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Тематичний контент викривальних текстів бюро журналістських розслідувань «Свідомо»
На теренах України та Росії викривальну журналістику досліджували такі вчені, як О. Глушко, О. Тертічний, О. Хоменок, А.
Яковенко, М. Томіленко. Вони розглядали різноманітні аспекти
інвестигативного жанру, однак сучасні журналістські розслідування у мас-медіа, зокрема й діяльність бюро журналістських
розслідувань «Свідомо» та проблематика його статей, не ставали
об’єктом спеціальної уваги. Це зумовлює актуальність нашого
дослідження. Метою статті є виявлення контентних особливості
розслідуваної діяльності бюро «Свідомо». Об’єктом вивчення
стали викривальні публікації журналістів цього творчого
об’єднання.
Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» створено у
2008 році з ініціативи журналіста Єгора Соболєва. Мета даної
організації, як зазначається на офіційному веб-сайті, – «поширювати серед якомога більшої кількості людей розуміння, від
чого наші біди, як їх можна здолати і хто цьому заважає/допомагає» [1]. Тобто журналісти обрали для себе провідною соціальну тематику.
Вважаємо, що тематичну спрямованість журналістських розслідувань «Свідомо» слід розглядати у хронологічному порядку,
оскільки це пов’язано зі змінами соціальних та політичних умов
у суспільстві, від яких залежала соціальна стратегія розвитку
держави.
У 2008 році бюро реалізує розслідування тем, оприлюднених
на сайті «Телекритика» [3]. Журналісти писали про медицину,
законодавство, оборону.
У 2009 році пріоритетною темою стала обороноздатність країни. Такі публікації готувалися переважно для загальнонаціональних медіа (курувала тему журналіст Анна Бабінець).

У 2010 році бюро запускає свій Інтернет-сайт. На електронному ресурсі викривальні матеріали стосуються переважно
проблем життя столиці, а провідними темами для друкованих
медіа залишаються розслідування в галузі медицини, зокрема
фармацевтики. Ці першорядні теми – медицина та освіта – зостаються об’єктом журналістських розслідувань і наступного
року: журналісти готують серію статей «Про що мовчить реклама ліків». Крім того, бюро бере участь у розслідуванні діяльності правоохоронних структур (смерті студента Ігоря Індила, який
помер під час міліцейського допиту). На початку поточного року
більшість статей присвячується освітнім проблемам.
Попри основну тематичну спрямованість, викривальні тексти
бюро торкалися також проблем у сфері послуг, землевпорядкуванні, пенсійному забезпеченні, судовій гілці влади.
Статті для регіональних та загальнонаціональних ЗМІ мають
різну тематичну спрямованість. Так, для регіональних переважно – це соціальна тематика, для загальнонаціональних – політична.
Отже, як бачимо, найбільшу увагу журналістів «Свідомо»
привертали проблеми освітньої галузі та охорони здоров’я. Це
свідчить про те, що саме у цих сферах виникло найбільше проблем, які стосуються інтересів більшості українців.
Також чимало розслідувань бюро пов’язані із українським законодавством – нормами його дієвості в українському суспільстві. Бюро «Свідомо» у своїй практиці доводить типові факти порушень у сфері законодавчої системи, досліджує дієвість урядової ланки влади, що робить його розслідування важливими з погляду виконання ЗМІ своєї функції як «четвертої влади».
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Еволюція ліро-епічного жанру в творчості Максима
Рильського
Ліро-епос є досить своєрідним жанровим різновидом
літератури, в якому поєднуються різні засоби вираження. Історія
поеми сягає доби Середньовіччя, коли функціонувала класична
поема, де зливалися воєдино епічні події, сюжети, характери і
ліричні елементи. Якою є поема в творчості Максима Рильського?
Чи трансформувалася вона за своєю композицією, тематикою? Чи
став М. Рильський новатором у цьому жанрі? Відповіді на ці
питання є метою нашого дослідження.
Як епік Максим Тадейович Рильський дебютував у 1917
році поемою «На узліссі». Поема «На узліссі» має жанрове
визначення автора «ідилія, октавами писана». Як бачимо, сам
автор визначає жанр своєї поеми, тому що відходить від
класичних зразків. Звичайно, в М. Рильського є й класичні зразки,
зокрема «Марина», але більшість поем є унікальними за своєю
тематикою та композиційною структурою.
Найоригінальнішою із творів М. Рильського, на нашу
думку, є поема-видіння «Жага». Вона є твором глибинної
структури, закоріненої у фольклорну, релігійну та літературну
інтертекстуальність. Композиційна структура «Жаги» доволі
складна, і це певною мірою зумовлено авторським намаганням
розгорнути панораму відчуттів та почуттів ліричного героя.
Взагалі, період війни в творчості поета був дуже плідним. Він
пише поеми «Слово про рідну матір», «Неопалима купина», де
звертається до славних сторінкок історії України, її
найвизначніших постатей.
Якщо доробок М. Рильського розглядати в контексті
творчості тогочасних поетів, то в його творчості присутні
елементи, характерні й для інших митців. Так, тема робітничої
людини притаманна майже в усіх поетів, які творили в 20-х роках
XX століття, тема роздвоєння особистості, пошуку свого «я»,
свого місця в суспільстві простежується в ліро-епосі Д. Бажана.
Але якщо він і писав на традиційні теми, й інколи навіть застарілі,
завжди наповнював їх новим життям.

З усієї творчості М. Рильського помітно, що в його творчій
особистості переважає ліричне начало, а не епічне. Тому в його
поемах ми можемо за рахунок ліричних відступів дізнатися
потаємні думки та переживання автора.
Творчість М. Рильського-епіка – це понад тридцятирічний
час шукання жанрових форм, які б відповідали творчому задумові
автора. Впродовж усієї поетичної діяльності він експериментує,
починаючи від віршів, які мають сюжетне наповнення,
невеличких оповідань, поем, «маленьких» поем і закінчуючи
книгою віршів, яка має спільну тематику.
М. Рильський - видатний майстер слова, і в своїх творах
він завжди виступає як поет-новатор. Його новаторство полягає у
використанні й удосконаленні вже відомих форм і засобів. Його
талант, завдяки прекрасному володінню мовними засобами,
виявляється у тому, що старі і відомі форми постають перед нами
у своєму очищеному і збагаченому вигляді. Головним елементом
поетичної форми є мова, і вона у Рильського досягає граничної
гнучкості, виявляючи свої справді не обмежені можливості у
відтворенні найскладніших понять, найглибших думок,
найтонших почуттів [3, с.23].
Отож, ми розуміємо, що Максим Рильський завдяки
своєму поетичному талантові в ліро-епосі досягнув глибин
поетичної майстерності. Він не боявся експериментувати, і це
йому вдавалось. Тому він і виступає новатором, еволюція в його
творчості відбулася.
Тому і його ліро-епічна творчість заслуговує особливої
уваги й детального аналізу.
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Нові слова у текстовій структурі роману В.Набокова
«Лоліта» та шляхи їх репрезентації у перекладі
Художній текст поліфункціональний. У ньому естетична
функція нашаровується на низку інших – комунікативну,
експресивну, прагматичну, емотивну, але не замінює їх, а навпаки
підсилює. Мова художнього тексту живе за своїми власними
законами, відмінними від життя природної мови. Про специфіку
слова в художньому тексті писали О.Потебня, В.Виноградов,
Г.Винокур, Д.Шмельов та інші дослідники. Вони підкреслювали,
що слово в художньому тексті завдяки особливим умовам
функціонування, семантично перетворюється, часто набуває
додаткових нашарувань.
Гра прямого та переносного значення породжує естетичний та
експресивний ефекти художнього тексту, робить цей текст
образним і виразним. Індивідуальне художнє мовлення цікаве для
досліджень у зв’язку з великою кількістю вживаних у ньому
авторських лексичних новоутворень або оказіональних слів.
Оказіональне слово досліджується як різнопланове явище,
пов’язане із взаємодією мови і мовлення. Завдяки своїй
індивідуально-авторській приналежності оказіоналізми не мають і
не можуть мати готових відповідників у мові перекладу. Для
теорії перекладу неологізми представляють інтерес саме тому, що
вимагають від перекладача певних когнітивних зусиль і
нестандартного перекладацького рішення.
У сфері перекладу при відтворенні загальномовних
неологізмів, зазвичай, не виникає особливих проблем. Вони
перекладаються за загальними правилами: або за допомогою
еквівалентного неологізму, наявного у мові перекладу, або
транскрибуються чи перекладаються описово. Інша справа –
індивідуально-авторська творчість. Вона різноманітна і визначається не тільки характером і широтою використання лексичних
та граматичних ресурсів мови, не тільки своєрідністю тропів і
манерою написання, але й особливостями авторських неологізмів.

Нові слова, що трапляються у романі В.Набокова «Лоліта»
належать до емоційно-оцінної лексики, часто за своїм лексичним
складом характеризують слово з позитивного чи негативного
боку, як от: Надобно быть художником и сумасшедшим,
игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в
корне тела и сверхсладострастным пламенем… [23, с.25]. //
Треба бути художником і шаленцем, грищем безкінечних скорбот
із пляшечкою гарячої отрути в корені тіла й надласолюбним
полум’ям… [24, с.44-45]. У цьому прикладі автор застосовує
прийом префіксації, зокрема префікс сверх-, який вказує на
ступінь, на вищу міру оцінки. Таким чином автор хотів підкреслити наскільки сильним є полум’я, звернути увагу на значущість.
Оказіональні слова завжди експресивно забарвлені та
створюються автором у певному контексті, який визначає
своєрідність нового слова, наприклад: Психоаналисты манили
меня псевдоосвобождением от либидобелеберды [23, с.27]. //
Психоаналітики вабили мене псевдозвільненням від лібідо-лободи
[24, с.46]. У перекладі П.Таращук використовує український
еквівалент російського слово белеберды, а саме лободи,
залишивши незмінною першу частину неологізму.
Індивідуально-авторські неологізми, створені В.Набоковим,
часто несуть у собі асоціативно-образну інформацію, адже,
прочитавши їх, ми уявляємо ці предмети та їх якості чи асоціюємо
їх або з тваринами (тюленеобразный), або кольорами (долорозовый), або людьми (безлолитен). У всіх випадках перекладач
П.Таращук намагається відтворити їх адекватно, використовує
вдалі еквіваленти та підбирає точні відповідники, дотримуючись
при цьому загальноприйнятих перекладацьких норм і правил.
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Усна народна творчість - джерело натхнення для
письменників XIX-го століття
Фольклорні мотиви були і є характерними і для творчості
різних румунських поколінь письменників. Подвиги народних
героїв, що боролися за національну незалежність, молодих
гайдуків-розбійників, що вступилися за незахищені прошарки
населення, найчастіше оспівувалися у баладах. Дойна, як і казка,
зазвичай має характерний початок. Вона найчастіше починається
словами про зелений лист. Раніше назва квітки або рослини
підкреслювала характер пісні. Пізніше це перетворюється на
традиційний початок дойни: Яблуні листок зелений!/ Захлинися
сльозою солоною / Де мені хліби роздобути /Чи й дітей своїх:
годувати? («Селянська») Подібні зачини зустрічаються і у баладах.
Кожна нова частина як би відділяється музичною паузою.
Петре Іспиреску дбайливий хранитель національного
фольклору (1830-1887). Деякі з казок він піддав частковій
літературній обробці. Мотиви народних казок тісно пов'язані з
соціальними стосунками в румунському селі - це переважно
побутові казки.
Традиційні герої його румунських казок - добрий молодець
Фэт-Фрумос, червона дівиця Іляна Косинзяна, веселий шахрай,
хитрун Пекале, що обводить навколо пальця сільських багачів як
скнар, перевершує розумом своїх односельців («Пекале в рідному
селі»).
Закінчується ці казки зазвичай словами: «На коні я прискакав цю казку вам розказав». Спочатку це було ознакою поваги до
слухачів, коли казкарі, переїжджаючи з села в село, поспішали
ділитися з ними новою казкою. І слухачі повинні були оцінити
подвиг оповідача. Пізніше кінцівка казки стала традиційною,
подібно до того як в російській «Я там був, мед-пиво пив…» [1,
стор. 66-79].
Фольклор значно вплинув на формування творчості багатьох
румунських письменників XIX - початку XX століття.
Дослідники відмічають, що в поезії Васіле Александрі і

Джордже Кожбука (1866-1918) використовуються образи і
поетичні форми народних пісень та балад.
М. Емінеску, І. Славич, М. Садовяну надихалися сюжетами
і образами усної народної творчості.
Казки займають особливе місце в творчості Іона Крянге.
Письменник не прагне до точної передачі народних сюжетів, а
підпорядковує їх власному світосприйняттю і задумам.
Характерно, що навіть в казках відчувається тяга Іона Крянге до
реалізму, до «реалістичного тлумачення чарівних мотивів і
надприродних сил». Як, наприклад, можемо навести «Казка про
Стана», де біси жнуть і прибирають пшеницю, а маленький бісик
«Кіріке» своїми руками споруджує для Стана «плоти, крізь які і
вітру не проникнути; хліви і загороди для волів і корів; зимову
загорода для овець; курники, свинарники, засіки для кукурудзи,
комори для пшениці».
Книга Іона Крянге – відзначається високою художністю,
силою реалізму і узагальнення, справжньою типізацію образів,
соковитою народною мовою.
Міхай Емінеску (1850-1889) автор популярної поеми
«Лучафер», написав прекрасну казку «Фет-Фрумос із сльозинки
народжений». Іоан Славіч (1848-1925), черпаючи натхнення зі
скарбниці фольклору, створив свої мудрі, добрі, поетичні казки
«Фея зорь», «Два добрі молодці із зіркою в лобі» та інші, хоча
широкому читацькому колу він відоміший як автор романів
«Мара» і «Щасливий млин».
Отже, можемо зробити висновок, що усна народна творчість
була невичерпним джерелом натхнення для письменників XIX
ст.., таких як Васіле Александрі, Джеордже Кожбука, Міхая
Емінеску, Іона Славича, Міхаїла Садовяну.
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Науковий керівник – доц. Редьква Я. П.
Антропонімікон роману Ірини Вільде
„Сестри Річинські”
Українська література – невичерпне джерело для досліджень з
літературної ономастики, інформація якої величезна, переважно
закодована, але дуже важлива для розуміння сутності художнього
твору.
Метою цієї розвідки є дослідження мотивації антропонімів як
невід’ємного компонента структури та вагомої частини
художнього твору.
Головна функція антропонімів у літературі – працювати на
художній текст, на його розуміння читачем, адекватну
інтерпретацію (в тому числі й підтекст).
Антропонімікон роману „Сестри Річинські” становить собою
цілісну художню систему, в якій ураховано національні,
соціальні, регіональні ознаки, а також особливості характерів і
вчинків персонажів. Номінації осіб різняться за своєю
структурою. Спираючись на дослідження Т.Б.Гриценко, в
аналізованому творі ми виділили такі структурні моделі
антропонімів:
1. Одночленні (ім’я, прізвище, прізвисько, ім’я по батькові):
Мажарин, Вацик, Суліман, Орися, Задорожний;
2. Двочленні ( ім’я + прізвище, прізвище + ім’я, ім’я та ім’я по
батькові): Юлько Скиба, Йосафат Мартинчук, Ян Купка,
Зілінський Леон.
Антропоформулу „ім’я та ім’я по батькові» авторка
використовує з різною метою, а саме: 1) для традиційного
звернення до літньої або поважної людини; 2) для сатиричного
зображення персонажа; 3) для називання осіб, що стоять на
вищому соціальному щаблі.
У романі спостерігаємо соціологічну функцію власних назв,
тобто вказівку на соціальне становище людей. Представники
нижчих верств суспільства в романі мають переважно прізвища
на: -ук (-юк), -ак (-як), -ій або ж безафіксні: Мартинчук,
Задорожний, Філіпчук, Скиба,Безбородько, Танебрух, Матіясек.

Персонажі, що належать до вищих суспільних прошарків,
отримали прізвища на -ський, (-цький), -ська (-цька): священик
Річинський,
співак
Мединський,
лікар
Добровольський,
Кобилянська, пані Смотрицька. Засобами вирізнення персонажів
шляхетного походження та священнослужителів виступають
також вишукані, маловживані імена: Аркадій, Модест. Соціальну
диференціацію героїв у романі забезпечує вживання (поряд із
іменем персонажа) апелятивів: пан, панна, пані, панич.
Враховується і формула найменування та структура імені.
Історично так склалося, що в той час подібні найменування
мали, як правило, персонажі так званих ”привілейованих”
прошарків: учителі, шляхтичі, сільські поміщики. Цим
керувалась також і Ірина Вільде.
Літературно-художній антропонімікон роману «Сестри
Річинські» органічно доповнюють запозичення із таких
чужомовних антропонімійних систем:
а) із західноєвропейської антропонімії доби Середньовіччя та
Відродження: Жозефіна, Наполеон, Модест, Медічі;
б)з польської антропонімії: Марися, Януш, панна Малгося,
Вацик, Квасніцькі;
в) з турецької антропонімії: Суліман.
Помітний відсоток у літературно-художньому антропоніміконі
роману «Сестри Річинські» складають запозичення із таких
чужомовних антропонімійних систем:
Комплексний аналіз роману „Сестри Річинські” дозволяє
зробити висновки, що власні назви репрезентують індивідуальний,
неповторний стиль письменниці. У творі антропоніми вдало
вплітаються в канву сюжету, увиразнюють тематику всього твору.
Вони наповнені тим художньо-зображальним змістом, якого
вимагає авторський задум та створюють особливу ауру,
притаманну описуваному часовому проміжку.
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Алла Ярмук
Науковий керівник – доц. Гуцуляк І. Г.
Порівняльна характеристика якості систем
машинного перекладу ПЛАЙ і Pragma
(на матеріалі текстів Олеся Гончара)
Оцінка якості МП є важливою для визначення стану речей у
галузі комп’ютерного перекладу, для встановлення пріоритетів
подальшого розвитку, для пошуку можливостей удосконалення
перекладів, що має піднести продуктивність перекладацької праці
на вищий щабель і зробити ще один крок у напрямку подолання
мовних бар’єрів. Традиційно оцінку якості систем обробки
текстової інформації науковці радять проводити за такими
параметрами: якість програмного забезпечення; лінгвістична
характеристика; організаційне значення; цінова ефективність [2,
с. 188–189].
В. Волошин зазначає, що „найбільш часто для визначення
якості перекладу використовують такі прийоми: порівняння
оригіналу і перекладу; порівняння перекладу з „оберненим”
перекладом;
тестування
експертними
оцінками
шляхом
порівняння змісту та форми” [1, с. 382].
Для встановлення якості систем МП ми вибрали тексти Олеся
Гончара художнього та публіцистичного стилів, перекладені з
української російською мовою системами МП ПЛАЙ і Pragma.
У перекладеному системою МП ПЛАЙ уривку з роману
„Собор” фіксуємо здебільшого лексичні помилки: зглибока идут,
будто в незрушності остается эта будничная стойкость, чтото незнищенно-витривале, на пирог с вишень-петриківочок,
галасає детвора, Миколині друзья, нет відважнішого за него,
Баглаєві разрешено будет, Иван и Вірунька, когда заходит между
ними язык о Николае, под зачіплянськими звездами. Система МП
не зуміла перекласти власне українські лексеми та конструкції,
пов’язані з особливостями української мовної системи.
Система ж Pragma припустилася таких помилок: 1) лексичних:
чем-то торкають людей, вишень- петриківочок, галасає

дітвора, розпашілі жарой, под зачіплянськими зорями, где он
тогда заблукавсь. Як бачимо, і ця система МП не впоралася з
перекладом суто українських лексем; 2) морфологічних:
Миколини друзе, пока Баглаеви разрешено будет.
Загалом за змістом переклад, здійснений системою Pragma,
прийнятніший за переклад, здійснений системою ПЛАЙ.
Ще одним із способів оцінки якості МП є порівняння
оригіналу з „оберненим” перекладом. В оберненому перекладі
системою ПЛАЙ тексту публіцистичного стилю фіксуємо
порушення в лексичній та синтаксичній сполучуваності слів,
наприклад: Україна з'явиться (Україна постане), озоветься до
миру (озоветься до світу), снову (знову), де ревізували Шевченко
(де ревізували Шевченка), система МП не врахувала особливостей
творення дієслів наказового способу трощите(-іть), синонімію
гарних (красивих) та ін.; система Pragma допускає ті самі помилки,
але наближає зміст тексту до оригіналу значно ближче, ніж ПЛАЙ.
Щодо інших помилок, то це: неправильний переклад власних назв:
Сосюрінім, Ломівци (-і); неврахування роду іменників, наприклад:
Р.в. жодної здорової дитини (жодного здорового дитяти); значна
кількість помилок у перекладі синонімів, яких машина не може
відчути, і тому втрачається колорит тексту, наприклад, горезвісний
симпозіум (сумнозвісний симпозіум), рясно квітне (цвіте) та ін.
Отже, як би системи не перекладали, нам не уникнути
редакторської правки. Такі реалії сьогоднішнього дня. Водночас
уже досягнутий рівень комп’ютерного перекладу та динаміка
розвитку дозволяють з оптимізмом дивитися на майбутнє цього
напряму.
Список використаної літератури:
1. Волошин В. Г. Комп'ютерна лінгвістика : навч. посібник /
В. Г. Волошин. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2004. – 382 с.
2. Сидоренко Л. Особливості комп’ютерного перекладу / Лілія
Сидоренко, Неоніла Тільняк // Гуманітарна освіта в технічних вищих
навчальних закладах : зб. наук. праць факультету лінгвістики
Гуманітарного інституту національного авіаційного університету. – К. :
ДП „Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – Вип. 14. – С. 161–167.

Крістіна Амаріца
Науковий керівник – доц. Дащенко О.І.

До історії перекладу «Енеїди» І.Котляревського
«Енеїду» Івана Котляревського у нас звично – і слушно –
розглядають як твір, що відкрив нову епоху в нашому письменстві,
поклав початок новій українській літературі. При цьому, на жаль,
нерідко забувають, що цей могутній пролог до українського
письменства наступних віків – не що інше, як поетичний переклад.
Безсумнівні ознаки переробки-травестії, які зумовили всім відоме
художнє обличчя «Енеїди» Котляревського, часом змушують
забути, що стосовно безпосереднього джерела української «Енеїди»
– шедевр Котляревського – це саме переклад у прямому значенні
цього слова. Залежність Котляревського від Осипова (зразком для
якого був австрійський автор травестії «Енеїди» – Алоїз Блюмавер)
простежується на різних рівнях. Передусім Котляревський запозичив
у російського поета загальний план поеми. Як відзначив Микола
Зеров, «всі головні епізоди Верґілієвої поеми переказує за
осиповською поемою: нема ні одної Верґілієвої риси, яку б він вніс
у своє оповідання незалежно від російської «Енеїди» [1, с.25-26].
Щоб наочніше продемонструвати читачеві зразки такого ось
«звичайного собі перекладу», наведемо взірці перекладацької
майстерності автора української «Енеїди».
Перша строфа поеми, як вона звучить у М. Осипова та у
І.Котляревського:
Еней був парубок моторний
Эней был удалой детина
І хлопець хоть куди козак,
И самый хватский молодец;
Удавсь на всеє зле проворний,
Герои все пред ним скотина,
Завзятіший од всіх бурлак.
Душил их так, как волк овец.
Но греки, як спаливши Трою,
Но после свального как бою
Зробили з неї скирту гною,
Сожгли обманом греки Трою,
Він, взявши торбу, тягу дав;
Он, взяв котомку, ну бежать;
Бродягой принужден скитаться, Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланців,
Как нищий, по миру шататься,
От бабьей злости пропадать [3, с.272]. П’ятами з Трої накивав [2, с.36].
Котляревський, 1798 р.
Осипов, 1791 р.

Перед нами, як бачимо, вільний (за сьогоднішніми мірками,
але не за критеріями XVIII ст.), а в окремих місцях – і досить
точний поетичний переклад із дотриманням багатьох формальних
і смислових особливостей Осиповського першотвору. Втім,
сказане про точність не стосується української Енеїди» в цілому.
І.Котляревський, безперечно, наділений більшим поетичним
хистом, ніж його російський попередник, почував себе досить
вільно і загалом не прагнув підпорядковувати свої творчі зусилля
нині призабутому «іроїкомічному» прообразові. Взагалі залежність
Котляревського від твору, сказати б, далеко не першорядного
російського поета не повинна бентежити, адже подібні приклади в
історії світового письменства – далеко не рідкість.
Втім, попри «відступи» від оригіналу, розширення «горизонту
оповіді» та власну образотворчість Котляревського, його «Енеїда»
виявилася істотно стислішою (7300 рядків) від Верґілієвої поеми
(9897 рядків) і особливо «Энейди» М.Осипова, завершеної
О.Котельницьким (близько 22000 рядків). Переважаючи
М.Осипова яскравістю оповіді та зображення, Котляревський вмів
згустити запозичений у російського поета гумористичний тон
першотвору та надати йому (у виразно травестійній манері)
замість російських – питомих українських національних рис та
українського колориту.
Іван Котляревський, за словами М.Зерова, «в чужих рамках і
по чужому контуру... уміє покласти густі фарби, дати живі й теплі
кольори… Майстерно і дотепно зумів він переповісти свій
літературний зразок» [2, с.28], а мова і вірш його «Енеїди» стали
визначним надбанням української поезії, зокрема поезії перекладної.
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Сучасні літературні журнали України:
реалії та перспективи

Літературні журнали – це періодичні видання, найчастіше
щомісячні, які публікують нові оригінальні й перекладні
літературно-художні твори різних жанрів, знайомлять читача з
подіями літературного життя, формують літературно-громадську
думку. Більшість з них є водночас громадсько-політичними,
оскільки поряд з белетристикою і літературною критикою вони
вміщують публіцистичні твори, матеріали з питань розвитку
інших видів мистецтва, внутрішньої і міжнародної політики,
економіки, історії, соціології [4].
Актуальність теми зумовлена відсутністю наукових
досліджень про найсучасніші вітчизняні літературні видання.
Деякі аспекти цієї проблематики розглядають дослідники.
Зокрема, В. Шейко «Літературні періодичні видання України в
роки незалежності: культурологічний аспект» [5] та О. Левицька
«Літературно-художні часописи в сучасному літературному
дискурсі» [2].
У каталозі передплатних видань 2012 року, без урахування
часописів місцевої сфери розповсюдження, зареєстровано всього
12 найменувань літературних видань. Зокрема вісім із них
призначені для україномовного читача («Березіль», «Всесвіт»,
«Дзвін», «Дніпро», «Київ», «Кур’єр Кривбасу», «Літературний
Тернопіль», «Українська культура»); три – для російськомовного
(«Радуга», «Ренессанс», «Шо»), а один випускається одночасно
українською, російською і німецькою («Склянка часу*Zeitglas»)
[1]. Дані цифрові показники не є остаточними і беззаперечними,
оскільки деякі видання через незначний тираж або нестабільну
періодичність не змогли потрапити до каталогу ДП «Преса», як
наприклад, «Неопалима купина».
Вчений В. Шейко [5] поділяє вітчизняну літературну
періодику останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття на дві
групи: 1. «Старі» видання, які збереглися ще з радянських часів
(«Київ», «Дніпро», «Вітчизна», «Дзвін», «Березіль», «Всесвіт»,
«Українська культура»); 2. «Нові» видання, які з’явилися
порівняно нещодавно («Четвер», «Кур’єр Кривбасу», «Потяг’76»,
«Київська Русь», «Літературний Тернопіль», «Склянка часу»).
Проміжне місце в орієнтовній класифікації займає «часопис
незалежної української думки» – «Сучасність», що впродовж
трьох десятиліть виходив за кордоном, а в 1991 році
«переселився» до Києва. Варто також виокремити журнали
літературного спрямування, які з’явилися після прийняття
незалежності України й не затрималися до наших днів: «Авжеж!»,
«Криниця», «Світовид», «Український засів». Вказані часописи

проіснували недовго, але зробили свій внесок у розвиток
літератури й літературної періодики.
Більшість сучасних видань зосереджено в Києві, Західній
Україні (Івано-Франківськ, Львів, Луцьк) і на Сході (Донецьк,
Харків, Кривий Ріг). За територією розповсюдження літературнохудожні журнали поділяються на всеукраїнські («Березіль»,
«Всесвіт» та ін.), міжнародні («Склянка часу») й регіональні
(«Буковинський журнал») тощо. Значна частина літературної
періодики із першої групи заснована Спілкою письменників
України. Із спілчанськими часописами співпрацюють переважно
вітчизняні класики: Ю.Андрухович, О.Забужко, Віра Вовк,
С.Жадан, Л.Таран, Г.Тарасюк, Ю.Краснощок, В.Шкляр,
О.Ірванець тощо.
До другої групи належать видання, найчастіше створені
конкретним письменником чи літературним критиком власними
силами, за рахунок спонсорських внесків, здобутих грантів тощо.
Вони займають провідне місце на ринку друкованої продукції. У
«нових» виданнях можна побачити твори відомих і молодих
письменників: Ю.Іздрика, А.Содомори, О.Сливинського, Л.Денисенко, М.Лазарука, В.Неборака, С.Кириченко, І.Карпи, Н.Сняданко, Дзвінки і Богдани Матіяш, Г.Ткачук [3]. Спільною для
літературно-художньої періодики є обрана тематика. В таких
часописах зустрічаються сучасні романи, детективи, повісті,
оповідання, фантастика, поезія, а також критичні відгуки,
сатирично-гумористичні
доробки,
переклади
зарубіжної
літератури. Серед публіцистичних матеріалів переважають статті,
життєписи, есе, репортажі, інтерв’ю, нариси.
Для більшості українських часописів характерними
залишаються фінансові проблеми, невеликий тираж.
Отже, літературні журнали відіграють важливу роль у
становленні й розвитку української культури. Вони здебільшого
не тільки презентують поетичні та прозові новинки, а й критично
аналізують і осмислюють події літературного життя.
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Вікторія Андрицька
Науковий керівник – асист. Тарангул І.Л.

Специфіка перекладів поезії М. Цвєтаєвої
українською мовою
На сучасному етапі розвитку українського перекладознавства
досі достеменно невідомо кому належать перші спроби перекладів
віршів М. Цвєтаєвої українською мовою. Деякі дослідники
вважають, що першим переклав деякі рядки її віршів і ввів їх до
своєї поеми “Зустріч з Мариною” (1967 р.) П. Тичина.
Зазначимо, що переважно у поемі використані рядки із
цвєтаєвського “Сада”. П. Тичина зумів у перекладі зберегти
мотиви самотності, які явно спостерігаємо в оригінальному тексті.
Безсумнівно, що збереження повторів і порівнянь, які супроводжуються у вірші порівняльними сполучниками, виконують
допоміжну роль у відтворенні загальної інтонації.
У поемі М. Цвєтаєва говорить рядками з вірша “Никуда не
уехали – ты да я…”. Ця строфа досить символічна, оскільки відобразила душевний стан М. Цвєтаєвої. Відомо, що у період написання цих рядків поет все більше почала віддалятись від еміграційного літературного кола. Газети і журнали фактично перестали
друкувати її поезію, зникала надія на зустріч зі своїм читачем. І
знову ми спостерігаємо прекрасний український переклад:
М. Цвєтаєва:
П. Тичина:
Нищеты бесконечная сухомять! Старцювання одвічна, черства
сухом’ять!
Снова лето, как корку, всухую
Знову літо, як скоринку суху
мять!
м’ять!
Обернулось нам море – мелью:
Обернулось на море – міллю:
Наше лето – другие съели!
[3, с. 354]
Наше літо – вже інші з’їли!
[2, с. 349]
Перекладач зумів передати характерний звукопис і поділ слова
на значимі складові (сухомять, всухую мять – сухом’ять, суху
м’ять). Знаходження українських аналогів дозволило П. Тичині
найбільш адекватно продемонструвати цвєтаєвську поетичну
мову.

