
ав
ч
ен
о
ст
і 

кіль-

кість 

 

трива-

лість 

в сек. 

41 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,09 0,35 0,51 0,91 

42 0,00 0,07 0,01 0,57 0,05 0,07 0,27 0,47 0,92 

43 0,20 0,10 0,06 4,50 0,01 0,08 0,53 0,98 0,84 

44 0,10 0,00 0,09 4,40 0,03 0,08 0,54 0,84 0,86 

X  0,08 0,04 0,04 2,38 0,04 0,08 0,42 0,70 0,88 

Умовні позначення: X – середнє значення. 
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Результати другої серії експерименту підтвердили загальні тенденції, зафіксовані у першій 

(див. табл. 2-3). Результати ЕН довели ефективність розробленої нами методики і підтвердили 

гіпотезу дослідження: за умов науково обґрунтованого відбору матеріалу та змісту навчання, а 

також застосування циклічного комплексу, можна забезпечити здатність майбутніх філологів 

здійснювати усний двосторонній переклад (послідовний та з аркуша) у галузі прав людини з 

коефіцієнтом навченості вище 0,70 (за шкалою В.П. Безпалька [2]). 

Статистична обробка даних експерименту свідчить про те, що застосування розробленої в 

дисертації методики, незалежно від варіанту реалізації (стандартний чи інтенсивний), 

забезпечує системне поліпшення перекладацьких навичок та умінь, а також значний прогрес 

студентів усіх груп за обома видами усного перекладу (послідовного і з аркуша).  

Розроблена методика може використовуватися викладачами та укладачами посібників для 

навчання усного перекладу, в тому числі й для перекладу з інших мов та в інших сферах 

(наприклад, економічній, технічній тощо). 

Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми навчання усного 

двостороннього перекладу у суспільно-політичній сфері. Одержані результати доводять 

необхідність і п е р с п е к т и в н і с т ь  подальшого теоретичного та емпіричного дослідження, 

напрями якого можуть, зокрема, стосуватися вивчення проблеми співвідношення різних типів і 

видів вправ та чинників, які впливають на зміну такого співвідношення. 
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ПРОЦЕС ОЦІНЮВАННЯ В ХОДІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 

І.О. Свердлова, канд. пед. наук (Харків) 

 

Були вивчені особливості процесу оцінювання в умовах інтерактивного навчання. Доведено, що на відміну 

від традиційного оцінювання, при активному навчанні об’єктами контролю виступають не тільки мовленнєві 

навички та вміння, але й навички критичного мислення та комунікації. Розроблені критерії оцінювання учнів як 

при індивідуальній роботі, так і в умовах роботи в групах співпраці; запропонована техніка організації роботи 

учнів в таких групах. Показано, що при розробці вимірників для оцінювання окремих прийомів активного 

навчання доцільно підключати самих учнів.  

Ключові слова: інтерактивне навчання, критерії оцінювання, мовленнєві навички, критичне мислення, 

комунікація. 

 

И.А. Свердлова. Процесс оценивания в ходе интерактивного обучения. Были изучены особенности 

оценивания при интерактивном обучении. Доказано, что в отличие от традиционного оценивания, при активном 

обучении объектами контроля являются не только речевые навыки и умения, но и навыки критического 

мышления и коммуникации. Разработаны критерии оценивания учащихся, как при индивидуальной работе, так и 

в условиях работы в группах сотрудничества; предложена техника организации работы учеников в таких группах. 

Показано, что к разработке некоторых критериев оценивания целесообразно подключать самих учащихся. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, критерии оценивания, речевые навыки, критическое 

мышление, коммуникация. 

 

I.O. Sverdlova. The assessment in the course of interactive teaching. The peculiarities of assessment in the 

course of interactive teaching have been investigated. It was proved that in contrast to traditional assessment speech, 

critical thinking and communicative skills should be in the focus of control. Assessment criteria for individuals and groups 

have been worked out; teaching techniques for a group work have been suggested. It was shown that in some cases it’s 

reasonable to involve students into the process of designing criteria.  

Key words: interactive teaching, assessment criteria, speech habits, critical thinking, communication. 

 

 

Сучасна освіта характеризується особистісно зорієнтованим підходом до організації 

педагогічного процесу та спрямованістю навчання на результат і набуття учнями мовленнєвих 

компетенцій. 

А к т у а л ь н і с т ь  роботи полягає в необхідності подальшого вивчення потенціалу 

педагогічних інновацій, зокрема технологій розвитку критичного мислення на заняттях з 

іноземної мови. В попередніх роботах [4; 5; 6] ми розглянули принципи активного навчання та 

етапи формування навичок критичного мислення; можливості інтегрованого підходу до 
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формування вказаних вище навичок; надали практичні рекомендації щодо навчання критичного 

читання.  

М е т о ю  статті є вивчення особливостей контролю та оцінювання в умовах активного 

навчання. 

Згідно визначень С. І. Ожегова [1], контроль – це «спостереження з метою перевірки», а 

оцінка – це «встановлення ступені, рівня, якості». Контроль входить складовою частиною до 

системи навчання iнoзeмниx мов. Як складник системи навчання контроль має свої функції. 

Виділяють наступні функції контролю: зворотного зв'язку, навчальну, розвиваючу і оціночну 

[2]. Функція зворотного зв'язку забезпечує керування процесом навчання iнoзeмнoї мови. 3воротний 

зв'язок несе вчителеві інформацію про рівень успішності учнів. Навчальна функція реалізується 

на основі синтезу набутих навичок i вмінь в оперуванні засвоєним мовним та мовленнєвим 

матеріалом, так як під час виконання контрольних завдань продовжується i процес навчання. 

Розвиваюча функція передбачає розвиток індивідуальних, психологічних осо6ливостей учнів 

під час виконання ними контрольних завдань. Ця функція реалізується в напрямі розвитку 

інтересу, мотивів учня до вивчення іноземної мови. Перспектива утримання високих 

результатів у виконанні контрольних завдань заохочує yчнiв до вдосконалення вoлoдiння ними 

іноземною мовою. Оціночна функція реалізується в ході оцінювання результатів виконання 

учнями навчальних завдань. Оцінка вказує на певний рівень володіння iншoмoвнoю 

мовленнєвою дiяльнicтю, є орієнтиром для учнів (та їх 6атьків) у подальшій дiяльнocтi в 

опануванні іноземної мови. Оцінка є основним показником успішності навчання в 

офіційних документах про освіту, а також у звітах, що складаються адміністрацією шкіл для 

органів народної освіти. 

Як правило, при традиційному підході до оцінювання об'ектами контролю виступають 

навички i вміння мовлення. Дослідники вважають, що у продуктивних видах мoвлeннєвої 

діяльності основними якicними показниками володіння учнями іншомовного спілкування є: 

ступінь узгодженості висловлювань iз заданою ситуацією; повнота відображення ситуації; 

рівень і характеристика імпровізації у формуванні висловлювань, правильність використання 

мовних засобів для оформлення висловлювань різноманітність використання мовних засобів. 

Kiлькicнi показники складають: обсяг (кількість слів, речень) i швидкicть (наявність пауз, 

повторень) усного або письмового висловлювання. В рецептивних видах мовленнєвої 

діяльності основним якісним показником є  ступінь розуміння (загальне, повне, 

детальне). Кількісними показниками є тривалість звучання тексту i темп мовлення – в 

аудіюванні, обсяг тексту – в читанні [2, с. 272]. Враховуючи дефіцит часу, що відводиться 

на вивчення іноземної мови в середній школі, все  більша перевага надається 
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тестуванню.  

Відмінність підходу до оцінювання при активному навчання полягає в тому, що вчитель 

намагається оцінити окрім вказаних вище показників, наскільки добре учні працюють спільно 

в малих групах, чи вмiють вони поставити оригінальні та лoгiчнi запитання стосовно 

про6леми, висловити свою думку, аргументувати точку зору. При цьому оцінка проводиться 

таким чином, щоб у той самий час навчити учнів, як досягати до6рих результатів. Вчитель 

oцiнює навчальні прийоми, застосовувані учнями; уважно спостерігає за тим, наскільки 

до6ре вони користуються тими навичками навчання, яким їх навчали, i чи знаходять 

спосо6и, що6 покращити свої знання. Особлива увага приділяється оцінці якості 

мислення учнів.  

Оцінка є найбільш надійною та валідною, коли має вимірники, які б були зрозумілими 

учням, бaтькам, шкільній адміністрації. Таким чином, розробка критеріїв оцінювання роботи 

учнів є першим етапом на шляху ефективного оцінювання в умовах активного навчання. Для 

того, щоб розробити вимірники для оцінювання учнівської роботи, учитель спочатку визначає 

критерії, які описують плiднy роботу iз завдання та характеризує тип розуміння i 

комунікації, якому учні мають слідувати. Коли критерії розроблені, виділяється час для 

того, щоб пояснити їх учням. Для деяких прийомів активного навчання доцільно підключати 

самих учнів до розробки критеріїв. Якщо учні знають, що  важливо i що від них очікується, 

вони будуть більш ефективно слухати вказівки вчителя та намагатися вловити потрібну їм 

інформацію, а це, в свою чергу, буде сприяти тому, щоб процес навчання став більш значущим 

для них особисто.  

Були зроблені перші кроки по створенню критеріїв для оцінювання роботи в умовах 

активного навчання; зокрема розроблені стандарти, які вчителя можуть використовувати на 

заняттях. Загальна схема одного із стандартів має наступний вид.   

Робота вважається ефективною, якщо: 

 Учень не тiльки дає вiдпoвiдi, а й наводитъ аргументи для підкріплення своїх 

вiдпoвiдей на запитання більш високого рівня. 

 Учень ставить запитання бiльш високого рівня своїм одноліткам i вчителю. 

  Учень створює в усній та письмовій формі твори, якi відображають критичне 

мислення.  

 Учень демонструє ініціативу, мотивацію та навчання як у класі, так i за його межами, 

ставлячи запитання й ініціюючи дії, якi виходять за рамки уроку. 

 Учень демонструє впeвнeнicть у собі, у процесі навчання, ставлячи запитання, 
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аналізуючи, висловлюючи ідеї, позиції та думки, точки зору, які вiдpiзняютьcя вiд того, що 

кажуть інші його oднoлiтки та вчитель. 

 Учень розуміє, аналізує та синтезує інформацію. 

 Учень застосовує критичне мислення, ставлячи під сумнів висновки, якi зробили 

інші, i робить висновки, засновані на інформації, отриманій у ході особистих 

спостережень i експериментування.  

Активне навчання охоплює як індивідуальні, так і групові форми. Подальша робота 

дослідників має бути спрямована на розробку моделей для виставлення оцінок з урахуванням 

специфіки кожної навчальної діяльності. Розглянемо можливі підходи до оцінювання роботи 

окремого учня на прикладі читання та письма. При оцінці сформованості навичок читання, 

окрім вказаних вище якісних та кількісних характеристик [2], доцільно розвивати у учнів 

навички самооцінювання, перелік яких наданий в наступній таблиці: 

Критерії для спрямованого читання Інколи Ніколи Завжди 

1. Я знаю жанр чи тип твору (народна казка, історія, фантастика), можу 

використати це для того, щоб підкріпити мої припущення.  

2. Я бачу головного героя та проблему твору та намагаюсь передбачити 

розв'язання проблеми, виходячи з того, що про це говориться. 

3. Я приділяю увагу деталям твору, якi можуть бути важливі, i 

використовую їх для формулювання моїх припущень. 

4. Я читаю уважно, щоб побачити, чи здійснюються мої припущення. 

5. Я можу знайти частину тексту, що підкріплює чи спростовує мої 

припущення. 

6. Після читання я переглядаю мої припущення та намагаюсь побачити 

деталі, які приводили до правильних припущень. 

   

Перед початком роботи по формуванню вміння читання вчитель знайомить учнів із 

розробленими критеріями та звертає увагу на необхідність їх використання. Регулярне 

використання принципу «оцінка, яка навчає», сприяє тому, що учні засвоюють, якого роду 

мовленнєві та розумові операції вони мають виконувати, які саме комунікативні навички та 

навички мислення вищого рівня мають сформувати. 

Процес якості мислення учнів можна також оцінювати через письмові роботи. 

Алгоритм оцінювання твору може мати наступний вид. По-перше, формулюється запитання. 

Далі вчитель пропонує виконати такі дії.  

1. Напишіть твердження, що чітко відповідає на це запитання; 

2. Наведіть переконливі аргументи, які спираються на деталі з тексту, щоб підкріпити 

свою відповідь. 

3. Напишіть твір, логічно висловлюючи свою думку. 
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Учням роздаються критерії оцінювання твору. 

Критерій 1: у творі є теза, що висловлена наприкінці першого абзацу, в якій ясно 

викладено вашу відповідь на це запитання. 

Тези немає, або вона не чітко сформульована теза сформульована чітко 

2 4 6 8 10 

Критерій 2: цю тезу підтримує хоча б один переконливий аргумент, що спирається на 

деталі з тексту. 

аргумент непереконливий 

або наводиться недостатньо деталей із тексту 

аргумент переконливий і є 

важливі деталі із тексту 

2 4 6 8 10 

 

Критерій 3: робота написана зрозуміло й без помилок. 

є абзаци та значеннєві переходи 

2 4 6 8 10 

зрозумілі речення 

2 4 6 8 10 

граматична правильність речень 

2 4 6 8 10 

правопис та пунктуація 

2 4 6 8 10 

Запропоновані критерії заохочують учнів брати на себе роль дослідника, 

конструктивного критика, дозволяють ясно бачити, як досягти бажаних результатів.  

В умовах активного навчання акцент робиться на процес творчого спілкування на всіх рівнях 

взаємодії в системі «учитель — учень — клас». Психологічною запорукою ефективності діалогізованого 

спілкування, його спрямованості на співробітництво є визнання принципової рівності 

особистісних (а не статусних) позицій педагога та учня. За останній час все більше уваги 

приділяється технологіям навчання іноземної мови в групах співробітництва [3]. Техніка організації 

роботи учнів у групах співробітництва грунтується на трьох принципах:  

 одночасна взаємодія;  

 позитивна взаємозалежність;  

 індивідуальне оцінювання. 

Методика співробітництва у групах ґрунтується на філософії «педагогіки співпраці»; в 

роботі застосовуються педагогічні технології, що забезпечують організацію позитивної 

комунікації між школярами на основі вивченого матеріалу. До таких технологій належать: 
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 формування груп співпраці (з урахуванням спеціальних завдань і вправ на створення в 

групах атмосфери довіри й підтримки); 

 спеціальні вправи на засвоєння учнями типових ролей, навичок комунікації та вміння 

працювати у групі; 

 виконання учнями спеціально призначених їм ролей у групі;  

 виконання групою спеціально вибраних для неї завдань;  

 взаємні консультації учнів, які працюють у різних групах;  

 спеціальні методи оцінювання, заохочування й нагороди окремих учнів, груп і класу в цілому. 

На відміну від звичайної навчальної групи, розмір і склад якої практично нічим не обмежений, 

група співпраці являє собою невеличкий (як правило, не більше чотирьох осіб) колектив. Члени групи 

добре знають і розуміють один одного. Вони орієнтовані на взаємодопомогу та підтримку. Вміння 

вчителя організувати в класі різні за складом групи співпраці — важлива ознака його педагогічної 

майстерності. Склад групи, як правило, змішаний. У кожній з них мають бути сильні, слабкі й середні 

учні. До кожної групи повинні входити і дівчата, і хлопці. Якщо клас етнічно чи соціально 

неоднозначний, групи також потрібно формувати неоднорідними. Змішаний склад групи відображає 

загальну ситуацію в класі. Неоднорідний склад груп полегшує процес взаємонавчання школярів у групі, 

допомагає вчителеві під час подання нового матеріалу та в управлінні класом. Групи можуть 

формуватися учнями за їхнім бажанням, призначатися вчителем чи створюватись за жеребкуванням. 

Випадково створені групи повинні змінюватися досить часто. Ретельно дібрані вчителем групи можуть 

залишатися без змін тривалий час (учні навчатимуться працювати разом). Проте і в цьому випадку 

рекомендується змінювати склад групи через кожні 5—6 навчальних тижнів.  