У поемі П. Тичина також використав рядки вірша “Иду на
несколько минут…” (з циклу “Надгробие”).
М. Цвєтаєва:
П. Тичина:
Опрашиваю весь Париж.
Я опитаю весь Париж,
Ведь в сказках лишь, да в
бо ж у казках та в барвах
красках лишь
лиш
Возносятся на небеса!
Підносяться на небеса!
Твоя душа – куда ушла?
Твоя душа – куди пішла?
[3, с. 343].
[2, с. 349].
У строфі П. Тичина майстерно передав почуття суму, туги та
втрати рідного краю М. Цвєтаєвою. Навіть заміна форми дієслова
(теперішній час у М. Цвєтаєвої і майбутній у П. Тичини) і вживання особового займенника “я” не зменшує якість перекладу. Так, на
думку І. Вороновської, заміна дієслів не викликає у читача
непорозуміння, адже “дія тут мислиться як передбачувана, гіпотетична, про що свідчить поєднання дієслів у тексті” [1, С. 88].
Отже, українські переклади окремих віршів М. Цвєтаєвої,
здійснені П. Тичиною, можемо вважати прекрасним зразком для
наслідування майбутніми поетами-перекладачами. У перекладах
максимально збережена цвєтаєвська тональність і лексична
наповненість кожного слова, звукозапис і багатогранність
синтаксису. У вірші-перекладі читач одразу може впізнати
індивідуально-авторську манеру творця оригіналу.
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Аналіз блогів на сайті «Молодого буковинця»
На сучасному етапі ми є свідками того, що журналістська
діяльність зі сторінок друкованих видань і телеекранів поширюється і
на Інтернет. Причому, як зауважує російський дослідник
А. Калмиков, мережа Інтернет і журналістська діяльність в мережі є
найскладнішими явищами, які необхідно розглядати в контексті
глобального цивілізаційного та культурного процесу [3, 7].
Веб привносить в журналістику наступні нові якості:
інтерактивність, персональний підхід, інфоцентричність, миттєвість,
вимірність, гнучкість, взаємопов'язаність, економічність [4, 7].
Блог (також блоґ, англ. blog, від web log, «мережевий журнал чи
щоденник подій») – це веб-сайт, головний зміст якого – записи,
зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів
характерні короткі записи тимчасової значущості [1].
Матеріали блогів, у яких дотримано стандарти журналістики,
можна вважати окремим жанром, наближеним до жанру авторської
колонки. Доступ широких мас до Інтернету фактично створив
можливості для розвитку недорогих демократичних медіа і в такий
спосіб певною мірою відродив класичну вільну пресу з її
загальнодоступністю медіа-ринку та з можливостями широкого
суспільного діалогу.
У колі цього питання цікавими є блоги на Інтернет-версії
«Молодого буковинця». Для аналізу було обрано по одному-два
записи (пости) в кожному з блогів від останнього запису 23.01.2012
року до записів, які були зроблені на початку 2010 року [2]. Блоги
аналізувалися за такими аспектами: 1) тема і проблематика; 2) зміст;
3) стиль викладу; 4) конкретні дані, якими оперує автор; 5)
оформлення матеріалу; 6) недоліки; 7) позитивні риси; 8) кількість
переглядів.
матеріалу, тобто чітка позиція, конкретні дані, можливо –
рекомендації читачам, як у статтях.
Для
журналістів-блогерів
притаманний
в
основному
публіцистичний стиль. Елементи розповідного стилю виникають
рідко, для постів О. Бойченка характерним є експресивний виклад,
використання побутової лексики, навіть – некоректні висловлювання.

У цілому в повідомленнях цих блогерів спостерігаємо надмірну
кількість негативу, в них (за виключенням Д. Скриля, який висвітлює
матеріали в рамках проекту «Інше місто») практично не виникає
бажання поділитися з читачами позитивною чи хоча б нейтральною
інформацією або думками.
Важливість блогів є беззаперечною, в них автори вміщують свої
міркування з актуальних і важливих на їх думку тем, власні
коментарі, погляди на нагальні соціальні, політичні, моральні та інші
проблеми. Це добре помітно на матеріалі блогів у «Молодому
буковинці». Вони характеризуються тематикою як місцевою, так і
загальноукраїнською, яка є цікавою для багатьох читачів. Спектр тем,
які обирають блогери, а також проблем, над якими вони
замислюються, дуже широкий: від побутової й соціальної
проблематики – до визначних загальнодержавних подій; від
політичної проблематики – до особливостей боротьби з корупцією;
часто піднімаються проблеми, пов’язані зі сферою моралі й культури.
Очевидно, що аудиторія таку діяльність журналістів сприймає дуже
добре, адже багато блогів мають загалом по півтори тисячі
відвідувань.
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Науковий керівник – доц. Гураль М.І.

Особливості перекладу поеми О.С. Пушкіна
«Мідний вершник» М. Рильським
Необхідність українських перекладів творчої спадщини
О.С. Пушкіна вбачається, насамперед, засобом подивитися на
твори російського поета крізь призму світобачення іншої,
сусідньої літератури, а по-дуге, звучання О.С. Пушкіна українською мовою збагачує й українську мову, й українську поезію, й
літературу взагалі.
М. Рильський суворо дотримується розміру, заданого
Пушкіним у поемі: чотиристопний ямб. Перекладач знаходить
такі засоби, які дозволяють йому зберегти особливості тексту
Пушкіна, не вдаючись до перекручування смислу і навіть часом
роблячи свій варіант «Мідного вершника» більш поетичним.
Глибоко і красиво вдається українському поетові перекладати
пушкінські епітети, добираючи час від часу, доволі несподівані
слова: півночі цариця гойна – полнощная царица, шугала осінь
листопадом – дышал ноябрь осенним хладом, непохитна вишина
– неколебимая вышина, хмарні думи – ужасные думы, вічна
тривога – внутренняя тревога, тяжке видзвонює скакання –
тяжело-звонкое скаканье тощо.
О. Пушкін використовує зовсім різні образні означення, щоб
передати гнітючі, темні, тяжкі дії, явища, переживання:
разъяренные воды, возмущенная глубина, сумрачная забота,
мрачный вал, потрясенная мостовая. Тоді як Рильський у цих
випадках використовує прийменник «чорний», тим самим
створюючи особливу, іще більш важку, ніж у оригіналі,
атмосферу. При читанні перекладу Петербург постає перед нами
як чорне місто, де не має жодного світлого проблиску. У чорному
кольорі простір «Мідного вершника» немовби застиг, у той час як
Пушкін створював хоч і похмурі, але рухливі образи міста.
Серед помітних недоліків перекладу – неправильний наголос в
окремих словах. Іноді українському поетові доводилось жертвувати
літературною формую задля збереження смислу віршів Пушкіна.

До недоліків перекладу Рильського також можна віднести і
використання русизмів.
Щодо стилю «Мідного вершника», деякі дослідники
вважають, що в поемі окремо постають перед читачем одичний
стиль і знижений (В.О. Плотнікова), інші (В.Д. Левін) дотримуються думки, що весь твір Пушкіна – це синкретичний стиль,
єдина структура, в якій неможливо вичленити окремі елементи.
Помітимо, що український перекладач місцями перекручує
атмосферу петербурзької повісті, передаючи зміст словами, що
відносяться до українського побуту або тих явищ, які не
викличуть в уяві читача глибокого враження важливості подій, що
відбуваються. Та все ж таки в основній частині тексту Рильському
вдалося зберегти легкість сприйняття твору при передачі
глибокого, урочистого змісту, властивого і мові Пушкіна.
Аналізуючи переклад, помічаємо цікаву невідповідність
«Мідного вершника»: Наш герой / Живет в Коломне… [1, с.217]
// Мій герой / Живе а Коломні… [2, с.9]. Цікаво, чому український
поет не зберіг пушкінський займенник «наш», адже він плавно
вписався б у ритм перекладу? Скоріш за все, у Рильського в ході
роботи над поемою склалася своя концепція образу автора.
Пушкінське «наш герой» означає те, що поет встановлює живу
бесіду з читачем, примушує і його співпереживати усім пригодам
Євгенія. А «мій герой» Рильського може означати, що образ
бідного героя автор виносив у собі і вважає його своїм дитям. А
можливо це якась невідома гра, флірт з читачем, коли
спрощується і стає більш легким стиль твору.
Отже, при загалом адекватному та майстерному перекладі
пушкінської поеми, навіть такому талановитому перекладачеві, як
Рильський, не вдалося уникнути деяких помилок, але у більшості
своїй недоліки розчиняються у цінних знахідках українського
поета і навіть додають деякої свободи розповіді.
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Періодичні видання для жінок на Буковині у період
румунської окупації
Як справедливо зазначає В. Передирій, «на розвиток
періодики для жінок мали вплив складні політичні умови, в яких
функціонувала галицька преса, її еволюція пов'язана з боротьбою
жінки за свої громадсько-політичні права та процесом
самовизначення нації» [5].
Так із 1 жовтня 1928 р. у Чернівцях починає виходити
щоденна газета «Час». До складу редколегії входили Ольга Гузар
та Сидонія Г.-Никорович. На її сторінках від 28 жовтня того ж
року анонсується вихід газети «Жіноче Діло», яка, проте, згодом
звелася до колонки в газеті «Час». У вступній статті першого
номера зазначалося: «Мусимо покинути стару і недбалу мовчанку,
а взятися до тяжкого відвічального діла, з котрого користь буде і
нам, і дітям нашим» [3]. Рубрика «Жіноче Діло» порушувала
актуальні питання, наприклад, про виборче право для жінок, про
національну самосвідомість жінки. Ольга Гузар писала: «Кождий
нарід завдячує свою народну свідомість в першій мірі свідомій
жінці...Щасливий народ, котрий має такі жінки-матері, він
устоїться проти всяких бур, не страшні йому ніякі вороги.» [2].
З 4 серпня 1932 р. у «Часі» з’являється ще одна рубрика
«Жіночі вісті». Вела її Сидонія Г.-Никорович. Тут розглядалися
питання національного виховання, читання українських газет та
книг, «пекучі завдання української інтелігентки» тощо.
Проте найбільшої уваги заслуговує видання-додаток до
«Самостійної Думки», що побачило світ у 1931 році за редакції
Сидонії Г.-Никорович під назвою «Самостійна Думка Української
Матери». Тут друкувалися матеріали про освітньо-культурний
рух, проблеми державотворення, виховання. Зокрема у статті Лесі
Буковинки «Проблеми виховання» підкреслюється «необхідність
копіткої роботи з підростаючим поколінням» [1].
Низка статей присвячена питанням національної самосвідомості та боротьби за свої права («На що маємо звертати
увагу» Осипа Дуди (1932, Ч. 4), «Як улаштувати собі виховання
дітей» Надії Дашкевич (1932, Ч. 5); ролі батьків та традицій у

справі виховання, впливу на молодь аморальних вчинків старших
(«Педагогічні уваги для виховання в рідній хаті» Лесі Буковинки,
«Нині і вчора» Д. Д., «Тепер і колись», «Що спричиняє духовне
каліцтво у громадянстві?» Сидонії Г.- Никорович (1931, Ч. 5/6));
виховання людяності, скромності, самопожертви в ім'я спільної
мети («Скупість чи ощадність?» (1931, Ч. 3/4), «Скромна
звичайність є велика мода» (1932, Ч. 5)); формування характеру
дитини у перші місяці життя («Мати й дитина» Лесі Буковинки
(1931, Ч. 3/4)) та ін.
Цикл публікацій піднімає проблему виховання дівчат.
Розпочав дискусію Ілярій Карбулицький у матеріалі «Рятуйте
наших селянських дівчат від великоміської моральної й тілесної
загибелі» (1931, Ч. 3/4). Талія Задуровичева у статті «Як виховати
наші дочки?» (1931, Ч. 5/6), наголошувала, що «кожна мати
повинна звернути увагу на те, щоб її дитини не стала зарозумілою
модною цяцею, а була здатна до будь-якої праці, до боротьби за
свої права» [4].
Отже, «Жіноча преса» пожвавлювала діяльність громадських
жіночих організацій Буковини, привертала увагу до важливості
українського жіночого руху в умовах чужоземного панування,
роз'яснювала основні напрями роботи організованого жіноцтва,
виконувала неоціненну просвітницьку роль.
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Газета “Буковина” 1885-1886 років: до становлення
професійних медіа-стандартів
Газета “Буковина” налічує 127 років історії. Це, беззаперечно,
вагома причина для дослідження цього видання. Вона була однією
з найперших газет буковинського краю і, як на той час, досить
якісною. Вже із першого свого накладу “Буковина” ставила за
мету вивести український народ “на рівний степень духового й
морального розвою з иншими народами австрійської монархії”.
Видання провадило думку, що народну працю треба опирати на
власні сили, вело безжалісну боротьбу з москвофільством і
виступало проти будь-якої злагоди з ним. Новизною нашого
вивчення газети “Буковина” є детальніше її порівняння з теоретичними нормами журналістики сьогодення, що зумовлює
новий кут подачі цих досліджень.
Характеризуючи «Буковину» за 1885-1886 рр., перш за все зазначимо, що видавали її близькою до старослов’янської мовою,
тому за її матеріалами можна простежити формування мови ЗМІ.
Наприкінці ХІХ ст. мова преси була простішою. Бувало, що на
шпальтах газет діалог з читачами вівся їхньою ж розмовною
мовою. Для того часу це було виправдано, адже освічених людей
нараховувалося не так багато, а жага до інформованості уже
сформувалася. Оформлення сторінок газет нагадує традиції
українських стародруків. Матеріали просто ділились вертикально
на дві колонки. Початок нового матеріалу відділявся горизонтальною лінією. Інших підходів до технічного макетування тексту ще
не застосовувалось. Взагалі, слід відмітити, що нинішня газета,
засвоївши традиції газет XIX ст., розвинулася і в плані зовнішнього вигляду, і в аспекті наповнення.
“Буковина” почала виходити 1 січня 1885 р. двічі на місяць на
восьми сторінках як передплатне видання. Також газета містила
приватні оголошення та рекламу, що стали для неї джерелом
фінансового існування. Поділ на жанри в XIX ст. ще чітко не
сформувався, тому статті відзначалися жанровим змішуванням:
переважали здебільшого інформаційні матеріали з домішками
аналітики та художньо-публіцистичні у вигляді нарисів, памп-

летів, фейлетонів. Новинні матеріли були актуальними і подавалися доволі оперативно, стосуючись здебільшого політичної
ситуації на Буковині та містячи суб’єктивні роздуми авторів, що
сьогодні не відповідало б стандартам журналістики. Кут подачі не
відрізнявся широтою, в основному проблеми висвітлювалась без
заглиблень в їх дотичні сторони. Заголовки будувались просто,
часто у вигляді звертань або закликів, зрідка – запитань. Переважно вони були короткими (від одного до трьох слів), але
інформативними та без зайвих інтриг, що сьогодні притаманно
неякісним ЗМІ. Підзаголовки взагалі не використовувалися.
Проблематично говорити і про наявність зачину чи закінчення,
відсутнім був і вріз.
Газета містила постійні рубрики, наприклад: «Изъ села» (в
деяких номерах «Дописи изъ села») , «Переглядъ часописей»,
«Дрôбнû вьсти», «Для науки и забавы», «Новû книжки», «Буковинскû общества рускû», а також традиційне слово від редакції
або редактора. В більш пізніх номерах з’являється рубрика «Що
нового въ свьть?», назва якої варіювалася, наприклад: «Що въ
свьть чувати?» Потрібно зазначити, що рубрика «Для науки и
забавы» та приватні оголошення і реклама займали майже
половину газети, тому новинам приділялося не так вже й багато
місця. В рубриці «Для науки и забавы», розміщеній наприкінці
газети, друкувались невеликі прозові твори (притчі, новели) та
поезія. Тут же часто публікувався Ю.Федькович. Рубрика ця
займала щонайменше дві сторінки.
Видання “Буковина” – це величезний пласт пресової історії
буковинського краю. Досліджуючи його, можна простежити
динаміку розвитку української журналістики, зрозуміти
становлення її жанрів, рубрикації, техніки оформлення,
професійних стандартів.
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Метафоричні особливості мови творів
Ольги Кобилянської
Індивідуальний стиль – сукупність мовно-виражальних засобів,
які виконують естетичну функцію і вирізняють мову окремого
письменника з-поміж інших. Це поняття насамперед стосується
стилю майстра слова, творчої індивідуальності автора, його
світосприйняття та світобачення, ставлення до явищ
навколишньої дійсності та їх оцінки [1, с. 653]. Одним із мовних
засобів, яким може вирізнятися індивідуально-авторський стиль
письменника з-поміж інших є метафоризація.
Актуальність пропонованої розвідки полягає у встановленні
індивідуально-авторських метафор як ознаки ідіостилю мови творів
О.Кобилянської. Метафори, які використовує у своїх творах
письменниця, належать до різних лексико-семантичних груп.
Метафори на позначення психологічного й емоційного стану:
затемнився сльозами, в душі хмарно, закусивши плач.
Метафори на позначення особливостей звучання музичних
інструментів: тріпоталася скрипка, жаліли цимбали, плакали
скрипки, царювала скрипка.
У повісті „В неділю рано зілля копала” авторка широко
використовує метафори при описі звучання музичних
інструментів, надаючи їм емоційного забарвлення.
Метафори на позначення процесу мовлення людини: плили
питання, оббіг голосом, клопітної мовчанки.
Метафори на позначення навколишньої природи: димові гадюки,
обсипане зірками (про небо), глибоке небо, спинився місяць.
При описі природи Ольга Кобилянська не просто метафоризує
навколишній світ, вона вміло підводить читача до розуміння
того, що в природі віддзеркалюється людська сутність.
Метафори, в яких описано зовнішність людини: в її очах
заблистіло гордо, засіявся вус, щоки горіли, золотоволосій
голові.

Метафори на позначення звукових явищ: голос продирався,
панувала тишина, крилатий шум.
Найчастіше індивідуально-авторська метафора в мові творів
О. Кобилянської трапляється при описі емоційного чи психологічного
стану героїв: Чув солодкий біль зісподу серця і вражену гордість (2,
с. 129); Мене мучив глухий жаль за ним, а його бліде, від болю змінене
лице стояло неустанно переді мною (2, с. 129); Він похмурий
закутаний у мріях (3, с. 316). Найчастіше індивідуально-авторська
метафора виражена дієсловами: Довге волосся металося по плечах, і
непогамовна сила якоїсь розкованої радості розшалілася. (3, с. 29).
Досить часто О. Кобилянська використовує прикметники та
іменники з образно-метафоричним значенням: Сцена із Савою
прогнала м'які сльози (3, с. 109); Через що? – крикнув розпучливо,
ударивши так само з дикого жалю в долоні (3, с. 156); Її очі ніби
веселі, але хвилинами – мов заслухані у шум власної душі (2, с. 214).
Отже, розглянувши метафори О. Кобилянської, можна
стверджувати, що письменниця вдається до створення
неповторних індивідуальних образів, які засвідчують особливості
її світосприйняття. Метафори у всій сукупності своїх проявів
відіграють принципово важливу роль у створенні індивідуального
стилю О. Кобилянської, виконуючи емотивну, естетичну,
текстотвірну функції.
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Науковий керівник – доц. Теленько Г.М.
Англійське міщанське середовище як каталізатор життєвої
трагедії героїні в романі Дж. Еліот «Млин на Флосі»
Коли Джордж Еліот у 1850-х роках увійшла у літературу, критичний
реалізм як літературний напрям вже не займав провідного становища:
Ш. Бронте померла в 1855 році, Е. Гаскелл і У. Теккерей відійшли від
колишніх позицій непримиренності у відношенні до буржуазного
суспільства. Лише Діккенс залишався вірним демократичним
переконанням. Для письменників, що виступили в 50-60-х роках,
характерний відхід від соціальної проблематики, їх творам властиве
захоплення моральними проблемами. Творчість Дж. Еліот – яскравий
тому приклад.
В романі «Млин на Флосі» показано як вир міщанського життя
затягує людей, робить їх жадібними егоїстами, для яких користолюбство
стає сенсом життя. Однак в той час як одні швидко багатіють, інші так
само швидко банкрутіють. Багатіє той, хто в своєму прагненні до наживи
не рахується з інтересами інших людей, не знає ні сорому, ні совісті.
Яскравим прикладом такої життєвої позиції виступають Уейкем, Пуллет,
Дін та Глегг, що через своє багатство не мають пошани до нижчих від
себе. Розоряються ж ті, хто відкритий для добра, хто не йде на поступки
перед совістю і не здатен безсоромно грабувати ближнього. Таким був
мельник Талівер, який саме в чесності бачив сенс свого життя.
На прикладі сім’ї Додсонів письменниця яскраво і переконливо
показує як дрібний власник може бути егоїстом, пихатим і зарозумілим
по відношенню до тих, хто бідніший за нього. Чесна бідність ніколи не
була девізом Додсонів: «Сім’я дотримувалася заповіді – бути чесним і
багатим, і не тільки багатим, але багатішим ніж думають інші» [1,
c. 161]. Три сестри Додсонів своїм заміжжям не втрачають честі сім’ї,
оскільки для них вийти заміж за бідного – «ганьба для родини».
Протилежністю їм виступає сім’я Таліверів, яка завжди відстоює чесну
працю і лише з неї чекає на винагороду. Між цими родинами завжди
відбуваються конфлікти, які ніколи не закінчувались мирно.
В цій атмосфері ростуть і розвиваються діти мельника Талівера: Том,
який мав характер родичів матері, і Мегі, яка вдалася в батька: «Ця

прекрасна, рвучка натура, має високу пошану, любов до
людей і ненависть до міщанства» [2, c. 105]. Вона живе
насиченим внутрішнім життям. Володіючи допитливим
розумом і гарячим, чуйним серцем, дівчина відчуває свою
духовну перевагу над вульгарністю міщанського існування.
Ще з шкільних років вона починає замислюватися над життям
і жадібно шукає пояснення темних його сторін. Сухі догмати
християнського вчення були для неї нестерпні, бо були
позбавлені уяви, душили волю, забирали віру в себе.
Ще в дитинстві у Мегі з’являється риса, яка різко
позначиться на її характері, коли вона стане дорослою:
безмежна, що доходить до самопожертви, відданість у дружбі,
прихильності, коханні. В її душі постійно йде боротьба між
обов’язком і почуттям. Палка і пристрасна натура дівчини
піддається
захопленню
Стівеном
Гесте,
здійснює
необдуманий крок і стає жертвою наклепу. В очах міщан вона
– «підступна спокусниця» і «занепала» жінка. Суспільство її
засуджує, і зрештою вона залишається за його межами.
Рідний брат виганяє її з дому. Навіть священик, який був для
неї опорою, підпадає під вплив думки більшості і
відвертається від героїні. ЇЇ загибель виглядає неминучою, але
завдяки почуттю відданості своїй родині вона залишається
живою, самостійно заробляє собі на життя.
Коли навесні розливається річка Флос, Мегі та її брат
гинуть як одне ціле. Так два крила родини об’єднуються
назавжди, щоб протидіяти штучному, роз’єднуючому впливу
міщанського середовища на їх життя. В романі розгорнена
широка картина суспільного життя, що має значний вплив на
долю головної героїні.
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Галина Вінтонів
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Мемуарно-автобіографічні листи Зірки Мензатюк
як основа для її майбутнього літературного портрета
У другій половині ХХ ст. щодо текстів епістолярних, мемуарних у літературознавстві побутувала упереджена думка: мовляв,
їх домінантою є суб’єктивність, а у тих, котрі виходять із-під пера
письменника, взагалі переважає вимисел. Багато мовилося і про
невідворотність помилок у викладенні фактажу (через віддаленість у часі від зображуваних подій), підкреслювалась недоцільність уведення в такі матеріали численних подробиць, описів тощо. Водночас слушно зауважувалось, що духовна скарбниця минулого збідніла б, якби на суді історії не вислуховувалися б свідчення очевидців: «Про епоху слід розповідати від першої особи»[2]. Тим більше важливими є задокументовані самосвідчення
тих наших сучасників, чий внесок у письменство достатньо вагомий і хто вартий бути об’єктом літературознавчого дискурсу.
Зірка Мензатюк – відома письменниця, наша краянка, автор
книг для дітей «Тисяча парасольок», «Арніка», «Мільйон мільйонів сестричок», «Київські казки», книги нарисів «Наші церкви:
історія, дива, легенди», «Український квітник» та ін. У період від
29 вересня 2011 року до 15 лютого 2012 року ми отримали 12 листів Зірки Захаріївни, обсяг цих унікальних матеріалів складає
приблизно 14 сторінок формату А4. Усі вони мемуарно-автобіографічного плану, їхні визначальні риси наступні.
- Розповіді мають інтимно-товариський характер, вони художні і
водночас сповнені конкретики.
- Початок найпершого листа складають згадки про рідні Мамаївці
Кіцманського району Чернівецької області і про малу
батьківщину чоловіка, відомого оперного співака Степана
Фіцича, - Нижній Березів, що на Косівщині, заодно виявляється
жаль через невдалу «реставрацію» храму Івана Хрестителя в
Мамаївцях. Це відправні точки буття людини – її земля й
духовні обереги. Згадки про власну історію – далі.
- Суто автобіографічні нотатки починаються з окреслення
творчого доробку як найсуттєвішого для письменника. Цей

погляд доволі критичний, власна творчість мислиться в контексті творчості сучасників і зіставляється з нею.
- У розповідях про життєві шляхи найближчих родичів акцентується на певних періодах їхнього буття (скажімо, ув’язненні Захарія Мензатюка за симпатії до радянської влади в час правління
Румунії і за «бандспособничество» у радянські часи.). Навіть
ведення господарства матір’ю, Марією Мензатюк, трактується
як важлива, сповнена творчості. Спогадуване ніби полярно розмежоване і водночас єдине: батько, дід – дух роду, сила і захист
рідного краю (ідейне начало); мати – любов до природи і мистецтва (начало ліричне).
- Документальне переплітається з розгорнутими спогадами про
минуле, переживаннями, роздумами, промовистими оцінками сучасного.
- Патріотична налаштованість авторки листів. Елементи імпресіоністичності у них. В описах переважають зорові деталі, виклад, сказати б, кольорово-чуттєвий.
- Порушуються проблеми особливостей релігійності сучасного
суспільства («Моральність стає анахронізмом»).
- Значна увага віддається рослинам рідної землі; згадки про
родину й односельчан постають через паралельний спогад про
квіти, які росли на їхніх обійстях.
- У мові – переважання епітетів і порівнянь, прислів’їв та приказок
(«Ні за цапову душу», «Казав пан: кожух дам, тай слово його
тепле» тощо), риторичних запитань і вигуків.
- У читача таких листів з’являється зрима ілюзія діалогу.
Отримані мемуарно-автобіографічні листи є дуже цінною
основою для вивчення життєво-творчого шляху Зірки Мензатюк.
Вони допомагають краще зрозуміти її писання, їх глибоку
морально-етичну зорієнтованість. Разом із творами це
найголовніший матеріал для підготовки літературного портрета
цієї відомої сучасної письменниці.
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Особливості висвітлення проблеми ВІЛ/СНІДу
на сторінках провідних українських інтернет-видань
За темпами поширення ВІЛ/СНІДу Україна посідає одне з
перших місць в Європі. У цій ситуації журналістські матеріали є
найдоступнішим джерелом інформації для мас з цієї проблеми.
Сьогодні проблемі ВІЛ/СНІДу приділяється значна увага ЗМІ, але
все ще відчувається брак розуміння цієї проблеми самими
журналістами, відсутність глибокого вивчення проблеми,
дискримінаційне ставлення авторів до ВІЛ-позитивних та хворих
на СНІД людей, а також присутність сенсаційних матеріалів, які
створюють резонанс. Причиною цього є відсутність професійної
освіти в журналістів по даному питанню, а також незнання
найнеобхіднішого мінімуму про хворобу, аби не перекручувати
факти та не бути джерелом нових міфів і стереотипів. Як відомо,
Інтернет не є офіційним ЗМІ, тож публікувати там можна усе, а
цим користуються багато авторів: розміщують у мережі власний
погляд на проблему або дають певні характеристики хворим та
хворобі, не маючи достатніх знань та морального права
обговорювати те, в чому не являються фахівцями. Ці «аматорські»
матеріали потрапляють на суд широкого кола користувачів мережі,
серед яких немало ВІЛ-позитивних або хворих на СНІД.
За результатами соціологічного дослідження “Медіаіміджі ВІЛ/СНІДу в Україні”, проведеного Ресурсним центром
“Соціум ХХІ” кілька років тому, 11,5 % матеріалів, присвячених
ВІЛ/СНІДу, демонструють дискримінаційне ставлення до ВІЛпозитивних осіб, а 91,2 % не містять у собі заклики до зміни
ризикованої поведінки [1, 7]. Це красномовно засвідчує потребу
в науковому вивченні висвітлення цієї гострої соціальної
проблеми українськими ЗМІ та професійному навчанні
журналістів, що пишуть на дану тему. Ми намагалися детально
проаналізувати публікації на тему ВІЛ/СНІДу з чотирьох
провідних
інтернет-видань
України:
“Кореспондент”,
«Українська правда», «Народний оглядач» та «День». Саме
інформаційну функцію обрали зазначені інтернет-видання за
провідну. Багато текстів створені або за результатами прес-

конференцій ВІЛ-сервісних організацій, або за матеріалами
інформаційних агентств та медичних новинних порталів.
Ґрунтуючись на дослідженні зазначених публікацій, слід
виокремити кілька рекомендацій, які дозволять уникнути
негативних моментів:
1. Варто розширювати тематичний і жанровий ряд,
висвітлюючи проблему ВІЛ/СНІДу.
2. Якщо журналіст не встигає оволодіти темою протягом
створення
матеріалу,
він
обов'язково
повинен
проконсультуватися зі спеціалістом.
3. Навіть невеликий матеріал про ВІЛ/СНІД повинен
містити інформаційний мінімум: що таке ВІЛ, що таке СНІД,
шляхи зараження інфекцією, способи захисту, тестування на
ВІЛ, і де його можна зробити (або хоча б гарячу лінію довіри)
[2, 12].
Отож, неправдива інформація про ВІЛ/СНІД чи,
насамперед, шляхи його поширення, призводить до паніки в
населення. А публікація недостатньо підтверджених сенсацій
може викликати розгубленість та обурення не лише ВІЛпозитивних, але й здорових людей, адже пересічні читачі
можуть не зрозуміти, де достовірна інформація, а де лише
гіпотетичні заяви, чи взагалі вимисли авторів, аби створити
резонанс. То ж журналісти мають дуже серйозно поставитися до
відповідальності, яку вони на себе взяли.
1.

2.

3.
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Образ жінки в рекламі: український досвід
Потужним інструментом формування і транслювання
гендерної культури сучасного суспільства є медіа-технології, що
сьогодні вже стали частиною повсякденного життя та частиною
художньої культури. Саме мас-медіа здатні легітимізувати
гендерні ідеї і поняття, значно підвищити ймовірність їхнього
прийняття.
Рекламна діяльність, зародившись ще „на світанку цивілізації”,
переживши різні етапи еволюції, стала невід’ємним компонентом
нашої повсякденності. Комусь це може здатися «навалою»,
«окупацією» нашої свідомості, «захопленням» нашої традиційної
картини світу, проте, ми схильні вважати, що реклама – це нові
можливості,
нові
горизонти
економічного,
соціального,
психологічного і художньо-літературного простору. Сьогодні
реклама визначається як публічне повідомлення, спрямоване на те,
щоб сприяти продажу, покупці або оренді товару чи послуги,
поширювати будь-яку ідею чи погляди або досягати певного
ефекту, бажаного для рекламодавців [1]. Тобто, в сучасному світі
реклама відіграє роль не лише основного інформативного джерела,
а й засобу формування гендерних стереотипів.
Проблема гендерної проблематики в рекламі окреслена у низці
праць вітчизняних та зарубіжних представників різних сфер
сучасної науки (див. зокрема праці Л.Дж. Басбі, У.Е. Кілборн,
Г. Лайчті, Е. Фурнхем, Г. Саллівана, Т. Бурейчак, Ю. Галустяна,
О. Кісь, Н. Остапенко, А. Сажиної, О.М. Сидоренко та ін.)
Більшість
дослідників
зосереджуються
на
проблемах
неправомірного використання образу жінки, експлуатацію її
сексуальності тощо. Проте невисвітленими залишається багато
актуальних питань, приміром: що повідомляють глядачам жіночі
образи української реклами, які ролі у жінки вдома, на роботі, у
політичному і громадському житті визначає реклама, як в
сучасних українських рекламних повідомленнях представлені
образи жіночої зовнішності і самопрезентації.