Співробітництво в навчанні означає, що відразу кілька учнів у класі спілкуються один з 

одним. Звідси й усі переваги групової роботи порівняно з традиційним фронтальним 

опитуванням. У звичайному класі одна людина (в основному вчитель) говорить, а інші 

слухають. Це типова послідовна структура спілкування, коли кожен учасник «виступає» по 

черзі. Як показують спостереження, вчитель використовує приблизно 80% часу уроку, а учні 

(яких у класі понад 30) отримують можливість зайняти активну позицію в комунікації в 

середньому по 15 секунд на одному уроці. При груповій роботі активній позиції учнів у 

комунікації відводиться значно більше часу. Зіставлення послідовної структури спілкування на 

звичайному уроці та одночасної структури спілкування при груповій роботі надані нижче. 
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Зміст роботи Послідовна структура Паралельна структура 

Розподіл матеріалів 

 

Учитель обходить усіх учнів і по 

черзі роздає матеріали кожному 

учневі 

«Менеджер» від кожної групи забирає 

матеріал на групу і роздає його членам групи 

Обговорення даної теми Один учень висловлюється, а всі 

інші слухають 

Усі учні обговорюють свої думки один з 

одним (у парах) 

 Отримання допомоги Учень підіймає руку й чекає, поки 

учитель зверне на нього увагу 

Учень запитує партнера по групі і швидко 

отримує допомогу. 

 

Одночасне спілкування — головний ресурс, який робить групову роботу привабливою з 

комунікативного погляду. Це стосується і фази контролю та оцінювання. Але така робота потребує 

від учителя організаційних навичок, які рідко використовуються при звичайній класно-урочній формі 

навчання. Так як при активному навчанні регулярно моделюються різні ситуації і структури взаємодії 

часто змінюються, учитель має вводити різні правила роздачі та використання групами навчального 

матеріалу та обладнання; встановлювати спільні норми поведінки в групах; визначати правила 

особистої відповідальності учнів. У класі інтер'єр слід змінювати так, щоб усі учні могли працювати у 

своїй групі і швидко повернутися у разі потреби до вчителя та класної дошки.  

Для того, щоб гарантувати досягнення результатів навчання кожним учнем, необхідна 

індивідуальна оцінка результатів. Вплив структури завдання та способу заохочення учнів на формування 

стосунків співробітництва і змагань у групі проілюстровано в наступній таблиці.  

 

Зміст роботи Структура заохочень Структура завдання 

Співробітництво всередині 

групи 

 

Співробітництво між групами 

 

 

 

Змагання між групами 

Оцінювання кожного за 

результатами роботи всієї групи. 

Заохочення всієї групи. 

Оцінка роботи групи залежить 

від оцінки роботи класу. 

Заохочування класу як єдиного 

цілого. 

Індивідуальна оцінка роботи 

кожної групи. 

Нагороджується краща група. 

Створення спільного продукту. 

Роботу розподілено між членами 

групи. 

Кожна група робить незамін-

ний внесок у результат, на 

який виходить весь клас. 

Однакові завдання для кожної 

групи і зіставлення отриманих 

результатів. 

 

 

Учитель повинен уявляти собі зміст цих принципів і вміти творчо застосовувати їх у 

конкретних навчальних ситуаціях, зокрема в процесі контролю та оцінювання. При оцінці рівня 

сформованості мовленнєвих навичок та вмінь вчителеві рекомендується скласти переліки або 
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схеми, на яких представлені елементи знань, що мають бути засвоєні на уроці. Далі, по мірі 

того, як учні використовують елементи знань у своєму обговоренні чи презентаціях, учитель 

може помічати для себе використання інформації окремими учнями. Це дозволяє провести 

більш глибшу оцінку вивченого, нiж тестування пам'яті. Такий стиль оцінювання дозволяє 

вчителю побачити, чи вмiє учень застосувати свої знання, та виходить за межі звичайних тестів 

на запам'ятовування фактажу.  

Слід зазначити, що в умовах використання стратегій активного навчання можуть 

виникати певні труднощі. Зупинимось на деяких із них. По-перше, як оцінювати окремих 

учнів, коли вони працюють у групах. Практика свідчить, що вчителі, які зустрічаються iз цiєю 

проблемою, iнoдi вибирають одного учня та спостерігають за ним упродовж якогось часу, 

згодом переключаючи увагу на іншого. Під час спостерігання за учнем учитель має змогу 

оцінити його внесок у роботу групи. Вчителеві рекомендується мати окремі папки для 

кожного учня, щоб можна було спостерігати його розвиток протягом року. По-друге, як 

визначити внесок кожного з учнів, коли вони працюють у групах. Одним iз рішень є 

накреслити схему вiдпoвiднo до того, як учні сидять у групах. Коли окремий учень щось 

робить, учитель робити помітки. Коли вчитель переконується, що всі члени цієї групи оцінені 

адекватно, вiн може переходити до наступної групи. 

Таким чином, досвід роботи свідчить про те, що активне навчання забезпечує ефективний 

розвиток комунікативних умінь і навичок учнів, сприяє підвищенню зацікавленості до предмета; 

значно збільшує час спілкування на уроці. Його первинною відмінністю є, перш за все, постійний 

контроль за роботою учнів та регулярне оцінювання результатів із використанням зворотного 

зв’язку «учні – вчитель» на основі дослідницької активності вчителя у класі. 

П е р с п е к т и в о ю  подальшої роботи є розробка моделей для виставлення оцінок з 

урахуванням видів мовленнєвої діяльності, специфіки мовленнєвих навичок, вікової аудиторії, 

інтересів та мотивів навчання. 
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УДК 811.112.2’25:37.02 

ПРОЕКТНА МЕТОДИКА В НАВЧАННІ ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Я.В. Бялківська (Київ) 

 

У статті окреслюються перспективи використання проектної методики в навчанні перекладу текстів 

гуманітарної і технічної спрямованості, обґрунтовується пріоритетність даної методики та основні стратегії 

формування фахової перекладацької компетенції в умовах вищого учбового закладу. Окрім цього, визначаються 

шляхи моделювання викладачами навчального процесу з використанням лінійного та інтегративного підходу, а 

також безперечні переваги останнього для підготовки кваліфікованих перекладачів з галузевих мов. 

Ключові слова: інтегративний підхід, комунікативна пам’ять, перекладацька компетенція, проектний метод 

навчання, технолект. 

 

Я.В. Бялковская. Проектная методика в обучении отраслевому переводу. В данной статье определены 

перспективы использования проектной методики в обучении переводу текстов гуманитарной и технической 

направленности, а также обоснована ее приоритетность при формировании профессиональной переводческой 

компетенции в условиях высшего учебного заведения. Кроме того, произведен обзор основных способов 

моделирования преподавателями процесса обучения с использованием линейного и интегративного подходов, а 

также выделены несомненные преимущества последнего для подготовки квалифицированных переводчиков 

отраслевых языков. 

Ключевые слова: интегративный подход, коммуникативная память, переводческая компетенция, 

проектный метод обучения, технолект. 

 

Y.V. Byalkivska. Methodology of project-based teaching sectoral translation. This article deals with the 

perspectives of using project-based teaching sectoral translation and interpretation in the fields pertaining to humanities and 

technical sciences, giving a special focus to its priorities in building up professional translator’s competence within the 

constraints of the higher educational establishment curriculum. Furthermore, the main ways of modeling the teaching 

process with the help of the linear and integrative approaches have been put under close scrutiny of psychology, pedagogy 

and translation studies, thus bringing into light the apparent advantages of the latter when training field translators and 

interpreters. 

Key words: integrative approach, communicative memory, competence in translating and interpreting, project-based 

teaching, technolect. 

 

Сьогодення методики навчання перекладу – це процес становлення, пошуку 

оптимальних рішень і нових підходів. Проблематика даної галузі лише нещодавно згуртувала 

навколо себе методистів, лінгвістів і перекладознавців, які зголосилися йти у напрямку 

підготовки висококваліфікованих перекладацьких кадрів. Зараз невдивовижу почути про 

конференцію (а нинішнє суспільство тяжіє до інтегративного підходу), де представлені 

актуальні питання перекладу як комплексної системи, до складу якої входить і граматика, і 
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стилістика, і теорія комунікації, і термінознавство, і навіть психолінгвістика. Однак, 

незважаючи на вищезгадані науково-практичні заходи та певну кількість статей, що з певною 

регулярністю з’являються у фахових виданнях, дисертаційні дослідження зі спеціальності 

«Методика навчання перекладу» обчислюються одиницями. Все це свідчить про те, що 

вітчизняна наукова думка ще не готова дати чітку і вичерпну відповідь на питання: Що саме 

необхідно для того, щоб в нашій країні на державному рівні проводилось якісне навчання 

перекладачів?    

Особливо це стосується навчання галузевого перекладу, де в оформленому вигляді 

існують скоріше різні погляди та набір практичних рекомендацій, а не єдина дидактична 

концепція. Проте соціальне замовлення на представників даної спеціальності невпинно зростає. 

Це пов’язане передусім із помітним пожвавленням міжнародної торгівлі, появою великої 

кількості міжнародних галузевих стандартів та нормативних документів, інтенсивним обміном 

знаннями в міжнаціональному науковому та інформаційному просторі. Саме тому навчання 

галузевому перекладу виходить на перший план. У той же час підготовка кадрів даного 

профілю пов’язана з низкою завдань, які потребують вирішення. Тут варто згадати про те, що 

переклад – надзвичайно вибагливий вид інтелектуальної діяльності. З цієї причини виникають 

складнощі в тому аспекті, що за термін у п’ять років потрібно підготувати спеціаліста, який 

добре орієнтуватиметься в полікультурному середовищі, буде обізнаним із так званим 

«звичаєвим правом» 2-3 країн, відповідно знатиме 2-3 іноземні мови, принаймні 4-5 

терміносистем – найбільшим попитом користуються юриспруденція, економіка з усіма її 

підгалузями, медицина. Щодо технічних галузей, то для перекладача, який бажає опанувати їх 

на професіональному рівні може виявитися замало і усього життя – за досить приблизними 

підрахунками, в одному Національному Технічному університеті України (колишній Київський 

політехнічний інститут) більше, ніж 17 факультетів (без урахування Факультету лінгвістики) та 

ще 8 інститутів (а на кожному в середньому по п’ять напрямків спеціалізації) готують фахівців 

технічного профілю. Маємо 125 підмов, кожній з яких притаманний власний стиль, власні 

терміни і власні жаргонізми. Звичайно, професійні цілі мають бути реалістичні і досяжні, але 

складність ситуації не може виключати можливості підготовки молодих фахівців з ґрунтовними 

знаннями в провідних технічних галузях та базовими в більш вузькоспеціалізованих. А для 

цього вітчизняна освіта потребує (не обов’язково вітчизняну) методику навчання, яка б 

дозволила за досить короткий строк озброїти майбутніх перекладачів всіма необхідними для 

виконання професійних функцій знаннями, навичками та уміннями. Пошук інтегрованої 

методики, яка б задовольняла всім перерахованим потребам зумовлює а к т у а л ь н і с т ь  

даної роботи. 
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З огляду на те, що переклад поєднує в собі велику кількість дисциплін, методика його 

навчання має бути орієнтована на комплексний підхід. Найбільш оптимальною тут мислиться 

проектна робота, обґрунтування доцільності використання якої в навчанні галузевого перекладу 

є м е т о ю  даної статті. Відповідно, о б ’ є к т о м  вивчення є структура і зміст даної методики, 

а п р е д м е т о м  – специфіка її функціонування в програмі підготовки фахівців даної галузі. 

М а т е р і а л о м  дослідження, у свою чергу, слугує фахова німецькомовна, україномовна та 

російськомовна література наступних напрямків: когнітивна психологія та психологія 

мнемічних явищ, що супроводжують розумову діяльність людини, проблематика визначення 

основних віх у процесі формування перекладацької компетенції, а також застосування 

проектної методики для стимулювання творчої, мисленнєвої та пізнавальної діяльності 

студентів як суб’єктів навчання.  

Цілком очевидно, що проектна робота стала невід’ємною складовою професійного життя, 

певним мірилом досягнень і віх на шляху до професіоналізму. Зараз все більше фірм 

організовує свою діяльність саме проектним чином, не виключення становлять і різноманітні 

бюро перекладів, де вже міцно закріпила свої позиції номінація «перекладацький проект». 

Дійсно, реалізація останнього, як визначають керівники установ, що надають перекладацькі 

послуги, пов’язана з низкою послідовних дій. Беручи до уваги лише процедурний бік, 

безпосередньо пов’язаний з перекладом, можна назвати наступні кроки: 1) ознайомлення зі 

зразками перекладів з даної тематики; 2) вивчення корпоративних глосаріїв (коли в замовника 

працює хоча б один штатний перекладач) або з так званою ТМ (translation memory), тобто 

особливими системами накопичення перекладів – на випадок існування в компанії власної 

традиції вживання галузевої термінології; 3) консультація з інженерами та іншими фахівцями. 

Ці дії можна об’єднати в одну групу – попереднього перекладацького аналізу. На власне 

перекладацькому етапі здійснюється ще один комплекс взаємопов’язаних логічних та мовних 

операцій. І якщо організацію першої частини перекладацької роботи частково перебирають на 

себе менеджери проектів у перекладацьких бюро, то друга – це справа суто перекладацької 

відповідальності й компетентності, до яких мають підготувати відповідні освітні заклади. 

Зрозуміло, що навчання галузевого перекладу в жодному разі не повинно обмежуватися 

компетенціями в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі. Компетенція в перекладі – поняття 

значно ширше. Як зазначає Л.М. Черноватий, окрім мовленнєвої, дана компетенція включає 

техніку здійснення усного та письмового перекладу й уміння виконувати ті види робіт, які теж 

певним чином його стосуються, а саме: анотування та реферування [4, с. 192]. До того ж, для 

майбутнього спеціаліста не зайвими будуть і навички редагування та корекції перекладеного 

тексту. 
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У світлі цих питань, необхідно розглянути, що пропонують нам проектні методи. В 

зарубіжній методиці існує два способи навчання іноземних мов за допомогою проектів – 

лінійний спосіб Кальвіна Вудварда та інтегративний спосіб Чарльза Річардса. Перший 

передбачає попередній розвиток мовленнєвих навичок й умінь, а виконання проекту 

відбувається в межах мовленнєвої практики. Другий, в свою чергу, базується на формуванні 

цих складових мовленнєвої компетенції під час роботи над проектом. Як зазначає Арванітопуло 

Е.Г. [2, с. 7], інтегративний метод на практиці дає кращі показники ефективності. Для навчання 

перекладачів доцільним мислиться використання другого способу організації проектної роботи, 

який виявляється значно ближчим до змісту перекладацької діяльності. Підтвердження цьому 

можна знайти проаналізувавши зміст роботи перекладача. В ході опрацювання тексту можна: а) 

отримати знання з певної галузі (в контексті вивчення довідкової літератури), б) запам’ятати 

певну кількість термінів (під час укладання галузевого словника), в) ознайомитися зі 

стилістичним оформленням текстів того жанру, до якого належить даний текст, г) опанувати 

практичне використання перекладацьких трансформацій, д) навчитися основам редагування (на 

етапі контролю), е) осягнути на прикладі власних можливих неадекватностей тонкощі, 

пов’язані з відтворенням концептів першоджерела цільовою мовою (на етапі аналізу і 

обговорення перекладацьких помилок). В межах інтегрованої діяльності студенти мають 

можливість зрозуміти цільове призначення і практичну цінність деяких дисциплін, що 

вивчаються і, на перший погляд, до перекладу близького відношення не мають. Все це 

сприятиме підвищенню мотивації до навчання.  

Наприклад, деяким студентам факультету Лінгвістики НТУУ «КПІ» досить довго було не 

зрозуміло, навіщо їм, перекладачам, така дисципліна як Основи інтелектуальної власності. 

Насправді, лише фахівець з досвідом роботи знає напевно, які труднощі при перекладі 

виникають через необхідність відтворення цільовою мовою таких елементів як рідкісні 

торгівельні марки чи товарні знаки та які юридичні аспекти можуть бути тісно пов’язаними з 

перекладом. Проте, якщо студентів із самого початку залучати до виконання відповідних 

проектів, знайомити з негативними наслідками неточного перекладу, влаштовувати 

консультації фахівців, то подібним питанням просто не буде місця і процес навчання 

відбуватиметься більш конструктивно. На нашу думку, подібні перекладацькі проекти слід 

організовувати перед початком лекційних і практичних занять з багатьох дисциплін. Зусилля 

викладачів практичних курсів не будуть марними і знання того, «навіщо це потрібно» 

переконає скептично налаштовану сучасну молодь в необхідності витрачати дорогоцінний час 

на такий малозрозумілий предмет як Теорія мовної комунікації, чи дещо узагальнений Вступ до 
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мовознавства, або «невідомо навіщо» об’єднаний курс Основи інформатики та прикладної 

лінгвістики.  

Зрештою проектна методика стимулює не тільки інтерес до пізнавальної діяльності, а й 

формує у студентів свідомий підхід до власної освіти. На цьому, звичайно, переваги даної 

форми навчання не вичерпуються. Але які саме позитивні надбання для формування 

компетенції в галузевому перекладі пропонує метод проектів можна визначити лише 

розглянувши проблематику питання більш детально. Основні термінологічні труднощі 

викликає, по-перше, багатозначність термінів, по-друге, різна стилістика та манера викладу 

матеріалу в різних галузях та різних мовах, по-третє, відставання словників від реальних 

процесів, що відбуваються в межах терміносистем, по-четверте, проблема уніфікації ще не 

усталеної термінології, і, по-п’яте, вміння читати креслення (якщо переклад стосується суто 

технічних текстів). Визначивши «камені спотикання» необхідно виробити методику їх 

уникнення.  

Співробітництво між факультетами/інститутами та спільні проекти дозволяють майбутнім 

перекладачам набути досить цінного досвіду, а іншим учасникам – отримати новітню 

літературу.  В Національному технічному університеті України існують надзвичайно 

сприятливі умови для підготовки галузевих перекладачів, оскільки в межах перекладацької 

практики студентам пропонується взяти участь у проектах перекладу оригінальних навчальних 

посібників та довідкової літератури. Факультети-замовники тісно співпрацюють зі студентами-

філологами, надають консультації, обговорюють проблеми галузевої термінології, працюють 

над розробкою термінів в тих випадках, коли в «технолектах» (термін В.І. Карасика) або 

«спеціолектах» (за Р.Г. Котовим, С.Є. Нікітіною) цільової мови (особливо це стосується 

української) є суттєві прогалини. Майбутні філологи, у свою чергу, після термінознавчої 

коректури фахівців шліфують стильове та мовне оформлення. Крім очевидної користі від такої 

співпраці є ще певний психологічний нюанс. Спілкуючись з представниками інших галузей 

знань майбутні перекладачі нарешті ідентифікують себе у світі спеціалістів, відчувають і те, що 

вони належать до представників певного фаху, які мають свою спеціальну мову та свій 

професійний жаргон. Нагода продемонструвати власні знання, вміння та навички, а також 

очікування від них певного рівня професіоналізму (зрозуміло такого, якого може досягти 

студент) позитивно впливає не тільки на самооцінку, але й на бажання виправдати покладені на 

них сподівання, зарекомендувати факультет та справити певне враження про престиж професії. 

Менш масштабні проекти, наприклад, ті, які можна реалізувати в рамках навчального 

плану передбачають роботу з термінологією. Основна вимога – проблемність та актуальність 

для аудиторії. Завершується проект, як правило, створенням певного продукту або вирішенням 
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проблемного завдання шляхом використання таких «технік опрацювання матеріалу» як 

узагальнення, створення протоколів за ключовими словами/фразами, реорганізація та 

моделювання логічних блоків інформації для їх подальшого представлення в аудиторії [5, с. 

420]. На початку курсу студентам можна запропонувати зібрати інформацію про перекладацькі 

хиби та комічні ситуації, в яких можуть опинитися непрофесіонали. Оскільки переважна 

більшість майбутніх перекладачів все-таки навчається за покликанням, вони отримають 

справжнє задоволення і від пошуку, і від презентації мовних сміховинок. Певна порція 

здорового гумору позитивно позначається на запам’ятовуванні. До того ж, розмірковування над 

негативними наслідками і примірювання на себе образу філолога-профана (звичайно ж із 

небажанням потрапити в курйозне становище) перетворить студентів не те що в активних, а 

навіть в ініціативних учасників процесу формування компетенції в галузевому перекладі.  

Для подальших проектів можна формувати групи зацікавлених певною тематикою, де 

кожна група представлятиме свою підгалузь. Якщо ми маємо справу з юриспруденцією, це 

може бути термінологічна підсистема, наприклад, трудового, сімейного, громадянського, 

житлового, земельного чи митного кодексу. Вивчення групами підтем, а не різних тем дозволяє 

як забезпечити рівномірність засвоєння галузевої термінології, так і певним чином врахувати 

інтереси студентів – отже, створити всі умови для того, щоб засвоєння матеріалу було 

продуктивним. Для найбільшої ефективності навчання слід також враховувати психологічні 

аспекти проектної роботи, такі як комунікативна пам’ять (коли запам’ятовування відбувається 

за посередництвом міжособистісної комунікації) та ефект ремінісценції, (феномен пам’яті, коли 

об’єм наявного в ній матеріалу збільшується з плином часу, тобто при відстрочці відтворення 

згадується значно більше інформації, ніж безпосередньо після запам’ятовування) [3, с. 80]. 

Найбільш результативно даний механізм можна використовувати, коли часова відстань між 

фінальною підготовкою до презентації напрацювань групи і самою презентацією складатиме 2-

3 дні. 

Ще одним значущим елементом проектної роботи є можливість розвитку необхідних 

навичок аналітичного пошуку, в якому реалізуються три принципи пізнання: 1) «спорідненість» 

– сприйняття одного об’єкту призводить до переміщення думки на інший, схожий до нього 

об’єкт; 2) «суміжність» – згадування одного об’єкту призводить до згадування інших об’єктів 

цього ж класу; 3) «причина і дія» – розмірковування про причину призводить до 

розмірковування про дію, що відбувається за нею [1, с. 7]. З огляду на те, що перекладацька 

діяльність – це завжди обробка, трансформація та перетворення мовленнєвого матеріалу і тому 

скоріше продукція з вихідними даними, ніж репродукція – аналітичне мислення для 

перекладача як повітря. Без нього – суцільні хиби та неадекватності і стилістична незграбність 
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замість живої насиченої мови. Крім цього, пізнання за спорідненістю, суміжністю та причинно-

дієвими відношеннями допомагає автоматизувати навички оперування власною пам’яттю. 

Відомо, що її об’єм складають змістові блоки, доступ до яких реалізується через логічні зв’язки. 

Іноді, коли ці зв’язки не стійкі, чи не міцні, або не достатньо розвинені навички видобування 

інформації з ніш пам’яті, з’являється прикре відчуття того, що слово (в даному випадку 

галузевий термін) впізнане, проте не згадується. Частіше стирається з пам’яті план змісту, 

рідше план вираження, тобто зовнішня форма слова, яка, на відміну від внутрішньої, якщо і 

забувається, то лише частково, і виявляє себе в помилках у правописі. А проектна методика 

навчання дозволяє налагодити ці зв’язки та механізми логічних переходів, що сприяє 

максимізації використання пасивного термінологічного словника. 

Звертаючись до технічної сторони проектної роботи, необхідно відмітити, що 

використання аудіовізуальних технічних засобів для підготовки проекту, інтерактивних дошок 

та проекторів під час його презентації, створює умови надходження та фіксації інформації 

одночасно різними каналами сприйняття (зоровим, слуховим, а під час оперування технічними 

засобами, руху та виконання різнопланових дій – кінестетичним). Тому студенти з різними 

типами мислення мають змогу найбільш інтенсивно опановувати навчальний матеріал.  

Підсумовуючи, слід наголосити на тому, що п е р с п е к т и в а  дослідження ефективності 

застосування проектної методики в навчальному процесі, що відбувається на теренах 

філологічних факультетів вищих навчальних закладів, полягає в тім, що саме проектні методи 

навчання галузевого перекладу створюють передумови для активізації не тільки когнітивних 

процесів пізнання, але й механізмів запам’ятовування. З іншого боку, широкі можливості 

моделювання проектної роботи дозволяють, наприклад, організувати групи студентів таким 

чином, щоб вони «занурились» у певну тематику, оформили її аудиторну презентацію, 

розробили комплекс вправ для контролю її засвоєння іншими групами і стали експертами з 

термінології даної галузі знань. Тут варто згадати про функціонування досить відомого 

методичного принципу «навчаючи – учусь», який з великим успіхом на тлі використання 

проектних технологій можна застосовувати і в навчанні галузевого перекладу. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  

У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

І.Ю. Голуб (Львів) 

 

У статті аналізуються результати експериментального навчання майбутніх перекладачів міжкультурного 

спілкування німецькою мовою з метою формування у них соціокультурної компетенції шляхом розвитку їх 

соціокультурної сенсибілізації. Із цією метою автор розглядає наступні аспекти: проблема контролю 

соціокультурної компетенції, підготовка і проведення експерименту, опис, аналіз та інтерпретація його 

результатів. 

Ключові слова: методичний експеримент, соціокультурна компетенція, соціокультурна сенсибілізація. 

 

И.Ю. Голуб. Результаты экспериментальной проверки эффективности методики формирования 

социокультурной компетенции будущих переводчиков. В статье анализируются результаты 

экспериментального обучения будущих переводчиков межкультурного общения немецким языком с целью 

формирования их социокультурной компетенции путём развития их социокультурной сенсибилизации. С этой 

целью автор рассматривает следующие аспекты: проблема контроля социокультурной компетенции. подготовка и 

проведение эксперимента, описание, анализ и интепретация его результатов. 

Ключевые слова: методический эксперимент, социокультурная компетенция, социокультурная 

сенсибилизация. 

 

I. Holub. Experimental check results of sociocultural competency formation methodology of future 

translators. The article focuses on analysis of experimental German language teaching results of future intercultural 

communication translators to form their sociocultural competency by means of sociocultural sensibilisation methodology. 

The author considers the following aspects: problem of sociocultural competency control, preparation and conduct of the 

experiment, description, analysis and interpretation of the results. 

 Key words: methodical experiment, sociocultural competency, sociocultural sensibilisation. 

 

А к т у а л ь н і с т ь :  Формування у тих, хто вивчає іноземну мову (ІМ), соціокультурної 

компетенції (СКК) як здатності орієнтуватись у іншій культурі, адекватно діяти у ситуаціях 
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міжкультурного спілкування і/або виконувати функції посередника у міжкультурній 

комунікації традиційно перебуває у полі зору фахівців із методики викладання ІМ. 

П о с т а н о в к а  п р о б л е м : Специфікою нашого дослідження є формування СКК у 

майбутніх перекладачів на заняттях із німецької мови (НМ) як другої ІМ шляхом розвитку їх 

соціокультурної сенсибілізації (СКС), у склад якої входять, з нашої точки зору, поняття 

„соціокультурне усвідомлення” і „соціокультурна чутливість”. Тобто у процесі формування 

СКК тим, хто вивчає ІМ, необхідно усвідомити вплив культури на сприймання світу, на мову і 

спілкування, а також розвинути чутливість до форм вияву соціокультурних явищ у мові і 

комунікації. Обґрунтована і розроблена нами методика дозволяє оволодіти загальними 

міжкультурними вміннями щодо розуміння іншої культури і міжкультурного спілкування. 

(Докладніше про методику розвитку СКС у [2]. Кожна нова методика вимагає 

експериментальної перевірки, тому з 16 лютого по 10 червня 2009 року у Національному 

університеті „Львівська політехніка” був проведений методичний експеримент. М е т о ю  цієї 

статті є аналіз результатів експериментального навчання. При цьому нашим з а в д а н н я м  є 

розглянути наступні аспекти: проблема контролю СКК, підготовка і проведення експерименту, 

опис, аналіз та інтерпретація його результатів. Отже, о б ’ є к т о м  нашого дослідження є 

процес навчання іншомовної міжкультурної комунікації, а п р е д м е т о м  ― 

експериментальне навчання майбутніх перекладачів. 

У ході підготовки експерименту нами було сформульовано гіпотезу: досягти високого 

рівня сформованості СКК у студентів, майбутніх перекладачів що вивчають НМ як другу ІМ, 

можливо за умови застосування в процесі навчання іншомовного міжкультурного спілкування 

обґрунтованої і розробленої методики розвитку СКС, використання запропонованої підсистеми 

вправ, а також вибору оптимальної варіанту виконання цих вправ. 

Мета експерименту – перевірка ефективності розробленої методики формування у 

студентів СКК, доцільності та адекватності використання розробленої підсистеми вправ, а 

також порівняння ефективності двох варіантів виконання таких вправ. 

На основі визначеної мети експерименту та за кількістю варіантів вирішення проблеми 

ми обрали природний вертикально-горизонтальний відкритий експеримент [4, с.26-36]. Його 

вертикальний характер дав змогу зробити висновок про загальну ефективність розробленої 

методики формування у студентів СКК у межах навчальної дисципліни “НМ як друга ІМ” та 

запропонованої нами підсистеми вправ. Горизонтальна складова дозволила дослідити характер 

розвитку СКС і полягала у порівнянні двох варіантів виконання розробленого нами комплексу 

вправ. 
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Неварійованими величинами були: методика навчання, підсистема і комплекс вправ з 

однаковою кількістю вправ, тривалість експериментального навчання, кількість занять, 

завдання перед- та післяекспериментальних зрізів, викладач, склад учасників 

експериментального навчання, критерії оцінювання рівня розвитку СКС. 

Протиставляючи по горизонталі різні варіанти виконання комплексу вправ, ми прагнули 

виявити, за яких умов організації навчального процесу найбільш ефективно відбувається 

розвиток СКС. Тому варійованою величиною у експерименті стала різна ступінь концентрації 

вправ на кожному з етапів формування СКК через СКС, а саме: 

1. Виконання сенсибілізаційних вправ кожного етапу формування СКК розподілено 

приблизно рівномірно на всі заняття циклу навчання — неконцентрована форма 

виконання вправ. 

2. Виконання сенсибілізаційних вправ здійснюється на одному-двох заняттях наприкінці 

кожного мікроциклу, які повністю присвячені СКС– концентрована форма виконання 

вправ. 

Представимо зміст і структуру методичного експерименту у таблиці.  

Таблиця 1 

Зміст і структура проведення експериментального навчання 
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№ Етапи експерименту 

Час 

прове-

дення 

К-ть 

годин 

Кількість 

груп/учасників 
Основні завдання 

1 

Передекспе-

риментальний зріз 

(письмове тестування) 

16.02-

17.02 

2009 

 

2 
4 групи 

50 студентів 

Визначення 

вихідного рівня 

розвитку СКС 

2 
Експериментальне 

навчання 

19.02 –

10.04 

2009 

 

30 
4 групи 

50 студентів 

Перевірка 

ефективності 

розробленої 

методики та 

варіантів виконання 

вправ 

3 

Проміжний зріз  

(у формі виконання 

завдань для 

самоаналізу) 

13.04.-

17.04 

2009 

2 
4 групи 

50 студентів 

Фіксація очікуваних 

змін у рівні розвитку 

СКС 

4 
Експериментальне 

навчання 

20.04 –

05.06 

2009 

 

30 
4 групи 

50 студентів 

Перевірка 

ефективності 

розробленої 

методики та 

варіантів виконання 

вправ 

5 

Післяекспе-

риментальний зріз 

(письмове тестування та 

виконання завдань для 

самоаналізу) 

08.06-

10.06 

2009 

 

4 
4 групи 

50 студентів 

Визначення 

кінцевого рівня 

розвитку СКС 

6 

Обробка, аналіз та 

інтерпретація 

результатів 

експерименту 

11.06-

30.06 
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Однією з засад успішного проведення методичного експерименту є вирішення 

проблеми контролю СКС як певного рівня розвитку СКС. Для здійснення контролю СКК 

потрібно визначити об’єкти і критерії оцінювання рівня розвитку СКС. Для їх визначення 

необхідно виходити із соціокультурних сенсибілізаційних вмінь, знань і навичок [2], у яких 

поєднані лінгвістичні і психологічні характеристики, та етапів формування СКК. У ході 

дослідження було визначено 5 етапів формування СКК і 5 груп соціокультурних 

сенсибілізаційних умінь. Для кожної групи вмінь (об’єкти контролю) ми сформулювали 

відповідний критерій контролю:  

Вміння студентів здійснювати контроль власної культурної детермінованості при 

сприйманні феноменів чужої культури та розмежовувати при сприйманні аспекти власне 

сприймання, інтерпретації і оцінки оцінюється за критерієм контролю власного сприймання 

рідної та іншомовної культур (1).  

Для оцінки вміння студентів розкривати соціокультурний потенціал значень лексичних 

одиниць, мовних дій і моделей поведінки використовується критерій розкриття 

соціокультурних фонових значень одиниць мови і мовлення (2). 

Перевірити вміння студентів переймати перспективу представників іншої культури, 

порівнювати явища у різних культурах, усвідомлено обходитися з стереотипами дозволяє 

критерій адекватного співставлення та порівняння явищ у різних культурах (3). 

Оцінювати вміння студентів, аналізувати ситуації міжкультурного спілкування, 

визначати соціолінгвістичні і культурологічні фактори, які спричинили соціокультурні 

відмінності і непорозуміння у поведінці, застосовувати існуючі стратегії міжкультурного 

спілкування та виробляти нові відповідно до конкретної ситуації і комунікативної мети можна 

за допомогою критерію аналізу міжкультурних непорозумінь (4). 

Контроль професійного вміння студентів, майбутніх перекладачів, помічати недоліки у 

перекладі, які пов’язані з соціокультурними факторами, застосовувати при перекладі відповідні 

соціокультурні стратегії відбувається за критерієм врахування при перекладі соціокультурних 

факторів (5). 