Особливого значення набуває дослідження рекламного образу
як такого і образу жінки зокрема. У працях В. Різуна, Г. Почепцова
та інших висловлюється думка про прикладний характер
рекламного образу, про його відповідні риси, ознаки та
характеристики. Т. Смирнова у дослідженні „Когнітивні механізми
формування рекламного образу” розділяє „образ” й „імідж”, тоді
як західній рекламістській школі властиво об’єднувати ці поняття
під терміном „імідж” [2]. На нашу думку, у понятті „образ”
іманентно закладена його художність, тоді як „імідж” може
означуватися як конкретне прагматичне втілення художнього
образу. Рекламний образ, таким чином, має суто практичний вияв
у рекламному матеріалі.. Зокрема, рекламні жіночі образи можна
поділити на кілька типів [3]:
1) Фотомодель /кінозірка.
2) Еротичний об’єкт.
3) Інфантильне створіння.
4) Щаслива домогосподарка/турботлива матуся.
5) Мудра подруга.
6) Працююча жінка.
7) „Сама Природа”.
8) „Дика кішка”.
9) Жертва.
Отож, рекламний твір, постійно адаптуючись до ціннісних
орієнтирів свого часу, може проставляти й власні акценти у
відповідному зображенні жінки. Як і література, рекламне
мистецтво є складною своєрідною ідеологічно-художньою
парадигмою, активно функціонуючою в системі наявних
символічних цінностей.
1.
2.
3.
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Синтаксична природа прислів’їв та приказок
з опорним словом на позначення свояцтва
Паремії зі словами на позначення спорідненості відповідають
різноманітним синтаксичним структурам.
Чимало паремій побудовано за схемою простого
двоскладного речення (зазвичай із простим дієслівним
присудком). Такі речення короткі, лаконічні. Синтаксичні
структури сприяють узагальненню змісту. Пор.: Материни сльози
дарма не пропадуть; Голодна дитина забавку ломає; Він вам
малої дітини послухає.
З-поміж двоскладних речень виокремлюємо загальнозаперечні:
Материни сльози дарма не пропадуть; Куряча мама не загине;
Богацька дитина не хвалить ся пшеничною паскою; Він і за дітину не
ззїсть; Він малої дітини не оскорбит.
Чисельну групу складають прислів’я, побудовані за схемою
простого односкладного або двоскладного неповного речення.
Проте за семантикою паремії належать до власне узагальненоособових синтаксичних структур [3, с. 417]. Ця група
представлена кількома структурними типами. Напр.: Дай вам
кумоньку, Боже, многая літа тай діти такі файні як сови!
Розпещений як бабина донька; Запросив, як за рідного батька; Не
сунь поперед батька в пекло.
Серед складних речень фіксуємо складнопідрядні, складносурядні,
безсполучникові (здебільшого мінімальної структури).
Так, клас складнопідрядних речень представлено СПР
нерозчленованої структури семантичного типу з підрядною
з’ясувальною частиною: Баба винувата, що дівка черевата; СПР
нерозчленованої структури граматичного типу з підрядною
означальною частиною: Дорогая тая хатка, де родила мене
матка; СПР розчленованої структури з детермінантним зв’язком
з підрядною частиною обставинного типу (умови), серед цього
розряду це найбільш чисельна група, здебільшого засобом зв’язку

виступає сполучник як, у головній частині необхідний
структурний елемент-частка то: Як мати рідненька, то й
сорочка біленька; Як умре дитина, то є в родині ангел; Як діти
підростут, то хату рознесут; СПР нерозчленованої структури з
корелятивним зв’язком (займенниково-співвідносного типу): Де
муж старий, а жінка молода, там рідка згода; Де лиха жінка,
там хата пеклом пахне; Де є баба; там і чорта не треба.
Паремії будуються на основі різних типів синтаксичного
зв’язку: Як прийшла косовиця, то й жінка хвородиться, а як
прийшли жнива - жінка як нежива, а як прийшла Покрова, то й
жінка здорова.
Текстовий характер паремій увиразнений у мовних
одиницях, що складаються з кількох речень: Батько мій жив не
так, як треба: хліб є – соли нема; сіль є – хліба нема. А я живу
саме краще: ні хліба, ні соли.
У пареміології виділяють діалогічні одиниці, чи стягнені
анекдоти, які в лаконічній формі в кількох репліках передають
комічну ситуацію:“Діду, село горит!” – “Я торбу беру, на друге
іду”…Я мішок беру тай… … А він іде на друге; А що там, кумочку?
– Та нічо. А у вас що? – Та нічо. Або що? – Та нічо, нічо. “Куме
Грицьку, до нас люде ходят”. –“ А хто?” –“ Ти до мене. Я до тебе”.
Отже, синтаксичний лад прислів’їв складний, бо в гранично
лаконічній формі висловлюється узагальнене, змістовно містке
твердження; за невеликою формою криється глибинна
структура, в якій приховані елементи смислу (підтекст,
багатозначність, іронічне забарвлення тощо) розраховані на
кмітливість, здогадливість реципієнта.
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Переклад як естетичне явище:
від традиції до сучасного контексту
Сучасна людина, читач та реципієнт знаходяться в епіцентрі
впливу могутнього арсеналу інформаційних технологій. Сьогодні
кожна друга людина володіє принаймні однією іноземною мовою,
проте цього не достатньо. Академік В.С. Виноградов визнавав, що
«переклад – це особливий, своєрідний і самостійний вид
словесного мистецтва», але тут же уточнював, що «це мистецтво
«вторинне», мистецтво «перевираження» оригіналу в матеріалі
іншої мови. [1, с.8]. Тільки справжній перекладач в змозі донести
те раціональне зерно твору, яке готує для нас автор. Вивчення
іноземної літератури через посередництво перекладачів є
джерелом ерудованості, інтелекту, обізнаності з життям поза
межами власної країни. Нерідко, наполегливість перекладача
руйнує первинний зміст твору, переміщаючи не тільки розділові
знаки, а й основні акценти. Справжній перекладач повинен вміти
пристосувати закодовану інформацію твору до ментальності
народу, в даному випадку – українців.
Одна з найважливіших проблем перекладу – це співвідношення
між перекладом загалом і перекладом – адаптацією, між
відчуженням та одомашненням як перекладацькими стратегіями.
Відстань між ними може бути надзвичайно великою: від абсолютної
вірності до лише натяків на оригінал. Переклад в Україні завжди
належав до сфери мистецтва, як правило, йшов у загальному річищі
розвитку реалістичної літератури, був складовою її частиною і
здійснювався її художніми силами. Зіставляючи оригінал і переклад
як дві завершені художні даності, ми ніколи не встановимо, через
що вони є оригіналом і перекладом. Детальний художньо-естетичний аналіз покаже, що обидві художньо-естетичні цілісності
суверенні, неповторні і, при всій їхній схожості, незалежні одна
від одної. [3, с.75].
Можна констатувати, що переклад є складним, різностороннім,
багаторівневим і поліфункціональним феноменом. Будь-яка спроба

нехтувати тим або іншим його компонентом, тією або іншою його
стороною, пластом, зв'язком, функцій, а тим більше будь-яка спроба
звести переклад лише до того або іншого аспекту веде до
деформації його науково-теоретичного пізнання.
Сучасне перекладознавство можна охарактеризувати як
результат міждисциплінарних досліджень, які використовують
методи ряду наук, а робота перекладача – це постійні пошуки, які
передбачають творчий характер мислення, вимагають напруженої,
активної роботи свідомості. Художній переклад з'явився набагато
пізніше усного; він формувався на тлі розвитку мов і літератур. У
художньому перекладі, на відміну від оригінальної творчості,
значно більшу роль грають раціональні, осмислені прийоми, які
удосконалюються в процесі перекладацької практики; вивчати їх
тільки силами філологічних дисциплін навряд чи плідно і
перспективно.
Переклад – явище перш за все естетичне: він повинен
впливати на свідомість і відчуття читача так само, як і оригінал.
«...Переклад – це творчість, перекладач – художник слова, а отже,
оцінити його мистецтво може лише естетика». [2, с.59]. Ті образи
й ідеї, які автор оригіналу втілив у своїй праці рідною мовою,
перекладач повинен перенести не грунт вже своєї рідної культури
за допомогою засобів іншої мови, відшукуючи в ній найточніші
відтінки значень.
Переклад – кожного разу складний творчий процес, який
вимагає багато зусиль, – адже потрібно донести до адресата тексту
саме той емоційний та інформаційний багаж, який вклав в текст
його автор.
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Особливості перекладу антропонімічних власних назв
у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
Антропоніми, як відомо, становлять одну зі значних категорій
лексики кожної мови, тому їх точне відтворення як при перекладі,
так і в процесі запозичення (що нерідко пов’язано з певними
труднощами) має важливе значення. Складність питання про
передачу власних імен обумовлюється тим, що вони посідають
своєрідне, відмінне від усіх інших слів призначення у процесі
людського спілкування. Цим зумовлений і специфічний підхід до
відтворення ономастичної лексики порівняно з іншими лексичними одиницями.
Для відтворення власних імен засобами іншої мови
використовується три основні способи.
В цілому більшість імен та назв передається засобами графіки,
тобто способом транскрипції. Транскрипція – це передача звуків
іншомовного слова за допомогою букв мови перекладу. Хоча ВН
покликана ідентифікувати предмет у будь-якій ситуації і будьякому мовному колективі, вона в переважній більшості випадків
має виразну національно-мовну приналежність. Наприклад, …а
молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев,
пишущий под псевдонимом Бездомный [1, c.5] / …а молодий
супутник його – поет Іван Миколайович Понирьов, який писав
під псевдонімом Бездомний [2, c.9].
Перекладач використовує транскрипцію. Поет Бездомний –
оксюморон для Булгакова: людина, позбавлена національної
релігії, тому невипадково він, Іван, притягує до себе потойбічні
сили. Лексичне значення дещо втрачається під час перекладу,
проте завдяки змістовій базі твору перекладачу вдається передати
стилістичне забарвлення ВН.
Транслітерація – це передача літер іншомовного слова за
допомогою літер мови перекладу. Транслітерація відрізняється від
практичної транскрипції своєю простотою і можливістю введення
додаткових знаків.

Як спосіб перекладу ВН транслітерація застосовується значно
рідше, тому що при транслітерації спотворюється звуковий
вигляд іншомовного імені.
Поряд з перекладацькою транслітерацією для мовних
одиниць, що не мають безпосереднього відповідника в МП, іноді
застосовується калькування – відтворення не звукового, а
комбінаторного складу слова або словосполучення, коли складові
частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються
відповідними елементами МП. Калькування як перекладацький
прийом стало основою для великої кількості різноманітних
запозичень під час міжкультурної комунікації в тих випадках,
коли транслітерація була неприйнятна з естетичних, смислових чи
інших міркувань.
На відміну від транскрипції, калькування не завжди буває
простою механічною операцією перенесення вихідної форми в
МП; часто доводиться вдаватися до деяких трансформацій. У
першу чергу це стосується зміни відмінкових форм, кількості слів
у словосполученні, афіксів, порядку слів, морфологічного чи
синтаксичного статусу слів тощо. Наприклад: А вот, например,
кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, – он добрый? [1, c.22] /
А от, наприклад, центуріон Марк, його прозвали Щуробоєм, – він
– добрий? [2, c.30].
Перекладач досить вдало підійшов до перекладу ВН. Зовнішня
форма ВН не несе в собі жодного навантаження, окрім прямого
семантичного, яке зрозуміло передає калькована назва.
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Зображення бунтівної натури латиноамериканця в романі
Ж. Амаду „Пастирі ночі”
Жоржі Амаду (1912-2001), бразильський письменник,
громадський та політичний діяч, належав до соціально орієнтованої
літературної школи („Червоні паростки”, „Безкраї землі”, „Какао”,
„Піт”). Та вже з 1952 р. у його світогляді відбуваються зміни: він
починає менше приділяти уваги ідеологічним проблемам і
зосереджується на художніх пошуках,пов'язаних з поетикою
„магічного реалізму”, творчого методу, у якому тісно і нерозривно
переплетені реальність та фантастика, побутове та міфологічне,
дійсне та уявне [2, с. 78].
Роман „Пастирі ночі” (1964), один з найзнаменитіших творів
цього періоду, складається з трьох повістей, пов'язаних між собою
єдністю місця (всі події відбуваються у портовому місті Баїя),
героїв (представники „дна” суспільства), авторського задуму (показ
свободолюбної, бунтівної натури простого люду), концепцією
еволюції особистості (герої зростають духовно, виявляють
здатність не лише до благородних вчинків, але й до спільних дій на
загальне благо).
На „дні” суспільного життя автор знаходить різноманітні
людські типи, з повагою і співчуттям показує їхні життєві долі. Він
виділяє основну рису своїх на перший погляд простакуватих героїв:
бунтарство як в особистій сфері, так і в сфері громадськополітичного життя. Кожен з них бунтує по-своєму:негр Масу –
проти сирітської долі, яка прирікає сироту-немовля на гіркі
поневіряння. Він сприймає чужу дитину як рідну, і в результаті цей
цілком особистий бунт згуртовує людей, змушує їх спільно діяти на
загальне благо. Навіть індіанські боги і ті прийшли на допомогу:
цей вчинок став центром добрих,світлих сподівань усіх простих
людей: у них зародилася надія, що так, як пощастило малому, може
пощастити кожному з них.

Автор доводить, що на дно життя цих людей кинуло саме ж
суспільство: Оталія, наприклад, у шістнадцять років вже вибралася
на вулицю, де доля випробовує її характер, гартує духовно. У час
випробувань юна повія, квола здоров'ям, дає зрозуміти, що вона –
не покірна рабиня, а достойна людина, здатна відстояти свою
гідність, незважаючи на зневагу і гноблення.
Амаду демонструє наскільки благородними є прості, принижені
суспільством люди, яких він називає „пастирями ночі”, оскільки всі
вони (капрал Мартін, Вітрогон, Куріо, Масу та ін.) – люди нічних
професій. Насправді всі вони виявляються здатними на благородні
вчинки, недоступними жодному „освіченому” багатієві.
Найочевидніше соціальний спротив бідноти виражений у третій
повісті роману, у якій мова йде про самовільне захоплення раніше
нікому непотрібного пагорба Мато-Гато, де люди вирішили
облаштувати собі злиденне житло. Вони готові стояти до
останнього, раз за разом відбудовуючи зруйновані поліцією житла.
Деякі політики демонструють бажання „допомогти” цим
бідолашним, а насправді ж лише маскуються цим показним
доброчинством, оскільки кожен з них переслідує свої корисливі
наміри: хтось хоче стати губернатором, хтось – депутатом:
„Потрібно використати цю історію і добре на ній заробити. А за
одно скинути з поста начальника поліції, цю язву Альбукарке з
його вигаданою честю” [1, с. 286]. А в цей час люди з пагорба
просто живуть своїм сьогоднішнім днем, далекі від героїзму: „Чим
гірше йшли справи, тим більше вони сміялися, грали на гітарах і
гармоніках, співали, і пісні ці розносилися пагорбом Мато-Гато,
кварталом Свободи, Ретіро, всіма бідними районам Баїї. Вони
сміялися над своєю бідністю” [1, с. 309]. Таке зображення людей,
від яких відвернулося суспільство, свідчить про глибокий
демократизм письменника, його захоплення незнищимим
оптимізмом, який живить народну стихію.
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Майстерність Олеся Гончара - перекладача прози
Олександра Пушкіна
Прекрасним митцем художнього перекладу був Олесь
Терентійович Гончар. Як вміло він працював із російською
прозою, спробуємо показати на деяких уривках перекладеної ним
повісті “Дубровський” О.Пушкіна. З цією метою звернімось до
текстових фрагментів твору двома мовами, прокоментувавши
використані О.Гончаром у роботі з першоджерелом (пушкінською
повістю) ті або інші перекладацькі методи або їх окремі прийоми.
Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою;
двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила
Петровича. [1, с.7] // Вікна у флігелі були загратовані дерев’яними
гратами, ключі від яких зберігались у Кирила Петровича. [2, с.7]
Ми зустрілися тут із певними зміщеннями на рівні граматики.
Слід зазначити, що з усіх змін, які видаються нам помітними у
даному фрагменті перекладу, найважливіша – зміщення порядку
слів у кінцевій частині фрази (інверсія). Але вона виправдана,
оскільки акцентоване Пушкіним „от коих” не потребує точного
відтворення автором перекладу ХХ століття – тим більше, що
еквівалентного варіанту застарілого „коїх” вже не знайти в
українській мові. Переклад звучить сучасніше, і це закономірно:
адже зворот, що легко сприймався читачем 170-літньої давності,
не був би адекватно сприйнятий сьогоднішнім читачем.
Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением,
приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он, по
обыкновению своему, стал угощать его смотром своих заведений
и повел на псарный двор [1, с.59]. // Кирило Петрович був
надзвичайно вдоволений його відвідинами, прийнявши їх за знак
пошани від людини, що знає світ; він за звичкою своєю став
пригощати його оглядинами своїх господарських закладів і повів
на псарний двір [2, с.56].
Ось ще один приклад того, як „випадає” з українського варіанту риторичне й високе „оное” – через неможливість віднайти

еквівалент до деяких старослов’янізмів у сприймаючій мовній
системі. Ще не одне слово з ознакою старослов’янського
походження зникло або зникне далі в тексті перекладу – саме
через слабкість пласту старослов’янської лексики в українській
мові (лексеми „знающего”, „заведений”). Це цілком природно – як
і перебудова речення, де на місці звороту повинен був з’явитись
описовий варіант з підрядним реченням „що знає світ”.
Попутно відмітимо й посилення ефекту легкого стилістичного
неспівпадіння з оригіналом і у зв'язку з тим, що перекладачеві
нашого часу не вдалося (а швидше за все й не варто цього
прагнути) відтворити нашарування офіційності, яке спричиняє
присутність у пушкінській фразі слів “посещением”, “смотром”.
Це також факт об’єктивний, так що стилістична розбіжність між
фрагментом першотвору та перекладу не може не виникнути –
вона має системний характер. Зате перекладач надав описові
настільки легкого, свійського характеру, що фраза сприймається
читачем-українцем як органічна частина оповіді про події повісті.
Гарна мовна інтуїція Олеся Гончара допомогла йому у
відтворенні діалогічного мовлення. Звернімось до фактів.
…скажи ты этому мусье, что так и быть – принимаю его;
только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился
волочиться, не то я его, собачьего сына… [1, с.36] // …скажи ти
цьому мусьє, що так тому й бути – приймаю його; тільки з
умовою, щоб він у мене до моїх дівчат не посмів залицятися, а то
я його, собачого сина… [2, с.35]
Тричі зустрілись лексичні заміни лексем оригінала на аналоги
російською мовою. Великих зсувів не відбулося, але дещо
змістилось в емоційно-стилістичному плані. Поява слова
„залицятися” на місці оригінального авторського „волочиться”
пом’якшило негативну оцінність, властиву російській лексемі, та
перевело частково висловлення у русло народно-розмовного
мовлення. І це не втрата, а знахідка для перекладу.
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Особливості перекладу фразеологізмів у повісті
М.Коцюбинського «Фата моргана»
Відтворення українських фразеологізмів російською мовою
належить до складних проблем теорії та практики перекладу. Над
цією проблемою працювали Б.Грінченко, М.Закревський,
О.Потебня, І Франко, А.Булаховський та інші. У теорії перекладу
встановилися певні способи перекладу ФО: за допомогою
еквівалентних замін, фразеологічного калькування чи описової
інтерпретації. Відтворення фразеологічних засобів оригіналу
через їхню образність і експресію, багатозначність і часто
алогічність – одна з найскладніших проблем художнього
перекладу. Зіставне значення перекладів має ту перевагу, що
надає об’ємності кожному перекладеному варіанту, а також
чіткіше окреслює принципи роботи перекладача над оригіналом.
Через відсутність фразеологічних тотожностей і еквівалентів
фразеологічні одиниці в мові-рецепторі відтворюються фразеологічними аналогами. До них ми відносимо смислові відповідники ФО двох мов при невідповідності їх метафоричної структури
і семантики лексичних компонентів. У російських перекладах
повісті М.М. Коцюбинського «Fata morgana» фразеологічні
аналоги використовуються достатньо широко: луску шкребли [1,
с.294] – кожу драли [2, с.34], шкуру драли [3, с.254]; ману пускає
[1, с.289] – воду мутит [2, с.29], туману напускает [3, с.248];
снували думи [1, с.299] – думали думы [3, с.259]. У тексті:
Він раз у раз бігав на руїни, Он без конца бегал на развалины,
щось обмірковував, прики- обмозговывал, прикидывал, высчитывал [3, с.257];
дав, вираховував
[1, с. 297].
Он время от времени бегал что-то
соображал, считал
[2, с.37].
У російських перекладах повісті М.М.Коцюбинського «Fata
morgana» способом калькування відтворюються ФО російською
мовою досить широко. Послідовний переклад дає можливість

зберегти живу образність у перекладі мови письменника, її
індивідуальну своєрідність. Будь-які неточності при перекладі
недопустимі, бо вони означали б не тільки неповноцінну передачу
засобів української мови російською, але і свідчили б про певний
ступінь неточності відтворення індивідуально-авторського
мовотворення в російському перекладі.
За відсутності в російській мові фразеологічних відповідників
і неможливості або доцільності калькування використовуються
монолексемний або полілексемний (описовий) переклад ФО.
Монолексемний переклад зводиться до заміни ФО української
мови семантично співвідносною російською лексемою: Що
недобитих складали на віз, як снопи… [1, с.373]. // Что
недобитих снопами складывали на воз… [2, с.110].
При такому способі перекладу відтворюється не фразеологізм,
а його значення: присохне, як на собаці [1, с.306] – пусть это
умрет вместе с ней [3, с.256]; раз у раз [1, с.284] – все время [2,
с.24]; не могла дати собі ради [1, с.328] – не могла с ним
справиться [2, с.68], ничего не могла сделать [3, с.288].
Отже, ФО як одиниця перекладу відтворюється різними
способами і мовними відповідниками: фразеологічною тотожністю, фразеологічним еквівалентом, фразеологічним аналогом,
фразеологічною калькою, окремою лексемою, вільним словосполученням чи реченням. Навряд чи можна абсолютувати якийнебудь спосіб перекладу ФО у цій повісті російською мовою.
Головним у процесі перекладу було прагнення до повноцінного
відтворення в тексті образу і функції ФО, донести російському
читачеві всю специфіку й оригінальність використання фразеологічних засобів М.М. Коцюбинським.
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Лексико-тематичні групи іменникових метафор в
поетичній творчості Богдана-Ігоря Антонича
Богдан-Ігор Антонич – поет, якому притаманні постійні
шукання поетичної форми, прагнення до стилістичної
досконалості, намагання розвивати й збагачувати поетичну
образність. Основоположною темою Антоничевої поезії є
проблема людського буття, зв’язок людини з Богом, космосом і
світом речей. Письменник наголошував на тому, що поезія постає
внаслідок діяльності його підсвідомості. Тому дослідники
визначають наближеність поетичних витворів письменника до
світу підсвідомого та фантазій [3, с. 50–51].
Метафора займає чільне місце в поетичному мовленні, надає
нового звучання, більшої глибини словам, створюючи з їх
допомогою нові образи, які вражають своєю незвичністю. Тому
метафорично багата поетична мова є мовною грою, у якій
призначення слів – викликати, пробуджувати образи [3, с. 54].
Особливістю метафоричної мови Б.-І. Антонича є, на думку
Ю. Андруховича, переважно прості генітиві конструкції. З-поміж
них виокремлюються індивідуально-авторські за своєю суттю
поєднання лексем („листя минувшини”, „віко ночі”, „ланцюг
мандрівки” тощо) [1, с. 16–17].
Мета роботи полягає в дослідженні лексико-тематичних груп
іменникових метафор, у встановленні того, які елементи
навколишнього світу найчастіше метафоризуються.
За нашими спостереженнями, найчисельнішими лексикотематичними групами іменникових метафор є сполуки на
позначення астральної моделі світу. Метафори цього типу
найчастіше формуються на основі переносних значень іменників,
наприклад, долини місяця, дах неба, годинник сонця, сніп зір:
Коли брат вечір… дав нам сніп зір і сніп конвалій, не гріх, а пісня
богомільна… (2, с. 223).

Метафоричні сполуки на позначення земної моделі світу,
наприклад, яма світла, мудрість вітру, лісу гребінь, шиби моря:
Комети, що цвітуть хвостами, наче пави, червоні шиби моря в
олив’яних рамах, де скелі льодові під снігом…(2, с. 231).
Метафоричні сполуки на позначення ментальної сфери –
стріла натхнення, думок метелики, кохання мапа, пейзажі
споминів: Такий обмежений став обсяг тієї пісні, що
дрижить,… пейзажі споминів малює (2, с. 118).
Метафоричні сполуки, пов’язані з часовими поняттями,
наприклад, обличчя дня, рука вечора, світанку вино, вугіль ночі:
Вже спалюється день на вугіль ночі, росою вечір трави з попелу
полоще і ляк, мов свердел, твоє серце точить… (2, с. 197).
Метафоричні сполуки на позначення абстрактних понять –
глина слів, питво краси, буря кроків, попіл слів: Що лишиться
по мені: попіл слів моїх…(2, с. 198).
Метафоричні сполуки на позначення об’єктів рослинного і
тваринного світів, наприклад, яблуні струни, прапор буків,
плахта лопуха, тиша квіту: Твій усміх знає тишу квіту, коли
яснієш, сестро світла! (2, с. 223).
Отже, метафоричний світ Б.-І. Антонича вражає різноманітністю.
Метафорика письменника відображає багатство лексичних та
образних засобів мови, передає притаманні їй особливості. Поет
надає метафорі особливої мистецької вартості, певною мірою
спростовуючи її розуміння як нестандартного мовного явища, не
підпорядкованого законам логіки, як відхилення від норми звичайної
сполучуваності, як постійного елемента алогічності в мові.
Список літератури:
1. Андрухович Ю. І. Б.-І. Антонич і літературно-естетичні концепції
модернізму : автореф. дис. … канд. філол. наук. (10.01.01 – „Українська
література”) / Ю. І. Андрухович. – Івано-Франківськ. – 1996. – 24 с.
2. Антонич Б. І. Повне зібрання творів / Б. Антонич / Передм.
М. Ільницького. – Львів : Літопис. – 2009. – 968 с.
3. Книга А. Образ ночі в поезії Богдана-Ігоря Антонича / А. Книга //
Магістеріум. – К : Педагогіка, 1999. – Вип. 2. – С. 50–54.

Микола Гуцуляк
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Українські анонімні вірші середини ХVІІ ст.
(особливості версифікації)
Силабічну поезію XVI-XVIII століть досліджували такі
науковці: М. Сулима («Українське віршування кін. XVI - поч.
XVII ст.», 1985), М. Ґаспаров («Русский силлабический
тринадцатисложник», 1971), А. Ілюшин («Польский силлабический одиннадцатисложник...», 1973), В. Крекотень («Українська
книжна поезія кін. XVI – поч. XVII ст.», 1978), В. Колосова
(«Віршовий полемічний комплекс 80-90-х років XVI ст.», 1978),
Г. Сидоренко («Українське віршування від найдавніших часів до
Шевченка», 1974), В. Перетц («Исследования и материалы по
истории старинной украинской литературы XVI-XVIII веков»,
1902), Д. Чижевський («Український літературний барок», 194144) та ін.
Українські анонімні вірші середини XVII ст. були силабічними. Серед них засвідчено як ізосилабічні, так і
нерівноскладові форми. Найпопулярнішими розмірами були 11- і
13-складовик. Так, 13-складовик (7+6) характерний для
абсолютної більшості молитовних, дескриптивних, геральдичних,
напучувальних поезій, різдвяних орацій-коляд, частини віршів
історичних і «про смерть», епітафій. Таких творів нараховуємо
111 (40% всього корпусу анонімних поезій нашого періоду). З них
– 71 поезія має монорозмірний характер (вкраплень не більше, ніж
25%). У багатьох віршах фіксуємо відхилення від польських
екстраполянтів (жіночої цезури і клаузули, будови 7+6).
Не менш популярним за 13-складовик був 11-складовик (5+6).
Цей ритм притаманний 148 віршам (48% від загальної кількості).
11-складовик майже повністю представлений циклом панегіричних творів, кількома геральдичними віршами, двома
епітафіями, по одній з напучувальних і молитовних поезій, а
також трьома віршами з історичного циклу. Основний масив
поезій, складених цим розміром, належить до величезного циклу

панегіриків «Гербы и трены при гробЂ и трунЂ [...] Сильвестра
Косова...» (113 віршів). Серед корпусу анонімних творів цей цикл
характеризується чи не найбільшим відсотком тонізації.
«Міжнародним архірозміром» - 8-складовиком – складено
лише кілька творів. Це два, досить значні за обсягом, історичні
вірші та одна поезія із дескриптивного циклу.
Лише 1 вірш витриманий у річищі «чистого» 12-складовика.
Це дивує, оскільки цей ритм в українських силабічних поезіях
попереднього періоду був дуже популярний. Так само по одній
поезії маємо з ритмом 15- і 16-складовика.
На жаль, серед масиву анонімних віршів серед. XVII ст. немає
поезій, написаних 6, 7, 9, 10 і 14-складовиками. Вони трапляються
у вигляді вкраплень у творах з іншими розмірами.
Серед анонімних віршів даного періоду знаходимо немало
зразків нерівноскладових творів, які можна поділити на
врегульовані та неврегульовані. Нерівноскладові поезії засвідчено
переважно в історичному та дескриптивному циклах.
Корпус українських анонімних віршів серед. XVII ст. є
невід’ємною частиною української літератури. Дослідження в
аспекті метрики і ритміки допоможуть краще зрозуміти
версифікаційні ознаки нашої поезії тієї доби.
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Значення пейзажу в поезії Октавіана Гоги
Проблема вивчення функцій пейзажу в художньому творі з
давніх пір привертає увагу багатьох дослідників. Є численні
роботи, що розкривають функції пейзажу у творчості окремих
письменників і поетів, а також спроби узагальнення та
систематизування великого матеріалу [1, с. 155]. Тим не менше
не всі видатні письменники і поети потрапили в поле зору
дослідників, у той час як пейзаж в їхніх творах становить значний
інтерес. Пейзаж у художньому творі, вірші виконує різні функції
залежно від стилю і методу письменника і поета.
У творчості румунського поета Октавіана Гоги чітко
розкриваються функції пейзажу, пейзажної лірики.
Октавіан Гога (1881-1938) – румунський поет з Трансільванії,
драматург, академік.
Лірика поета була вивчена і інтерпретована по-різному, але
сполука "людина і природа", не зазнала глибокого аналізу. Це
дослідження є спробою показати, що пейзаж у ліриці Октавіана
Гоги глибоко відображений.
Гога поет перехідного періоду в найбільш позитивному
розумінні цього слова. Він пов'язує в оригінальному синтезі
естетичні смаки і ліричне бачення двох століть, він закінчує ряд
поетів-романтиків румунської літератури і домінування того чи
іншого виду традиційної поезії.
Він – ліричний поет, один з найліричніших румунських поетів.
Природа, пейзаж у Гоги органічно сливаються з індивідуальним
та національним життям, пейзаж містицься в історичному бутті
нашого народу. У його віршах є така сполука "людина і природа",
яка несе глибокий у собі зміст. Значним в цьому відношенні є вірш
"Олт", про який правильно зазначив Іон Доду Балан: "Цей вірш
сам по собі забезпечив на тривалий час поетичну славу Октавіана
Гоги. Він є синтезом художнього всесвіту поета і повною мірою
своїх духовних можливостей"[2, стор. 78]. Його вірші черпають