Проблему організації контролю рівня розвитку СКС ми вирішити за допомогою 

письмового тесту із змодельованими ситуаціями міжкультурного спілкування, причому 

міжкультурною комунікацією у широкому розумінні вважаємо роботу студентів з автентичним 

іншокультурним матеріалом при виконанні певних комунікативних завдань: студент – 

представник однієї культури, а автентичний матеріал – представляє іншу культуру, за 

допомогою завдання створюється прецедент міжкультурного спілкування. Завдання тесту 

провокували студентів до вияву СКС. Форми її прояву фіксувалися і аналізувалися за 
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допомогою описаних вище критеріїв при перевірці тесту викладачем. Критеріально-аналітична 

шкала [5, с. 14] для вимірювання рівня прояву кожного з сенсибілізаційних умінь як об’єктів 

оцінювання дала змогу визначити рівень СКС студентів при виконанні кожного тестового 

завдання. 

Нами було сформульовано п’ять основних об’єктів і відповідних критеріїв для 

контролю рівня сформованості СКК, тобто рівнів розвитку СКС. Рівень розвитку СКС за 

кожним критерієм оцінювався від 0 до 20 балів (разом 100 балів) за такою шкалою: 

Таблиця 2 

Шкала оцінки рівня розвитку соціокультурної сенсибілізації 

0-5 балів показник за даним критерієм майже відсутній 

6-10 показник за даним критерієм має не достатньо чітко виражені ознаки 

11-15 показник за даним критерієм має достатні ознаки 

16-20 показник за даним критерієм має повністю виражені ознаки 

 

З метою об’єктивної оцінки рівня сформованості СКК показники рівня розвитку СКС 

визначались за такою схемою: 1) по кожному з критеріїв за критеріально-аналітичною шкалою 

обраховувались набрані студентами бали; 2) набрані по кожному критерію бали сумувались; 3) 

підраховувався коефіцієнт навченості (К) за формулою В.П. Беспалька [1]: , де а – 

кількість набраних балів за всіма критеріями, n – максимальна кількість балів, відведених для 

оцінки рівня розвитку СКС. При цьому рівень розвитку СКС вважався задовільним, якщо К 

становив не менше 0,7. У нашому випадку максимальна кількість балів для оцінки рівня 

розвитку СКС складала 100, отже нижня межа навченості для оцінки СКК становила 70 балів. 

Учасниками експерименту були студенти третього курсу спеціальності „Прикладна 

лінгвістика” у Національному університеті „Львівська політехніка”, які вивчали НМ як другу 

ІМ. Вони склали чотири експериментальні групи (ЕГ): ЕГ-1 (12 осіб), ЕГ-2 (13 осіб), ЕГ-3 (13 

осіб), ЕГ-4 (12 осіб). Загалом у експерименті взяло участь 50 студентів. 

Результати передекспериментального зрізу (у формі письмового тесту) та їх аналіз 

засвідчили, що рівень сформованості соціокультурних сенсибілізаційних умінь не був 

задовільним у жодній групі (табл. 3). Це пояснюється браком у студентів досвіду у 

міжкультурному спілкування в результаті відсутності систематичної та цілеспрямованої роботи 

із розвитку СКС на практичних заняттях з обох ІМ. 
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Таблиця 3 

Порівняльна таблиця середніх показників перед- та післяекспериментального зрізів рівня 

розвитку соціокультурної сенсибілізації у студентів (коефіцієнт навченості) 

Групи 

Зрізи 

Приріст Передекспери-

ментальний 

Післяекспери-

ментальний 

ЕГ-1 0,36 0,83 0,47 (в 2,3 рази) 

ЕГ-2 0,32 0,75 0,43 (в 2,3 рази) 

ЕГ-3 0,31 0,73 0,42 (в 2,4 рази) 

ЕГ-4 0,36 0,74 0, 38 (в 2,1 рази) 

 

Експериментальне навчання проводилось у природних умовах. Формування СКК у 

студентів шляхом розвитку їхньої СКС відбувалось поетапно на відібраному нами матеріалі, що 

відповідав темам, які розглядались на заняттях у шостому семестрі згідно із програмою 

навчання курсу „НМ як друга ІМ”. Тобто, для проведення експерименту нами було адаптовано 

до методики СКС обов’язковий навчальний матеріал з даної дисципліни у відповідному 

семестрі. З цією метою ми вводили у тематичні розділи (проблемно-тематичні комплекси), які 

розглядались на заняттях згідно навчальної програми, завдання на сенсибілізацію, не 

порушуючи загальної структури розділу, тематичної і комунікативної спрямованості навчання. 

В експериментальному навчанні ми перевіряли ефективність двох варіантів виконання 

розроблених нами вправ (варійована величина): у ЕГ-1 і ЕГ-2 застосовувалась неконцентрована, 

у ЕГ-3 та ЕГ-4 концентрована форма виконання вправ 

У процесі проведення експерименту ми спостерігали за діяльністю студентів під час 

виконання сенсибілізаційних завдань. При виконанні перших запланованих вправ (на 

сенсибілізацію до особливостей сприймання рідної та іноземної культур) [3] у всіх ЕГ 

підтвердились результати передекспериментального зрізу: студенти не звикли піддавати 

рефлексії власне сприймання і поведінку. Але у подальшому учасники експерименту почали 

поступово замислюватись над особливостями власного сприймання і поведінки при контакті з 

іншою культурою. Вони відчували задоволення від усвідомлення тих моментів у взаємовпливі 

культур, яких раніше не помічали або не звертали на них увагу. Вміння студентів піддавати 

власну і чужу поведінку та сприймання рефлексії формувалось від вправи до вправи, від етапу 

до етапу: якщо у першому етапі експериментального навчання лише 2-4 студентів у кожній 

групі могло дати вірну відповідь на питання викладача, які ставились на етапі соціокультурної 
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рефлексії, то вже на початок другого етапу практично всі студенти у всіх групах успішно брали 

активну участь у евристичній бесіді, у формі якої відбувалась рефлексія. Під час виконання 

вправ студенти опирались на соціокультурні знання та вміння, отримані при вивченні АМ і 

одночасно використовували здобуті під час експериментального навчання міжкультурні знання 

та вміння для аналізу явищ англомовних культур. Загалом наші спостереження за процесом 

експерименту підтвердили формування у студентів СКК шляхом розвитку їх СКС. 

Проміжний зріз, який проводився у формі заповнення листків із завданнями для 

самоаналізу (студенти аналізували власну поведінку під час виконання вправ із 

соціокультурною рефлексією) дозволив стверджувати, що в процесі експериментального 

навчання відбувається розвиток СКС студентів і формується їх СКК.  

Під час другої серії експериментального навчання продовжувалася робота над 

поетапним розвитком СКС студентів. Вони виконували вправи для сенсибілізації до 

міжкультурного спілкування та до впливу соціокультурних факторів на здійснення перекладу. 

Евристичні бесіди і дискусії стали на цьому етапі експериментального навчання дуже жвавими і 

часто виходили за рамки часу відведеного на їх проведення. Звичайно, окремі студенти 

продовжували потрапляти у «культурні пастки»: вони не завжди помічали «психологізацію 

свого сприймання» або піддавалися впливу стереотипів, проте їхні одногрупники помічали 

необ’єктивність і упередженість своїх друзів і заперечували їм. Загалом були помітні зміни у 

діяльності студентів у порівняння з першою серією навчання. Студенти застосовували здобуті 

раніше сенсибілізаційні вміння, і використовували стратегії міжкультурного спілкування при 

роботі над завданнями до вправ та на етапах рефлексії. Відчувалась більша впевненість 

студентів у підході до розгляду соціокультурних явищ: познайомившись з завданням вони 

відразу приступали до роботи над ним, а не перебували у замішанні як це бувало на 

початковому етапі експерименту. Інтерес і позитивне ставлення до виконання вправ 

спостерігалось під час всього експериментального навчання. Таким чином, аналіз процесу 

експерименту під час другої серії експериментального навчання виявив подальший розвиток 

СКС студентів. 

Останній етап експериментального дослідження – післяекспериментальний зріз, метою 

якого було визначити підсумковий рівень розвитку СКС. Післяекспериментальний зріз був 

аналогічним до передекспериментального зрізу. Відмінним було те, що паралельно з 

виконанням даного зрізу студенти заповнювали листки із завданнями для самоаналізу. 

Об’єктом аналізу студентів були їх власні дії при виконанні завдань тесту. У цілому рівень 

сформованості соціокультурних сенсибілізаційних умінь виявився достатнім у всіх 

експериментальних групах. При порівнянні середніх показників рівня розвитку СКС студентів 
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у перед- та післяекспериментальному зрізах загалом (сума середніх показників за всіма 

критеріями) спостерігався вагомий приріст, що свідчить про значне вдосконалення СКС 

студентів на етапі завершення експерименту (табл. 3). 

Із таблиці 3 видно, що середні показники післяекспериментального зрізу (середні К) за 

всіма критеріями у всіх ЕГ: ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3, ЕГ-4 є приблизно однакові (відмінності у 0,05 не є 

для за наших умов проведення експерименту вагомими). Це ж стосується і приростів К із всіх 

показників, що вказує на однакову ефективність неконцентрованої і концентрованої форм 

виконання вправ. 

Аналіз показників післяекспериментального зрізу та порівняння показників перед- та 

післяекспериментального зрізів підтвердили ефективність розробленої нами методики 

формування СКК у студентів, МП. Відповіді студентів на завдання самоаналізу свідчать, про 

усвідомлення ними суті СКК і вміння помічати ознаки сформованості цієї компетенції у себе. 

Навіть якщо припустити, що самооцінка студентів є доволі суб’єктивною (можливо, дещо 

завищеною), очевидним є факт розвитку їх соціокультурного усвідомлення та чутливості, тобто 

підвищення рівня їх СКС. 

Висновки Таким чином, результати експериментального навчання, вірогідність і 

надійність яких була перевірена за допомогою статистичного аналізу, цілком підтвердили 

висунуту нами основну гіпотезу, тому розроблену нами методику формування СКК на заняттях 

з НМ у МП за допомогою розвитку СКС можна вважати ефективною. 

У нашому експериментальному дослідженні поряд з контролем СКС ми проводили 

додатковий контроль мовленнєвих компетенцій (у читанні та писемному мовленні) з метою 

перевірити додаткову гіпотезу експерименту: вправи з соціокультурною рефлексією позитивно 

впливають на формування мовленнєвих компетенцій. За результатами тестів на читання та 

оцінювання створених студентами текстів-описів (дані тести були інтегровані у тести на 

контроль СКК під час перед- і після експериментального зрізів) наша гіпотеза підтвердилася. 

Методика формування СКК студентів шляхом розвитку їхньої СКС розкриває нові 

можливості у формуванні даної компетенції. Її можна використовувати не лише при навчанні 

міжкультурного спілкування ІМ, а й при укладанні підручників та посібників для навчання 

іншомовного спілкування та перекладу, при розробці спецкурсів із міжкультурної комунікації. 

Дані напрямки вважаємо п е р с п е к т и в н и м и  для наших подальших досліджень. 
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УДК 811.111’25 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  

У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ-СИНХРОНІСТІВ 

Т.Г. Кириченко (Київ) 

 

У статті представлена загальна характеристика усної перекладацької компетенції, визначені основні навички 

та вміння, якими має оволодіти студент в процесі формування професійної перекладацької компетенції; розглянуто 

специфіку навичок і вмінь усного перекладу, виділено низку основних специфічних професійних умінь і навичок 

усного перекладу; представлена класифікація навичок й уміннь усного перекладу, за ступенем їх близькості з 

навичками й уміннями власне мовленнєвих умінь аудіювати, читати й говорити. 

Ключові слова: навички й уміння усного перекладу, синхронний переклад, усна перекладацька 

компетенція. 

 

Т.Г. Кириченко «Формирование профессиональной переводческой компетенции у будущих 

переводчиков-синхронистов». В статье представлена общая характеристика устной переводческой компетенции, 

определены основные навыки и умения которыми должен овладеть студент в процессе формирования 

профессиональной переводческой компетенции; рассмотрена специфика навыков и умений устного перевода, 

выделено ряд основных специфических профессиональных умений и навыков устного перевода; представлена 

классификация навыков и умений устного перевода, по степени их близости с навыками и умениями собственно 

речевых умений аудировать, читать и говорить.  

Ключевые слова: навыки и умения устного перевода, синхронный перевод, устная переводческая 

компетенция. 

 

T.G. Kyrychenko «The formation of professional interpreter’s competence of future simultaneous 

interpreters». The article provides a general definition of oral interpreter’s competence; the basic skills and sub-skills to be 
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mastered by students in the process of interpreter’s competence formation are determined; the specificity of oral 

interpretation’s skills and sub-skills is examined, a number of basic, specific and professional skills and sub-skills of oral 

interpretation are determined; a classification of oral interpretation’s skills and sub-skills is presented, in accordance with it’s 

vicinity to the skills and sub-skills of general speech skills like to listen, read and speak. 

Key words: oral interpreter’s competence, oral interpretation’s skills and sub-skills, simultaneous interpretation.  

 

У деяких людей, які володіють певним рівнем двомовності і яких не навчали 

перекладацької діяльності, здатність «вродженого» перекладу від природи розвивається 

настільки, що вони можуть виступати як професійні перекладачі, створюючи однією мовою 

висловлювання й тексти, комунікативно рівноцінні висловлюванням і текстам іншою мовою. В 

більшості випадків «вроджений» переклад є досить приблизним і не відповідає вимогам 

професійного перекладу. Для досягнення професійного рівня необхідно сформувати особливу 

перекладацьку компетенцію, яка формується або в процесі цілеспрямованого навчання, або в 

процесі тривалої практичної діяльності. Очевидно, «вроджений» переклад є підґрунтям для 

розвитку перекладацької компетенції, хоча, можна припустити, що деякі навички «вродженого» 

перекладу перешкоджають формуванню перекладацької компетенції, отже, такі навички 

потребують переформування [13, с. 327].  

М е т а  статті – охарактеризувати поняття «професійна перекладацька компетенція», 

визначити основні навички та вміння, якими має оволодіти студент для успішного здійснення 

усної перекладацької діяльності. А к т у а л ь н і с т ь  статті зумовлена необхідністю 

ґрунтовного вивчення особливостей викладання усного двостороннього перекладу у мовному 

ВНЗ, потребою в науково обґрунтованій системі ефективної підготовки синхронних 

перекладачів, зокрема у викладанні усного синхронного перекладу. О б ’ є к т  дослідження – 

професійна підготовка майбутніх перекладачів у мовному ВНЗ. П р е д м е т  дослідження – 

процес формування професійної перекладацької компетенції у майбутніх перекладачів. 

Дослідженням питання усної перекладацької компетенції займалися такі вчені як І.С. 

Алексєєва, Л.С. Бархударов, І.О. Зимня, В.М. Коміссаров, Р.К. Міньяр-Бєлоручєв, Л.К. 

Латишев, В.І. Провоторов, Ф. Пфлойшнер, Г.А. Самійленко, І.І. Халєєва, Г.В. Чернов, Н.Н. 

Шведа, А.Д. Швейцер, А.Ф. Ширяєв та ін. Так, В.М. Коміссаров виокремлює п’ять аспектів 

перекладацької компетенції: мовний, текстоформуючий, комунікативний, технічний, а також 

особистісні характеристики перекладача [13, c. 326].  

Л.К. Латишев та В.І. Провоторов розрізняють базові, спеціальні та специфічні складники 

перекладацької компетенції [14, c. 8]. Базовими складниками перекладацької компетенції є 

знання, навички та вміння, які тією чи іншою мірою необхідні перекладачу в усіх видах 

перекладу незалежно від жанру тексту, який перекладається. До специфічних складників 
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перекладацької компетенції відносяться знання, навички та вміння, які необхідні в будь-якому 

одному або в декількох споріднених видах перекладу (письмовому, зорово-усному, абзацно-

фразовому, послідовному, синхронному). До спеціальних складників перекладацької 

компетенції відносяться ті її компоненти, які необхідні при перекладі текстів певного жанру і 

стилю (науково-технічних, ділових, художніх тощо), тобто цей складник трактується як знання 

перекладачем предмету висловлювання й володіння термінологією.  

У процесі формування професійної перекладацької компетенції формується своєрідна 

мовна особистість, яка володіє низкою відмінностей від «нормальної», неперекладацької 

особистості. Ці відмінності виявляються в усіх головних аспектах мовленнєвої комунікації: 

мовному, текстоутворюючому, комунікативному, особистісному і професійно-технічному [13, 

с. 326]. 

Перекладачеві доводиться виконувати різноманітні види діяльності, які забезпечують різні 

форми міжмовної комунікації. Навчання студентів різних видів перекладу (як усного, так і 

письмового) вимагає від викладача застосування особливих методичних прийомів.  

Професійний перекладач може спеціалізуватися в одному або в декількох видах 

перекладу. Різноманітність перекладацької діяльності пов’язана не тільки з різними видами 

перекладу. Переклад може виконуватися в різних умовах, у більш-менш жорстких часових 

межах, із різними цілями та для різних замовників. Текст перекладу може призначатися для 

загального ознайомлення з оригіналом, для отримання певної інформації або для публікації як 

повноцінної заміни оригіналу. В усіх цих випадках до перекладу пред’являються різні вимоги, і 

перекладач має бути готовим до роботи в різних умовах. 

На характер роботи перекладача впливає і його офіційний статус. Він може працювати в 

штаті якого-небудь бюро або відділу, один або в складі групи перекладачів, може діяти як 

«вільний художник»«, виконуючи переклади згідно з договорами та контрактами, може 

виступати в ролі редактора перекладів, консультанта тощо. 

Перекладач також може виконувати багато видів «біля перекладацької» діяльності: 

ведення переговорів, ділове листування, прийом і супровід делегацій, складання оглядів, 

протоколів бесід, іншої документації, мовні й країнознавчі консультації тощо. 

Специфіка міжмовної комунікації та різновиди перекладацької діяльності зумовлюють 

формування у перекладача-синхроніста перекладацької компетенції, яку характеризують певні 

відмінні риси, що описано нижче. 

Мовленнєва компетенція перекладача включає всі аспекти володіння мовою, характерні 

для будь-якого носія мови, але крім того, включає й низку специфічних особливостей. 

Аналогічно будь-якому учаснику мовної комунікації, перекладач зберігає в пам’яті знання про 
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систему, норму й узус мови, про її словниковий склад і граматичний устрій, про правила 

використання одиниць мови для побудови мовних висловлювань, про переважне використання 

певних наборів мовних одиниць у різних сферах спілкування, про територіальні, соціальні й 

професійні розходження у вживанні таких одиниць, про вплив на вибір і характер використання 

мовних одиниць у ситуації спілкування, взаємини учасників спілкування, їхні рольові функції. 

Разом з тим, специфіка мовленнєвої діяльності перекладача пред’являє до його мовленнєвої 

компетенції додаткові вимоги: він має володіти достатньою мовленнєвою компетенцією не в 

одній мові, а в двох. Мовленнєва компетенція перекладача відрізняється особливою гнучкістю 

й пластичністю, здатністю швидко перебудовуватися, переключатися з однієї мови на іншу, від 

одного стилю та регістру до іншого, змінювати тип вживаної лексики і синтаксичний склад 

свого мовлення. 

Успішний обмін мовними здобутками в процесі комунікації передбачає наявність у 

комунікантів текстоутворюючої компетенції, вміння створювати тексти різного типу відповідно 

до прийнятих у даному мовному колективі правил та стереотипів. До текстоутворюючої 

компетенції перекладача входять і знання розходжень у загальній стратегії побудови тексту в 

двох мовах як щодо характеру значеннєвої зв’язаності – когерентності тексту, так і в способах 

забезпечення формальної зв’язаності – когезії. 

Вагоме місце в професійній компетенції перекладача займає його комунікативна 

компетенція. Перекладач-білінгв має комунікативну компетенцію у двох мовах, без чого 

неможливе володіння цими мовами. Разом з тим професійна компетенція перекладача 

передбачає не просто вміння інтерпретувати зміст висловлень і текстів. Комунікативна 

компетенція перекладача передбачає вміння проектувати на висловлювання в тексті оригіналу 

інференційні можливості рецепторів перекладу [8, с. 329]. 

Перекладач постійно змушений вирішувати, чи зможе відтворення мовленнєвого змісту 

вихідного висловлювання в перекладі слугувати достатньою основою для правильного 

висновку про глобальний зміст, враховуючи розбіжності у фонових знаннях і в ситуації 

спілкування у рецепторів перекладу. В разі потреби перекладач коригує співвідношення 

мовленнєвого змісту й змісту, який виводиться, вводячи фонову інформацію, якої не вистачає, в 

саме висловлювання, або повідомляє її в примітках і посиланнях. Таким чином, на відміну від 

звичайних комунікантів, комунікативна компетенція перекладача носить зіставно-динамічний 

характер. Це не тільки здатність інферувати зміст, але й уміння зіставляти інференційні 

здібності представників двох мовних колективів і робити висновки щодо необхідності зміни 

мовленнєвого змісту висловлювання в перекладі, щоб забезпечити можливість здійснення 

необхідних висновків про повне значення змісту висловлювання [26, с. 67]. 
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Професійна компетенція перекладача включає й особистісні характеристики, без яких він 

не зможе успішно виконувати свої професійні функції. Усний переклад є дуже складним видом 

розумової діяльності, здійснення якої передбачає особливу психічну організацію, більшу її 

пластичність і гнучкість, здатність швидко переключати увагу, переходити з однієї мови на 

іншу, від однієї культури до іншої, від однієї комунікативної ситуації до іншої. 

І нарешті, професійна компетенція перекладача включає технічну компетенцію — 

специфічні знання, навички й уміння, необхідні для виконання цього виду діяльності. 

Перекладацькі знання забезпечують розуміння сутності й завдань перекладацької діяльності, 

знайомство з основними положеннями теорії перекладу, з варіантами перекладацької стратегії 

та технічних прийомів перекладу.  

Вирішальну роль у професійній техніці перекладача відіграє володіння спеціальними 

вміннями. Серед перекладацьких вмінь найбільш вагомими є такі: 

1. Уміння виконувати паралельні дії двома мовами, переключатися з однієї мови на 

іншу. Це вміння необхідно довести до професійного рівня. 

2. Уміння розуміти текст по-перекладацькому; знаходити й приймати перекладацькі 

рішення в умовах жорсткого ліміту часу. Зустрівши, наприклад, повідомлення про те, що якась 

людина є «яскравою особистістю», людина може не замислюватися над точним значенням 

слова «яскравий». Однак при перекладі на англійську мову перекладачеві треба швидко 

вирішити, яке з англійських слів (brilliant, impressive, graphic, moving, extraordinary) можна 

використати як доречний відповідник. 

3. Виконання паралельних дій двома мовами в процесі перекладу передбачає вміння 

швидко переходити у висловлюваннях кожною з мов від поверхневої структури до глибинної й 

навпаки. 

4. Уміння «відходити, не віддаляючись». При неможливості застосувати прямі 

відповідники перекладач змушений «відходити» від оригіналу, при цьому прагнучи залишатися 

щонайближче до первинного змісту. 

5. Уміння обирати й правильно використовувати технічні прийоми перекладу та долати 

труднощі, пов’язані з лексичними, фразеологічними, граматичними й стилістичними 

особливостями мови оригіналу. 

Реалізація перекладацької компетенції відбувається за участі всієї мовної особистості 

перекладача. Вона передбачає наявність у нього всебічних когнітивних і лінгвістичних знань, 

широкої загальнокультурної ерудиції та необхідних психологічних якостей. 

Розглянемо більш детально, якими саме навичками та вміннями має оволодіти студент для 

успішного здійснення усної перекладацької діяльності. 
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Механізм синхронного перекладу – це набута здатність організму до здійснення 

діяльності. В методиці викладання набуті здібності для здійснення будь-якої діяльності 

розглядаються як навички, вміння та знання [25, с. 36].  

Володіння синхронним перекладом може забезпечуватися різною комбінацією знань, 

навичок та вмінь і ґрунтуватися на різних рівнях їх сформованості. Мінімальний рівень 

сформованості механізму синхронного перекладу може, наприклад, включати первинні навички 

й уміння, які добре функціонують при перекладі мовлення, яке вимовляється в повільному й 

помірному темпі, в межах вузької, добре засвоєної тематики. Подальше формування й 

удосконалення механізму синхронного перекладу може проходити по лінії підвищення 

автоматизованості й міцності навичок і вмінь, накопичення досвіду у вирішенні 

нестереотипних завдань. Засвоєння нових тем може розширити сферу діяльності перекладача.  

Загальновідомо, що сталі навички й уміння синхронного перекладу приходять із роками, 

після відносно тривалого періоду роботи й набуття багатого практичного досвіду. Можна 

погодитися, що «навряд чи було б реальним ставити завдання готувати цілком сформованих 

перекладачів-синхроністів у стінах мовного ВНЗ із числа осіб, які ще тільки опановують 

елементарні навички інших, більш доступних видів перекладу» [26, с. 139].  

Тому, спираючись на наявний досвід, можна визначити кінцеву мету навчання 

синхронного перекладу на перекладацькому факультеті як таке оволодіння діяльністю 

синхронного перекладача, яке дозволить задовільно забезпечувати синхронний переклад за 

обмеженою тематикою й постійно розширювати й удосконалювати професійні знання, навички 

й уміння [20, с. 113].  

Питання вивчення специфіки навичок і вмінь усного перекладу знайшло своє 

відображення в роботах ряду дослідників. Так, М.М. Букарєва, зіставивши вміння й навички 

аудіювання, говоріння й професійної перекладацької діяльності, виділила низку основних 

специфічних професійних умінь і навичок усного перекладу [5, c. 293]. Н.Н. Гавриленко довела, 

що види мовленнєвої діяльності, включаючись у професійну діяльність, набувають нових 

якостей, які з’являються в результаті формування відповідних до цих видів мовленнєвої 

діяльності професійних умінь [6, c. 217]. На специфічність читання при здійсненні перекладу з 

аркушу, на відміну від читання як виду мовленнєвої діяльності, вказувала Г.Г. Жаркова [10, c. 

180]. 

Проблема навичок і вмінь досить широко досліджена в роботах методистів, тому для 

порівняльного аналізу ми будемо спиратися на навички й уміння аудіювання, говоріння й 

читання, визначені такими дослідниками як Н.В. Балкевич, В.С. Борисов, М.М. Букарьова, Н.Н. 

Гавриленко, Н.И. Гез, Н.В. Єлухина, Г.Г. Жаркова, Р.К. Міньяр-Бєлоручєв, Б.П. Слєдников, 
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Л.П. Смирнова. 

Для класифікації навичок і вмінь ми обрали підхід О.О. Леонтьєва, який виділяє три 

різновиди навичок при навчанні російської мови іноземців: 

– навички мовлення рідною мовою (або іншою мовою, яка вивчалася раніше), які 

повинні бути лише перенесені на новий мовленнєвий матеріал і бути актуалізованими в ньому; 

– навички мовлення рідною мовою, які необхідно відкоригувати; 

– навички, які необхідно сформувати заново [16, с. 59].  

О.О. Леонтьєв виділяє три види навичок за ступенем їх близькості до навичок рідної мови. 

За аналогією, можна класифікувати навички й уміння усного перекладу, а саме 

«перекладацького аудіювання», «перекладацького читання» й «усного оформлення перекладу» 

за ступенем їх близькості з навичками й уміннями власне мовленнєвих умінь аудіювати, читати 

й говорити [25, с. 49]. 

Перша група – навички й уміння усного перекладу, які повністю співпадають з базовими 

навичками й уміннями аудіювання, говоріння й читання. Друга група – навички й уміння, які 

співпадають з основними навичками й уміннями, але є специфічними за деякими 

характеристиками, завдяки тому, що аудіювання, оформлення перекладу й читання при 

здійсненні перекладу відбуваються в ускладнених умовах. Третя група – навички й уміння, які 

повністю специфічні, тобто орієнтовані саме на здійснення професійної перекладацької 

діяльності.  

Використовуючи цю методологію, розглянемо «перекладацьке аудіювання» як компонент 

професійної діяльності в порівнянні з мовленнєвим умінням аудіювати. 

До першої групи, на наш погляд, відносяться такі навички й уміння: 

– розпізнавати граматичну схему речення; 

– сегментувати межі речення;  

– визначати значення незнайомих слів на основі виявлення їхньої схожості зі словами рідної 

мови; 

– визначати значення невідомих слів за допомогою відомих словотворчих елементів; 

– передбачати граматичні форми слова;  

– визначати факти повідомлення; 

– встановлювати логічні зв’язки між елементами тексту;  

– відокремлювати головне від другорядного й утримувати в пам’яті головне; 

– виділяти головну думку; 

– приймати й утримувати в пам’яті повідомлення, пред’явлене один раз; 

– узагальнювати зміст декількох висловлювань;  
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– визначати змістовий центр фрази за інтонаційним оформленням; 

– поєднувати значення окремих слів у значеннєве ціле. 

Другу групу складають навички й уміння, які співпадають із навичками й уміннями 

аудіювання, як мовленнєвого вміння. Однак, завдяки тому, що при здійсненні усного перекладу 

аудіювання відбувається в ускладнених умовах (однократне сприйняття тексту; значне 

навантаження на пам’ять; синхронність здійснення операцій, аудіювання з письмом, 

аудіювання з говорінням, обмежене в часі переключення з однієї мови на іншу) і є компонентом 

професійної діяльності, ці навички й уміння набувають винятково важливого значення, 

забезпечуючи адекватну передачу вихідного повідомлення. Йдеться про такі навички й уміння: 

– виділяти ключові слова в аудіотексті; 

– виділяти в аудіотексті ключову інформацію з метою передачі її засобами мови перекладу;  

– точно сприймати на слух прецизійні слова (власні імена, посади, географічні назви, цифри, 

дати тощо); 

– прогнозувати подальше висловлювання на рівні змісту й вербальних гіпотез; 

– розуміти головну думку мовленнєвого повідомлення; 

– розуміти різні типи вимов, артикуляції й манери мовлення; 

– розуміти паралінгвістичні компоненти висловлювання.  

До третьої групи відносяться цілком специфічні навички й уміння «перекладацького 

аудіювання», а саме навички й уміння: 

– компресувати викладені думки повідомлення з метою утримання їх у пам’яті й наступній 

передачі мовою перекладу; 

– розкривати мотиви, які визначають зміст аудіотексту; 

– здійснювати лексичні й граматичні трансформації; 

– компресувати мовлення мовця при високому темпі мовлення, в умовах жорсткого ліміту 

часу; 

– використовувати фактори мовленнєвої ситуації (місце й час здійснення перекладу, 

ораторський мотив і мету його виступу, предмет виступу, тип цільової аудиторії) з метою 

компенсації браку мовних, предметних і фонових знань або заповнення втрат інформації;  

– аналізувати інформацію, яка надходить, з урахуванням предметних і фонових знань 

аудиторії; 

– приймати повідомлення, яке надходить, паралельно із записами ключової інформації, яка 

поступає (при послідовному перекладі із записами), або з оформленням перекладу в усній 

формі (при синхронному перекладі). 

Перейдемо до розгляду вміння, яке забезпечує передачу вихідного повідомлення мовою 
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перекладу – вміння «усно оформлювати переклад». При зіставленні його з мовленнєвим 

умінням говоріння можна виділити тільки дві групи навичок і вмінь. До першої групи 

відносяться неспеціальні для перекладу навички й уміння: 

– володіти контекстуальною і словотворчою здогадкою;  

– оформлювати мовлення з урахуванням фонетичних, лексичних і граматичних особливостей 

конкретної мови; 

– однозначно формулювати головну думку висловлювання; 

– володіти контекстуальним знанням різних лексичних одиниць і граматичних конструкцій; 

– прогнозувати подальше висловлювання на рівні змісту й вербальних гіпотез; 

– володіти стилістико-функціональними особливостями іноземної мови; 

– утримувати в оперативній пам’яті змістову наступність висловлювання. 

Порівняльний аналіз говоріння й уміння «усно оформлювати переклад» показав, що 

вміння «усно оформлювати переклад» складають базові навички й уміння говоріння й повністю 

специфічні навички й уміння. Навички й уміння другої групи чітко не представлено, тому вони 

не будуть виділені в окрему групу. 

До третьої групи відносяться навички й уміння, необхідні тільки для оформлення 

перекладу: 

– здійснювати граматичні трансформації вихідних речень з метою грамотного оформлення 

тексту перекладу; 

– оформлювати текст перекладу з метою зробити його максимально доступним та 

адекватним до норми й узусу мови перекладу; 

– знаходити міжмовні еквіваленти й варіантні відповідності; 

– знаходити нові нестандартні рішення за відсутністю відповідників; 

– оформлювати текст перекладу з урахуванням мовного етикету й стилю мовлення; 

– компресувати викладені думки (ідеї) вихідного повідомлення (тексту) з метою утримання їх 

у пам’яті й наступній передачі мовою перекладу. 

Після того, як ми порівняли «перекладацьке читання» й читання як мовленнєве вміння, ми 

знову виділяємо дві групи навичок і вмінь. 