натхнення з народної пісні.
Пейзаж у поезії Гоги проявляється іноді як така собі хроніка,
як відображення природи у народі. Наприклад, у вірші "Plugarii"
(Орачі) пейзаж виражається у глибокій і постійній пов'язаності
селян з природою. У ліриці природа непомітно інтегрована у
самому існуванні людей, у сенсі особистого та національного
життя. Селянин пройшовши тяжкий шлях у своєму житті, зберіг
чутливість від природи. Земля розкриває тьльки селянам
таємниці проростання і плідність, тому що тільки вони є
майстрами поля, майстрами своєї землі.
Октавіан Гога примиряє у своій поезії дві особливості, як
правило важко узгоджені: вулканічну, протестуючу природу, і тим
часом, і природу краси, мелодійну природу. Як і в народній поезії,
у Гоги природа дає більш духовний вираз і колір сіяння душі, він
любовно створює високохудожнi картини рiдної природи, виражає
щире захоплення нею, розкриває її могутнiсть i красу.
Стиль Октавіана Гоги характеризується традиційністю,
міфологізацією, символами, перетвореннями, є емоційним і
глибоко патріотичним.
Іноді в поезії Гоги переважає біблійний характер, природа
відображена у релігійних ідеях, наприклад у віршах "Апостол",
"Повернений", "Ранок", де природа охарактеризована з
релігійної точки зору.
Поезія Гоги показує унікальне бачення. Поет є представником
свого народу, тому поезія повинна бути поштовхом любові до
Батьківщини, ця любовь виражається через біль і тому поет
зв'язок природи з людиною.
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Історія літератури рідного краю річ неймовірно цікава,
захоплююча та багатогранна, а особливо тоді, коли розумієш всю
її значимість та весь вплив на культурне життя нації. Цікавішою
ця тема стає тоді, коли знаходишся на місці дослідника, з кожним
днем проливаючи все яскравіше світло на цю невивчену досі
тему. Адже, якщо про представників інших літературних течій на
Буковині говорилося чимало, про гумористичну літературу
зовсім не багато. Цю несправедливість ми вирішили виправити в
нашій науковій роботі, де зосередили всю свою увагу саме на
цьому
сатиричному
жанрі
художньо-публіцистичної
буковинської літератури та простежили життєвий та творчий
шлях найяскравіших представників даного жанру, а саме
Михайла Телімана та Василя Богрі. Особливу увагу звернули на
твори нашого буковинського професора, письменника та
академіка – Григорія Костянтиновича Бостана, в творчості якого
числяться фейлетони та епіграми. А також згадали професора та
академіка Василя Левицького, який також являється автором
сатиричних публікацій [1].
Загалом, робота поділена на дві частини. Перша освітлює
еволюцію гумористичної епістоли, балади, пародії та
гумористичного памфлету. Також розглядається вплив
румунських письменників на розвиток даного жанру, яких було
не мало. Починаючи з Йордакія Голеску, Матея Мілло, який
зіграв неповторну роль «Кіріци» в п’єсі В. Александрі, К.Негрузі
„Muza de la Burdujeni”, «Муза з Бурдужен» А. Руссо „Jicnicerul
Vadră”, «Жигнічер Вадре» „Băcălia ambiţioasă” «Амбіційна
бакалія», М. Когелнічяну „Două femei împotriva unui bărbat”
«Дві жінки проти одного чоловіка» та закінчуючи
комедіями І.Л. Каражіале. Друга частина присвячена
буковинським письменникам Михайлу Теліману та Василю
Богрі.
Еволюція гумористичної сатири спрямована на висвітлення

великих періодів літературного розвитку та на відображення
найголовніших ідеологічних та соціальних протистоянь.
Михайло Теліман важлива постать яка зіграла велику роль у
літературному румунському процесі на Буковині [2, с.56].
Відомий той факт, що М. Теліман надавав перевагу богемному
життю. Саме тому його життя часто порівнюють із життям
німецького поета Christhian Dietrich Grabbe. Великий вплив на ще
юного письменника мали твори таких німецьких письменників
як Borne та Heine, Ludwig Bornes, Gesammelte, Schriften Leipzig,
але не з меншим захопленням читав Теліман і національних
авторів, таких як Емінеску та Влахуце.
Мотиви для своїх фейлетонів, автор черпав якщо не з буденного
життя і спогадів з дитинства, то книг або бесід, а найчастіше з
статей великого французького часопису «Фігаро». Без музи та
натхнення автор не міг творити, на це і скаржився найбільше.
Фейлетони М. Телімана відображають історію минулих років;
багато з них мають незаперечну культурну, соціальну та
політичну значимість. Найбільша частина творчості Телімана
можна охарактеризувати як гірку сатиру на аномалії соціального
та публічного життя тих часів, адже велика частина його
творчості збігається із турбулентним періодом життя
буковинського народу : „Viaţa noastră este adăpată cu venin, în
inimă ţi se varsă valurile arzătoare ale dispreţului izvorâte din
mocirla lacailor nobili şi pentru aceea inima cronicariului suspină
venin, varsă foc”[după M.Teliman].
Важливим є той факт що сатира Телімана не направлена
тільки на систему від якої потерпали тоді, а й на недоліки та гріхи
власного табору [3, с.115].
Отже, залишається за нами, молодим поколінням філологів,
вивчити та дослідити їх творчість та творчість наших сучасників,
і хто зна, може, внести й свої помисли в сторінки історії
румунської літератури.
Cписок літератури:
1. Grigore C. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură română Bucovina,
regiunea Cernăuţi 1775-2000, Cernăuţi, Ed. Alexandru cel Bun, 2000.
2. Munteanu, Romul, Farsa tragică, Bucureşti, Ed. Univers, 1989.
3. Petras Irina, Teoria literaturii, Bucureşti, Ed. Didactica şi pedagogia RA, 1996.

Наталія Дзіковська
Науковий керівник – доц. Кирилюк С. Д.
Еволюція первісних гендерних уявлень та їх відлуння
в цивілізованому суспільстві
(на матеріалі повістей О. Кобилянської)
Гендерний підхід заснований на ідеї про те, що важливі не
cтільки біологічні відмінності між чоловіками і жінками, скільки
культурне і соціальне значення, якого їм надає суспільство.
Спостереження над гендерною специфікою творів О. Кобилянської знайшли відображення в роботах Т. Гундорової, С. Павличко, Н. Зборовської, В. Агеєвої, М. Павлишина. Ці проблеми
також порушувалися в контексті багатьох інших праць, що
стосувалися різних аспектів творчості письменниці.
На прикладі персонажів повісті О. Кобилянської “Земля” ми
можемо спостерігати поведінку селян. Не обтяжені наукою, вони
живуть так, як жили їхні діди і прадіди та як велить їм природа,
надзвичайно забобонні й вірять у різні паранормальні явища, а у
прийнятті рішень часто керуються інтуїцією та інстинктами. Та
навіть у їх розмірене стабільне життя приходять зміни разом із
людьми, які потрапили в інше середовище, хоча більшістю вони
сприймаються зовсім неоднозначно. Так Анна внаслідок спілкування з панею почала втрачати риси некультурної селянки і набувати ознак інтелігентності. Після служби у війську змінюється і
філософія Михайла, хоча саме в місті він відчув свою слабкість.
“Він сильний і привабливий тільки в знайомому йому контексті
села. Поза ним – у війську, наприклад, – він безпорадний… З
ніцшівської перспективи його сила, отже, є силою слабких” [2,
с. 163], – резюмує М. Павлишин. Слабкістю Михайла була також
неспроможність переступити через гендерні стереотипи і
одружитися з безземельною Анною. Натомість для Сави не
існувало законів, суспільної думки чи авторитету батьків. Він не
боїться навіть табу проти інцесту, цим самим ставлячи під загрозу
майбутнє роду. Таким чином відбувається поступ, розрив зв’язків
з родом, землею, природою, а отже, осягнення нового
культурного виміру. Т. Гундорова вважає, що “як ситуацію
переходу відтворює Кобилянська народження модерної

української свідомості. Місто, просвіта, втрата родового зв’язку –
все це маркуватиме буття інакшої – модерної України” [1, с. 16].
Еволюція первісних гендерних міркувань проявляється також у
зміні образу матері. Так у повісті “Земля” бачимо ненависть
матері до сина, а в повісті “Через кладку” спостерігаємо авторитарну поведінку матері, у якій проявляється домінування жіночого начала над чоловічим. У повісті “В неділю рано зілля копала...” авторка розмежовує дітородну і виховну функції жінкиматері. “Біологічна, репродуктивна материнська природа не є
абсолютною цінністю для Кобилянської. Вона шукає не природного, а культурного витрактування материнства”, – вважає Т. Гундорова [1, с. 17].
Гендерні уявлення, що складалисяся віками, з настанням нової
епохи чи зміною умов життя не можуть зникнути безслідно.
Закарбувавшись десь глибоко в людській свідомості, вони час від
часу проявляються. Прикладом можна вважати поведінку АглаїФеліцітас (“За ситуаціями”) з її трактуванням вільної любові, що є
резонансом ситуації, зображеної у новелі “Природа”. Подібно до
гуцулки, Аглая-Феліцітас не бажає пов’язувати своє життя з
чоловіком, який вірний інстинкту землі, вона відчуває свою вищість над ним. Разом з тим сама дівчина, подібно до язичницького
божества, поклоняється музиці.
Отже, в аналізованих нами повістях О. Кобилянської ми
бачимо зображення великої сили інстинкту при побудові гендерної філософії. Водночас авторка поетизує акт розриву з
інстинктивними потребами як крок до народження модерної
свідомості.
1.
2.
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Наталія Дроздик
Науковий керівник – доц. Лавренов В.А.
Проблема впливу грошей на долю людини в романі
Анджея Стасюка «Дев’ять»
Анджей Стасюк – відомий сучасний польський прозаїк, поет,
публіцист, есеїст, драматург. Народився у Варшаві, зараз проживає
в селищі Воловець у Бескидах, де разом з дружиною заснували
видавництво «Чарне». Дебютною книжкою Стасюка, відзначеною
критикою та широкою публікою, стала збірка оповідань «Мури
Хеврону» (1992). Згодом виходять романи «Білий ворон» (1994),
«Галицькі оповідання» (1995), «Через річку» (1996), «Дукля»
(1997), «Дев’ять» (1999) та «метафізичний роман дороги» - «По
дорозі в Бабадаг» (2004).
Роман Стасюка «Дев’ять» яскраво зображує події бурхливих
дев’яностих, коли хаос у державі супроводжувався тотальним
бажанням нажити капітал. Так, головному герою, приватному
підприємцеві Павлу за три дні потрібно дістати велику суму
грошей аби віддати борг. Він звертається по допомогу до друзів,
але йому відмовляють. Ці пошуки перетворюються в трагікомічну
подорож по колам «сучасного пекла» з бандитами і сутенерами на
чолі.
Борг – рушійна сила розгортання сюжету. Він – початок і
кінець, адже присутній ввесь час у свідомості героя і читача. Варто
зазначити великий вплив будь-якої грошової залежності на людину
та його сумні наслідки: людина спокушається багатством і йде на
аморальні вчинки, псується як особистість, наприклад – учасник
бандитського угрупування Болек. Він грабує, переслідує,
знущається над нижчими рангом злодіями. Але в минулому Болек
був зовсім іншим – бідним юнаком, який іноді не мав змоги навіть
поїсти, не кажучи про інші елементарні мирські потреби та їх
задоволення. І коли з’явилася нагода розбагатіти будь-яким
шляхом, він за неї вхопився не вагаючись і переступив межу
людських чеснот. Інакшою є поведінка Павла, який розпочав

власну справу на добрих началах. Свавілля злодіїв стало
перешкодою такій справі.
Стасюк звертає увагу читача на безнадійне становище людини,
котра не маючи зв’язків та підтримки в злочинному колі, губить
себе як особистість, переступаючи через власну гідність та мораль.
Головному героєві доводиться приєднатися до авантюрної пригоди
з продажу наркотиків, в яку його заманив приятель Яцек. Павлові
потрібні гроші і тому він погоджується на таку ризиковану справу.
Кумедно розгортаються події цієї історії, коли Павла з Яцеком
висліджують головорізи з банди Болека. Не зважаючи на комічність
цієї ситуації, одразу можна простежити авторську іронію, щодо
авторитетності злодіїв.
Автор показує приреченість добра у світі зла, неможливість
втілення світлих ідей на тлі всюдисущого бруду. Але він
передбачає боротьбу людського духу в цьому поєдинку, який
розкриває всю його силу або ж слабкість. Павло, зважаючи на
низку обставин, намагається протистояти зрадливій долі. Він
змушений впадати в крайнощі, шукаючи допомоги в бандитів. Так,
наш герой проходить безліч випробовувань на стійкість характеру:
він потрапляє в бандитську квартиру, де отримує чудову нагоду
вкрасти потрібну йому суму грошей, яка б допомогла повернути
борг, але для цього він змушений знехтувати власними
принципами. Він цього не робить, залишаючись вірним собі.
Та все ж Павло не є ідеальним, оскільки нерідко піддається
песимістичним настроям і звабним речам (вживає алкоголь та
наркотики). Втомлений марною погонею за грошима, яка ні до чого
не призводить, а лише ускладнює ситуацію, він опиняється у відчаї
і впевнюється у тому, що вороття вже немає: «… всюди одне і теж.
Немає смислу йти далі» – говорить Павло наприкінці роману,
сюжет якого Стасюк навмисне залишає відкритим.
1.
2.
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Перекладацька діяльність М.Лукаша
Перекладацька діяльність М. Лукаша – одного з найталановитіших перекладачів ХХ ст. – набуває особливої значущості.
Його переклади заповнювали суттєвий “вакуум” в українській
літературі та значно сприяли збереженню й відродженню української
мови. Ім’я М. Лукаша стоїть поряд з іменами тих подвижників
українського художнього перекладу, як Г. Кочур, І. Стешенко,
Д. Паламарчук, М. Бажан, Борис Тен, В. Мисик, А. Перепадя, І. Світличний, В. Стус, В. Митрофанов, Ю. Лісняк, А. Содомора та інших.
Творчість М. Лукаша привертала увагу багатьох дослідників.
Істотне кількісне зростання Лукашіани спостерігається впродовж
останніх п’ятнадцяти років. Загалом, у межах опублікованих
матеріалів можна виділити великий масив літературознавчих
досліджень (Г.П. Кочур, Л.В. Череватенко, М.В. Стріха), методичних
розробок до вивчення творчості М. Лукаша у школі (О.М. Куцевол,
Л.М. Правура), мемуаристики (Є.П. Гуцало, О.І. Жолдак, В.О. Шевчук).
З іншого боку, власне перекладацький метод М. Лукаша, особливості
мови його перекладів, конкретні перекладацькі стратегії ще не
достатньо досліджено.
Діапазон перекладацької діяльності М. Лукаша – величезний.
Йдеться не тільки про ту кількість мов, із яких він перекладав, чи
імен, чиї твори – завдяки безсмертним перекладам геніального
Майстра – навічно увійшли до скарбниці української літератури, а й
про надзвичайну жанрову й тематичну різноманітність перекладів.
Його перекладами представлено найкращі зразки світового
епосу, лірики і драми, серед яких – твори різних художніх напрямів і
течій: символізму й імпресіонізму, експресіонізму й кубізму,
сюрреалізму й бароко.
Характерним для М. Лукаша було й те, що він не зосереджував
свою увагу на всій творчості обраного письменника, а працював над
одним, рідше – кількома творами. Увагу перекладача привертали
переважно вершинні твори митців різних епох і народів, він давав
ключі до розуміння стилю кожного з них та відтворення його в

перекладі, демонстрував можливості перетину двох різних культур,
шляхи реалізації прихованої, потенційної сили рідної словесності.
Бездоганний стиліст, М. Лукаш зумів відчути, а відтак
відтворити найтонші нюанси індивідуальної авторської манери,
щоразу “переключаючись” на мовну стихію іншого поета, ніколи не
допускаючи спрощення стилістичного обличчя оригіналу. Маючи
справу не з одним поетом і не з однією епохою, він надзвичайно
точно імітує різні, часом протилежні манери, різні поетичні
індивідуальності, і водночас творить власний, виразно самостійний
стиль перекладу.
М. Лукаша приваблювали твори, багаті мовно-стилістично,
переклад яких, відповідно, дозволяв би максимальне залучення
лексико-стилістичних ресурсів української мови. Кінцевою метою
Лукашевих перекладів було довести самодостатність української
мови для перекладу творів різних жанрів і стилів та зберегти і
збагатити рідну мову засобами перекладу. Цій меті підпорядковано
конкретні перекладацькі рішення.
Важливе значення для розуміння перекладацького методу
М. Лукаша мають його рецензії словників, видавничі рецензії на
рукописи перекладів, мовознавчі та літературознавчі статті. Вони
вказують на глибоке розуміння тих процесів, які відбувалися в
українській мові, свідчать про глибокі енциклопедичні знання
перекладача, про його цілеспрямований відбір лексичних засобів із
врахуванням стилістичних особливостей першотвору [1, c.49].
Перекладацькі рішення М. Лукаша зумовлені насамперед
внутрішньою мотивацією перекладача, його розумінням ролі
перекладу для рідної культури, бажанням відродити її засобами
перекладу. Тому й значення творчості Миколи Лукаша сягає далеко
за межі власне перекладу.
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Тетяна Завійська
Науковий керівник – доц. Лавренов В.А
Хронотоп в романі Олександра Бєляєва
«Голова професора Доуеля»
Багатомірність художнього світу дозволяє виділити в романі
Олександра Бєляєва «Голова професора Доуеля» кілька типів
простору: географічний, духовно моральний та авторський [3,
с. 246].
Географічний простір представлений образом міста, яке нам
автор показує протягом усього роману. Цим містом є Париж. В
ньому, такому великому і людному, відбуваються надзвичайні
події, про які не підозрюють багато людей. Основним осередком
Парижу стає лабораторія професора Керна, в якій відбуваються
наукові досліди. Тут поданий не стільки опис самого приміщення,
скільки опис центру своєрідного світу. Це замкнений, захищений
простір, який не припускає контактів із зовнішнім світом. Потрібно
звернути увагу і на кабінет професора Керна. Він темний, в ньому
майже зупиняється час. Дане приміщення як ніщо інше
характеризує свого господаря.
Разом з географічним простором представлена сфера
внутрішнього життя героїв. Моральний простір у романі
представлений компонентами духовності: мораль – любов – життя,
що виступають у нерозривній єдності. При цьому важливе місце
посідають душевні переживання героїв роману – сумніви Доуеля чи
допомагати Керну, думки Марі Лоран про те, свідком чого вона
стала, муки Артура і Ларе – все це протиставляється духовному
простору Керна – людини, для якої совість та душа порожні звуки.
Ще один тип простору це авторський. Він характеризує самого
автора. Олександр Бєляєв прагнув розповісти про події
майбутнього. І хоча роман є фантастичним, але за цією
фантастикою автор намагається показати нам майбутнє, в якому
цілком можливі відповідні наукові експерименти. Бєляєв ставить
дуже важливі проблеми, пов’язані з функціонуванням людського
мозку.

З категорією простору тісно пов’язана категорія часу. В романі
Олександра Бєляєва «Голова професора Доуеля» час є
фантастичним, оскільки події відбуваються у невідомому
майбутньому. Описуючи своїх героїв (Керна, Марі Лоран,
професора Доуеля, Артура, Тома, Бріке), їхнє життя, моральні
принципи та дії фантаст прагнув показати майбутнє, в якому
житимуть схожі на них люди. Поряд з індивідуальною долею
професора Доуеля (в якому впізнаємо самого Бєляєва)
вимальовується доля майбутніх поколінь.
Події в романі відбуваються у хронологічній послідовності
(прихід Марі у лабораторію, її співпраця з Керном, викриття його
інтриг, смерть Керна і перемога справедливості). Хоча один епізод
порушує цю хронологію. Це спогади професора Доуеля про
минуле, коли він був повноцінною людиною.
В романі є епізод, коли професор Керн робить операцію Бріке.
Він пришиває до її голови тіло іншої померлої жінки. Ці його дії
автор описує дуже докладно і вказує точний час їхнього виконання:
«Операция продолжалась час пятьдесят пять минут. – Кончено, –
наконец сказал Керн выпрямляясь, – отныне Брике перестала быть
головой без тела. Остается только вдунуть ей жизнь: заставить
забиться сердце, разбудить кровообращение. Но с этим я справлюсь
один. Вы можете отдохнуть, мадемуазель Лоран» [2, с. 66].
Отже, простір і час в романі «Голова професора Доуеля» як
важливі складові художнього світу роману формують образ
майбутнього та сприяють вираженню авторської позиції щодо
проблем генної інженерії та функціонування людського мозку без
тіла.
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Христина Задорожна
Науковий керівник – доц. Гуцуляк Т.Є.
Особливості засвоєння англійських запозичень в
українській та чеській мовах у комп’ютерній сфері
Англіцизми – це слова або їх окремі значення, запозичені з
англійської мови або через її посередництво в українську мову
письмовим чи усним шляхом. Частина новітніх запозичень ще не
отримала лексикографічної фіксації, але фактично вже ввійшла в
повсякденне життя й функціонує в українській мові [1].
Актуальність теми дослідження полягає в потребі проаналізувати
особливості засвоєння англіцизмів у слов’янських мовах, зокрема в
українській та чеській. Процес запозичення з англійської мови на
початку ХХІ ст. є надзвичайно активним і динамічним. Завдяки
цьому англіцизми проникають до загальновживаної лексики, що, з
одного боку, збагачує словниковий запас кожної мови (заповнює
поняттєві й термінологічні лакуни), а з іншого – не завжди є
позитивним і доцільним явищем, оскільки спричиняє деформацію
лексико-семантичної мовної структури.
Предметом дослідження обрано новітні запозичення з
англійської мови, пов’язані з комп’ютерною сферою, їх входження,
засвоєння та функціонування в українській та чеській мовах.
В українському мовознавстві вже є чимало напрацювань,
присвячених запозиченням з англійської мови. Це дослідження
М. Ажнюка, Я. Битківської, Р. Зорівчак, Л. Кислюк, Н. Попової,
Т. Рудакової та ін. Мовознавці зазначають, що причиною
використання в українській мові англіцизмів є прагнення до
інтернаціоналізації лексики в політиці, науці, публіцистиці;
потреба в номінації нових предметів і явищ; мовна економія [2].
Проаналізувавши лексику, пов’язану з комп’ютерною сферою,
в українській і чеській мовах, вдалося помітити такі особливості.
В обох мовах простежуємо різні підходи щодо формування назв
комп’ютерної техніки, пристроїв та програмного забезпечення. В
українській мові іншомовні слова в переважній більшості
адаптовані за допомогою транскрибування або транслітерації,
рідше простежуємо явище калькування. У чеській мові помічаємо

тенденцію до створення номінацій на основі власних мовних
ресурсів, а також калькування запозичених назв. Наприклад:
комп’ютер (з англ. мови – computer) – чес. počítač, принтер (з
англ. мови – printer) – чес. tiskárna, драйвер (з англ. мови – driver)
– чес. Řidič, ноутбук (з англ. мови – notebook) – чес. zápisník, чат
(з англ. мови – chat) – чес. povídat, файл (з англ. мови – file) –
чес. soubor, геймер (з англ. мови – gamer) – чес. hráč, cкринінг (з
англ. мови – screening) – чес. promítání, трек (з англ. мови – track)
– чес. stopy, дайджест (з анл. мови – digest) – чес. výtah,
провайдер (з англ. мови – provider) – чес. poskytovatel, картридж
(з англ. мови – cartridge) – чес. kazeta.
Часткове калькування англійських слів в обох мовах простежуємо
для таких лексем: веб-сторінка (з англ. мови – web-page) – чес. webová
stránka, кіберпростір (з англ. мови – cyberspace) – чес. kyberprostor.
Спільним явищем для обох мов є адаптація за допомогою
транскрибування або транслітерації таких запозичень: вінчестер
(з англ. мови – winchester) – чес. winchester, інтернет (з
англ. мови – internet) – чес. internet, монітор (з англ.мови –
monitor) – чес. monitorování, мультимедія (з англ. мови –
multimedia) – чес. multimediální, сервер (з англ. мови – server) –
чес. server, хакер (з англ. мови – hacker) – чес. hacker.
Отож, можна зробити висновок, що процес засвоєння
англійських запозичень в українській і чеській мовах у
комп’ютерній сфері відбувається по-різному. Позитивною, на наш
погляд, є тенденція до створення власної комп’ютерної
термінології в чеській мові. Загалом мовознавці повинні давати
оцінку неправомірному використанню англіцизмів у кожній мові,
пропонувати шляхи протидії англомовному тиску.
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Світлана Зайцева
Науковий керівник – доц. Гринівський Т.С.
Деградація книгодрукування в незалежній Україні
Україна належить до когорти країн, де найшвидше було
запроваджено книгодрукування. За даними І. Огієнка, українська
книга вперше побачила світ у 1491 році. Проте сучасний стан
видавничої справи залишає бажати кращого. На думку
М. Тимошика, Л. Танюка, О. Афоніна, І. Копистинської ситуація
книговидання є кризовою.
За твердженням М. Тимошика, частка вітчизняної книги на
внутрішньому ринку за роки української незалежності невпинно
скорочувалася. Якщо у 1999 році у вільний продаж надійшло (без
врахування видань за держзамовленням та відомчих для
службового користування) близько 9 млн. примірників книг, то у
2000 році – на мільйон менше [1]. Книговидавнича справа не існує
у вакуумі, вона є невід`ємною складовою суспільної структури й
економіки в цілому. Пік книжкового виробництва в Україні
припадає на 1988-1989 рр., коли друкувалося понад 189505 тис.
пр. книжкової продукції, що становило 3,6 книжки на одного
жителя України. Після цього випуск книжок постійно знижувався
і досяг у 1999 р. 21985,6 тис. пр., тобто скоротився у 8,6 рази і
становив тільки 0,45 книжки на одного жителя [2].
На думку Тимошика, однією із причин занепаду
книговидання в державі є нічим не виправданий податковий тиск.
Україна належить до країн з високої ставкою податку на
друковану продукцію – 20% [1]. За даними Ірини Копистинської,
щороку в державі видається приблизно 60% книг українською
мовою. Майже 10-12% усього об’єму вітчизняних видань
становить
література
мовами
нацменшин,
третину
–
російськомовна продукція. До цих Враховуючи, що книга є не
просто засобом інформування, а й представляє Україну на
міжнародному ринку, то її варто було б підтримати.

У 2010 році кількість назв порівняно з 2000 збільшилася у 2,9
рази, а от сумарний наклад за ці ж 10 років – лише на 1,03%.
Загалом у 2010 році більше половини із 22557 назв вийшли
накладом до 500 примірників, тобто реально українська книга, яка
надходить у вільний продаж, може бути доступною менше, ніж
700 людям. Тому стрімке нарощування кількості назв при
незмінних чи суттєво не зростаючих накладах аж ніяк не можуть
бути оцінені однозначно позитивно[4].
Отже, сьогодні українська видавнича справа вимагає
реформування і підтримки як з боку держави, так і з боку читача.
Вона повинна орієнтуватися на національні цінності, прагнути до
європейського стандарту, але для цього потрібне належне
фінансування. По-перше, для того, щоб повністю задовольнити
споживацькі потреби, а по-друге, щоб наситити ринок якісною
продукцією.
Список використаної літератури:
1. Тимошик М. С. Краху національного книговидання можна
уникнути, якщо в цей процес терміново втрутиться держава / М. С.
Тимошик // Літературна Україна. – 2003. – 23 січня. – С. 3.
2. Сенченко М. І. Книжкова справа України: ретроспектива і
перспектива / М. І. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2006. - №9. –
С. 3-12.
3. Копистинська І. М. Тенденції сучасного вітчизняного
книговиданя: організаційний, тематичний, та рекламно-промоційний
аспекти (1991-2003 рр.): Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук /І. М. Копистинська . – К., 2004. –
20 с.
4. Афонін О. В. Українська книга доби незалежності в системі
соціальних комунікацій / О. В. Афонін // Вісник книжкової палати. –
2011. - №7. – С. 3-5.