Перша група включає навички й уміння, характерні для зрілого читання взагалі: 

– об’єднувати окремі факти в значеннєве ціле; 

– розрізняти члени речення, які несуть основну й додаткову інформацію; 

– розрізняти значення багатозначних слів і омоніми; 

– здогадуватися про значення незнайомих слів; 

– визначати головну ідею тексту; 
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– розбивати текст на змістові частини; 

– встановлювати (ігнорувати) надлишкові деталі змісту; 

– прогнозувати подальший зміст на рівні змісту й вербальних гіпотез. 

При зіставленні мовленнєвого вміння читати й «перекладацького читання’’ навички й 

уміння другої групи також чітко не представлені, тому перейдемо до розгляду специфічних 

навичок і вмінь, які складають третю групу. Це навички й уміння: 

– сполучати процес сприйняття інформації з оформленням перекладу; 

– отримувати додаткову інформацію, яка знаходиться за межами відрізку вихідного тексту, 

який перекладається, й пов’язаного з ним контексту, використовуючи фактори мовленнєвої 

ситуації (місце й час здійснення перекладу, мотив і мету відправника вихідного повідомлення, 

предмет перекладу, аудиторія/слухач – одержувач повідомлення) при необхідності компенсації 

нестачі фонових знань; 

– сегментувати текст на одиниці орієнтування; 

– сприймати друкований матеріал великими цілісними частинами; 

– здійснювати змістову переробку при фрагментарному сприйнятті (текст читається й 

перекладається частинами); 

– компресувати викладені ідеї тексту з метою утримання їх у пам’яті й наступній передачі 

мовою перекладу. 

Таким чином, усний переклад є специфічним і складним видом мовленнєвої діяльності, 

який характеризується навичками й уміннями, подібними до навичок й умінь в аудіюванні, 

говорінні й читанні як мовленнєвими навичками й уміннями, які є характерними як для 

аудіювання, говоріння й читання, так і для вмінь усного перекладу, але які набувають особливо 

вагомого значення для успішного здійснення перекладу на професійному рівні і, нарешті, 

специфічними навичками й уміннями, які є характерними винятково для усного перекладу. 

Очевидно, що навички й уміння різного характеру вимагають різного підходу до їх 

формування. На думку Р.К. Міньяр-Бєлоручєва, «відпрацьовування загальних навичок і вмінь 

на початковому етапі дає певний методичний виграш, тому що це створює основу для поетапної 

роботи над окремими видами усного перекладу» [12, с. 10]. 

Викладене вище щодо формування професійної перекладацької компетенції у студентів – 

майбутніх перекладачів-синхроністів дозволяє нам зробити такі висновки. 

У процесі формування професійної перекладацької компетенції водночас формується 

своєрідна мовна особистість, яка володіє низкою відмінностей від «нормальної», 

неперекладацької особистості. Ці відмінності проявляються у всіх головних аспектах 

мовленнєвої комунікації: мовному, текстоутворюючому, комунікативному, особистісному й 



 263 

професійно-технічному. 

Аудіювання, читання й усне оформлення перекладу, як компоненти професійної 

перекладацької діяльності, здійснюються в ускладнених умовах. Кожне з вищезгаданих умінь 

усного перекладу в умовах здійснення перекладацької діяльності має низку специфічних 

особливостей, які відрізняють їх від звичайних мовленнєвих умінь аудіювання, читання й 

говоріння. 

Завдяки своїй специфіці, вміння усного перекладу передбачає у своєму складі наявність 

специфічних навичок і вмінь, функціонування яких забезпечує успішне здійснення усного 

перекладу на високому професійному рівні. 

Концепція перекладацької компетенції представляє великий теоретичний і практичний 

інтерес і потребує подальшого всебічного дослідження. 
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ПЕРЕКЛАДАЧ ЯК ПЕРШИЙ ЧИТАЧ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ 

ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ 

М.Ю. Нечипоренко (Київ) 

 

У дослідженні постать перекладача розглядається у першій із низки його іпостасей – іпостасі читача 

тексту оригіналу. Наголошується на тому, що аби мати змогу донести решті іншомовної читацької аудиторії 

художню вартість і своєрідність постмодерністських текстів, їхній перекладач повинен володіти непересічними 

знаннями з різних сфер життя. 

Ключові слова: cмерть Автора, читач, переклад постмодерністських художніх текстів, функції 

перекладача.  
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М.Ю. Нечипоренко. Переводчик как первый читатель постмодернистских художественных текстов. 

В исследовании фигура переводчика рассматривается в первой из ряда его ипостасей – ипостаси читателя текста 

оригинала. Подчёркивается следующее: для того, чтобы иметь возможность донести остальной иноязычной 

читательской аудитории художественную ценность и своеобразие постмодернистских текстов, их переводчик 

должен обладать незаурядными знаниями из разных сфер жизни.  

Ключевые слова: смерть Автора, читатель, перевод постмодернистских художественных текстов, 

функции переводчика. 

 

M.Yu. Nechyporenko. Translator as the first reader of postmodernist fiction. This article discusses an 

essential characteristic a postmodernist fiction translator has to possess, namely their particularly strong reader competence. 

The major point emphasized is the fact that a translator is firstly a reader and only after that a co-creator of a text, thus all 

the range of their functions has to be studied when identifying the role of their personal abilities and professional skills in 

the process of a target language text genesis.  

Key words: the death of the Author, reader, postmodernist fiction translation, translator functions. 

 

Про який би аспект перекладу не йшлося, щоразу експліцитно чи імпліцитно у фокусі 

дослідження опиняється завдання перекладача. На цей момент у філологічній науці існують 

уже навіть спеціальні масштабні розвідки, присвячені висвітленню виняткової ролі мовного 

посередника у народженні перекладного твору. О б ’ є к т о м  цієї розвідки також є постать 

перекладача художньої літератури, але перекладача не як певної наукової абстракції, а як 

фігури, сучасної літературним реаліям доби – реаліям постмодернізму. П р е д м е т о м  

дослідження, у свою чергу, є функція читача, в якій повинен вдало виступати перекладач 

постмодерністських художніх текстів у зв’язку з ускладненням структурно-стилістичної 

організації відповідних літературних зразків. М е т о ю  цієї роботи є визначення основних 

характеристик, якими повинен володіти перекладач постмодерністського письма, аби мати 

змогу адекватно представити текст оригіналу іншомовній читацькій аудиторії. 

М а т е р і а л о м  дослідження гіпотетично може бути весь корпус постмодерністських 

художніх текстів, що завдяки перекладу стають надбанням скарбниць інших національних 

літератур. А к т у а л ь н і с т ь  подібного дослідження зумовлена потребою розвивати теорію 

художнього перекладу відповідно до еволюції літературних напрямків і форм. Із офіційного 

твердження про те, що «на сучасному етапі вплив новітніх літературознавчих теорій на 

формування теорії художнього перекладу визнається беззаперечною умовою її розвитку» [3, 

с.1], випливає, що ця розвідка, відправним пунктом якої стала літературознавча праця, виконана 

у річищі найновіших перекладознавчих тенденцій.  

Напруження інтелектуальних та духовних сил перекладача у процесі роботи 

прирівнюють до натхненності творця оригіналу, називаючи його, перекладача, працю 
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пересотворенням, а його самого нарікаючи другим автором (див., наприклад, монографію Анни 

Лєґежинської (Anna Legeżyńska) “Tłumacz i jego kompetencje autorskie”).  

Однак ще 1968 року Ролан Барт оголосив, що Автор помер. На зміну Авторові у 

розумінні його як такого, що панує над мовою, а відтак своєю владною особистістю накладає на 

кожен власноруч написаний твір відбиток свого досвіду, уподобань і вражень, на переконання 

французького структураліста, у сучасних умовах приходить скриптор. Скриптор – це всього 

лише той, хто пише, а не той, хто промовляє, промовляє – бо мова як така. У царині письма 

всякий суб’єктивний голос губиться. Письмо розчиняє в собі особу автора, заміщує її, заступає 

її собою. Тож, Барт констатує смерть колишнього правителя держави з, на думку вченого, так 

само вже віджилою своє назвою «література», яку він тепер пропонує іменувати все тим же 

містким словом «письмо».  

Але, як і споконвіків, король помер – нехай живе король! Сповістивши інтелектуальну 

громадськість про смерть Автора, Барт проголошує початок нової епохи – епохи ключової ролі 

у літературі, чи то пак письмі, читача. «Текст», – вважає дослідник, – «складається з багатьох 

різних видів письма, що походять із різних культур і вступають одне з одним у стосунки 

діалогу, пародії, суперечки, однак уся ця множинність фокусується у певній точці, якою є не 

автор, як стверджували до цього часу, а читач» [1, с. 390]. Читач, чиєю роллю до того часу 

традиційна критика нехтувала, раптом отримує визнання і вагу. 

І тут постає кілька питань. У своїй праці Барт уживає кілька більш і менш категоричних 

слів, як то «віддалення», «десакралізація», «руйнація» фігури Автора і, нарешті, остаточне 

слово – «смерть». Тож першим питанням є питання про те, до якої міри письмо нівелює чи то 

пак здатне нівелювати авторський голос? Відповідь на нього логічним видається шукати у 

самій літературній дійсності. Одним із показових прикладів повного змовкання авторського 

голосу може слугувати, на перший погляд, назва одного з найвідоміших, зокрема найвідоміших 

постмодерністських, текстів XX століття – роману Умберто Еко «Ім’я троянди». Після виходу 

твору численні читачі зверталися до письменника з одним і тим самим проханням – пояснити 

смисл поетичного уривку, яким закінчується книжка, і те, як цей віршовий фрагмент 

співвідноситься з її назвою. Здається, перед нами класичний приклад того, як мова бере гору 

над особистістю, а письмо повністю витісняє автора, адже маємо справу з багатоликим 

символом, цитатою цитат, порожнім іменем, яке невпинно наповнюється сенсами, що так само 

невпинно і вивітрюються. Та придивімося краще. Зізнавшись, що зупинився на такому 

хитромудрому варіанті назви твору через надзвичайну насиченість троянди як символу 

різноманітними смислами, Еко втішено констатує: «Назва, як і задумано, дезорієнтує читача»  

[10, с. 89]. Стрижневими у цій фразі слід вважати слова про умисність, запланованість 
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авторської текстуальної поведінки. Автор вказує на задум, який мав і здійснив відносно письма, 

щоб письмо у свою чергу здійснило прорахований письменником вплив на читача.  

На сьогодні безперечним є факт, що ми живемо у добу відлуння відлунь, коли все і на всі 

способи вже нібито й було сказано і, здається, автор уже нічого нового винайти у літературі не 

може, але, дивна річ, і у цей час декому з письменників вдається здобутись на оригінальний 

образ, структуру оповіді чи навіть часом, як у випадку з іншим класиком постмодернізму – 

Мілорадом Павичем, створити нову жанрову форму (гіперроман). Йдеться чи не йдеться про 

фундаментальне новаторство, у наш час розмитих аксіологічних критеріїв так чи інакше завжди 

є підстави говорити про індивідуальну стилістику, національну своєрідність, ґендерні, расові, 

релігійні та інші особливості. Найслушнішим же імпульсом для дослідників вивчати як окреме 

явище творчість того чи іншого письменника, ймовірно, є резонанс, який саме вона, а не 

творчість десятків інших, що приходять у один з ним час у літературу, викликає серед 

читацької аудиторії. Адже саме читачеві, за Бартом, належить основна функція у стосунку до 

письма. 

Але повернімося до питання про взаємини між Автором і Письмом. Якщо визнати, що 

вплив автора на письмо все-таки відчувається (дискусія про міру цього впливу потребує 

ширших, вузькоспеціальних розвідок), то, либонь, коректніше буде говорити про взаємодію і 

взаємозалежність між ними, а не про нищівну спрямованість письма відносно постаті автора, а 

бартівський постулат про смерть Автора слід трактувати передусім у тому ключі, що Автор 

жодним чином не повинен/може регламентувати прочитань свого твору.  

Наступними питаннями, що потребують детальнішого розгляду, є питання, хто ж такий 

насправді читач для вчених-гуманітаріїв і письменників другої половини XX століття. Ролан 

Барт заявляє, що «читач – це людина без історії, без біографії, без психології, він лишень хтось, 

хто зводить воєдино усі ті штрихи, що утворюють письмовий текст» [1, с. 390]. Перегукується з 

метафорикою і навіть планом вираження цього міркування цитований фрагмент найвідомішого 

роману Павича «Хозарський словник»: « Не я змішую фарби, а твій погляд , я лиш кладу їх 

на стіну одну за одною в природному порядку, а той, хто дивиться, сам змішує їх у своєму оці, 

наче кашу  Важливішою є, отже, віра споглядання, слухання й читання, аніж віра малювання, 

співу чи писання  Я працюю з чимось таким, як словник фарб , а споглядач сам складає з 

того словника речення й книги, тобто малюнки. Так міг би робити й ти, коли пишеш. Чому б 

колись не скласти словника слів, які утворять одну книгу, й дозволити читачеві самому 

з’єднати ці слова в єдине ціле» [9, с. 71-72]. Прикметно, що у той час, коли науковець Барт веде 

мову про постать гранично розмиту, знеособлену (такою її малює оте його повторюване «без») і 

від того ніби позбавлену внутрішньої енергії, дворемісничий – дослідник літератури і 
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письменник – Павич, бачить її діяльною та самостійною (поруч зі словом на позначення читача 

у нього всюди присутнє слово «сам»). Виділяючи і розвиваючи артикульовану Бартом думку 

про першорядність ролі читача, який у вченого є суб’єктом якнайабстрактнішим, безтілесним, 

Павич надає їй обертонів, що видобуваються із можливості (і схильності) письменника-

постмодерніста особисто зустрічатися зі своїм читачем і завдяки цьому глибоко пізнати його.  

Роль читача, яку було відкрито та наголошено у новітньому літературознавстві, 

закономірно повинна опинитися і у центрі уваги сучасного перекладознавства, зокрема того, що 

займається актуальними текстами красного письменства і має справу з творами 

постмодерністського напряму. Слідом за тим, як на перший план виходить діяльність того, хто 

читає, а діяльність того, хто пише, відступає на віддаленішу позицію, мусить відбутися і зміна 

погляду на функції перекладача. Набір і послідовність їхня залишаються незмінними, але 

проявляється у світлі філологічного поступу та з функцій, яка повсякчасно перекладачем 

здійснювалася, але раніше дослідниками перекладу не вивчалася цілеспрямовано і всебічно, хоч 

з її виконання завжди і починалась перекладацька робота – функція читача. Перекладознавство 

має турбувати те, як перекладач читає, оскільки ця сторона його діяльності перебуває у 

нерозривному зв’язку з тим, який текст перекладу він потім продукує і як цей текст у свою 

чергу сприймається кінцевим учасником перекодовувального ланцюжка, читачем перекладу. 

Для того ж, щоб зрозуміти, яким читачем повинен бути перекладач постмодерністського твору, 

слід перш за все довідатись, яким бачать свого читача самі автори-постмодерністи. На щастя, 

вони неодноразово висловлювалися з цього приводу, що значно полегшує нам завдання 

з’ясування параметрів ідеального читача їхніх текстів, яким повинен бути перекладач.  

У. Еко вважає, що письменник завжди рухається одним із двох шляхів: або догоджає 

смакам публіки такої, як вона є, або створює щось відмінне від того, до чого вона призвичаєна і 

чим захоплена, докладаючи при цьому усіх зусиль аби дати читачеві зрозуміти, що саме це 

щось нове, несхоже на його дотеперішні літературні уподобання, якраз і є тим, що йому 

насправді потрібне [10, с. 97-98]. У висловлюванні Еко про початок його роману «Ім’я троянди» 

«Що означало розраховувати на читача, здатного подолати першу тернисту сотню сторінок? Це 

саме й означало написати таку сотню сторінок, за допомогою якої виковується читач, здатний 

осягнути решту сторінок» [10, с. 97] проступає переконаність автора у тому, що читачеві не 

просто потрібно вказати, яким він має бути, але й що його потрібно активно творити, аби 

зрештою він став таким, про якого письменник мріяв – здатним оцінити рівень нового 

стандарту у літературі, цим письменником (і, може ще його співбратами) створеного. У той час, 

коли Еко каже, що читача, який реально існує, авторові потрібно спеціально перемінювати на 

того, якого він собі зичить, не менш авторитетний письменник і вчений Мілорад Павич вважає, 
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що уявлення про рівень готовності сучасного читача до сприйняття художніх текстів нового 

зразка, що побутує у літературних колах, не зовсім відповідає дійсності. «Ми дещо недооцінили 

інтелектуальні можливості і потреби нашого читача, і у нас, і у всьому світі» [5, с. 107], – 

запевняє він. І це емпіричне судження славетного представника новочасної сербської 

літератури прямо спонукає нас до розмови про смислову багаторівневість постмодерністських 

творів і значущість такої особливості їхньої будови у процесі перекладу їх іноземними мовами.  