Олеся Зеленюк
Науковий керівник – доц. Томусяк Л. М.
Експресивні синтаксичні конструкції
у мовостилі П. Загребельного
Питання про експресивний синтаксис вперше сформулював
Ш. Баллі, який вважав афективний фактор (експресивний)
обов’язковим компонентом будь-якого висловлення [1, с. 20].
За енциклопедією „Українська мова”, „експресивність – це
властивість мовної одиниці… виступати засобом інтенсифікації
виразності мовного знака, засобом суб’єктивного увиразнення
мови. Через експресивність виражальних засобів мовець передає
своє ставлення до повідомлення і до адресата” [4, с. 170].
Емоційне як вияв експресивного найповніше притаманне
усно-розмовному мовленню, у писемному мовленні воно постає
опосередкованим усно-розмовною стихією, поза введенням якої у
писемну форму неможливим є вираження емоцій. Тому проблему
експресивності у синтаксисі слід пов’язувати насамперед з
проникненням усно-розмовних тенденцій у писемну практику, а
художній текст, який зорієнтований на навмисний емоційний
вплив на читача, завжди експресивний. Найчастіше зі
структурами, що мають у своїй семантиці відтінок розмовного,
невимушеного стилю, а відтак є експресивними у мові
художнього твору, пов’язують уживання еліпсисів, незакінчених
речень, парцеляції тощо. Вказані конструкції не мають
однозначного тлумачення у мовознавчій літературі. Найбільш
дискусійними залишаються питання щодо статусу так званих
„парцельованих конструкцій”. На думку А. П. Загнітка,
парцельованою конструкцією „слід вважати частину простого або
складного речення, утворену при його членуванні на декілька
висловлень у зв’язку з певною комунікативною ідеєю і винесену
за межу синтаксичної структури – речення” [2, с. 526].
Згідно з існуючою теорією парцеляції, самостійно
функціонуючі в мовленні частини речення лишаються
синтаксично несамостійними одиницями в системі мови, тобто

продовжують належати до структури цілого речення. Парцеляти
розширюють інформаційну насиченість речення, інтенсифікують
смислове значення неядерних компонентів речення, надають їм
виразності. П.Загребельний використовує такі конструкції як у мові
автора, так і у мовленні персонажів своїх творів. Парцельованими
найчастіше бувають означальні поширювачі (як узгоджені, так і
неузгоджені), здебільшого однорідні, які не втрачають зв'язок з
узгоджуваним іменником: Слідство йтиме за мурами Еді-куле.
Невидиме, незнане, таємниче (3, с. 242); Ні, земля – це люди ліпші.
Народжені чи вибрані,виокремлені, заслужені (3, с. 336).
Така однорідність має уточнювальний, пояснювальний
характер:
Заплатив подвійну ціну проти тої, яку просив челябія. Шалену
ціну!(3,с.58); Весілля зробимо за нашим новгородським звичаєм.
Князівське (3, с.354).
За межі основного речення автор виносить і об’єктні
поширювачі, які служать важливим засобом доповнення основної
думки окремими деталями, що створюють ширше уявлення про
предмет чи особу: Так Сулейман переконався, що жінка не
забуває нічого. Ні добра, ні зла (3, с. 327); Він белькотів про
товар. Про щедрість, яка розоряє купця. Про аллаха (3, с.266), а
також обставинні: Тому й дарую тебе самому султанові. В гарем
падишаха (3, с.59); Гуляння від голоду. Від розпачу. Від
самотності (3, с.297).
Основне завдання парцеляції – підкреслення смислової та
емоційної ваги окремих членів висловлення, їх актуалізація.
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Майя Іванчук
Науковий керівник – проф. Антофійчук В. І.
Ціннісні орієнтири
«маленьких романів» Галини Тарасюк
Галина Тарасюк – письменниця, яка майстерно працює в жанрі «маленького роману». У першому з них – «Смерть – сестра моєї
самотності» – авторка зуміла розкрити антигуманну сутність авторитарного суспільства, вдало показавши трагедію цілого покоління, яке необачно сприйняло за чисту монету фальшиву ідеологію
та її інквізиторський закон.
Авторка зобразила двох жінок, які жили за різними моральними принципами, за правилами і без правил, і в своєму існуванні
зазнали різного життєвого завершення. Одній з них – Олександрі
Рибенко-Ясінській, яка поводилася за принципами антигуманного
радянського суспільства, – письменниця надала шанс зазнати
справжнього людського щастя. А Ларису Кириченко – слабку особистість, яка зрозуміла несправедливість буття і була морально й
духовно набагато вищою за інших, – авторка позбавляє життя. Виникає питання: чому саме так учинила Галина Тарасюк? Мабуть,
хотіла довести, що радянське суспільство не було організоване
для тих людей, які звикли добиватися успіху своїм талантом і працею, просто робити свою справу чесно й сумлінно, що в такому
оточенні можна було «вижити» лише за заповідями Олександри
Рибенко-Ясінської. І якщо людина виявить хоч будь-який спротив
тому режимові, всі ворота перспектив умить для неї зачиняться, і
вона вже більше ніколи не зможе виправдатися, стати на ноги,
реабілітуватися в очах оточення. Так сталося з Ларисою Кириченко, талановитою письменницею, яка не витримала тиску випробувань долі, бо не мала твердого морального орієнтиру для того,
щоб змінити своє життя, а тому наклала на себе руки.
Чому Галина Тарасюк надала життєвий шанс саме Олександрі
Рибенко-Ясінській, яка вела аморальний спосіб життя? Мабуть,
тому що вона все ж таки вірить у позитивну зміну свого народу,
зневіреного законами соціалістичної дійсності; знає, що кожна

людина, навіть найбільший грішник, має можливість урятувати
свою душу. Головне – дуже сильно захотіти цього, повірити в
силу молитви до Господа Бога та його всепрощаючу любов.
У «маленькому романі» Галини Тарасюк «Любов і гріх Марії
Магдалини» внаслідок накладення семантики євангельських історій на сучасний контекст розповідь набуває універсального значення. Головна героїня твору – Марія, студентка філологічного
факультету, а згодом і журналістка міської газети, – перебуває у
цивільному шлюбі з талановитим художником Ігорем Борканем
(Мольфаром). У їхньому житті з’являються непрохані гості, так
звані друзі, які споюють Мольфара, ведуть бесіди про український
націоналізм і заборонених письменників. З цих вечірніх посиденьок у напівпідвальній маленькій майстерні-квартирі й почалися
проблеми молодої сім’ї. Мольфар починає ще зневажливіше
ставитися до Марії, забороняє їй народжувати, не рахується з
думкою і почуттями дружини, зраджує їй. Розв’язкою цієї ситуації
стає зізнання Марії працівникам КДБ.
Кульмінація твору – смерть Ігоря Борканя, тіло якого знаходять у лісі. З цього часу Марія починає переосмислювати своє
життя. Вона робить висновок, що прожила марно на цьому світі,
не залишивши після себе нічого. Письменниця, вдаючись до тонких порівнянь, алюзій та аналогій, немовби проводить свою головну героїню дорогою євангельських персонажів – Марії Магдалини, Іуди Іскаріота й Ліліт. Такий художній прийом дає змогу
читачеві краще збагнути закономірність темних і світлих поворотів долі героїні роману Галини Тарасюк.
Отже, у «маленьких романах» Галини Тарасюк сучасні життєві колізії розглядаються крізь призму неперехідних християнських цінностей, що наводить читача на думку про важливість вивіряти свої вчинки за тими ідеалами, які людині відкриває універсальний зміст євангельських історій.
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Майя Іванчук
Науковий керівник – проф. Антофійчук В. І.
Морально-етичні виміри роману Галини Тарасюк
"Сестра моєї самотності"
Галина Тарасюк – "глава українського прозового матріархату"
[1], письменниця, яка активно працює в жанрі власноручно
створеного "маленького роману". У першому з них – сестра моєї
самотності" – письменниця розкрила антигуманну сутність
авторитарного суспільства, вдало показавши трагедію цілого
покоління, яке необачно сприйняло за чисту монету фальшиву
ідеологію та її інквізиторський закон. Авторка зобразила двох
жінок, які жили за різними моральними принципами, двох
талановитих особистостей, які виборюють своє місце в
суспільстві.
За допомогою образу головної героїні письменниця показала
закони, які панували в радянській Україні. Олександра РибенкоЯсінська – жінка з жорстокою винахідливістю, силою і
послідовністю в реалізації життєвої філософії, про що свідчать її
тринадцять заповідей: "Маленькі секрети великої жінки". Майже
всі вони суперечать загальноприйнятим моральним цінностям.
Для "великої жінки" не існує жодних моральних заборон чи
перешкод. Вона не знає жалощів чи сентиментів, точно будує
плани на майбутнє, тонко провокує, шантажує, залякує. Щабель за
щаблем долає вона круту драбину суспільного сходження, щоб
отямитися, врешті-решт, на вершині.
Чому Олександра зазнала краху у своєму житті? Адже вона все
добре прорахувала, жила суто за своїми заповідями, ні перед чим і
ні перед ким не зупинялася. Діяла впевнено, сміливо, жорстоко,
завжди перемагала і добивалася всього, чого хотіла. Не зважала ні
на кого і ні на що. Та Рибенко-Ясінська забула про одну
особливість людського тіла, яка рано чи пізно зупиняє нас на
дорозі до мети, – старість, що супроводжується хворобами й
фізичною неміччю. Цей процес невідворотний, його, на жаль, не
можна спинити, як не можна спинити настання ночі чи прихід

зими. Рибенко-Ясінська не нарікає на несправедливу долю, а із
вдячністю та повним розумінням провини приймає її. Проте
сумніви все одно закрадаються в її душу, вона відчуває, що
чоловік хоче позбутися її, завжди хворої, чекає нагоди, щоб
кудись запроторити. Зрештою, Олександра усвідомлює, що її
життя безглузде, марне, нице. Що ж вона зробила доброго у
цьому світі? Вона намагається, як той потопаючий, ухопитися за
останню соломинку, щоби порятувати бодай душу.
Зрештою, після довгих душевних терзань, Олександрі вдається
знайти життєву мету – забуту нею і батьками внучку Сашуню.
Щира молитва лунає в серці жінки. У такий спосіб письменниця
вирішила зцілити свою героїню, спрямувати її на вірний життєвий
шлях, чим продемонструвала свою віру в краще майбутнє нації,
якій потрібна лише крапля доброти, взаємоповаги і любові до
ближнього.
Отже, роман "Сестра моєї самотності" – це, як відзначає
Д. Чистяк, "широке суспільне полотно як радянської, так і
сучасної дійсності. Це гіркий діагноз для мільйонів людей, вирощених в умовах радянської моралі, під спудом якої квітували
брехня й лицемірство, коли талант чавила сіра маса посередностей, коли на свободу думки накладався аркан соціалістичних догматів. Письменниця окреслила страшну і справедливу перспективу: сучасне українство не позбулося всіх отих потворних явищ, та
навіть докинуло нових" [3]. На прикладі поведінки своєї головної
героїні Галина Тарасюк показує складний трагізм повторюваності
життєвих колізій і необхідність вивіряти свої вчинки за тими
неперехідними цінностями, які людині відкриває наймудріша в
світі книга – Біблія.
Список літератури:
1. Китайгородська Віра. Зустріч із княгинею української прози //
Буковинське віче. 2005. – 29 квіт. – С. 5.
2. Тарасюк Галина. Сестра моєї самотності. – К.: Освіта України,
2010. – 322 с.
3. Чистяк Дмитро. Український митець: учора, сьогодні… завтра? //
Буковина. – 2011. – 6 трав. – С. 3.

Інна Бойчук
Науковий керівник – проф. Бабич Н. Д.
Елементи фразеології у проповідях Андрея Шептицького
Одним із жанрів богословського стилю є проповідь (промова).
Проповідь - промова релігійно-повчального змісту, яка
виголошується в церкві під час відправи. Вивченням проповідей
займається наука гомілетика. Гомілетика - християнська
риторика, що має на меті витлумачення Святого Письма через
проповідь чи повчальну бесіду [1, с.64].
Проповідник має бути добре обізнаний з темою проповіді (як і
всього закону Божого), не байдужим до того, про що сам говорить,
щиро вірити в те, про що йдеться. Особлива умова – знання
мовних засобів, уміння їх відібрати для досягнення саме тієї мети,
яка в даний момент передбачається. Тому філологічні знання для
священника-проповідника так само важливі, як і знання канонічні
[1, с.43].
Аналізуючи проповіді Андрея Шептицького, ми встановили, що
його тексти мають більше суспільно-політичний характер, аніж
релігійний. Тому тематичних груп ФО у проаналізованих текстах
порівняно небагато. Ось які ми виділили:
власне біблійні ФО (2 одиниці),
авторські (26 одиниць),
загальновживані ФО (2 одиниці),
молитви (1 одиниця).
1. Власне біблійні ФО
У відомих нам проповідях священик має приділяти більше
уваги цитуванню Святого Письма, але, на жаль, у Андрея
Шептицького ми такого не спостерігаємо. Серед проаналізованих
нами текстів було знайдено лише 2 фразеологічні одиниці
біблійного походження:
робити знак хреста на собі [3, с.81] – “хреститися” і
загальновідомий вислів лепта вдовиці [3, с.83].
2. Авторські фразеологізми
Найбільшою групою фразеологізмів є авторські. Це і не дивно,
адже кожен проповідник повинен бути автором своїх казань,
вкладати в них частину власних думок морально-етичного змісту.

Наведемо приклади:
Без цього католицького духа наш нарід беде несвідомо
впивати в себе отрую, подавану їм безнастанно в часописах і
брошурах [3, с. 7] – ставати грішним.
Передовсім треба Божим словом кормити свою душу. Вона
дичіє, коли не має того корму [3, с. 67] – душа стає духовно
бідною.
3.Загальновживані ФО
Серед фразеологізмів, які найбільше передають авторське
світосприйняття, є загальнонародні. Одні фразеологізми народ
запозичив, інші – створив сам. У своєму релігієзнавчому мовленні,
яке не завжди буде зрозуміле прихожанам, проповідник має
вживати і такі засоби, які будуть зрозумілими для широкого
загалу. Але таких одиниць не багато.
Папа Пій ХІ був людиною сталевої волі, невсипущої праці й
неустрашимої віри [3, с. 85] – “сильна духом людина”.
4.Молитви
Окрім того, що проповідник має добре знати Святе Письмо, він
ще повинен знати багато молитв різної тематики. Такий приклад
ми знайшли і у Шептицького, коли він під час свого казання
говорить про суспільні проблеми і просить усіх помолитися за
краще становище: Боже великий, Боже могучий, Ти, що видиш
людські серця і совісті людей, збери, зчисли Сам ті всі болі
нашого народу, котрі… [3, с. 10].
Сучасна українська православна проповідь – це результат
багатовікової історії розвитку та вдосконалення форми й змісту
творів церковно-релігійного красномовства, історії вироблення
індивідуальних стилів проповідників, їх взаємодії й формування
загальних вимог щодо мовного оформлення церковних промов.
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Юлія Йосифович
Науковий керівник – проф. Червінська О.В.
Метафора влади в «Бурі» В. Шекспіра
Драма «Буря», створена В. Шекспіром в останній період
творчості, фактично стала підсумком літературних шукань
англійського драматурга. І, не зважаючи на те, що «Буря» після
«Комедії помилок» належить до найкоротших шекспірівських
п’єс, вона порушує дуже багато актуальних питань [3, c. 1]. Серед
них проблема впливу влади та боротьби за неї. Саме завдяки
цьому твору ми бачимо формування метафори влади в спадщині
В. Шекспіра. Якщо в історичних хроніках головними героями
виступали реальні історичні постаті, то в «Бурі» драматург
використовує ряд вигаданих персонажів, яких наділяє людськими
якостями.
Мета нашого дослідження – побачити, як саме В. Шекспір від
зображення впливу влади на переважно реальних людей
переходить до метафоризації цієї ідеї. Питання влади та її впливу
зміщується з площини конкретних історичних подій в загальну
проблему, що стоїть поза конкретним часом й актуалізує
проблему.
В «Бурі» ми можемо побачити різні прояви влади. Тут
виступає підступний Антоніо: Піддавшись / Жадобі влади,
змовивсь потаємно / Він з королем Неаполя [2, с. 374]. Він
підмовляє Себастьяна на вбивство свого брата, сплячого Алонзо,
короля Неаполітанського. Моральні якості чужі цим людям, які
понад усе прагнуть влади, вони затьмарені цим бажанням. На
питання Себастьяна: «А совість?» Антоніо відповідає: Ет, де вона?
Якби це був мозоль, / То в черевику він би нив, а в грудях / Щось
не відчув я божества цього [2, с. 396]. Натомість ми бачимо
Просперо, який наділений всевладдям. Більшість наказів виконує
дух повітря Арієль, якого Просперо свого часу врятував: Я
з’явивсь, владарю, / Щоб всі бажання ваші вдовольнять [2, с. 376].
Влада Просперо не носить егоцентричного характеру. Всі його дії
є справедливими та спрямовані на досягнення правди в цьому

жорстокому суспільстві. Антагоністом мудреця Просперо є
Калібан. У їхніх відносинах дзеркально відображається конфлікт
між Просперо та Антоніо. Як Антоніо узурпував владу, так і, в
свою чергу, Просперо захопив владу на острові Калібана. Слова
Просперо з епілогу є підсумковими до усієї трагікомедії : Я,
зрікшись чарувань своїх, / Покластись лиш на себе міг, / Та владна
сила замала, / Щоб вирішать значні діла [2, с. 437].
Можна зробити висновок, що фінальна частина «Бурі»
символізує вихід із недосконалої дійсності в майбуття. Проблему
влади В.Шекспір піднімав в багатьох творах, однак саме в «Бурі»
він переходить від зображення влади як соціального явища до
метафори. Драматург повертає владну проблему в зовсім інше
русло. «Буря» – це твір-троп і по відношенню до історичних
хронік влада в цій трагікомедії є метафорою. Ми спостерігаємо
відірваність від дійсності, вигаданий хронотоп та вигаданих
персонажів. В. Шекспір геніально переносить якості влади на
героїв «Бурі». Але тут влада втрачає свою соціальну значимість та
моральний сенс. Це не реальна боротьба за престол та першість, а
влада в найвищому своєму розумінні. В. Шекспір, таким чином,
дає підсумок до всіх своїх шукань стосовно того, який сенс у
влади. Твір В. Шекспіра підтверджує те, що боротьба за перемогу
людяності належить до утопічних реалій. І найкращою алегорією
реалізації утопії стає Просперо, який, зламавши свій чарівний
жезл, знову повертається до людей. Саме за допомогою
використання метафори влади англійський драматург досяг
найвищої когнітивної межі своєї особистої філософії.
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Ольга Калініченко
Науковий керівник – асист. Горбатюк О.В.
Еволюція образу Мирона Дитинки
(за дилогією Михайла Івасюка: „Балада про
вершника на білому коні” та „Лицарі великої любові”)
Роман-дилогія М. Івасюка, що складається з творів
(„Балада про вершника на білому коні” та „Лицарі великої
любові”) – важливе джерело відображення історичної минувшини нашого народу в період визвольних змагань, коли
буковинська земля була під гнітом наче „межи двох огнів”.
Автор яскраво описав події тієї епохи, опрацювавши та використавши при написанні цих романів чимало фактичного
та фольклорного матеріалу. Саме тому М. Івасюку вдалося
наділити своїх героїв живими рисами, а також увести читачів у коло тогочасних проблем, які турбували небайдужих
до свого майбутнього та майбутнього своєї землі буковинців.
Головний герой дилогії – Мирон Дитинка – постать, якій чи
не найчастіше надають статусу „народного месника”. У „Баладі про вершника на білому коні” М. Івасюк свою найбільшу
увагу зосереджує на початковому етапі розвитку особистості
героя як борця за справедливість: із простого недосвідченого юнака Мирон перетворюється на справжнього воїна, котрий засвоїв основи нелегкої „школи” Запорізької Січі і став
лицарем, врятувавши свою кохану, Артемію, та подолавши всі
перешкоди, які ставила йому доля. Як наслідок змін характеру
Мирона Дитинки відбувається перетворення й у зовнішньому вигляді: „Висока смушкова шапка з червоним верхом і китицею, у жовтогарячих широчезних штанах та у червоних сап’янцях з срібними острогами. І шабля при боці сріблом вилискує, і пістолі за поясом, і спис довгий…” [1, с. 22]. Саме на цьому етапі розвитку особистості героя М. Івасюк зображує тісні
братні зв’язки Мирона з його вірними друзями, до порад яких
він завжди дослухався. У зазначеному романі М. Івасюка

Миронові козаки дають прізвисько – Дитинка (через
надзвичайно юний зовнішній вигляд): „Що це за дитинка
приблукала до нас?.. Навіть після розмови з кошовим
отаманом не переставали називати його дитинкою. Це
наймення назавжди приліпилося до нього… Отож, замість
Мирона Півто-рана народився Мирон Дитинка. Він, зрештою,
не сердився. Однак у душі поклявся довести, що не гірший
від тих, хто сміявся з нього”[1, с. 28-29].
У романі „Лицарі великої любові” бачимо нового Мирона
Дитинку: змужнілого козака з новою свідомістю та досвідом, зі своєю історією. Герой М. Івасюка став народним,
здобув визнання не лише на власній землі, а й далеко за її межами; його поважають друзі та бояться вороги Якщо в першій
частині дилогії Миронові притаманний юнацький
максималізм і прагнення перемогти ворогів, то тут він
постає перед читачами як досвідчений та „побитий життям”
змужнілий воїн, котрий знає свою головну мету й крізь чималі
перешкоди впевнено крокує до неї. Тепер Дитинка найбільше
турбується за свій народ: „Вся Буковина, її люди, поля, гори,
ліси, річки кричали про нього… Таки отаман дуже дивний
чоловік. Замість того, щоб турбуватися собою та своїми
побратимами, задурно годує людей – журиться, аби їхні діти не
вмирали…та не все” [2, с. 67].
Постать головного героя романної дилогії М. Івасюка
еволюціонує як живий організм, народжується новий
борець – Дитинка, який потім стає досвідченим козаком і
справжнім народним месником, доля якого – захищати
рідну землю.
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Анжеліка Ковальчук
Науковий керівник – доц. Кардащук О.В.
Домінантні лексеми в ліриці Ліни Костенко
Найвагомішим засобом суб`єктивації поетичного тексту та
самобутнім виявом ідіостилю письменника є вербальносемантичний рівень, що дозволяє визначити тематичні групи
домінантної лексики [4, с. 91].
Мета нашої статті – схарактеризувати домінантні групи
лексики в ліриці Ліни Костенко.
Ідіостиль – це система змістовних і формальних лінгвістичних
характеристик, властивих творам певного автора, яка робить
унікальним втілений у цих творах авторський спосіб мовного
вираження [2, с. 22].
В індивідуальному лексиконі Ліни Костенко можемо
виокремити «ядро» домінантних одиниць. Це лексеми, що
позначають традиційні реалії національного простору: сад, лан,
сонце, дощ, гроза, озеро, ліс поле, земля, хмари, океан, місяць,
,лиман, двори, дорога тощо: Минає день, минає день, минає день!
А де ж мій сад божественних пісень? (3, с. 44); За ланом лан, за
ланом лан, лан і лан, За Чорним Шляхом, за Великим Лугом, Вони
уже в тумані – як туман – Усі вже йдуть за часом, як за
плугом?! (3, с.54); Я хочу на озеро Світязь, В туман таємничих
лісів. Воно мені виникло звідкись, У нього сто сот голосів (3,
с.34); У чистім полі, в полі на роздоллі, Де колосочки проти сонця
жмуряться, Вернигора, Вернивода й Вернидуб – Гроза проходила
десь поруч. Було то блискавка, то грім (3, с. 12); Дорога йшла
кудись на Овруч в лісах і травах до колін (3, с.67); Двори стоять у
хуртовині айстр. Яка рожева й синя хуртовина! (3, с.69).
Не менш виразно у творчості Ліни Костенко виявляється
осмислення реалій національного побуту як виразника
національно-мовної картини світу. Назви предметів національної
культури є потужними носіями національно-естетичних значень:
а) назви житла, господарських будівель та їх частин: хата,
комин, вікно, дах, хлів, льох, веранда, хвіртка, одвірок, призьба,

тин, шибка, клямка, криниця; б) назви ужитково-побутових реалій:
колиска, комод, корафа, кухоль, коса, лантух, полотно: Стоїть у
ружах золота колиска. Блакитні вії хата підніма. Світ незбагненний
здалеку і зблизька. Початок є. А слова ще нема (3, с.44).
Національно забарвленими постають у творах Ліни Костенко
флоро- та зоонайменування. Семантика кожного слова тут
набуває особливої ваги.
Невід`ємною ознакою українського пейзажу є лексеми:
колоски, соняшники, трави, м`ята, калина, мак, зерня, папороть,
кульбаба, кропива.
Ідіолексикон Ліни Костенко поповнюють такі тематичні групи:
а) назви декоративних рослин: мальви, півонії, ружі, півники,
жасмин, шипшина, глід, шовковиця; б) назви дикорослих рослин:
терен, ряска, шелюга, кмин, канупер, любидра; г) відомі назви
птахів: ластівки, лелека, ворон, півні, голуб, бджола: Ластівки
тікають із Європи. Що поробиш? Скрегіт, регіт, рев. Чад,
бензин, вібрації, галопи, - птиці мертві падають з дерев (3, с.77);
Ті журавлі, і їх прощальні сурми… Тих відлітань сюїта голуба…
Натягне дощ свої осінні струни, торкне ті струни пальчиком
верба (3, с.57).
Особливий національний колорит створюють стилістично
марковані лексеми на позначення назв спорідненості і свояцтва:
мати, дитя, дід, баба, онуки, вітчим: Ти, скіфська баба, кам’яна
незграба, стоїш в степах… Курай і бугила… Яка ж ти баба, ну
яка ж ти баба?! За сто віків дитя не привела! (3, с.78).
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Марина Козьмич
Науковий керівник – доц. Дащенко О.І.

Перекладна література Петровської епохи
Відомий російський історик минулого століття С.М.Соловйов,
торкаючись реформаторської діяльності Петра Великого та його
прагнення просвітити своїх підданих, зазначав: «Для шкіл і для
поширення відомостей між допитливими дорослими людьми
потрібні книги на російській мові, насамперед підручники. Петро
не тільки вказував, які книги треба перекладати, але й сам
виправляв переклади, вчив, як треба перекладати… » [1, с.205].
Своєрідним підсумком цих зусиль став виданий 23 січня 1724
року, незадовго до смерті царя, указ, в якому йшлося про те, що
для перекладу книг потрібні перекладачі. Відповідно до
державних потреб країни, перекладатися повинна була в першу
чергу спеціальна література утилітарно-практичного характеру.
Слід зазначити, що література релігійного характеру не була
включена до складеного царем переліку. Разом з тим і в
петровську епоху певною мірою розроблялися проблеми,
пов’язані з біблійними переказами, причому тут можна відзначити
наявність двох тенденцій. З одного боку, в 1712 році, було
опубліковано спеціальний царський указ про видання
виправленого тексту слов’янської Біблії. Ця робота здійснювалася
архімандритом Феофілактом Лопатинським та відомим
викладачем слов’яно-греко-латинської академії Софронієм
Ліхудою з кількома помічниками під наглядом митрополита
Стефана Яворського. Проте у зв’язку з низкою обставин
суб’єктивного та об’єктивного характеру довести задумане до
кінця вдалося лише через півстоліття.
З другого боку, у зв’язку зі зміною мовної ситуації в Росії та
обмежень сфери використання церковнослов’янської мови, за
підтримки царя та архієпископа Феофана Прокоповича,
розглядалося питання перекладу Священного Письма на
російську мову. Продовжувала перекладатися й інша література
для спеціально-церковних потреб, а також окремі релігійноморалістичні та містичні трактати (наприклад, твори Фоми

Кемпійського та Іоганна Гергада).
Зазначений утилітаризм ставлення до перекладу мав свої
наслідки. По-перше, було не на стільки важливим дотримання
принципу перекладу з оригіналу, на стільки перекладу «з других
рук». Були перекладені трактат Джона Локка про державу з
латини, твір Фоми Кемпійського – з французької та книга Поля
Ріко про турецьку монархію, позначена як переклад з польської
мови. Така особливість поширювалася і на художню літературу –
«Метаморфози» Овідія були перекладені з польської, «Гюлістан»
Сааді – з німецької. «Потрапляючи до Росії, іноземні книги наче
втрачали своє національне обличчя» [1, c.118].
По-друге, принцип відбору корисного не тільки допускав, але
й часто вимагав не відтворювати оригінал повністю, а вдаватися
до його реферування та скорочення, відкидаючи те, що було
малозначущим або зайвим. Однак Петро негативно ставився до
спроб робити в перекладному тексті купюри, що зумовлені не
діловими, а суб’єктивно-пристрасними міркуваннями. Коли один
з найвизначніших перекладачів петровської епохи Гавриїл
Бужинський представив в 1714 р. переклад історичного трактату
С. Пуффендорфа, цар досить емоційно висловив своє незадоволення і наказав точно відтворити текст оригіналу.
По-третє, установка на практичні потреби зумовлювала і
метод передачі інформації, що обмежувався директивою монарха:
«Не надлежит речь от речи хранить в переводе; но точно его
выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее может быть»
[1, с.208].
Вказані моменти зумовили і фактичну відмову багатьох
перекладачів петровської епохи від завдання відтворення
стилістичних особливостей оригіналу. Проте саме в петровську
епоху почало формуватися уявлення про своєрідну перекладацьку
етику, що полягало у повному відтворенні тексту оригіналу, з
урахуванням національної специфіки першотвору.
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Функціонування односкладних номінативних
речень у газетних текстах
Своєрідна структура односкладних речень, їх організація на
фоні широкого контекстуального цілого, добір для різних обставин
мовлення, можливість їх взаємозаміни, нарощення навколо них
особливих семантичних якостей, паралельні синонімічні взаємини
між ними тощо – все це зумовлює важливість цих типів речень у
стилістичному плані [78, с. 347].
Односкладні побудови становлять той синтаксичний тип, який
виходить за межі встановленої в теорії синтаксису характеристики
простого речення. Вони не зовсім вкладаються в нормовані схеми.
Проте вони не можуть і характеризуватись як явища „порушені”,
„недостатні”, „дефектні” тощо [85, с. 236]. Ці речення –
повноправні, стилістично вагомі, які мають велике поширення в
практиці мовлення.
Зміст, а також стилістичне осмислення односкладних речень
розкривається лише на тлі більшого або меншого контекстуального цілого. Відірвано від загальних контекстуальних чи
ситуативних обставин мовлення, органічними складниками яких
виступають такі побудови, їх розглядати важко, часто навіть
неможливо. При цьому до уваги слід брати той факт, що у
високоорганізованому мовленні є контекстуальні одиниці різного
обсягу, складу та разом з тим різної семантико-стилістичної
направленості, глибоко оригінальні й стилістично довершені.
Номінативні речення яскраво виявляють свою стилістичну
якість на фоні навіть нешироких контекстів. Найбільш поширена
та узвичаєна функція номінативних структур – це створення
статичних описів. Потрібна міра динамічності при цьому
компенсується суміжними реченнями. Номінативні ж речення
вносять ефект експресії, художньої образності, авторської оцінки:
Політик – віддамо йому належне – від дуелі відмовився: певно, не

захотів запам’ятатися фанатам кіно як убивця генія. Іншим
разом, на Белградському міжнародному фестивалі, Емір кинувся
на лідера правого руху Пайкіча, і ще невідомо, чим би все це
закінчилося, якби дружина останнього дамською торбинкою не
захистила свого чоловіка від режисерських кулаків. Запальний
народ (М.Б., 10 квітня 2009).
Подібного відтінку значення набувають односкладні
номінативні речення з першою частиною у структурі складних
безсполучникових конструкцій, у другій частині яких
виражається пояснення першої: Нечуваний випадок: один фільм
– і відразу почесне місце в історії кінематографа (М. Б.,
10 квітня 2009). Ще більшого художнього ефекту набувають
називні конструкції, коли їх супроводить відповідна інтонація,
як-от: – Слова які! Які неологізми! Античернецтво! (МБ,
15 червня 2009); Хороше знущання! (МБ, 27 лютого 2009).
За допомогою номінативних речень відтворюються
обстановка, оточення, передбачені в описі. При цьому
номінативні одиниці певною мірою стимулюють дальший
розвиток та розгортання дії, часто займаючи початкове місце в
контекстах. Номінативні речення вносять у художній текст
велике емоційне напруження. За їх допомогою передається
психічний стан людини, хвилювання тощо, а також фіксуються
враження, захоплення описуваними картинами, раптові та
побіжні сприймання, реакції на певні явища і поді.
Таким чином, у газетному дискурсі лаконізм, що виражається
номінативними структурами, виступає як засіб стилістичного
увиразнення, відтворення індивідуального почерку майстра –
автора друкованого слова.
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Можливість візуалізації поетичного тексту сприяє формуванню
більш продуктивного діалогу між автором та читачем. Взаємодія
зображальних і вербальних засобів вираження свідчить про те, що
література як комунікативне мистецтво представляє духовний
вимір, який може реалізуватись завдяки зовнішньому або ж
внутрішньому унаочненню. [1, с. 5] Можна припустити, що
авторський задум не завжди має змогу цілком реалізуватись
завдяки мовним засобам, адже можливе існування певного
смислового вантажу, який потребує використання специфічних
способів увиразнення.
В сучасній літературі все частіше зустрічаються спроби
унаочнити текст. Яскравим прикладом є збірка Івана Жданова
"Повітря і вітер", в якій есе й поетичні зразки вдало поєднуються з
авторськими фотоматеріалами. Така експериментальність у способі
подачі інформації стимулює загальний розвиток поетичного слова
та виявляє нові ресурси у взаємодії автора з читачем.
Авторське
письмо,
що
супроводжується
зразками
фотомистецтва, сприяє забезпеченню нового рівня сприйняття та
формує умови для достовірнішої реалізації смислу. Застосування
елементів наочності є певним кроком автора «назустріч» читачеві,
який прагне отримати ключ до закодованої автором інформації аби
мати змогу провести власний аналіз тексту.
У збірці Івана Жданова «Повітря і вітер» фотоматеріали, що
супроводжують тексти, виконують навіювальну функцію,
пришвидшуючи процес сприйняття. Перед реципієнтом постає
естетична єдність слова й наочності, що здійснюється завдяки
використанню сугестії. Автор створює певну атмосферу, яка робить
текст виразнішим. Закодована в тексті інформація паралельно
розкривається завдяки унаочненню, але розкодування такого типу
можливе за умови певних зусиль читача.

Зображення безлюдного лісу на світанку, куди ледь
просочується сонячне проміння, навіює реципієнту відчуття
відчуженості та цілковитої свободи, змушує зрозуміти значення
тиші у змістовій канві:
И кому не хотелось хотя бы на время такой
стать неслышимой речью,
пролетающей паузой между словами с тоской
по молве человечьей...[2].
Наявність фотографії створює візуальну ілюзію, переносить
читача в атмосферу, яка притаманна тексту, та пришвидшує процес
читацької адаптації в ній. Варто зауважити, що зображення та
словесне вираження ідеї сприймаються в єдності, доповнюючи
одне одного. Сугестивніть виступає з'єднуючою ланкою в цьому
художньому синтезі.
Фотоматеріал представляє ряд асоціацій з перспективою їх
розвитку в свідомості реципієнта. Важливого значення набуває
насиченість кольорів на представлених фото. Іван Жданов
використовує чорно-біле забарвлення, що також виконує
навіювальну функцію. Атмосфера відчуженості, яка домінує в
поезії, відповідає обраним кольорам та значно увиразнюється.
Перед реципієнтом розгортаються світоглядні позиції та духовні
пошуки автора, виражені в органічному поєднанні двох художніх
форм.
Таким чином, авторські фотоматеріали, які у збірці прикріплені
до текстів, виступають компонентом явної сугестії та беруть участь
у формуванні нового художнього світу. Фотознімок стає засобом
розкриття авторського задуму і проектує нову реальність, де за
допомогою навіювання встановлюється зв'язок між поетом та
читачем. Збірка есе і поезій Івана Жданова «Повітря і вітер»
підтверджує сугестивну значущість та багатство рецептивних
ресурсів фотомистецтва.
1.
2.
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Відтворення слів-реалій у російському перекладі збірки
оповідань М. Черемшини «Верховина»
Переклад реалій тісно пов'язаний з відтворенням національного чи місцевого колориту, що впливає на вибір способу їх
перекладу. Вони представляють у процесі перекладу особливу
складність, тому що позначають поняття, які не властиві іншим
культурам. Щоб довести цю думку, ми проаналізували російський
переклад кількох оповідань зі збірки М. Черемшини “Верховина”
– з метою визначення прийомів, які найчастіше застосовуються
при перекладі.
Збірку оповідань “Верховина” переклав В. Россельс. Розгляднемо деякі текстові уривки, щоб прокоментувати дії перекладача.
Дивіть, хитається межи горами, гей дубова колиска у
віночку, чічки [квітка, 1, с. 213] розкидає [2, с. 22]. // Вот оно
покачивается меж горами, как дубовая колыбель в веночке,
цветики сыплет [3, с. 19].
У наведеному прикладі перекладач застосовує описовий
метод. Проте він є неадекватним, оскільки не повністю передає
зміст відповідної одиниці, а що стосується відтворення місцевого
колориту, то про нього читач може лише здогадуватися. Зрештою
ми отримуємо слово з нейтральним значенням, замінником реалії.
Відтак завела його у хату, та й денцівку дала й казала, що
буде на припічку спати ніжками до печі [2, с. 23]. // Она повела
его в хату, дала дудочку и сказала, что уложит спать на
припечке ножками к печи [3, с. 20].
Тут застосовується прийом гіперонімічного перейменування.
При перекладі реалії спостерігається заміна видового поняття на
родове, адже денцівку, що на Гуцульщині означає “особливий тип
сопілки з денцем” [1, с. 56], автор перекладного твору замінює на
більш загальне поняття “дудочку”.
Звичайно, перекладач у роботі з оригінальним твором не
обмежується використанням лише описового методу та
гіперонімічного перейменування. Найчастіше він звертається до

транскрипції (транслітерації). Застосовуючи метод транскрипції
(транслітерації), інтерпретатор пояснює значення реалії у
примітках під текстом, що значно полегшує її сприйняття та
розуміння іншомовними читачами. З іншого боку, він не
перевантажує текст перекладу транскрибованими реаліями, адже
таке перевантаження не сприяє кращому розумінню оригіналу, а,
навпаки, ускладнює його. Прийом заміни реалії мови оригіналу
реалією мови перекладу зустрічається рідше. Це свідчить про те,
що перекладач дотримується тексту оригіналу і, добираючи
певний спосіб відтворення, керується авторським задумом.
Проблема дослідження методів перекладу реалій до цього часу
залишається не вирішеною. Це пов’язано не тільки з різними
точками зору стосовно цього, але й з низкою факторів та нюансів,
що впливають на його вирішення (необхідність чи необов’язковість передачі колориту, орієнтування тексту на певне коло
читачів тощо).
Наведемо деякі власні рекомендації з перекладу слів-реалій:
1. Залежно від переваги того чи іншого виду інформації, яка
притаманна реалії у кожному конкретному випадку, перекладачі
по-різному відтворюють її семантико-стилістичні функції.
2. Транскрипцію необхідно застосовувати при перекладі
реалій, але з обережністю, оскільки в деяких випадках
відтворення колориту, може відтіснити на другий план передачу
смислового змісту реалії.
3. Обираючи певний спосіб відтворення реалій, перекладач,
перш за все, повинен покладатися на власну інтуїцію, спираючись
на отримані знання та накопичений у процесі роботи досвід.
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Про два польськомовні переклади
новели Юрія Федьковича «Таліянка»
Творчість Ю. Федьковича відома у Польщі здавна: ще 18661867 рр. польсько-український альманах «Sioło» вмістив перші переклади його віршів і довідку про їх автора. Відтоді буковинця перекладали й популяризували мовою сусіднього народу І. Франко,
Е. Сверчєвський, П. Свєнціцький, Абгар-Солтан, В. Масляк,
Б. Червєнський, Т. Шумський, подруга Е. Ожешко Марія
Семашко й ін. Однак ця сторінка історії нашої літератури ще не
ставала об’єктом ґрунтовних досліджень. Власне, два переклади
новели «Таліянка» («Włoszka»), здійснені майже водночас (у 1886
і 1888 рр.) В. Масляком і М. Семашко, дають привід для їх зіставлення, як і для часткового перегляду твердження критика, що
це гуцульське наріччя ускладнює інтерпретацію Федьковичевих
писань іншими мовами [2, с. 30].
В основі «Таліянки» – романтично-трагічна історія кохання,
історія, може, з огляду на таку свою хвилюючу тему вибрана для
перекладу. Про конкретні, індивідуальні чинники, які спонукали
В. Масляка та М. Семашко до праці над Федьковичевим твором,
знаємо небагато, але ці відомості цікаві. Здобувши освіту в Перемишлі та Кракові, вчителюючи у Польщі й активно співпрацюючи з польськомовною пресою, В. Масляк чимало зробив
для популяризації української літератури як письменник, громадсько-культурний діяч, ставши, зокрема, автором польськомовної розвідки про Ю. Федьковича. До писань буковинця
зверталася (за порадою І. Франка) й Е. Ожешко, плануючи
переклади окремих його творів (зокрема «Любу – згубу» і «Хто
винен?») примістити в антології української белетристики. Однак
із ряду причин цю мрію так і не вдалося реалізувати, тож,
очевидно, саме тому працю (щодо перекладу творів Ю. Федьковича) було доручено М. Семашко. Рукопис «Włoszk-и» зберігається в архіві Е. Ожешко у Варшаві, він досі недрукований,
невідомий навіть фахівцям, попри те, що є значущим свідченням
діалогу культур.

Безумовно, В. Масляк як знавець мови, до певної міри й гуцульського наріччя перебував у вигіднішому становищі, ніж його
польська колега, тож він спромігся краще передати стилістичні
особливості першотвору й навіть інтонації живої мови оповідача.
Адже при перекладанні велике значення має вміння знайти відповідну до звучання оригіналу інтонацію, підібрати лексику і
фразеологію, яка «лягла» б на цю інтонацію» [1, с. 150]. Федьковичеве «Наш Хоров’юк … так ставиться, так ставиться!» в
інтерпретації В. Масляка виглядає «Nasz Charowiuk … tak się pnię,
tak się stawi!». Використання синонімів підсилило експресивне
звучання вислову. Тоді як у перекладі М. Семашко наведене словосполучення звучить простіше («tak stara się, tak stara się»), отож
не має додаткової конотації. Намагаючись максимально зберегти
мову оригіналу, В. Масляк, скажімо, слово «вербецирка» перекладає транслітерацією, у дужках пояснюючи значення («pobór
wojskowy»), так само передає, але курсивом, слово «безголов’є».
Відповідно у М. Семашко: «chwila poboru do wojska» та «na zgube
swoją zapewnu».
Текст перекладу, зроблений В. Масляком, ближчий до оригіналу, у ньому, сказати б, більше Ю. Федьковича, навіть синтаксис,
який використовує перекладач, ближчий до синтаксису гуцульського наріччя. М. Семашко, схоже, бачила своє завдання в тому,
щоб текст буковинця «олітературнити» відповідно до норм польської мови.
Популяризація писань Ю. Федьковича у Польщі є наслідком
взаємної зацікавленості ними діячів обох культур і читацької
аудиторії, цей наслідок вартий активнішого вивчення і розширення.
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Особливості відтворення фразеологічних одиниць
у романі В. Вінниченка “Записки Кирпатого
Мефістофеля” та його автоперекладі
Фразеологізми є найбільш ментально й національно маркованими
мовними одиницями, які формуються на основі певного алгоритму
мислення. Проте зовнішні чинники розвитку суспільства початку ХХ
ст. зумовили паралельні шляхи поповнення української та російської
мов новими фразеологічними одиницями (ФО). Таку тенденцію,
зокрема, засвідчують фразеологічні одиниці мови роману В. Виниченка “Записки Кирпатого Мефістофеля” та його російськомовного автоперекладу. У нашому дослідженні ми зосередимо
увагу на узуальних та оказіональних фразеологічних одиницях
твору, способах їх трансформацій в іншомовному контексті.
Стосовно функціонування фразеологічних одиниць в обох
текстах спостерігаються наступні трансформації ФО:
1) порушення граматичної форми: “Для легеньких стрибань у
гречку вона занадто багато говорила…” [1, С. 21]; “Да, пожалуй,
она права, именно такие, бросающиеся вниз головой, больше всего
и способны на это” [2, С. 386];
2) використання одиниць із розширеним чи усіченим компонентним складом: “– А коли обману нема й вона сама жертва
випадку? Через що ж вона повинна бути тою жертвою?” [1, С.
169]; “Я привык быть в стаде, привычка эта берет начало с
младенческих лет человечества, как и страх перед мертвецами”
[2, С. 240];
3) контаміновані одиниці: “Від цієї шорсткості в мою голову
кидається кров з гудінням і дзвоном” [1, С. 157]; “…за эти
подвиги она всю жизнь имеет право сидеть на шее человека,
вмешиваться в его жизнь, коверкать ее, плевать, изгадить. Да?”
[2, С. 253];
4) ФО із заміненими відповідно до вимог контексту компонентами: “Мої руки починають труситись; мене проймає якась
запеклість” [1, С. 194]; “Панас Павлович, витріщивши на мене

скла пенсне,… слухає далі…” [1, С. 35]. Російський варіант
стилістично нейтральніший з огляду на маркованість компонента
української ФО: “Афанасий Павлович, уставив на меня стекла
пенсне,… продолжает слушать…” [2, С. 266];
5) подвійна актуалізація фразеологізмів: “Александра
Михайловна, не проронив ни слова, кутается в платок и
…смотрит себе под ноги… Александра Михайловна, не
поднимая глаз, тихо отвечает…” [2, С. 267];
6) розгорнута метафора, фразеологічний натяк: “Сьогодні
нема безсилля від хвилювання. Все в мені немов заціпило зуби”
[1, С. 193]; “Холодное, тошнотворное чувство тоски тяжелым
комом лежит где-то выше живота” [2, С. 240]; “И какое есть
счастье…, когда стоишь…, не шевелясь, чтоб не стряхнуть с
груди прилипшего солнечного тепла, слушая в себе Бог знает что и
веря, что жить очень хорошо, радостно, нужно” [2, С. 272];
“… там должен быть зверь… Впрочем, он еще вылезет. Он
найдет лазейку…” [2, С. 284].
Порівняльне дослідження фразеологічних одиниць у мові
роману В. Винниченка та його автоперекладі засвідчує глибоку
обізнаність автора в особливостях лексико-фразеологічної
системи як української, так і російської мов. Автор відрізняється
особливою майстерністю трансформцій фразеологічних одиниць,
що жодним чином не порушує сприйняття усталених одиниць у
тексті, а навпаки, розширює та збагачує їх семантичні ознаки.
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Катерина Лабай
Науковий керівник – проф. Нямцу А.Є.
«Фаустівські» питання у п’єсі О. Левади
«Фауст і смерть»
Завжди були актуальними найважливіші філософські,
морально-етичні та соціальні проблеми, зокрема – проблема
призначення людини, її місце в природі та в історії. Цілком
закономірно, що ці “фаустівські” питання спонукали письменників звертатися до образу Фауста, власне, до обробки знаменитої
трагедії Гете в тій чи іншій формі.
Як вважає Нямцу А.Є., залишаючись образами-символами,
традиційні персонажі одночасно наділяються характерними
рисами сучасників автора, осмислюються як люди-типи, що
володіють підкресленою індивідуальністю. Переносячи на них
морально-психологічний і поведінкові комплекси традиційних
персонажів, автор прагне створити узагальнений портрет певної
частини духовної верстви суспільства і підкреслити внутрішній
зв'язок своїх героїв з міфолого-літературними протообразами [6,
c. 94]. Сюжет, образи “Фауста” Гете та “Фауст і смерть” Левади
споріднені, але вони належать до різних координатних систем
простору і часу, розмежованих століттями наукового і
суспільного прогресу. За авторським задумом, головний герой
“Фауста і смерті”, учений-астрофізик Ярослав, який відображає
духовно-моральну проблематику своєї епохи. Опонент Ярослава в
наукових та особистих справах, Вадим опиняється у двох
міжособистісних трикутниках: Ярослав – Ірина – Вадим та
Чернець – Вадим – Механтроп. Механтроп – диявольський витвір
Вадима. Образ Механтропа у левадівській п’єсі є відображенням
Гомункула у “Фаусті” Гете. Саме Вагнеру, а не Фаусту вдається
досягти висот технічного оволодіння таємницями природи –
створити Гомункула. Вадим потрапляє під владу МехантропаСатани, якого він створив бездуховним, “чистим” інтелектом. У
галереї образів штучно створених істот між Гомункулом та
Механтропом є ще одне створіння – безіменна істота, створена
вченим Віктором Франкенштейном. Згадаємо, що своїм романом

Мері Шеллі відкрила сторінку філософської драми про зіткнення
людей зі створеними ними ж штучними істотами, драми про
Людину, яка хоча б у мріях хотіла відчути себе у ролі Творця.
Левада у своїй трагедії репрезентує образ сучасника в усій
його духовній і фізичній красі, що уособлює естетичний ідеал.
Ярослав у космічному просторі акцентує слова: “…Фаусте,
Фаусте! Ти помилився! Втомі твої спокій приснився… В серці
своєму спинив ти хвилину, ту, що ніколи не знає зупину…” [3, c.
194]. Безперервність процесу вирішення проблем, що стосуються
долі людства, – від мислителя Фауста до талановитого вченого
Ярослава – символічно розкриває О. Левада в сцені, коли
Ярослава оточують вчені, що зійшли з портретів.
Гетівський Фауст сприймається, перш за все, як символ
духовних шукань людини і багатовікового шляху розвитку
наукової думки. З цим і пов'язаний вираз “Фауст XX століття”,
який вживається стосовно літературних персонажів і до реальних
культурно-історичних особистостей, чия діяльність вплинула на
розвиток людської цивілізації [6, c. 276]. Така ситуація, де людина
проти людини, носій добра – проти носія зла, протягом століть не
раз повторювалася, але як закономірність, як формула, хоча і
корегована історією, завжди зберігала своє значення.
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Своєрідність діалектної лексики в російському перекладі
роману Марії Матіос «Солодка Даруся»
Діалектизми в літературному творі – це не випадковість, а
закономірність мовного процесу. Використовуючи діалектизми,
майстри художнього слова підкреслюють територіальне походження персонажів, їх характери – індивідуальні особливості,
освіту, розвиток, гумор, дотепність, душевний настрій тощо.
У творi Марії Матіс «Солодка Даруся» важливу стилетворчу
та образотворчу роль виконує діалектна лексика, яка є одним із
засобів передачі колоритної тональності буковинської говірки,
домінантним образотворчим фактором (діалектна мова розкриває
внутрішній світ персонажів), засобом увиразнення, доповнення
ментальності героїв на рівні світовідчуття, засобом відтворення
певних фрагментів навколишньої дійсності, однією з ознак індивідуально-авторського стилю Марії Матіос, засобом художньої
оригінальності при відтворенні мовної картини світу письмениці.
Мова драми – бездоганна. Письменниця пише невимушено,
вільно. Нестримно. Як відзначив Іван Римарук у передмові до
книги «Солодка Даруся», «розкошує в буковинських потоках –
розтоках».
Аналізуючи переклад російською мовою, здійснений
Е.Мариничевою та С.Соложенкіною, можемо прослідкувати, чи
зберегли перекладачі стилістичну забарвленість твору, у який
спосіб відтворили національно-марковану лексику, і найголовніше, чи зберегли при перекладі колоритність буковинської
говірки та авторський стиль Марії Матіос.
Діалектизми твору "Солодка Даруся" можна розділити на
чотири групи: словотвірні, граматичні, лексичні, фонетичні.
Найбільш частотними, звісно, є лексичні: – Чи то (георгіни) в
руки які недобрі дала, чи Варвара вночі вимикала, не мені вам,
Марійо, казати, що то за відьма [1, с.28] // – То ли в руки какие
недобрые дала, то ли Варвара ночью их вырвала, не мне вам,
Мария, рассказывать,что это за ведьма [1, с. 216] (вимикати –

виривати – рос. вырвала); Хай тато краще питає, чого її так
довго не було, ніж має кривитися, що донька ходить, як фіра без
дишла [1, с. 46]// Пусть лучше отец спрашивает, почему ее так
долго не было, чем будет морщится, что, мол, дочка ходит, как
телега без дышла [1, с. 236]. (фіра – віз, підвода – рос. телега ).
Зауважимо, що переклад лексичних діалектизмів здійснено
еквівалентно, до того ж діалектне слово, зазвичай, відтворено
загальновживаним, нейтральним словом, зрозумілим російському
читачеві.
Граматичні діалектизми менш чисельні, наприклад: Тобі не
пошкодить ні начиння в хату, ні вберя [1, с.153] // Прибыток – не
убуток, хазяйству не повредит, и убранство не лишним будет [1,
с.348] (вберя - вбрання, одяг- рос.убранство); І може тому таке
ся причинило [1, с. 145] // Так оно всё и случилось [1, с. 340]. (ся
причинило - сталося – рос. случилось).
Фонетичні діалектизми надають мові твору неповторного
колориту: А більше - не пам’ятаю ніц [1, с. 170] // А больше- не
помню ничего [1, с. 366] (ніц – нічого –рос. ничего).
Трапляються у творі і словотвірні діалектизми, як от: А коли
вже по великій правді, то, як на те пішло, нічого ці двоє не
хотіли... хіба що хотіли бути окремішними від усього [1, с. 148] //
А если уж по большой правде, то, если на то пошло, ничего эти
двое не хотели…разве что жить самим по себе, ото всех
отдельно [1, с. 343] (окремішний – те саме, що окремий – рос.
отдельно).
Отже, проведений аналіз фрагментів тексту оригіналу й
перекладу роману М.Матіос «Солодка Даруся» засвідчує, що
переклад адекватний, авторський стиль письменниці збережений,
а діалектна лексика відтворена шляхом адекватної заміни, вона
виконує такі ж стильові функції, що й в оригіналі.
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Стилістичні девіації в малій прозі В.В. Набокова
В.В. Набоков – майстер малої прози. Строгість сюжету та композиції,
елементи символіки характерні для більшості набоковських малих форм.
Специфіка простору та часові відносини дозволяють виокремити з малої
прози Набокова наступні новели: «Сказка», «Гроза», «Катастрофа»,
«Ужас», «Посещение музея», «Весна в Фиальте», «Пассажир».
Стилістичні відхилення в творах автора зустрічаються постійно. Він
ніби кидає виклик своїм читачам, ускладнюючи до себе доступ і
розставляючи пастки для дослідників : «Let the visitors trip» - нехай
відвідувачі спотикаються.
Проте стилістичні девіації спостерігаються у всьому комплексі
різноманітних мовних, фразеологічних, cтилістичних особливостей твору
певного письменника. Незвичні та оригінальні, вони, зрештою, і стають
визначними для стилістики автора. Приміром,М. Шимонюк визначає
ідіостиль будь-якого письменника як новаторський,за наявністю в ньому
певних девіацій-ломки лінгвістичних стереотипів, конвенцій і норм;
такий "девіаційний" стиль допомагає, на думку автора, більш тонко
відбити «проникнення літератури у досі невідомі глибини людського
існування» [1]. Різноманітні девіації в оповіданнях, новелах, есеях
Набокова складають феномен його художнього стилю.
Вважається, що «у сучасних лінгвістичних роботах все наполегливіше
звучить думка про те, що норма, придатна для всіх випадків-фікція.
Замість відносини "норма"-"відхилення" пропонується відношення
"норма" - "інша норма"» [2].
Досвід Набокова особливо цікаво виглядає в цьому аспекті на
прикладі жанру оповідання. Тут він більше, ніж в інших жанрах, мав
можливість проявити і виділити свою ідею «кола життя», або
«кольорової спіралі».
Більшість дослідників творчості письменника відзначали його стиль
як явище надзвичайне та цікаве в усіх проявах. «Он выработал свой
стиль, придал ему особую пластичность и ритм, совершенно новый в
русской литературе, – скажем, западный», – писала З. Шаховська [3,
с. 99].

У творах Набокова часто можна зустріти вкраплення слів і
виразів російських, французьких і навіть німецьких – з усіма
алітераціями, каламбурами і літературними ребусами.
Стиль Набокова – це своєрідна гра, загадка, в яку
заглиблюєшся і намагаєшся розгадати [Цит. за: 5]. Наприклад,
в оповіданні «Круг» уже в самій композиції спостерігається
девіація: роздуми героя починаються зі слів «во-вторых», а
закінчується твір словами «во-первых».[4, с. 322] У
надзвичайній кількості яскравих деталей в оповіданні «Хват»
читач уже по девіантному використанню займенників «мы»,
«нас», «наш» може зробити висновок, що герой - особистість
егоїстична, самозакохана: «Наш чемодан тщательно изукрашен
цветными наклейками…; у нас темное, в пурпурных жилках,
лицо…, мы решаем, сопя, крестословицу» [4, c. 375].
Мова малої прози Набокова наближається до стилістики
модерністського письма. Наявність складних символічних і
алегоричних
образів,
побудова
багатокомпонентних,
розгалужених речень також є характерними для мовного стилю
письменника.
Прозу автора визначають як ліричну, в якій від епосу
присутня певна фабула, персонажне розмаїття, а від лірики –
наявність суб’єкта оповіді (автор, оповідач, герой), постійна
увага до певної деталі, значимість лейтмотиву й, звичайно,
схильність до конструктивних стилістичних «девіацій».
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Щоденник як тип дискурсу
Перенесення життєвого досвіду з найменших літ у художній
твір спостерігаємо в текстах автобіографічних, де, як правило,
центральною дійовою особою виступає сам автор, а все
зображуване – це його погляд: оцінний, просторовий, часовий,
світоглядний,
інтелектуальний.
До
художніх
творів
автобіографічного характеру, крім власне автобіографій,
мемуарів, листів, спогадів, належать і щоденники.
Щоденник – літературно-побутовий жанр, фіксація побаченої,
почутої, пережитої внутрішньо події, яка щойно сталася [1].
Щоденник автор пише для себе, не розраховуючи на публічне
прочитання та сприймання; у ньому занотовують переважно
явища особистого життя (здебільшого в монологічній формі, хоч
може бути і внутрішньо діалогічна побудова – полеміка із собою,
з уявним опонентом тощо). Ці ознаки індивідуального щоденника
сприяли його поширенню в художній літературі.
Однак щоденники – не тільки багатий інформаційний матеріал
про життя і творчість певного митця. Інколи можна провести
семантиково-текстові паралелі в щоденнику й у художній прозі
письменника. Напр., щоденникова манера викладу змістовофактуального матеріалу типова для мовомислення М. Матіос
(„Щоденник страченої”). Цей твір варто досліджувати як діаріуш.
Діаріуш (лат. diario – щоденний) – записи, зроблені певною
особою про події свого зовнішнього та внутрішнього життя.
Характерна особливість цих записів – їхня хронологічність,
дотримання плану подій (часом із перервами, обумовленими
певними обставинами або станом автора щоденника), а також
суб’єктивність (мовлення – від першої особи, а тема оповіді
залежить від інтересів та інтенцій автора).
За нашими спостереженнями, можна виокремити такі ознаки
діаріуша: 1) записи здійснюють обдумано, розраховуючи на
публічне сприймання; 2) авторські нотатки глибоко особистісні,

зумовлені інтимними чинниками; 3) виклад схожий на „доповідні
записки”, чітко документовані (місце події, дата перебування,
учасники тощо); 4) фіксування щоденних спостережень, записи
рідковживаних „вуличних” висловів, зразків народних говорів,
професіоналізмів; 5) деталізація портретних описів та оцінок
вчинків та характеру комунікантів.
Наприклад, літописець людського життя, Марія Матіос у
зазначеному творі демонструє елементи, що визначають його
жанровий тип: „Я згадую наші перші зустрічі. Палкі. Несамовиті.
Виснажливі. Скупі на слова, але щедрі на пристрасть…
Вони такі реальні — оті сюжети, що хочеться побігти в сусідню
кімнату, ввімкнути всі лампи, потрусити чоловіка за плечі і
пересвідчитися: це таки він, він, той, що довгі роки приходив до мене
як до повії. О, так, до повії, бо до зустрічі з ним я знала, що в мене не
може бути дітей, через те я вважала себе неповноцінною жінкою.
Перші два дні після кожної нашої зустрічі здавалося, що на
моєму обличчі висвічує табло „Я люблю чужого чоловіка до
безпам’ятства і що хтось із особливо добропорядних наших
громадян зараз кине в мене каменем” (2, с. 174–175).
Отже, для інтерактивної моделі щоденникового дискурсу
визначальним є прихований діалогічний характер її організації,
тобто наявність експліцитного адресата, що обумовлює
прогностичний характер інтенційної програми адресанта,
спрямованої на досягнення відповідної мети та перлокутивного
ефекту спілкування [3, с. 110].
Дослідження композиційних, мовностилістичних особливостей
діаріуша стане перспективою для наших подальших студій.
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Приховані складнощі українсько-російського
“казкового” перекладу
Казки тільки на перший погляд можуть сприйматися як легкий
для перекладацьких дій текст. Насправді це не так.
Звернімось до тексту однієї з буковинських казок з побутовим
сюжетом – „Чарівна палиця” (перекладена російською мовою
Кривіною Ф.).
Перше, що впадає в око, коли ми починаємо знайомство з її
подіями, – неочікувано велика кількість трансформаційних
прийомів при роботі з текстом першотвору, які зазвичай здатні
помітно змінити стиль, манеру висловлення думки, рівень
емоційності та, зрештою, авторські й читацькі оцінки фактів,
відношення читача (слухача) до описаного.
Ось так починається казка у першотворі та в перекладі:
Жили собі дід та баба, жили бідно, мали корівку, а кормити її
було нічим. Та й на пашу ні дід, ні баба не в змозі були водити, бо
були дуже старі [1, с.81] // Жили себе дед и баба. Всю жизнь
бедовали и остались на старости с одной коровенкой, которую и
кормить-то было нечем. А на пастбище водить ее трудно
было [2, с.124].
З другого ж речення цього фрагменту зачину починаються
перекладацькі заміни. Повністю перебудована, ця предикативна
одиниця (жили бідно // всю жизнь бедовали…) представляє
трансформацію окремого простого речення в частину складного.
Просуваючись далі за текстом, відмічаємо, що у наступних
частинах опису життя героів зміненою часом виявляється не лише
структура висловлення (речення), а й значно ускладнюються інші
формальні характеристики подачі інформації (з’явилось,
наприклад, „остались на старости лет с одной коровенкой”
замість простого „мали корівку”. Тобто інформація про певні
проблеми існування діючих осіб (йдеться про дуже старих людей)
з’являється раніше, ніж у тексті оригіналу, де вона завершує
думку. Таким чином, навіть у перших абзацах ми маємо справу з

компенсаційними замінами, а з синтаксичної точки зору – з
перестановкою частин складного речення.
До того ж тут спостерігається й такий вид граматичної
трансформації, як об’єднання, або злиття елементів висловлення
(з двох речень простішої структури утворене одне – складніше за
своєю моделлю).
Схожі процеси дослідник обох текстів, які зіставляються,
помітить не раз – безумовно, з деякими варіаціями. Вони
підтвердять факт присутності великої кількості лексикосемантичних та граматичних трансформацій тканини оригіналу і
стануть причиною відчутних стилістичних зсувів. Безумовно, до
тексту порівняно невеликого твору було застосовано прийоми
значної перебудови не просто окремих висловлювань, а й цілих
груп речень. Внаслідок активних перекладацьких дій делікатном’яка манера висловлюватись, обмінюватись думками, яка
генетично властива жителям західноукраїнських територій, не
знайшла відтворення у російському тексті. Описи та діалоги тут
зазвучали помітно грубіше, різкіше, навіть брутальніше („если вам
так приспичило…” [2, с.125]). Це є, безперечно, небажаним
варіантом змін, що можна кваліфікувати як результат
поверхневого, недбалого відношення перекладача до естетичного
боку художнього тексту.
Послідовний, грунтовний порівняльний аналіз сторінки за
сторінкою на обох контактуючих мовах свідчить: у роботі
перекладача «легких», на перший погляд, текстів казок є чимало
моментів, недостатня увага до яких може викликати ряд
обгрунтованих критичних зауважень з боку дослідника.
Перекладач повинен чітко уявляти собі стилістичні
можливості обох мов, добре знати їх різноманітні експресивні
засоби, уміти знайти правильний тон, природну інтонацію, яка
зробить переклад навіть зовні нескладного тексту живим твором
вічно живого мистецтва.
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Оксана Маріуца
Науковий керівник – проф. Гуйванюк Н.В.
Кольороназви у творчості Тамари Севернюк
Назви кольору протягом кількох останніх десятиліть є
предметом
постійного зацікавлення багатьох
українських
мовознавців (С. Єрмоленко, Л. Пустовіт, Н. Сологуб, Л. Ставицької
та ін. ), які вивчають проблеми семантики слова в художньому
тексті. На думку Л. Пустовіт, "сполучуваність назв кольорів з
різними поняттями відбиває і закономірності використання
традиційних образів, які стали певною мірою поетичними
символами, і новаторське вживання назв із семантикою кольору для
створення емоційно-оцінних метафоричних означень" [1, с.257].
За допомогою узагальнень щодо кольороназв дослідники
виявляють національно-специфічні риси мовних моделей світу,
оскільки фізичному спектрові кольорів у різних мовах
відповідають різні засоби його вираження. Колір є одним із
основних параметрів культурної діяльності людини, оскільки
більшість реалій як матеріального, так і нематеріального світів
може бути співвіднесена з ознакою кольору.
Мета нашого дослідження – проаналізувати семантику та
стилістичне навантаження прикметників-епітетів білий, чорний, сірий,
синій, голубий, червоний, жовтий та зелений, які функціонують у
поетичних текстах Тамари Севернюк. Ми поставили перед собою
завдання вибрати з творів поетеси кольороназви та проаналізувати їх
у функціональному та прагматичному аспектах. Матеріалом для
дослідження обрано поетичні збірки віршів „ Йорданська ніч”[2] та
„Спокуса білої пустелі ” [3].
Найчастіше для вираження аксіологічної характеристики
письменниця вживає лексеми "чорний" та "білий". Це образне
втілення позитивних та негативних почуттів. Часто вони
протиставляються, створюючи контраст:
Цей сніг, як втрачена свідомість,
Безтямно білить чорноту... (3, с. 7).
Виразником радості, сонця і світла у поезії є жовтий колір:

Час прочитає автограф мій –
Сонячний на снігу (2, с. 12).
Цей приклад засвідчує контекстуально-синонімічне використання
прикметника „жовтий” = „сонячний”.
Символом кохання у поезії виступає червоний колір, хоча у
віршах Тамари Севернюк майже не фіксуємо його у такому значенні.
У поетеси цей колір позначає напруженість почуттів, яскравість:
Змерхла віра лежить
Від наруги і встиду червона (3, с. 44).
Під час опису природи в поезії вживається переважно зелений
колір, найчастіше з такими іменниками: „віти”, „зілля”, „пагорби”,
„листя”. Цей колір відображає життя природи:
Зелений вогонь перебіг по гілках (2, с. 138).
Життєдайним, свіжим кольором є синій. Він також вживається в
описах природи, але вносить відтінок холоду, відчуження. Нерідко
„синій” Тамара Севернюк використовує, описуючи водні джерела:
Над берегами синь озерна в'ється (3, с. 72).
Прикметник „голубий” вживається лише зі словом „барвінок”.
Співвідносне з прикметником – дієслово голубіти:
Вітаються із небом обеліски,
Барвінок голубіє біля них (3, с. 79).
Отже, кольороназви є засобом аксіологічної характеристики в
поезії Тамари Севернюк. Поетеса вживає кольороназви, що є
різними
частинами
мови:
прикметниками,
іменниками,
дієсловами, щоб показати власне бачення природи, життєвих
ситуацій, цінностей, почуттів.
Кольороназви у творчості Тамари Севернюк мають сильне
емоційне навантаження та новаторський характер.
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Марія Галушка
Науковий керівник – доц. Кульбабська О. В.
Епітети в ідіостилі Володимира Сосюри
В. Сосюру справедливо вважають „найцікавішою людською
постаттю” в українській підсовєтській літературі [2, с. 198]. Він –
явище двоїстості української людини того часу, роздертої навпіл
двома суперечливими між собою складниками її психічного єства: з
одного боку прищепленою їй комуністичною свідомістю, а з
іншого – природно властивим їй, її підсвідомим, просто людським
національним почуттям [там само]. Оцей внутрішній конфлікт не
пересічної людини, а активної творчої індивідуальності
уяскравлюють епітетні конструкції, що їх використовував
письменник у своїй поезії.
Епітет – це художнє означення, призначення якого, як показує
його етимологічне походження, виявляється в тому, щоб надати
предмету поетичності та живопису, тобто визначити індивідуальну
якість предмета, яка належить лише йому одному й не переноситься
на інші предмети. З-поміж усієї розмаїтості тропів української мови
епітет вирізняється тим, що „виявляє неосяжні можливості мови в
сполучуваності, поєднанні слів” [1, с. 1]. Ці, за Аристотелем,
„прикрашальні слова” дають змогу виокремити певне явище серед
інших, точніше передати думку, живопис ніше змалювати життєву
картину, надати мові образності, емоційності.
Дібраний ілюстративний матеріал дав підстави для висновку, що
поетичний дивосвіт В. Сосюри багатий на епітети, що за своєю
граматичною природою можуть бути прикметниками, іменниками,
прислівниками, будь-якими парними сполученнями слів, що
зображують предмети, явища, дії, властивості за ознакою.
Найпоширенішими в поетичних текстах митця є прикметникові
епітети, що у сполученні з опорним іменником утворюють
конструкцію „Adj + N”. Дуже часто компонентом таких моделей є
колірні лексеми, як-от: Вишневий платок зав’язала на шиї смуглява
рука (т. І; с. 28); Вийду: а обрій – шипшиновий… (т. І, с. 100), між

ними й оригінальні епітети, виражені складними прикметниками:
Задумався дуб темношатий у сяйва холодного грі (т. І, с. 179).
Повтори того самого слова в епітетній конструкції маркують
інтенсивність вираження ознаки, а порівняльні звороти нюансують
колірну семантику через несподівані асоціації, що виявляють авторське
сприйняття дійсності, дають змогу найточніше відтворити внутрішній
світ персонажів та ліричного героя, поглиблюють психологічний вимір
поетичного тексту: Бровами чорними, як ночі в моїй донецькій
стороні – і сині, сині, сині очі у душу глянули мені (т. І, с. 278).
Епітетні конструкції прислівникового типу окреслюють прикметну
ознаку дії (стану, процесу) або іншої ознаки. Вони формують
моделі:1) „Vf + Adv” або 2) „Adv + Adv”. Напр.: 1) Солодко плачуть в
садах солов’ї (т. І; с. 65); 2) Доля твоя дуже нелегка була (т. І; с. 308).
Якщо до того самого опорного дієслова належить ланцюжок епітетів,
то вони демонструють градацію ознаки: Над тобою никло небо
посмутніле, ти лежав прозоро, без дихання й сил (т. І, с. 307).
Ступінь стійкості між членами сполучення низький, унаслідок чого не
можна передбачити конкретну репрезентацію другого компонента
епітетного словосполучення.
Іменникові (субстантивні) епітетні конструкції відповідають
структурній схемі N1 + N1, напр.: Знову, як троянда, розцвіте
крилата у сім`ї народів Україна-мати (т. І, с. 139); Мати Українарадість солов’їна (т. І, с. 212). За зовнішньою простотою,
очевидністю семантики поєднуваних компонентів приховується
узагальнений віками зміст ознак, що перетворює їх на образисимволи певних емоцій, точних оцінок.
Отже, епітет актуалізує словесно-художню образність
висловлення, створює особливу конотативну семантику
віршового тексту, зумовлює відхід від стандарту, експресивність.
Художні означення допомагають автору на ґрунті мовних одиниць
посилити таку естетичну категорію, як прекрасне.
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Науковий керівник – проф. Скаб М. В.
Пуристичні проблеми
та їх розв’язання на каналі СТБ
Значним рушієм розвитку мови є засоби масової інформації,
телебачення зокрема. Телеканал СТБ одним із перших виробив для
себе чітку мовну політику, позначену значним впливом
пуристичних тенденцій, що викликало в суспільстві численні
дискусії.
Мета статті полягає в дослідженні пуризму як суспільнолінгвістичного явища в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Джерело
дослідження – телепередача „Вікна-новини” на каналі СТБ.
У травні 2000 р. програму „Вікна” зареєстрували як торгову
марку, що належить СТБ. На офіційному сайті телеканалу СТБ
читаємо:
„„Вікна-новини”
зорієнтовані
на
інтелігентну,
інтелектуальну аудиторію глядачів, котра цінує об’єктивний
погляд журналістів і створені ними оригінальні сюжети на
найактуальніші теми” [1].
Літературний редактор каналу В. Кабак так пояснює мовну
політику каналу, зауважуючи, що „Вікна-новини” взяли за основу
Скрипниківський правопис: „Ми намагаємося використовувати всі
доступні джерела, а надто до 32-33-го років [ХХ ст. – М. Я.]” [2].
У процесі дослідження мовлення журналістів програми
„Вікна-новини”, ми спостерегли такі вияви пуризму:
1. У звуковій системі – заміна початкового [і] на [и] (інші –
инші, інших – инших), відсутність протетичного [j] на початку
слів (Європа – Европа, Євгенія – Евгенія), заміна [і] на [и] після
приголосного (Кіркоров – Киркоров, Леонід – Леонид), поява
інтервокального [j] (спеціальна – спеціяльна, ініціатори –
ініціятори), заміна [і] на [и] в займенниках (всіх – всих, всім –
всим), заміна [х] на [г] в словах іншомовного походження (хіп-хоп
– гіп-гоп, по-хіп-хопськи – по-гіп-гопськи, Хелоуин – Гелоуин),
ствердіння [с] (Київської Русі – Київскої Руси, московського –
московского), заміна [у] на [в] та [ф] на [п] в іменах іншомовного
походження (Паулини – Павлини, Филип – Пилип), заміна [у] на [о]
(пропонування – пропоновання), заміна [ф] на [т] у словах

іншомовного походження (ефір – етер, Афіни – Атени),
відсутність пом’якшення у прізвищах іншомовного походження
(Сосєдов – Соседов), заміна [г] на [ґ] у словах іншомовного
походження (мітингують – мітинґують, гарант – ґарант), заміна
[і] на [е] (переліт – перелет).
2. У морфології – заміна флексії -і в род. в. однини іменників
1-ї відміни на –и (їжі – їжи), заміна флексії -і в род. в. однини
іменників 3-ї відміни на -и (якості – якости, досконалості –
досконалости), заміна флексії -і в однині іменників 4-ї відміни на и (імені – имени), вживання в род. в. іменників 3-ї відміни жін.
роду однини закінчення -и (якості – якости, досконалості –
досконалости), відмінювання невідмінюванних іменників (кіно
(наз.в.) – в кіні (місц.в.), ветто (наз.в.) – ветта (род.в.)), заміна
форм чол. роду формами жін. роду (урядник – урядниця, декан –
деканка), не вживання флексії -ів в іменниках чол. роду (кілька
днів – кілька день).
3. У словотворі – утворення іменникових форм із
використанням питомо українських суфіксів -ан, -ник, -ець, -ач
(підписант, телевізійник), рідше -ун, -ар (-яр) (вовкуни, овочар);
вияви напівпуризму – українським елементом замінюють лише
якусь морфему (бізнесмен – бізнесовець, спортсмен – спортовець,
одесит – одесець), уникання громіздких конструкцій за
допомогою творення слів-універбатів (графітець – „художник,
який малює графіті”, цьогоріч) тощо.
4. У лексиці – заміна слів іншомовного походження
українськими відповідниками: гімн – славень, скриня – рундук
(лексична система найбільшою мірою зазнала змін, тому з
послабленням тоталітарного режиму в українську мову було
повернено деякі репресовані слова).
Отже, у ході проведеного дослідження мовлення журналістів
СТБ найбільше пуристичних тенденцій виявлено на фонетичному
рівні. Це можна пояснити тим, що найбільшого зросійщення
зазнала українська фонетика.
Список літератури:
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Мар’яна Кучурян
Науковий керівник – доц. Кардащук О. В.
Перифрази у творі М. Івасюка
„Балада про вершника на білому коні”
„Перифраз – одна із фігур поетичної мови, коли власне ім’я,
предмет або явище називаються не прямо, а в формі опису їх
істотних і характерних рис та ознак. Внаслідок цього посилюється
яскравість, картинність зображення, виявляється емоційне
ставлення до описуваного”. Проілюструємо це кількома
прикладами метафоричних перифраз: Чого ця лиховісна мара
причепилась до нього? Киріак (1, с. 50); – Чого це ти, приблудо,
зазираєш у вічі / Петро Кожухар (1, с. 30); В його гаремі буде
найдухмянішою квіткою /Катерина (1, с. 112).
Як бачимо, у кожному з наведених прикладів автор /мовець/, у
даному разі Михайло Івасюк, міг вільно скористатися прямими
позначеннями, одначе для надання оповіді образно-емоційного,
оціночного забарвлення, з метою впливу на читача він у кожному з
конкретних випадків будує свої семантичні еквіваленти до
названих слів, по-різному вводить їх у контекст, підсилюючи таким
чином образну тканину твору.
З перших згадок про перифрастичний зворот минуло більше
двох тисяч років, проте і сьогодні він залишається предметом
суперечок лінгвістів і літературознавців, викликає доволі гострі
дискусії, має своїх прихильників і одночасно чимало противників.
Аналіз показує, що з часом вчення про перифрастичний зворот
зазнавало окремих змін, суть яких можна відтворити таким чином:
від однослівної метафори / щит – фіал Ареса, лук – безструнна
ліра/, як зазначав перифразу в своїй „Риториці” Аристотель, до
широкого розуміння перифрази, яке включає в об’єм даного
поняття такі одиниці різного рівня, як неоднослівні метафори та
епітети, словосполучення і описові звороти, фразеологізми і навіть
речення, а також більш складні структури.
Під перифразою розуміють не всякий неоднослівний зворот мови, а
лише так звані „метафоричні” перифрази / термін Вовчка Д. П./. Ця

вузька точка зору на перифрази найбільш повно відображена у роботах
Д. П. Вовчка, Г. М. Моложай, Є. О. Макаренко, І. Ю. Кобилянського.
Згідно з широким уявленням про перифраз, під нею розуміють
однослівні метафори, аналітичні терміни, фразеологізми і навіть
цілі
комплекси
слів.
Прихильники
цього
розуміння
перифрастичного звороту підводять під поняття „перифраза” такі
далеко не однозначні одиниці, Як Кобзар – Шевченко, луно хід,
взяти зобов’язання, місто на Неві, тримати язик за зубами.
Метою нашої статті є зібрати й описати перифразстичні
звороти, використані М. Г. Івасюком. Аналізуючи субстантивні
перифрази М. Івасюка за їх лексико-семантичними особливостями,
виділимо такі основні тематичні групи:
І. Перифрази, співвідносні з власними назвами: Аж тоді
Катерина вирушила до свого підтоптаного нареченого / Василя
Лупула (1, с.113); В його гаремі вона буде найдухмянішою квіткою
/ Катерина (1, с.112).
ІІ. Перифрази, співвідносні з назвами неживих предметів:
Довкола нього юрмилася безладна отара нещодавно таких
приятелів (1, с. 87); Ви, зграя дрантивих дідичів, повинні
допомогти моєму загонові / дідичі (1, с. 87).
ІІІ. Перифрази, співвідносні з назвами істот: Невже цей сон
опурхне сполоханою пташкою, і не знатиме, коли й звідки її
визирати? (1, с. 128); Софроній Киріак наче прикипів до сідла –
остаточно переконався, що їх ганебно загнали в хитру кошару…
/пастка – (1, с.83).
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Мирослава Двірничук
Науковий керівник – доц. Томусяк Л. М.
Семантико-семантичне навантаження порівняльних
конструкцій у мовостилі Ольги Кобилянської
Порівняння – один з методів пізнання об'єктної дійсності за
допомогою конкретних образів, а не абстрактних понять,
"...один з найважливіших механізмів, який є у розпорядженні
людини для репрезентації та породження нових знань" [3, с.143],
В українській лінгвістиці дослідження порівняльних
конструкцій в останні роки набуло значного поширення.
Зокрема, це праці: Заболотної М.С., Рошко С.М., Довженко Г.Я.,
Прокопчук Л.В. та інших.
На думку Загнітка А.П., "порівняльний зворот – це
відокремлений член речення, який вживається в реченні зі
спеціальною семантико-синтаксичною функцією" [1, с.223].
У своїх повістях Ольга Кобилянська використовує
порівняльні звороти досить часто. Це надзвичайно строкаті за
своєю структурою та засобами зв'язку синтаксичні структури.
Сполучникові порівняння – більш однорідні за своєю
структурою. Можна говорити лише про відмінність у
сполучниках, які входять до порівнянь.
Ольга
Кобилянська
найчастіше
послуговується
використанням сполучника – мов. Уживається для приєднання
порівняльних речень, близький за значенням до сполучників
наче, неначе.
Наприклад: Я люблю соромливість, – сказав він [Орядин], –
вона украшає женщину, мов вінок з білого цвіту, однак все має свої
границі (Т.І, с.160).

Другими за чисельністю є порівняльні конструкції зі
сполучником немов. Порівняльний сполучник немов уживається
для приєднання порівняльних зворотів у значенні наче, неначе,
ніби, мов.
Наприклад: Мені [Наталії] під час тих його слів кров, немов
полумінь, вдарила влице (Т.І, с.244).

Широко вживані сполучникові порівняльні конструкції зі
сполучником як, який авторка теж використовує у своїх творах.
Сполучник як є порівняльним, уживається для приєднання
порівняльних зворотів та порівняльних підрядних речень у
значенні мов, наче, неначе.
Наприклад: Марко згордів і в останній хвилі пробив моє
[Наталчине] серце, як ножем... (Т.І, с.230).
Сполучник наче вжито у порівняльних конструкціях
сполучникового типу.
Він є порівняльним, уживається для приєднання
порівняльних зворотів у значенні ніби, неначе, мов, немов.
Наприклад: Вона [Олена], наче гадина та, звинулась, випросталась,
та й так чатувала на його слова (Т.І, с.34).

Найменшими за чисельністю є порівняльні конструкції зі
сполучником неначе. Порівняльний сполучник неначе
уживається для поєднання підрядних речень та зворотів;
близький за значенням до сполучника мовби.
Наприклад: Бона [Олена] зареготалась півголосом, неначе
божевільна, і усіла прямо в ліжку (Т.І, с.63).

Майстерне використання сполучникових порівняльних
конструкцій зі сполучниками урізноманітнює мовну канву
повістей, робить її яскравішою, експресивною, емоційною та
багатою.
Порівняння – це художній засіб, у якому мовне зображення
особи, предмета, явища чи дії передається через
найхарактерніші ознаки шляхом зіставлення [2, с.18].
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Особливості авторської пісні В.Висоцького
та труднощі її перекладу
Авторська пісня виникла як продовження народнопісенних і
поетичних традицій на хвилі суспільно-політичного та духовного
підйому середини 50-х років ХХ ст. Відома до цього самодіяльна
пісня не претендувала на особливе місце у культурному і
громадському житті країни і не сприймалась як протиставлення
«дозволеній» пісенній творчості, тобто не вирізнялась властивим
авторській пісні соціальним елементом.
Одне із завдань, що стоїть перед перекладачами Висоцького,
полягає у тому, щоб зберегти зміну швидкості ритму лірики
поета, яку багато дослідників вважають «прозаізованою» (Вол.
Новиков). Його поезії властивий особливий ритміко-інтонаційний
малюнок, ритмічні зміни, «збої», які мають глибинний сенс.
Виникає немало проблем, пов'язаних з усним функціонуванням
жанру і з його початковою спрямованістю на безпосереднє
спілкування, що спричиняє можливість змінювати пісню (і текст, і
музику, і артистичну інтерпретацію) залежно від аудиторії.
Відомо, що В. Висоцький часто вносив зміни до пісні, шліфуючи
її, перевіряючи на слухачах.
Наступна особливість творчості Висоцького полягає у тому,
що багато його пісень написані на замовлення - для спектаклів і
кінофільмів. Якщо перекладач вирішив познайомити читача з
такою піснею, то він зобов'язаний дати відповідні пояснення.
Інакше пісня може бути не зрозуміла або ж неправильно
тлумачитись реципієнтами. Так, пісня «Романс», залишена без
пояснення – вона написана для кінофільму «Один із нас», може
бути сприйнята не як стилізація під салонний романс, а як
ліричний твір на автобіографічній основі, що дасть спотворене
уявлення про ліричне «я» поета.
Зрозуміло, що є вдалі переклади текстів Висоцького, як
наприклад, переклад пісні «Переворот в мозгах из края в край», де
Висоцький використовує найбільш характерні для його часу мовні

одиниці, які активно вживалися у засобах масової інформації. Це
різного роду публіцистичні кліше, газетні штампи, ідеологічні
маркери, економічні, політичні терміни. У В.Висоцького вони
набувають особливого відтінку і найчастіше зумовлені сюжетом,
образами, концептуальною ідеєю. Перекладач вдало знаходить в
українській мові аналоги подібних штампів, як і Висоцький,
шаржує гасла радянських часів:
Рай для грядущих поколений ...
Рай, де житимуть прийдешні
Мы рай в родной построим
покоління
Преисподней!
Збудуємо Едем у ріднім пеклі!
Рай, только Рай – спасение для
Рай, тільки рай – рятунок для
Ада!
Геєни!
[1, с. 114].
[2].
Трапляється і немало курйозів при перекладі неподільних
словосполучень, як от:
пусть он в связке в одной с тобой на вірьовці одній – твоїй –
– там поймешь, кто такой
там його зрозумій!
[1, с. 200].
[2].
(букв.: на веревке одной – твоей – там его пойми).
Отже, переклад творів В.Висоцького є необхідним, бо
передача іншомовної поезії рідною мовою збагачує душу нації,
сприяє діалогу культур.
Незважаючи на існуючі недоліки, помилки в перекладах, вони
представляють безсумнівний інтерес і цінність для більш
глибокого розуміння поезії Висоцького, вносять свою частку в
підготовку до «тихого творчого міжкультурного вибуху». Адже
навіть поганий переклад іноді дуже багато дає досліднику,
відкриваючи простір його уяві, починається процес співтворчості.
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Науковий керівник – асист. Вринчану Ф.Д.
Функціонально-стилістична характеристика префіксації
(на матеріалі перекладів українською мовою віршів
Мірчі Лютика)
Одним із продуктивних способів слово- та термінотворення як
в румунській, так і в українській мові є префіксація. У
лiнгвiстичнiй лiтературi префікс визначається як препозитивна
загальна службова частина cepiї слів, що виконує словотворчу
функцію в одному із актів деривації, змінює свою смислову
структуру в процесі мовного розвитку та бере участь у
формуванні цілого ряду ономасiологiчних категорій.
У текстах художнього типу, префікси виконують не тільки
словотворчу функцію, але й функцію засобу перебудови
лексичного значення слова. Префікси додають функціональностилістичного забарвлення, яке характеризує слово за його
приналежністю до певної семантичної категорії. При перекладі
художнього тексту необхідно враховувати його стилістичні
особливості, оскільки це дозволяє об'єктивніше судити про ті або
інші перекладацькі стратегії в рішенні основної задачі –
проблеми адекватності при перекладі.
Притаманна поетиці Мірчі Лютика лірико-сповідальна
тональність
детермінована
виразною
недомовленістю,
асоціативністю мислення, підтекстом, вдало підібраною довірчою
лексикою [2, с. 11]. У цьому контексті основою стилістичних
ресурсів у словотворенні є префікси суб’єктивної оцінки й
емоційно-експресивного значення.
Як приклад можна навести префікс не-, на якому
зосереджуємо свою увагу. Аналізуючи вірші зі збірки У світі
сповідань можна ідентифікувати наступні ситуації:
1) значення префікса перекладене сталим сполученням:
Nemărginită e această zare.
Цей небокрай наш обмежень не
Răsfrântă până-n hăurile має,
humii
Тягнеться
він
у
простори

відлюдні
2) значення префікса передається через слово, утворене
шляхом деривації за допомогою іншого префікса:
Lucrare cu nepreţ şi cu nenume
De-o îndumnezeită curăţie.

…І дійство це – безцінне.
Тож ось вони – в Божественнім
одінні

3) значення префікса у перекладі передається через
безпрефіксальне слово, але яке своєю полісемантичністю передає
смисл оригіналу:
Tâmplă celestă, cu imagini sfinte,
Revărs al veşniciei nentinate.

З небес іконостас сія любов’ю
У відсвітах святої благовісті

4) у оригіналі ідентифікуємо стале сполучення, значення якого
передається українською мовою шляхом префіксації за
допомогою вищезгаданого деривата:
Entelehia lui nu are seamăn.

Сутність його – незрівняна
повік.

Отже, на цих прикладах можемо переконатися, що висока
якість перекладу є результат глибокого розуміння підтексту.
Врахування літературного і лінгвістичного аспектів оригіналу дає
можливість зробити точний і стилістично адекватний переклад.
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Ірина Мороз
Науковий керівник – доц. Дзвінчук О.М.
Молодіжний контент програм радіо «Буковина»

Мета дослідження – вивчення молодіжного контенту радіо
«Буковина». Об’єкт дослідження – передачі для молоді, предмет елементи та напрями впливу на інтелектуальний, культурний
розвиток молоді в аспектах просвітницько-педагогічному,
виховному, естетичному та інтегруючому.
Основоположні принципи радіожурналістики – об’єктивність,
повнота, збалансованість, достовірність фактів та джерел
інформації, безумовне дотримання норм журналістської етики
фундамент, на якому журналісти забезпечують і молодіжний
медійний контент.
Вплив радіожурналістики на суспільну свідомість детально
досліджували О. Гоян [1], В. Лизанчук [2; 3] та інші науковці,
однак спеціально не акцентували увагу на молодіжному контенті,
тож звернення до цієї теми в розрізі вивчення мовлення,
присвяченого молодіжній аудиторії, зокрема і в регіонах, дозволить
вивести певні спостереження щодо принципів формування
молодіжної тематики у сітці мовлення та її виховних функцій.
Радіопередачі для молоді у Чернівецькій ОДТРК готує
спеціальний підрозділ – молодіжна студія «Символи», створена 15
років тому з ініціативи молодих радіожурналістів. Програмна
концепція передбачає такі
жанрово-тематичні напрями:
інформаційні-аналітичні, публіцистичні; науково-просвітницькі,
пізнавальні; культурно-мистецькі; музичні.
До
інформаційно-публіцистичних
молодіжних
програм
належать власне «Символи» – аналітична та публіцистична
передача на теми морального і фізичного здоров’я молоді,
можливостей самореалізації і працевлаштування, організації
дозвілля, патріотизму і духовності, протидії шкідливим звичкам,
утвердження родинних цінностей, сприяє розвитку творчої та
наукової ініціативи, активної громадянської позиції, прагнення до
знань та здобуття якісної освіти, адаптації до реалій
інформаційного суспільства. Інформаційно-аналітичне мовлення
представлене передачею «Точка дотику. Унікальна молодь» – до
прямого ефіру ведучі запрошують талановитих, реалізованих
громадських діячів, службовців, науковців, священиків, депутатів,
митців тощо.
До науково-просвітницького блоку відносимо передачі, які
ведуть слухачів у світ пізнання, містять науковий погляд на звичні
та незвичні речі, явища, події. Тематична спрямованість
радіопередач «Світ на долоні», «Мандруймо Буковиною» випливає
з потреб радіослухачів у всебічній інформації про Україну на тлі
світової цивілізації, знайомить з її минулим та сучасним, порушує
проблеми екології, краєзнавства.

Знайшли свого слухача культурно-мистецькі проекти:
«Кінофрегат» про тенденції та новинки вітчизняного і світового
кіномистецтва, «Арт-проект» – авторські радіовистави за творами
класичної та сучасної літератури, «Фестивальна країна» –
мандрівки фестивалями та конкурсами української народної і
сучасної музики, музичними акціями тощо. Музичне наповнення
студії «Символи» представлене низкою передач. щоденна «Планета
37» спрямована на активізацію цікавості молодих людей; «Пелехата
хата» пропонує інформацію про музику "з характером", яка рідко
потрапляє у рейтинги хіт-парадів; «Музичний блендер» подає
новинки сучасної молодіжної музики різних жанрів та стилів, до
ефіру запрошують
виконавців-початківців; «Свіжачок. Нова
українська пісня» знайомить з новими творами, авторами текстів та
виконавцями, пропагує кращі зразки сучасної української пісні.
Слід зазначити, що молоді радіожурналісти не оминають
гострих, «незручних» тем. Так, до ефіру були підготовлені
аналітичні передачі про витоки та причини секс-бізнесу,
наркоманії, «ігрової» та комп’ютерної залежності – причому за
участю справжніх дійових осіб, які покинули або ж досі
займаються справою, що її суспільство вважає аморальною та
неприйнятною. Для балансу інформації залучено думку
громадськості, звучать коментарі священиків, лікарів, педагогів,
правоохоронців. За громадянську активності, порушення гострих
тем на захист суспільної моралі, створення передач, які можуть
справити позитивний вплив на молодь, Національна рада України з
питань телебачення та радіомовлення визнала молодіжну студію
«Символи» переможцем, підбиваючи підсумки десятирічної
роботи.
Аналізуючи молодіжний контент радіо «Буковина» Чернівецької
ОДТРК,
виділимо
тематичну
та
проблемно-аналітичну
різноманітність, що дозволяє ствердити відповідність ефіру
потребам молодіжної медійної аудиторії. Ці радіопередачі
допомагають молоді усвідомити її важливу соціальну роль в
українських державотворчих процесах, зрозуміти смисл політичних
та економічних реформ, показати можливі шляхи інтеграції в
суспільне життя, розширити власний кругозір, задовольнити
духовні потреби та уподобання.
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Наталія Мотреску
Науковий керівник – доц. Кардащук О. В.
Методи і прийоми роботи з навчальними текстами
на уроках української мови
Мета статті – визначити оптимальні принципи, методи й
засоби навчання, які допомогли б створити ефективну,
лінгвістично й методично обґрунтовану систему використання
на уроці української мови комплексного аналізу тексту з погляду
єдності його змісту та форми, особливостей функціонування в
ньому мовних одиниць і явищ. Її актуальність виявляється у
визначенні специфіки лінгвістичного аналізу тексту як
самобутньої методичної форми реалізації компетентнісного
підходу в лінгводидактиці, з’ясуванні його різновидів, умов
ефективного використання в навчальному процесі.
Як окремий підрозділ лінгвістики тексту лінгвістичний
аналіз тексту (однаково, що в курсі школи середньої, так само,
як і окремий підрозділ мовознавчої науки) започаткувався в
другій половині минулого століття й нині перебуває в стадії
активного становлення та закріплення в лінгводидактиці. Основи
лінгвістичного аналізу тексту у вищій школі закладали
І. Ковалик, Л. Мацько, М. Плющ, на рівні середньої школи
значним є доробок у цій царині В. Мельничайка та
М. Пентилюк. Помітним є внесок у розроблення різних аспектів
лінгвоаналізу тексту таких учених, як Л. Боднарчук, Н. Дащенко,
І. Кочан, М. Крупа та ін.
Об’єктом лінгвістичного аналізу тексту на уроці української
мови можуть бути зразки наукового (науково-навчальний
різновид), офіційно-ділового, публіцистичного й художнього
стилів, а також усні виступи, діалоги тощо.
Предметом лінгвоаналізу тексту узвичаєно вважати
виділення в тексті й характеристику мовних одиниць різних
рівнів – фонетичного, лексико-фразеологічного, граматичного та
ін., аналіз їх погляду ролі, виконуваної ними у вираженні
певного змісту.