Відомо, що однією із фундаментальних характеристик постмодернізму є «розмивання 

межі, яка відокремлювала високу культуру від масової» [4, с. 133]. Розмивання чи й стирання 

меж між елітарною та масовою культурами відбувається за рахунок того, що «компоненти 

елітарної культури і масової культури використовуються в однаковій мірі як амбівалентний 

ігровий матеріал» [8, с. 559-560]. Все це служить єдиній меті – привернути до твору як 

елітарного, так і масового споживача, що, упізнавши у ньому атрибути свого щабля 

культурного існування, ідентифікуватиме цей твір як щось, скероване до нього, і матиме рацію. 

В обох випадках. Для того ж, щоб письменнику поєднати у одному тексті те, що у ньому 

сподіватиметься знайти читач більш і менш обізнаний в загальному йому «треба зробити так, 

щоб один текст сприймався як різні твори, тобто «закодувати» його на різні рівні прочитання 

(залежно від «горизонтів очікування» і, сказати б, «горизонтів читацьких спроможностей» вже 

згаданих реципієнтів)» [6, с. 8]. І хоч достатньо складним тут є вже завдання самого 

письменника, адже «для цього потрібна дуже важка й тривала робота над текстом, його 

архітектонікою, над кожним реченням, виразом, словом» [7, с. 33], завдання перекладача є 

принаймні вдвічі складнішим, йому ж бо належить спочатку розкодувати оригінальний текст, а 

потім, паралельно провівши з ним усі необхідні лексико-граматичні трансформації, знову 

закодувати його для читачів цільової мови так, щоб status quo множинності можливостей 

прочитання його не був у жоден спосіб порушений і, тим більше, втрачений.  

Праці видатних філологів XX століття, таких як Ролан Барт, котрий вказав, що 

остаточного смислу текст не має, а існує лише у їхній, смислів, плинності і невичерпності, на 

перший погляд вчинили професійне становище перекладача небезпечно хисткою, адже, 

здавалось би, означили межі інтерпретації художнього тексту самою нескінченністю. Однак, це 

скоріше лише оманливе враження ситуації, бо ж «так само зрозумілим є те, що текст (хоча й не 

будь-який) усе ж таки щось містить нерелятивне, постійне, присутнє і у свідомості автора, і у 

свідомості авдиторії» [2, с. 11], у тому числі аудиторії цільової мови, з якої першим читачем 

тексту, як уже відзначалося, стає саме його перекладач. Незважаючи на те, що за рахунок 

нещодавнього вивільнення тексту зусиллями прогресивної наукової думки із лабетів класичної 

критики та за рахунок архітектонічної та стилістичної софістикованості новітньої літератури 
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інтерпретаційні рамки дійсно розширилися, завдання перекладача сьогодні залишається не 

менш посильним для нього, аніж робота з текстами минулих епох для його попередників.  

Щойно ми сказали про розкодування і наступне перекодування тексту засобами цільової 

мови, логічно перейти до стандартів, яким має відповідати перекладач постмодерністського 

художнього тексту. Напевно, першою і найсуттєвішою з вимог до нього є те саме 

дворемісництво, про яке вже було згадано у зв’язку з іменами Умберто Еко та Мілорада 

Павича, з тією тільки різницею, що перекладач є автором не оригінального, а перекладного 

тексту. Величезного значення набуває, утім, не ця, а друга його двореміснича іпостась – 

іпостась ученого. Постмодернізм – складна і вельми неоднозначна художня система, аби 

перекладач міг сподіватися тільки на свою вроджену професійну інтуїцію. Тлумач, що 

зважується мати справу із творами постмодернізму, повинен добре знати його теоретичні 

засади і чітко уявляти, чому слугують ті чи інші постмодерністські прийоми, щоб дістатися 

того самого «нерелятивного», що у тексті є, і не спотворити його суть і деталі у перекладі. Не 

можна забувати, що постмодерністські тексти закодовані як на рівень масового, так і на рівень 

елітарного читача, тому за позірно простими фразами і художніми засобами можуть ховатися 

складні філософські розмисли і багатоповерхові стилістичні структури. Перекладач, що має на 

меті системно працювати саме з текстами цього літературного напряму, повинен бути 

інтелектуалом широкого профілю, надзвичайно глибоко обізнаним зі світовою культурою, 

історією, політикою  А й навіть той, що береться за переклад одного такого твору, мусить 

бути високоосвіченим і всебічно розвиненим індивідом, аби могти ідентифікувати у тексті з 

більш-менш конкретним хронотопом численні алюзії та ремінісценції, відібрані автором із 

різних ареалів і періодів існування людини на землі.  

Маючи намір перекладати тексти конкретного письменника-постмодерніста тлумач 

повинен ще на стадії попереднього їх прочитання встановити, що спільного є у творчій манері 

цього письменника із творчими манерами його співбратів, а що є у ній своєрідного, 

унікального, і моментально зафіксувати у своїй свідомості ці розпізнавальні сигнали інакшості, 

аби не схибити як у відображенні рис літературного напряму як такого, так і у відтворенні 

особливостей індивідуальної стилістики автора. Особливої ваги тут набуває також поняття 

конгеніальності і проникливості перекладача, оскільки, приступаючи до роботи з 

постмодерністськими творами, йому повсякчас доводиться своєрідно змагатися з людьми 

енциклопедичних знань та ще й такими, серед яких часто трапляються ті, що мають 

непереборне бажання містифікувати свого читача, збити його з пантелику, зробити так, щоб він 

безнадійно заблукав у ризоматичній структурі тексту.  
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Виходячи на герць із всесвітньо визнаними ерудитами, перекладач мусить бути готовий 

із головою зануритись у царину, добу чи специфіку спільноти, з якою вони глибоко обізнані, 

адже якщо такі фахівці із Середньовіччя як Еко пишуть свої твори, роками вивіряючи 

інформацію, то скільки часу має просидіти нефахівець з цього періоду над енциклопедіями та 

усілякими іншими джерелами, аби бути упевненим, що його переклад відповідає тому, що 

міститься в оригіналі, за духом і буквою? Перекладач постмодерністських художніх текстів 

повинен невтомно прагнути не лише удосконалювати свою професійну майстерність, але й 

поглиблювати свої знання, щоб урешті, за висловлюванням того ж Еко, «витворити читача» [10, 

с. 97], того ідеального читача, який розуміє текст і осягає його вартість із півслова. Себе.  

Це коротке дослідження відкриває ширші п е р с п е к т и в и ,  як то можливе 

дослідження функцій перекладача постмодерністського письма у їхній послідовності, 

сукупності та взаємодії та висхідне завдання всебічного дослідження специфіки перекладу 

постмодерністських художніх творів.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ТЕКСТУ 

ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ 

Б.В. Пугач (Харків) 

 

      Стаття присвячена сприйняттю тексту ефективної реклами. Були виявлені психолінгвістичні 

характеристики, що впливають на ефективність сприйняття рекламного тексту. Був проведений аналіз деяких 

образотворчо-виразних засобів мови рекламного тексту, що торкається емоційної сфери людини, а також 

психологічні особливості його сприйняття. 

      Ключові слова: ефективність реклами, мовні засоби, негативні емоції, позитивні емоції, сприйняття. 

     

  Б. В. Пугач. К вопросу о создании и восприятии текста эффективной рекламы. Статья посвящена 

восприятию текста эффективной рекламы. Были рассмотрены психолингвистические характеристики, которые 

влияют на эффективность восприятия рекламного текста. Был проведен анализ некоторых изобразительно-

выразительных средств языка рекламного текста, которые касаются эмоциональной сферы человека, а также 

психологические особенности его восприятия. 

      Ключевые слова: восприятие, негативные эмоции, позитивные эмоции, средства языка, эффективность 

рекламы. 

      

B. V. Pugach. To the question of the creation and the perception of the effective publicity text. Perception of 

the effective publicity text is discussed. Some psycholinguistic characteristics influencing the efficiency of perception of 

publicity text are examined. Certain figurative and expressional means of language of the publicity text touching human 

emotional sphere and psychological particularities of its perception are analyzed. 

     Key words: efficiency of the publicity, means of language, negative emotions, perception, positive emotions. 

 

Реклама в наш час є одним з найбільш розповсюджених засобів інформації, тобто одним 

з факторів нашого часу, що представляє собою неособисті форми комунікації, які здійснюються 

за допомогою платних носіїв поширення інформації. 

О б ’ є к т о м  нашого дослідження є рекламний текст. 

П р е д м е т о м  − особливості побудови та сприйняття ефективного рекламного тексту. 

М е т а  дослідження − аналіз і демонстрація емоційної складової ефективного 

рекламного тексту, засобів її передачі та особливостей сприйняття. 

М а т е р і а л  дослідження − рекламні тексти французьких та українських періодичних 

видань. 

А к т у а л ь н і с т ь  полягає в досліджені емоційної складової ефективного рекламного 

тексту, а також засобів її передачі в рекламному дискурсі. 
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Багато дослідників реклами в своїх роботах детально аналізують виразні мовні засоби, 

що використовують в рекламному тексті, а також психологічні особливості сприйняття 

адресатом реклами цих текстів [2; 4; 5; 6]. Треба відмітити цікаві сучасні дослідження на 

матеріалі німецького та англійського рекламного дискурсу [1;3]. 

Дослідження шляхів створення ефективного рекламного тексту тісно пов’язані з 

дослідженнями в психології, тому що ефективною реклама стає лише в тому випадку, коли при 

її створенні були враховані особливості людської психіки. 

Дослідники вивели кілька формул ефективності реклами. Перша, запропонована 

Елмером Левісом ще у 1896 році, є формула AIDA (attention − interest − desire − action), тобто 

увага − інтерес − бажання − дія. Модифікацією цієї формули є AIDMA ( + motive − мотивація), 

існує також формула AIDCA (confidence − прагнення досягти довіри клієнтів) та інші. Однак, 

«Намагання побудувати якусь спрощену модель як правило включають лише деякі психічні 

процеси, хоча більшість вчених-психологів, що займаються різними аспектами рекламної 

комунікації, добре розуміють, що кінцевий результат на рівні поведінки окремої людини можна 

досягти  набагато більш складними засобами» [2, с. 15].  

Реклама апелює як до логіки адресата, так і до його емоцій. А, оскільки людині важче 

контролювати емоційну сферу, то автори реклами спочатку намагаються впливати на емоції. 

Емоційно написаний текст впливає на склад та динаміку сприйняття людини, на його увагу, 

пам’ять та уяву, а вже потім логічними переконаннями підкріплює обґрунтованість того чи 

іншого вибору. 

Ефективна реклама повинна викликати в людині лише позитивні емоції, це формує у 

свідомості людини позитивний рекламний образ. Та, нажаль, в останній час автори досить 

часто вдаються до негативу, використовують, наприклад, в рекламних текстах техніку 

залякування, адже, адресат, що відчув негативні емоції, хоче їх позбутися, а логічним виходом є 

придбання товару, що знімає негативну напругу. Нами було проведено невелике дослідження, в 

рамках якого ми порівнювали кількість рекламних текстів, що використовують негативні емоції 

у французькій і українській рекламі. Нами було проаналізовано 300 рекламних текстів 

української реклами та 300 текстів французької з друкованих видань 2007-2009 років, що 

розраховані на різну за віком, інтересами та статтю аудиторію. Результати показали, що серед 

українських рекламних текстів 9% припадає на рекламу, що викликає негативні емоції, а у 

французькій рекламі таких прикладів було знайдено лише 0,8%. Треба відзначити, що в 

українських рекламних текстах більш поширеною є пряма схема: страх (слова, що викликають 

негативні емоції, темні кольори фону) − вихід (слова, що викликають емоції радості та довіри, 

яскраві, теплі кольори), в той час, як у французьких рекламних текстах переважає форма: товар 
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− уникнення проблем та страхів («La friteuse qui empêche les odeurs de s’échaper par ici et les 

graisses de se coller par là». На наш погляд, це обумовлено більш економічно складним життям 

громадян України, які ледве не кожного дня стикаються з проблемами та труднощами і 

шукають шляхи їх вирішення. Також дуже ефективним є цей метод в політичній рекламі, і ми 

бачимо багато прикладів реклами, де фігурують негативні емоції, у президентській 

передвиборчій кампанії 2009 року.  

Щоб написати яскравий, емоційний текст реклами, автори використовують все 

різноманіття мовних засобів, лексичні, стилістичні, синтаксичні особливості мови. Найбільш 

уживаними з цих засобів у французькому рекламному дискурсі автором були виділені наступні: 

гра слів (каламбур, слова-«мотрійки», фразеологізми), уособлення, антитеза, діалогова форма 

тексту та знак оклику. 

Для кращого запам’ятовування рекламного тексту та підвищення його емоційної 

складової в ньому використовують слова, що здатні передавати зоровий образ. Для цього в 

рекламі вживають базові техніки на основі гри слів. Це каламбур, слова-«мотрійки», 

фразеологізми. Каламбур, що будується на омонімії та багатозначності є дуже поширеним у 

французькій рекламі. «La nuit tombe, les garçons aussi», «Il n’y a que Maille qui m’aille». Слова-

«мотрійки» - це по суті графічний каламбур. Це текст, в якому частина одного зі слів виділена 

графічно, являє собою самостійне слово із власним значенням. Так, в рекламі Fanta: «La 

nouvelle bouteille Fantastique» у слові «fantastique» виділено графічно «Fanta». Дуже поширені у 

французькій рекламі фразеологізми, наприклад, реклама процесорів Intel Pentiu: «Dit − fait»; 

крилаті слова та вирази, ідіоми: реклама крему від зморшок: «Les rides peuvent attendre», «Qui 

goûtera, croira», «L’appétit vient avec Vivagel»; посилання до відомих творів, фільмів, пісень і 

т.д.: «Le rouge et le soir», «A la recherche du teint perdu». Такі рекламні тексти є дуже 

поширеними й вдалими, тому що відповідають зразу всім основним вимогам до ефективного 

рекламного тексту: 

1. людина завжди звертає увагу на знайомі їй речі, вислови − привертання уваги; 

2. ці вислови дещо змінені, в них використовують гру слів, тому вони є цікавими та легко 

запам’ятовуються − викликання інтересу та спрощеність процесу запам’ятовування; 

3. така реклама викликає бажання бути причетним, доторкнутися до чогось вічного, 

класичного і, як наслідок, придбати товар − викликання бажання придбати товар, що 

рекламується; 

4. відбувається перенос позитивного ставлення до фільму, твору, пісні, що цитують, на 

товар, що рекламують − така реклама викликає позитивні емоції; 
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5. посилання на вислови відомі всім, їх цитування грають роль авторитетних суджень, 

знімають з адресата емоційну напругу, пов’язану з аналізом достовірності інформації, 

що надається − викликає його довіру. 

Дуже ефективним є прийом уособлення, дякуючи якому гостріше сприймається 

рекламний образ, а товар, що «ожив» виділяється на фоні маси невиразних предметів-об’єктів 

реклами та викликає позитивні емоції. Так, наприклад, в рекламі губної помади «губи 

одягаються у сяйво»: «Et vos lèvres s’habillent d’éclat ».  

Щоб створити яскравий, виразний образ в рекламі досить часто використовують прийом 

антитези. Це дозволяє підкреслити переваги товару, що рекламують, акцентуючи, виділяючи 

його позитивні якості. Для посилення ефекту антитези використовують яскраві слова, що мають 

емоційну забарвленість. Так, наприклад, в рекламі крему від зморшок Garnier використовують 

такі слова, як «кошмар», «мрія»: «Un cauchemar pour les rides, un rêve pour la peau», в рекламі 

парфумів Hanae Mori − «краплина», «океан»: «Une goutte de parfum, un océan d’amour». 

В рекламі досить часто використовують діалог, тобто запитання-відповідь. Цей прийом 

має назву «ефект прямої бесіди» автора з адресатом [5, с. 79-91]. Перший наче передбачає 

запитання, котрі можуть виникнути у споживача і зразу дає на них відповідь, переконуючи 

адресата в перевагах товару чи послуги. «Regrettez-vous vraiment vos 20 ans? Nouvelle Laguna. Le 

meilleur est pour maintenant». Іноді реклама містить тільки відповідь на запитання, яке і так є 

зрозумілим: чому треба вибирати саме цю марку? І починається такий слоган зі слів «тому що», 

«адже» та інші. «Parce que je le vaux bien». 

Для підсилення ефекту беззаперечності вислову, його більшої емоційної забарвленості, 

часто ставлять знак оклику наприкінці рекламного тексту.  Він служить сигналом, поштовхом 

до дії, відмітає всі можливі сумніви. Цей прийом відповідає останній вимозі до ефективного 

рекламного тексту − спонукання до дії. Реклама фірми Ofimer: «Le poisson frais 5 mn et c’est 

prêt!». 

Для більшої переконливості рекламного тексту використовують не тільки мовні засоби, а 

й психологічні. Так, наприклад, ефективно впливати на адресата реклами можна шляхом 

реорганізації його знань, що досягається за рахунок динамічного моделювання знань та цілей 

адресата. Така динамічність ґрунтується на наявності загальних концептів авторів та адресатів 

реклами [1, c. 269]. Так, наприклад, французька реклама гірчиці «La soupe ça fait grandir, la 

moutarde aussi» ефективно використовує спосіб приватизації знань − введення двох принципово 

різних об’єктів у одне понятійне поле, що дозволяє нав’язати адресату міркування про аналогії, 

тому що він погоджується з першою частиною висловлювання.  
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Перелічені правила та спостереження не вичерпують всіх прийомів складання 

рекламного тексту, що використовують автори. Та навіть наведених досить для того, щоб 

зрозуміти яким складним є процес створення рекламного тексту. Для цього використовують всі 

багатства мови, мовних засобів, а також психологічні дослідження сприйняття та впливу, 

нейролінгвістичного програмування, що часто дозволяє маніпулювати споживачем, навіювати 

непритаманні йому думки, спонукати до необдуманих, емоційних рішень, тощо.  

Вивчення та аналіз всіх цих прийомів, а також дослідження зі сприйняття адресатом 

рекламних повідомлень є п е р с п е к т и в н и м  напрямком у дослідженні рекламного тексту. 
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ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

О.Р. Світлична (Дніпропетровськ) 

 

Розглядається питання доцільності професійно-орієнтованої підaготовки студентів при навчанні усного 

перекладу у світі існуючих класифікацій професійно-орієнтованої спеціалізації перекладачів у глобальних сферах 

людської діяльності з урахуванням соціального замовлення. 

Ключові слова: презентація, розуміння суті предмета обговорення, ситуативний контекст комунікації, 

соціальне замовлення, термінологія. 

 

Е.Р. Светличная. Подготовка переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. 

Рассматривается вопрос целесообразности профессионально-ориентированной подготовки студентов при 

обучении устному переводу в свете существующих классификаций профессионально-ориентированной 

специализации переводчиков в глобальных сферах человеческой деятельности с учетом социального заказа. 

Ключевые слова: понимание сути предмета обсуждения, презентация, ситуативный контекст 

коммуникации, социальный заказ, терминология. 
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O. Svitlychna. Professional specialization in training of the future interpreters. Tackles upon the problem of 

professional specialization in teaching interpreting in accordance with existing classification of fields of interpretors’ 

specialization in global spheres of human activity taking into account social order.  

Key words: presentation, situational context of communication, social order, terminology, understading of the 

subject discussed. 

 

 Перекладацька діяльність грає усе більш значну роль як у житті нашої держави, так 

європейського й світового співтовариства в цілому і причина тому – триваючий розвиток і курс 

євроінтеграції, який обрала наша країна, а також процес глобалізації економічного простіру. З 

огляду на останні тенденції розвитку нашого суспільства можна із упевненістю сказати, що 

професія перекладача в нашій країні та за її межами стала загальноєвропейською, глобальною. 

А це означає, що змінилося соціальне замовлення на цю професію, стали висуватися інші 

вимоги до підготовки фахівців у цій галузі, які продиктовані умовами нашої стрімко мінливої 

соціальної й економічної кон’юнктури. Незмірно зросли вимоги до професійної компетенції 

перекладача, з’явилася необхідність у підготовці фахівців, які могли б повноправно 

конкурувати на європейському й міжнародному ринках праці. У зв’язку із цим зросла роль 

національних і міжнародних професійних організацій перекладачів. Крім того, необхідно 

відзначити, що відповідно до міжнародних стандартів щодо підготовки фахівців з усного 

перекладу, у сфері перекладу були виділені окремі напрямки професійної підготовки 

перекладачів. 

На підставі досліджень, виконаних найбільш впливовою міжнародною перекладацькою 

організацією Міжнародною федерацією перекладу, що діє у складі ЮНЕСКО (FІT) та 

займається розробкою стандартів для підготовки фахівців міжнародного рівня з усного 

перекладу, було виділено 9 перекладацьких спеціалізацій: наукові або технічні перекладачі; 

перекладачі для ЗМІ; термінологи; синхронні перекладачі, перекладачі конференцій (або 

фахівці в усному послідовному й двосторонньому перекладі); комунальні перекладачі; судові 

перекладачі; сурдоперекладачі; теоретики перекладу; викладачі перекладу [5, с. 5]. Крім того, 

відповідно до останніх результатів дослідження, проведеного Департаментом усного перекладу 

у складі Єврокомісії (DG SCІC) під час засідань Європейської Ради з економічних і соціальних 

питань у листопаді 2007 року, основною вадою у компетенції перекладачів, що обслуговували 

це засідання, на думку учасників, було визнано недостатнє володіння термінологією й неповне 

розуміння суті предмета обговорення, або недостатній рівень професійних знань у тій сфері, в 

якій здійснювався переклад, що ще раз підтверджує необхідність у підготовці фахівців у сфері 

професійно-орієнтованого перекладу. Більш того, згідно з дослідженням Департаменту усного 
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перекладу, якість усного послідовного й синхронного перекладу в сфері економіки й фінансів, 

сільського господарства, соціальної політики, охорони здоров’я й телекомунікацій було оцінено 

учасниками засідань Європейської Комісії, як найменш задовільне [7].  

Якщо порівняти державні стандарти підготовки перекладачів у сфері професійно-

орієнтованого перекладу країн – членів СНД, до яких належить наша країна, то треба 

відзначити, що в Росії цьому питанню приділяється набагато більше уваги. Державний стандарт 

вищого професійної освіти Російської Федерації передбачає в рамках напрямку підготовки 

дипломованого фахівця "Лінгвістика й міжкультурна комунікація" три спеціальності: Теорія й 

методика викладання іноземних мов і культур; Теорія й практика міжкультурної комунікації; 

Переклад і перекладознавство. У 2001 р. також Радою Міністерства освіти Російської Федерації 

з лінгвістичної освіти були встановлені дві спеціалізації: "Усний і письмовий переклад" 

(передбачає підготовку перекладача широкого профілю) і "Перекладознавство" (передбачає 

підготовку випускника до науково-дослідної й викладацької діяльності). Ще з 1997 року згідно 

з Наказом Міністерства загальної та професійної освіти Російської Федерації у багатьох вищих 

навчальних закладах Росії випускникам почали присвоювати додаткову кваліфікацію 

«Перекладач у сфері професійної комунікації». І хоча проблема наявності навчальних програм 

та сучасних навчальних посібників, які відповідали б вимогам та забеспечували б якісну 

підготовку фахівців у сфері професійно-орієнтованого перекладу, залишається неповністю 

вирішеною, можна з упевненістю сказати, що в Росії вже зроблено певні кроки для створення 

нормативної та практичної бази для підготовки перекладачів згідно з європейськими 

стандартами у цій сфері. 

На жаль, Державний стандарт вищої професійної освіти України в рамках напрямку 

підготовки дипломованого фахівця з перекладу не містить ніякої докладної спеціалізації по 

перекладацьких професіях, тим самим не враховуючи нові потреби суспільства. Таким чином, 

спостерігається певний розрив між соціальним замовленням і практикою підготовки 

перекладачів. У значній мірі цей розрив обумовлений нерозробленістю теорії й методики в 

даній галузі навчання перекладу.  

Незважаючи на складність проблеми методики навчання усного професійно-орієнтованого 

перекладу, їй не приділялося достатньої уваги в наукових дослідженнях як у нашій країні, так і 

за кордоном. Наукові розробки з цієї проблеми почали з’являтися лише в останні роки, серед 

найбільш помітних необхідно згадати роботи Р.К. Міньяра-Белоручева (1999) про те, як 

готувати перекладачів до різних форм перекладу та Л.Віссон (2005), у якій було розглянуто не 

тільки труднощі перекладу окремих явищ, а і відібрано словниковий мінімум для навчання 

перекладачів синхронного перекладу у соціально-економічній сфері. Л.О. Гуревич (1994) у 
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своїй статті порушує питання виділення професійних груп перекладачів, залежно від сфери їх 

діяльності, а дослідження Л.К. Латишева (1999) та (2007) стосуються питання доцільності 

ринкової орієнтації у процесі підготовки перекладачів, а також технологій перекладу. 

Необхідно також відзначити наукові дослідження Ж.В. Живової (2005), яка розглядає навчання 

усного перекладу з аркушу економічних текстів та І.А. Муратової (2006), яка стосується 

формата та зміста сертифікаційного екзамена перекладачів у сфері судочинства. Щодо 

дослідження питання навчання професійно-орієнтованого усного перекладу у нашій країні, то 

на цей час існує лише одна робота – Т.В. Ганічевої (2008), яка пропонує методику навчання 

філологів усного двостороннього перекладу у галузі прав людини. 

Таким чином, соціальне замовлення суспільства на підготовку випускників вищих 

навчальних закладів, що володіють навичками й уміннями професійно-орієнтованого перекладу 

з одного боку, й недостатня розробленість цієї проблеми в методичному плані, з іншого боку, 

складають а к т у а л ь н і с т ь  теми нашого дослідження. 

О б ’ є к т о м  дослідження є навчання студентів вищих навчальних закладів професійно-

орієнтованого послідовного перекладу у фінансово-економічній галузі. П р е д м е т о м  

дослідження виступатиме методика навчання студентів вищих навчальних закладів професійно-

орієнтованого послідовного перекладу у фінансово-економічній галузі. М е т а  дослідження – 

теоретично обгрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити методику 

навчання студентів вищих навчальних закладів професійно-орієнтованого послідовного 

перекладу у фінансово-економічній галузі.  

Якщо говорити про питання доцільності професійної та галузевої орієнтації у навчанні 

усного перекладу, треба відзначити, що дослідники в усі часи мали досить різноманітні думки з 

цього приводу. Як відзначав ще у 1979 році у своїй дисертаційній роботі А.Ф. Ширяєв, 

головною метою перекладацької діяльності є «утворення мовленнєвих висловлювань за 

відповідним соціальним замовленням», таким чином, продукт перекладацької діяльності 

виробляється не за власні потреби перекладача, а відповідно до вимог, які мають соціальний 

характер [4, с. 6]. А за останні десятиріччя соціальні вимоги до підготовки фахівця у галузі 

перекладу зазнали суттєвих змін. За часи Радянського Союзу професія перекладача була 

елітною та специфічною (наприклад, послуги перекладача використовували лише у разі 

дипломатичних зустрічей, або у військовій справі) і тому казати про професійно-орієнтований 

переклад зовсім не мало сенсу. Коли залізну завісу було знято і республіки колишнього 

Радянського Союзу обрали самостійний шлях розвитку, стало очевидно, що професія 

перекладача не тільки стала масовою, а завдяки науковому та економічному прогресу, а також 

потребі в інтенсивному обміні інформацією, при навчанні перекладачів треба враховувати те 
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розмаїття предметних та професійних галузей, які з’явилися за останні роки і в яких потрібні 

послуги мовних посередників. Але, як виявляється, вирішити це питання зовсім нелегко.  

Наприклад, на думку Л.К. Латишева, реалізувати ідею професійно-орієнтованої підготовки 

перекладача для роботи у конкретній галузі дуже складно з цілої низки причин. По-перше, 

через велику диференціацію предметних галузей, по-друге через проблему рентабільності 

підготовки перекладачів – «напівфабрикат», який прийдеться доучувати на робочому місці, 

обійдеться дешевше [2, с. 76]. Але, на нашу думку, з такою постановкою питання, а чи можна 

взагалі говорити про конкуретоспроможність фахівців, яких потрібно доучувати? А чи 

рентабельно компанії брати на роботу такого фахівця? Яким самим мінімумом знань у всіх 

галузях життєдіяльності та словниковим запасом він має володіти, щоб можна було з 

упевненістю сказати, що цього достатньо для того, щоб працювати перекладачем у будь-якій 

професійній галузі? Безумовно, застосування технологій перекладу для відпрацювання 

складових цих технологій – навичок, вмінь, прийомів, фаз, аспектів перекладу це основна річ, 

але, без професійної орієнтації навчання, питання підготовки фахівця за ринковими вимогами 

залишається відкритим.  

Крім того, як визначає І.С. Алексєєва, тематична спрямованість при навчанні усних 

перекладачів може бути неповноцінною через виховання перекладачів з вузьким професійним 

кругозором. Головним мінусом такої спрямованості вона вважає необхідність змішувати знання 

на тему і професійні уміння. При цьому, І.С. Алексєєва підкреслює, що тематичний принцип 

підготовки перекладачів повинен знайти своє розумне і заслужене місце у комплексі з іншими 

принципами при навчанні перекладачів [1, с. 7]. Інакше кажучи, готуючи перекладачів до якоїсь 

вузької спеціалізації, ми усвідомлено звужуємо їх кругозір та обмежуємо багаж їх знань певною 

сферою застосування. З цим важко не погодитися, але, якщо йти від протилежного, чи можна 

казати про якісну підготовку фахівця, якщо він спеціалізується майже в усіх галузях, та в ніяких 

конкретно? Яким чином тоді віділити саме той мінімум знань та ті галузі, у яких він зможе 

працювати у майбутньому завдяки отриманій підготовці? За яким принципом здійснювати цей 

відбір? Крім того, підготовка для роботи у якійсь певній галузі зовсім не виключає отримання 

певного об’єму загальних знань в інших галузях, бо так чи інакше всі галузі людської 

життєдіяльності взаємопов’язані між собою. Більш того, спеціалізація перекладача не може 

бути занадто вузькою, бо підготовка таких фахівців буде дуже дорого коштувати і перед ними 

гостро постане проблема працевлаштування, але ми маємо на увазі необхідність спеціалізації у 

глобальних сферах життєдіяльності людини та професійній перекладацькій діяльності таких, як 

соціальна і політична, економічна і фінансова, юридична, медицинська галузі, а також технічні 

перекладачі, перекладачі конференцій, теоретики перекладу, тощо. Подібну спеціалізацію для 
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перекладачів передбачають стандарти, розроблені Міжнародною федерацією перекладу, 

докладніше про це ми згадували вище. 

На нашу думку, тематичну підготовку перекладачів для роботи у конкретній галузі 

необхідно розпочинати лише тоді, коли, по-перше, вони вже одержать загальну професійну 

перекладацьку підготовку і будуть спроможні використовувати різноманітні перекладацькі 

технології, по-друге, одержать знання у тій галузі, в якій вони будуть спеціалізуватися для того, 

щоб не тільки перекладати знайомі терміни, а й усвідомлювати те, про що йдеться, а, по-третє, 

у процесі формування навичок та вмінь професійно-орієнтованого перекладу необхідно 

передбачити закріплення знань в обраній галузі за допомогою мови для спеціальних цілей 

(ESP). Крім того, у процесі професійно-орієнтованої підготовки перекладачів дуже важливо 

враховувати аспект ситуативного контексту комунікації, про який писав у своїх роботах Г.В. 

Чернов [6], а також приділяти увагу особливостям презентації перекладу, беручи до уваги 

критерієї якості цієї презентації (наприклад, логічна послідовність, обгрунтованість, швидкість, 

тощо) та специфіки галузі, в якій працює перекладач. Для цього необхідно враховувати 

очікування цільової аудиторії (для роботи у будь-якої галузі цільова аудиторія може бути 

нечисленою дві, три людини за круглим столом, а може, наприклад, налічувати декілька сотен, 

або навіть тисяч людей, якщо йдеться про конференції та засідання). Тобто, згідно з 

твердженням І. Курц, «очевидно, що впродовж дипломатичної зустрічі перекладач повинен 

враховувати найменші нюанси висловлювань, на наукових зборах він повинен приділяти увагу 

термінологічній точності, в оточенні літераторів та артистів, його мова повинна 

характеризуватися вишуканістю, а під час політичних дебатів – переконливістю» [6, с. 395]. 

Таким чином, для ефективної підготовки перекладачів для роботи у конкретній галузі, ми 

вважаємо за необхідне також дослідження лінгвістичних особливостей дискурсу цієї галузі. 

До п е р с п е к т и в  подальшого дослідження у напрямку навчання професійно-

орієнтованого усного перекладу майбутніх перекладачів доцільно віднести питання 

дослідження та урахування очікувань рецепієнтів тексту усного перекладу, щодо критеріїв 

якості кінцевого продукту, тобто тексту перекладу, який вони отримують та їх бачення 

етикипрофесійної поведінки перекладача.   
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