Методологічною основою дослідження тексту виступають
мотивація мовленнєвої діяльності людини, онтологічна єдність
інтелекту, емоційної та вольової сфер, співвідношення
об’єктивного й суб’єктивного у процесі пізнання, переживання
та відтворення, єдність тексту як закритої згармонізованої
системи, яка реалізується на всіх рівнях: відтворювана
інформація, позиція й авторський задум, архітектоніка тексту,
мовні засоби, зміст.
Текст переважно досліджується з використанням таких груп
методів: 1) стилістичні (семантико-стилістичний, зіставлення,
стилістичний експеримент, статистичні методи); 2) власне
лінгвістичні
(мікрообразний,
комплексний,
повільного
прочитання,
рівневий,
естетичного
спостереження,
компонентний, лексико-семантичних полів, горизонтального та
вертикального контекстів).
За
повнотою
проведення
розрізняють
три
типи
лінгвоаналізу: повний, частковий, вибірковий.
Різноаспектність здійснення лінгвістичного аналізу тексту
визначає специфіку його проведення, своєрідність етапізації та
послідовності.
Слід розмежувати лінгвістичний аналіз нехудожнього й
художнього текстів, оскільки для здійснення першого достатньо
знати саму лишень мову, а для другого потрібно вміти виявити
підтекстуальну систему авторських прийомів вираження змісту,
з’ясувати естетику образності.
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Місце Печоріна, героя роману М.Ю.Лермонтова «Герой
нашого часу», в галереї зайвих людей
Проблема героя часу була однією з найгостріших в літературі
XIX століття. Усі видатні письменники, так чи інакше, намагалися
визначити, яку людину породжує час, хто є виразником найбільш
прогресивних течій суспільства та може протиставити особистість
натовпу. З типом «зайвої людини» було пов’язано уявлення про
«героя часу», що пережило ряд трансформацій, не загубивши
головної суті, яка полягала в тому, що герой завжди був носієм
духовної ідеї, а Росія не змогла прийняти кращого з кращих.
Література цього століття представила галерею людей такого
типу, що мали величезний духовний, інтелектуальний потенціал,
та не знайшли свого місця у суспільстві. У статті М.Добролюбова
«Що таке обломовщина?» Онєгін О. Пушкіна, Печорін
М. Лермонтова, Обломов І. Гончарова, Бельтов та Рудін
І.Тургенєва є представниками «зайвих людей» [2, с.104].
Та найбільш неоднозначною фігурою тут, звісно, є Печорін
Лермонтова. Він не вкладається в існуючий стереотип, і свідчення
цьому – його сприйняття читачами. Не відомі випадки, щоб
сучасники Онєгіна, Рудіна чи Обломова бачили в них приклад для
наслідування. Вплив Печоріна на молодь 40-50 років XIX століття
безсуперечний. Це говорив і О.Герцен: «Зайві люди були тоді (в
миколаївські часи), так само необхідні, як необхідно тепер (у
1860р.), щоб їх не було» [2, с.123].
Печорін постає людиною зовсім іншого, незвичного
характеру, іншої міри розвитку. Душа його сильна та здібна до
енергійної діяльності. За інших умов життя, в іншому суспільстві
він міг би здійснювати подвиги. У нього є героїчні задатки. І як
писав Д.Благой: «Печорін у всіх відношеннях на голову вищий не
тільки того світського кола, якому належить, але й усіх
оточуючих, він – дійсно герой» [2, 109]. Протягом усього роману
відношення до дійсності героя не змінюється. Ця людина вже
давно сформувалася. У ньому дві людини. Одна живе в повному

розумінні цього слова, інша розмірковує та осуджує її.
Протистояти суспільству й часу Печорін не може не через те,
що його зламали обставини, не через байдужість та інертність по
відношенню до власного становища. Він страждає через
порожнечу та безцільність свого життя, від мізерності того, що він
робить, порівняно з тим, що він міг би робити. Герой чудово
усвідомлює, що в умовах миколаївської Росії в будь-якій області
кар’єра дається лише прислуговуванням.
Герою Лермонтова не потрібна слава, здобута спритністю та
прислуговуванням. Раз і назавжди зрозумівши, який єдиний шлях
до неї, він свідомо відмовляється від неї, віддавши перевагу най
безперспективнішому існуванню. І не обставини подавили його
честолюбство, а він сам, розпізнав, які ці «обставини», та не
бачачи способу минути їх, подавив його. Це є своєрідний протест
проти суспільного устрою того часу [2, с.117].
Лермонтов прагнув пояснити та виправдати свого героя в
роботі над романом. Він наділив Печоріна волею та готовністю до
дії. І якщо така титанічна, активна натура, як Печорін, приречена
на суспільний занепад – це означає, що сфери, де людина могла
застосувати свої сили в Росії того часу дійсно не було. Автор не
засуджує свого героя, а осуджує той час, якому протистоїть Печорін.
Лермонтов характеризував свій роман як книгу, яка
«випробувала на собі нещасливу довірливість деяких читачів до
буквального значення слів. Одні жахливо образилися, що їм
ставлять у приклад таку аморальну людину. Інші ж помічали, що
автор намалював свій портрет… Герой Нашого Часу – портрет,
але не однієї людини: це портрет, зібраний з пороків усього
нашого покоління, у повному їх розвитку»[1, с.286].
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Наталія Марусяк
Науковий керівник – проф. Скаб М. В.
Церковнослов’янізми у творах Софії Майданської
Софія Майданська – поет, прозаїк, драматург, публіцист,
перекладач. Творчість Софії Майданської досліджують багато
вчених, однак церковнослов’янські елементи у її творах ще не
знайшли свого висвітлення.
Проаналізувавши церковнослов’янізми у творах Софії
Майданської, можемо виокремити такі їх фонетичні ознаки:
а) неповноголосне звучання -ра- на місці українського -оро-, -ере(здравіє, чрево, срамота, прах): Сказав, щоб випили за упокій або
за здравіє… тож сьогодні цілу ніч п’ємо за життя [3, с. 93]; б)
початкові є, ю (єдиний, єство): О, я надто добре знала своє
роздвоєне, роздерте єство [3, с. 20].
У творах С. Майданської спостерігаємо використання лексем із
церковнослов’янськими коренями. Сюди відносимо складні слова
з першими компонентами, вираженими основами бого-, добро-,
зло- (боговірний, зловживати, злодій, добродійка): І навпаки, за
тим закордоном до непристойності зловживали різним папером,
від вишукано-мережаного в ресторанах до пелюшково-ласкавого у
вбиральнях [5, с. 35];…крім його столітньої бабці, пані добродійки
Завойської, польської шляхти більше не виявилося… [3, с. 203].
Письменниця використовує й лексичні церковнослов’янізми:
1) назви біблійних осіб – Бог, Господь, Христос, Богородиця,
Божа Матір: Це було осяяння всеблагою радістю Богородиці [4,
с. 65]; За півстоліття тут нічого не змінилося, ось і капличка при
вході, і свічки – їхній полумінь гойдав повітря, і, здавалося, Матір
Божа з дитиною ширяла у прозорій синяві ранку [5, с. 21];
2) моральні уявлення християн – гріх, душа: Що за пристанівок
чекає душу, що вибралась від рабського людського стану? [3, с.
27]; Ти також вважаєш, що вижити – це гріх, що для свідомого
українця щасливий фінал просто не припустимий [3, с. 278]; 3)
назви релігійних книг – Євангеліє, Біблія, Святе Письмо: Камінь
дихає суворим передвістям вічності, як палітурка старого
Євангеліє, на якому колись присягали [3, с. 136]; 4) назви

церковних споруд та предметів, що використовують у церкві –
церква, хрест: На гробах вже були розіслані рушники, діти бігали
між побіленими хрестами і деревами, що потопали у цвіту [5, с.
21].
Софія Майданська використовує церковнослов’янізми з метою
надання реченням як урочистого звучання, так і з метою надання
тексту глибшого змісту. Багато уваги письменниця приділяє
підкресленню величі і могутності Бога. Напр.: Мій всевидющий
Боже, я без тебе і дня не зможу прожити [5, с. 70]; Сам Бог
обвінчав нас [4, с. 46]. Фразеологізми церковнослов’янського
походження допомагають авторці повніше відобразити внутрішній
світ героїв твору, їх використання часто супроводжують біблійні
мотиви: Божий перст, що застерігав від земних гріхів, – вказував
на теплу жіночу руку – зірвала жовту нагідку з райського зільника
і простягла йому, щоб не плакав [4, с. 209]. Словосполучення
Божий перст виступає у значенні „знак згори”, застереження чи
вказівка, у Старому Заповіті так Бог вказував єгипетському
правителю відпустити євреїв на батьківщину [вих., 8: 17-19].
Використовує письменниця стилістичні церковнослов’янізми
десниця, омана, небеса для надання тексту урочистого звучання та
глибшого змістового забарвлення, нерідко спостерігаємо
поєднання цих лексем у метафоричних сполученнях та
фразеологізмах: Легкий порух дідової десниці – Боже
благословення, і народжується Світ [4, с. 53]; Тут здіймаються
до небес порослі мохом середньовічні вежі, і поруч розсипаються
від найслабшого подиху блочні новобудови [3, с. 94].
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Аліна Озерянська
Науковий керівник – доц. Сажина А.В.
Поетика нонсенсу
в романі Є. Клюєва «Поміж двох стільців»
Феномен нонсенсу є предметом осмислення таких наук як
філософія, логіка, стилістика, а сьогодні вже й літературознавство.
Осмисленню нонсенсу як літературного явища присвячували свої
праці Н.М. Демурова, У. Де ла Мар, Є.В. Клюєв, Д.М. Урнов, та
інші. О.Д. Буренина, зокрема, зазначає, що „в порождении абсурда
важен момент кризиса как страха перед завершенностью,
момент острой потребности образования иного смысла”
[1, с. 58].
Література нонсенсу представлена насамперед іменами двох
англійських класиків ХІХ ст – Е. Ліра та Л. Керрола. Саме у
контексті їх творчості можна означити основну рису нонсенсу –
його принципову „непізнаваність”: „нонсенс сам по себе,
возможно и принадлежит к тем произвидениям, которые…
„понять нельзя”, но ведь понимать-то их нет нужды. Он
самоочевиден и более того может полностью исчезнуть, если мы
попытаемся это сделать” [2, с. 80]. Джерела ж нонсенсу
віднаходять у народній поезії, казках, загадках, різних вигадках,
що й підтверджується в «Книзі нонсенсів» (1846), автором і
ілюстратором якої був Е. Лір. Е. Лір звертається до нонсенсу як до
базисного принципу організації художнього твору, розширюючи
його межі. Спираючись на стародавні англійські традиції, Е. Лір
змінив структуру фольклорних творів, створивши у такий спосіб
нові оригінальні образи і ситуації. Таке органічне сполучення
традиційного, з одного боку, і індивідуального, непередбаченого –
з іншого, надає особливої привабливості літературі нонсенсу.
Є.В. Клюєв (нар. 1954 р.) – російський письменник, перекладач
– є теоретиком і практиком сучасної літератури нонсенсу. На його
думку, рівень художності літературного твору прямо пропорційна
кількості його інтерпретацій, а тексти нонсенсу визначаються як ті,
котрі „способны порождать в принципе неисчислимое количество
толкований” [3, с. 288]. Розглядаючи нонсенс передусім як

протилежність змісту, вже на самому початку роману „Поміж двох
стільців” (1989, 2007) автор пише: „…обещаю не давать вам
покоя, отдыха и умиротворения, я обещаю обманывать вас на
каждом шагу, я обещаю так заморочить вам голову, что самые
обыденные вещи станут загадочными и в конце концов
непонятными, я обещаю завести вас во все тупики, которые
встретятся по дороге, и, наконец, я обещаю вам крушение всех
надежд и иллюзий, а также полное попирание Жизненного Опыта
и Здравого Смысла” [4, с. 3]. Разом з тим, Є. Клюєв у праці
«Теория литературы абсурда» (2000) говорить про необхідність
розрізнення літературного нонсенсу та нонсенсу буденного:
„…литературный нонсенс, как бы там ни было, есть игра по
правилам” [3, с. 48]. Такими правилами у художній практиці
письменника стають, зокрема, численні звертання до уже відомих
читачеві композиційних форм, сюжетних ліній, характерів, образів:
„Текст-источник становится могучим структурным средством,
упорядочивающим (причем упорядочивающим заблаговременно,
так как прототип уже лежит в сознании читателя!) собственно
нонсенс. Более того: он становится оправданием нонсенса,
способом подобраться к нему” [3, с. 353]. Таким чином, роман
Є. Клюєва «Поміж двох стільців», базуючись на порушеннях
формальних
законів
текстобудови,
змушує
реципієнта
розшифровувати знаки, впізнавати у дивних новостворених героях
знайомих персонажів, розплутувати клубки слів і значень – тобто
прийняти правила та отримати задоволення від майстерної гри
літератури нонсенсу.
1.
2.
3.
4.
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Галина Олар
Науковий керівник – доц. Дащенко О.І.
Перекладацька спадщина Григорія Кочура
Літературний подвиг Г. Кочура можна порівняти з подвигом
І. Франка, який перекладав рідною мовою художнє слово
тридцяти п’яти народів, а українського народу – німецькою і
польською та подарував українській перекладній літературі твори
125 письменників та численні зразки народного епосу й народної
поезії двадцяти народів. Античних авторів перекладав найбільше –
75. А були ще численні наукові та науково-популярні переклади.
Історикові культури важко переоцінити вартість перекладів
Г. Кочура. Праця Майстра в цій галузі – окремий етап в історії
українського художнього перекладу, у засвоєнні світової
літератури нашою. Він залишив нам яскраві, сказати б, вічні
зразки перекладацького мистецтва. Творча індивідуальність
Г. Кочура ніколи не тяжіє над поезією, яку він перекладає:
глибинне знання світової культури, філологічна компетентність та
повага, з якою він ставиться до автора, творять це чарівне, дивне
перевтілення. Очевидно, це не значить, що переклади Г. Кочура –
абсолютний еталон, і удосконалення перекладених шедеврів –
неможливе. Має слушність С. Гординський, який у розвідці про
українські переклади французької поезії наголошував на тому,
що, при всіх позитивних рисах Кочурового перекладу “Осінньої
пісні” (мабуть, найславетнішої поезії Верлена), перекладач не
врахував, що оточенням, у якому виник Верленів шедевр, була
паризька вулиця. У вірші на це є натяки: поет чує гру скрипок,
дзвін годинника на вежі, можна навіть здогадуватися, що час був
пізній, бо вулиця була безлюдна. В уяві виринає образ поета, який
блукає містом і якого жене лихий вітер, наче мертве листя, що
покриває вулиці. Але цього “міського клімату” в перекладі
Г. Кочура немає [1, с. 425-427].
Внесок Григорія Кочура до історії українського художнього
перекладу як високопрофесійного аналітика літературного,
зокрема перекладацького процесу, – дуже вагомий. При цьому
слід ураховувати, що дослідницька робота в галузі історії

українського художнього перекладу проводиться украй повільно
та мляво. Її ще не осмислено, не випрацювано навіть методології
дослідження, критеріїв періодизації, а, тим самим, не написано ще
історії української літератури і – ширше – української культури.
Г. Кочур – автор широкомасштабних досліджень та багатьох
статей для “Української літературної енциклопедії” з ґрунтовними, виваженими оцінками. Як слушно стверджує С. Захаркін,
перекладознавчі та літературознавчі статті Г. Кочура одні з
перших в Україні ознайомили сучасний читацький загал із
доробком П. Куліша, М. Зерова, В. Підмогильного, Юрія Клена,
Т. Осьмачки [2, c. 75]. Своїми працями Г. Кочур підносив
авторитет перекладної літератури, застерігав від її недооцінки.
Високохудожня перекладна література – повноправна частина
національної, хоча й зберігає властиві перекладу специфічні
жанрові відмінності – жанрові, але не якісні.
Авторитетний перекладач і перекладознавець, він уважав, що
національну літературу неможливо вивчати в усьому її обсязі,
зрозуміти повністю її суспільне значення, ігноруючи факти
перекладної літератури. З іншого боку, перекладну літературу
можна зрозуміти, лише розглядаючи її в єдності з оригінальною
творчістю письменників. Теорія не може існувати без історії, а
історія перекладу і досі не розроблена в жодній національній
культурі. Ідеальним чи принаймні близьким до ідеалу було б таке
становище, коли, по-перше, можна рідною мовою прочитати,
якщо не в досконалих, то в добрих перекладах, найвидатніше, що
створено в світовій літературі. І, по-друге, коли є такі кадри
перекладачів, що спроможні охопити своєю увагою і своєю
працею відтворити те, що було і з’являється в світовій літературі
вартого уваги, – ось які завдання ставить Г. Кочур.
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Мовний світ Марка Вовчка
Літературна і громадсько-культурна діяльність Марка Вовчка
(літературний псевдонім Марії Олександрівни Вілінської (18331907) тривала понад півстоліття. Росіянка за походженням, вона
дебютувала як українська авторка, стрімко завоювала славу і
посіла особливе місце серед найвідоміших класиків української
літератури. Творчий доробок письменниці став видатним
надбанням вітчизняної літератури, а також відіграв значну роль в
історії розвитку національної мови – українські прозаїки другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. зверталися до творчості Марка
Вовчка як взірця майстерного використання невичерпних джерел
народної поезії і живої народної мови.
Лінгвістична обдарованість Марка Вовчка виявилася ще у юності,
вона мала рідкісні здібності до вивчення мов – досконало оволоділа
французькою, добре знала німецьку, англійську, польську, італійську
мови. Ще на початках літературної творчості вивчала українську і
домоглася досконалого володіння, відобразивши її лексичні та
фразеологічні багатства „Народних оповіданнях” та інших писаних
українською мовою творах. Письменниця просто здивувала митців
красою й чистотою своєї української мови. Так, П. Куліш відзначав:
„Здавалося, після Шевченка нічого було вимагати більше від
української мови, але Марко Вовчок розсипав у своїх оповіданнях
такі багатства рідного слова, що, я упевнений, сам Шевченко
здивується”, а І. Франко стверджував: „Найкраще в її писаннях, то без
сумніву її мова. При всій своїй простоті й популярності вона дуже
багата лексиконом і незрівнянно мелодійна” [2, с. 146].
Мова творів Марка Вовчка – глибоко народна, багата лексично,
насичена народною фразеологією, характеризується пісенно-співучим
синтаксисом. Основне джерело мови художніх творів – фольклор, з
якого письменниця черпала багатющі скарби. Творчий ентузіазм
чоловіка, О. Марковича, став одним із стимулів її фольклористичної й
письменницької діяльності. Проживаючи в 1851-1858 рр. у Чернігові,

Києві, Немирові на Вінниччині, Марія Олександрівна активно збирає
матеріали з народного життя, записуючи та вивчаючи українські
народні пісні, казки, легенди, прислів’я, приказки, фразеологізми,
вона досконало вивчила життя, культуру, мову українського народу.
На переконання дослідників мовотворчості Марка Вовчка, у її
творах змагаються між собою фольклорний і народнорозмовний
елементи, однак фольклорна стихія домінує. Чи не найвиразніше
фольклорний вплив на мову письменниці виявляється в портретних
(Хороша була дівчина, як повна квітка, ясноока (1, с.68); І дитинка в
їх була, дівчинка, як ясочка, свіжа й повна, як гурочок (1, с.21) та
пейзажних (Річка тече як щире золото, між зеленими берегами;
кучеряві верби купають у воді віти; цвітуть-процвітають маки
городні (1, с.29) малюнках.
Тексти художніх творів письменниці насичені зменшено-пестливими
формами слів: невісточка (1, с.98), спокійненько (1, с.117), лишенько (1,
с.117), серденько (1, с.183), чужісінький (1, с.220), смутненький (1, с.172);
прикладковими конструкціями: діти-кришеняточка (1, с.142), любовкохання (1, с.219), молодиці-жалібниці (1, с.214) тощо.
Мова творів Марка Вовчка багата народною фразеологією, зокрема
письменниця майстерно вводить у тексти прислів’я і приказки, пор.:
Смерті, кажуть, не одперти (1, с.21); Як одна біда йде, то й другу
веде (1, с.21), Як хто гукає, кажуть, так і одгукується (1, с.98);
Добрий пан не б’є, не лає, та нічим і не дбає (1, с.142).
Марко Вовчок витворила свій неповторний стиль. В кожному її
творі – індивідуальний оповідач, зазвичай оповідь від першої особи
веде жінка. Мовне багатство художніх творів письменниці засвідчує
глибоку народність, високу майстерність, органічну єдність
ідейного змісту і мистецького здійснення творчих задумів, а також
дає змогу окреслити мовний портрет письменниці як одного з
найвидатніших представників українського художнього слова,
творців літературної української мови.
Список літератури:
1. Вовчок Марко. Народні оповідання / Авт. передм. О.Є. Масенко /
Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1989. – 271 с.
2. Франко І. Твори : в 20-ти т. – Т. XVIІ : Літературно-критичні статті /
Іван Франко. – К., 1955. – С. 444–447.

Ольга Гайсенюк
Науковий керівник – проф. Скаб М.С.

Милозвучність як доказ спільності історикокультурних традицій української та білоруської мов
Чимало споріднених рис об’єднує українську та білоруську
мови. Зокрема йдеться про милозвучність – закономірне фоностилістичне явище гармонійного поєднання звуків під час мовлення з
метою полегшення вимови, створення приємного звучання.
Основа милозвучності – рівномірна кількість приголосних і
голосних звуків у мовленнєвому потоці. Для цього у словах
української та білоруської мов збережено перевагу відкритих
складів. Цікаво, що у прикметниках чоловічого роду однини
білоруської мови відсутній прикінцевий звук [й]: добры, ранні.
Порівнюваним мовам властиве повноголосся, чергування [о], [е] з
нулем звука, приставні приголосні, яких, однак, у білоруській мові
значно більше, до того ж, функцію приставних, окрім [в], [й], [г],
виконує ще звук [р]: воблака, [йі]ней, гараць, рэха. В українській
мові є такі слова, на початку яких з’являються або зникають
голосні [о], [е]: отой, окрім, імла, ішов, коло, город, голка, гра. Але
білоруська мова здатна використовувати будь-яку з двох форм,
залежно від фонетичного оформлення кінцівки попереднього слова:
пëк аржаны хлеб – пякла ржаны хлеб, іграць – граць, агарод –
гарод [1, 20]. Ще одна особливість білоруської мови полягає в
уникненні збігу голосних в середині слів за допомогою вставних
приголосних: навука, алімпі-[йа]-да, біблі-[йа]-тэка, стацы-[йа]нар [2, 557]. Таку ж норму фіксувала перша редакція українського
правопису 1929 року щодо написання слів іншомовного
походження: ентузіязм, піяніно, проєкт, симпозіюм, регабілітація;
а компонент дифтонгічного сполучення замінювали звуком [ў]:
авдиторія, авдієнція, Фавст тощо. У білоруській мові у цей звук
переходять [в], [л]: дзяўчына, хадзіў. Така зміна значно підсилює
вокалічність мовлення. Гучність української мови забезпечує
поширене використання сонорних та дзвінких приголосних. У
білоруській мові спостерігаємо порівняно велику частотність
використання свистячих звуків [ дз], [ц], а також якісно
редукованого у ненаголошеній позиції звука [а]. Зауважмо, що у

поезії асонанс й алітерація виконують певну смислову функцію,
однак у прозовому мовленні варто уникати розміщення поряд
однотипних звуків. Рідко в українській мові виникають умови для
асиміляції приголосних за глухістю завдяки винятково сильній
тенденції до одзвінчення. Натомість у білоруській мові
відбувається оглушення приголосних у кінці слова. Вбачаємо ще
кілька фонетичних розбіжностей, зокрема у первісно природній
твердості звуків [ж], [ч], [ш], а також [р] білоруської мови та
можливості їхнього пом’якшення в українській мові: жанчына,
вечар, шэсць, рэчка; жінка, вечір, шість, річка. Зате у білоруській
мові приголосні пом’якшуються перед [е], а також відсутнє
чергування [о], [е] з [і] у закритому складі.
Серед усіх слов’янських мов білоруську й українську вирізняє
явище подовження звуків (порівняйте білоруські відповідники з
українськими: веселле, світанне, калоссе, збожжа). Обидві мови
зберегли кличний відмінок, більшість форм якого закінчується
голосним звуком.
Урівноваженню вокалізму з консонантизмом сприяє також
чергування прийменників та префіксів прийменникового
походження (укр.: між – межи, над – наді, перед – переді, під –
піді, у – в – уві, з – із – зі(зо), відганяти – відігнати, підгинати –
підігнути, міжряддя – межиріччя; біл.: надбіраць – надабраць,
падсыпаць – падасыпаць, са страху, ка мне, перепішам у сшытак –
перепішыце ў сшытак, ішов уперадзе – ішла ўперадзе) [1, 22]. Це
чергування ґрунтується на здатності мовних елементів варіювати
залежно від конкретного фонетичного оточення.
Отже, схожість перебігу цих процесів у білоруській та
українській мовах засвідчує спільне історичне й територіальне
походження та обставини формування духовно-культурних
цінностей.
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Спеціалізовані періодичні видання Коломийщини
(1990-2012рр): типологічні та тематичні особливості
Чільне місце в історії української періодики посідає м.
Коломия. Саме тут 1864р. розпочала свою діяльність друкарня
братів Білоусів, яка з 26 жовтня 1865р. зайнялася поширенням
першої в провінції української газети – «Голось народний» [2, 3].
З проголошенням незалежності України в Коломиї продовжують
активно розвиватися традиції друкованого слова. Актуалізуючи
міру дослідженості спеціалізованої періодики краю, необхідно
констатувати факт, що теоретичні і практичні розвідки в цій сфері
практично відсутні, отож актуальність теми викликана потребою
проаналізувати творчий процес розвитку, тематично-типологічні
особливості ЗМІ, зафіксувати їхній вплив на становлення
суспільно-історичної дійсності. Даному питанню присвячені
праці І. Монолатія, М. Ва-сильчука, М.Савчука.
За предмет дослідження взята коломийська преса 19902012рр.: 25 періодичних видань, що тиражувалися Коломийською
друкарнею ім. Р. Шухевича. В основу аналізу видань покладено
10 основних типоформувальних ознак, виокремлених О.
Акоповим, а саме:
Видавничий орган, що дозволяє в загальному визначити
тематичну орієнтацію видання. Це Коломийсько-Чернівецька
єпархія УГКЦ для «Християнського вісника», Товариство
ендокринологів Прикарпаття у газети «Діабет і життя»,
Коломийська територіальна організація «Зелений світ» для
часопису «Людина і екологія» тощо.
Читацька група включає представників різного віку та
професій. В Коломиї виходили дитячі видання – «Від А до Я»;
підліткові – «Я Лідер», «Освіта Коломиї»; «Ділова газета»,
«Слово підприємця» для людей середнього віку а також
спортивні, літературні, просвітницькі газети.
Завдання й програми у більшості видань чітко не
сформульовані. Наприклад, деякий час в Коломиї друкувалася
«газета для небайдужих людей» – «Наше хобі». Орган виходив
під слоганом «Згадай своє захоплення!». [4]
Авторський склад для кожного друкованого органу
визначається його тематикою: викладацький та учнівський склад
у видання «Я Лідер»; дописувачі з усього краю у
«Християнського вісника»; Михайло Окатий та Курило

Підчеревина у «Патилькові»; передруки з інших видань у газеті
«Від А до Я»; Ledi X, Борець за правду, Незгідна, Крапка у
«Шкільної газети».
Внутрішня структура побудована з рубрик та тематичних
сторінок. Жанри продемонстровані яскравою палітрою усіх своїх
різновидів: статті та огляду («Наше хобі»), фейлетонів,
памфлетів, нарисів («Патилько»), літературно-мистецької хроніки
(«Плин»).
Ілюстраційне оформлення представлене у «Патилька»
шаржами та карикатурами. «Наше хобі» доповнювало матеріали
колажами та фоторепродукціями. А от на сторінках «Освітянської
ниви» публікувалися лише однотипні, невеликі за розміром
чорно-білі ілюстрації.
Періодичність видань становить від 4 разів на тиждень до 1
разу на місяць («Освіта Коломиї»); обсяг: 4с. («Патилько»,
«Вік»), 8с. («Християнський вісник», «Шкільна газета»), 16с.
(«Від А до Я», «Я Лідер»); наклад – найменший, 500 примірників
у видання «Освіта Коломиї», а найбільший у видання додаткового
типу «Всевідо» – 30000 примірників.
За тематичним спрямуванням ми виділили наступні різновиди
видань: спортивні (“Коломийський спорт”), ділові (“Ділова
газета”, “Слово підприємця”), рекламні (“Моє місто+”, “Елітінфо”), автомобільні (“Авто-Драйв”), літературні (“Плин”),
гумористичні
(“Патилько”,
“Комар”),
партійні
(“Вік”),
просвітницькі (“Від А до Я”, “Шкільна газета”), про здоров’я
(“Діабет і життя”), екологічні (“Людина і екологія”).
Розглянуті друковані органи Коломиї стали чи не єдиними в
своєму роді унікальними за тематикою, композицією та
наповненням виданнями місцевого, регіонального і навіть
обласного рівнів.
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Віршування Богдана Лепкого
першого десятиліття творчості (метрика і ритміка)
У статті ставимо за мету розглянути віршування Богдана
Лепкого першого десятиліття творчості в аспекті метрики і
ритміки.
В 1890-х роках Богдан Лепкий звернувся до двох систем
віршування: силабічної та силабо-тонічної. В силабічному річищі
укладено 2 поезії (10,5%): „На крилах пісень” та „В світ за очі!”.
Першу із них написано 8-складовим безцезурним віршем. У 5 з
36 рядків порушено ізосилабічний принцип: вони містять по 7 або
9 складів. У більшості рядків чітко простежується тенденція до
тонізації. Проте це не звична для 8-складовика хореїзація, а специфічне розташування наголосів, наближене до дольникового. Так, у 34
із 36 рядках 4-й склад – наголошений (в тому числі й у 7- та 9-складових рядках). По суті, він наближається до константного
показника. Крім того, часто наголошуваним є 2-й склад. Отже,
провідною ритмічною формою є рядок із наголосами на 2, 4 та 7
складах такого типу: Пісе́нь тих ча́ром впива́юсь (∪⊥∪⊥∪∪⊥∪);
всього таких рядків 20 із 31-го: майже 2/3 8-складових рядків.
Твір „В світ за очі!” написано 11-складовим віршем. В канву
11-складовика спорадично уплітаються рядки іншої довжини (17
із 87 віршів). В цьому вірші також доволі чітко простежується
тенденція до тонізації, а саме до ямбічного розташування наголосів. Схемі Я 5 відповідає 40 із 70-ти 11-складових рядків (57,1%).
Переважну більшість силабо-тонічних творів укладено ямбами та
хореями (82,4%), лише 3 вірші написано трискладовими розмірами.
Домінують ямби: 70,1% від усіх силабо-тонічних віршів. Найпродуктивнішим із ямбічних розмірів є п’ятистоповик (17,6%).
Ним укладено вірші „Не раз обгорнуть безталанну душу”, „Ліси
дрімучі, тихі, сумовиті” та „Сонет”. Ритм Я 5 висхідний: І та ІІ стопи
сильніші за ІІІ. Ще у двох віршах – „Моя душа, як струна тая” та
„З новим роком” – поет апробував Я 4. Ритм чотиристоповика

„традиційний”, альтернуючий, хоча різниця між сильнішою ІІ та
слабшою І порівняно незначна, менше 5%. Крім того, Б. Лепкий
по одному разі звернувся до Я 3 („Піду я в чисте поле”) та Я 6ц.
(„Колись був час”). Ще кілька творів укладено ямбічними різностоповиками (їх частка становить 29,4% від усіх силабо-тонічних
творів): Я 55552 („Думка поета”), Я 4242 („Ой не гадай”), Я 4343
(„Ми йшли з тобою” та „Весна”), Я 52552 („Був май на небі”).
До хореїчних розмірів молодий поет звертався значно рідше,
всього у двох творах: „Ідилія” (Х 4) та „З весною!” (Х 5). Ритм
чотиристоповика альтернуючий, „традиційний”: наголошеність
ІІ стопи становить 100%. Однак в усіх рядках наявна цезура після
4-го складу, що навіває уявлення про силабічний 8-складовик.
Серед трискладових розмірів Б. Лепкий в це десятиліття послуговується виключно анапестом: тристоповим („Я вас жалую”
та „Крушельницькій”) і різностоповим (Ан 223223, „Двний сум”).
Отже, перший етап поетичної творчості Б. Лепкого був хоч і не
дуже продуктивний за кількістю написаних творів, проте достатньо
різноманітний щодо їх форми. Поет апробував 3 силабо-тонічні
метри, експериментував із тонізацією силабічних розмірів.
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Модальні різновиди речень у структурі публіцистичного
тексту (на матеріалі публіцистики Є.Сверстюка)
Інтонація усного мовлення виконує функції не лише
членування мовного потоку, зокрема виділення синтагматичних
одиниць, вона є важливим фактором організації живого мовлення в
цілому, засобом оформлення різних модальних, експресивних
настанов висловлення. І хоч інтонаційні фактори не обов’язково і
не скрізь самостійні, а здебільшого лише допоміжні і виступають у
взаємодії з іншими елементами та підтримують загальний тон
висловлювання, проте вони є важливими елементами мовлення. У
складній мовній системі є такі інтелектуально-експресивні факти,
що набувають потрібної якості й виразності лише через відповідне
інтонування [1, с. 369].
Мета дослідження – розкрити комунікативні можливості
модальних різновидів речень у публіцистичних текстах, адже
виражальна цінність модальності визначається завданням
підсилити й зміцнити стилістичні якості мовлення.
У публіцистичному творі потрібно не тільки подати
інформацію, а й витлумачити її з певних позицій, переконати
читача в правильності цих позицій. З огляду на це серед інших
емоційно-експресивних засобів, тут присутнє безпосереднє
звернення до читача, зокрема у формі питальних конструкцій.
Чітко виражена питальна інтонація в реченні не обов’язково
означає питальність, що вимагає відповіді. Якщо в питальній
інтонації звучить відтінок, який підсилює, зміцнює твердження, то
таке питальне речення є своєрідною формою виразної мови,
стилістичним прийомом, що допомагає публіцисту глибше
розкрити описувану проблему чи питання. Наприклад: Але нині
стоїть питання про нас самих: як повернути собі лице, сповнене
гідности і відповідальности, і як повернутися лицем до народу,
щоб давати йому ,,спасенний погляд на самого себе”? (2, с.41).

Публіцистичні тексти Є.Сверстюка наповнені питальноз’ясувальними конструкціями, за допомогою яких автор
висловлює пряме запитання до читачів, спонукаючи себе до
подальшої відповіді на нього, як-от: Що то за ,,Рух”, коли у них
нема ніякого руху? Що то за ,,Просвіта”, коли вона не світить?
(2, с.58). Іноді поряд з питальними реченнями стоять своєрідні
відповіді, які увиразнюють, посилюють експресію висловленого
в цілому, натякаючи на подальше пояснення та розкриття
поставлених автором питань, наприклад: Чому закон на грані
дозволеного? Бо громадська думка стоїть на цій грані (2, с.23).
Дуже багаті й різноманітні за своїми стилістичними
функціями інтоновані синтаксичні одиниці – окличні речення, які
виражають численні художньостилістичні факти мовлення,
передають психічний стан людини, її волевиявлення, реакцію на
навколишню дійсність, наказово-вольові імпульси, відтворюють
якісні оцінки предметів і явищ, заперечення й ствердження,
вигукові та заклично-лозунгові положення, різні види експресії,
від урочисто-пафосної до зниженої, зневажливої та ін., як-от: І
все це було сенсом історії! (2, с.69): Логіка доконаних фактів −
який повзучий криміналізм! (2, с.79).
Звичайні
розповідні,
констатаційні
висловлювання
набувають особливого підсилення, зміцнення, виступаючи з
окличною інтонацією, пор.: У нас же злодій доказує, що його не
впіймали, зрадник перед телекамерою пояснює свої інтереси і
симпатії, нездара викручується, як поганий школяр, − і все це по
телебаченню подається для народу! Й ніхто не щадить душі
того народу! (2, с.32).
Таким чином, модальні різновиди речень – питальні та
спонукальні – вносять у публіцистику Є.Сверстюка різні
емоційно-експресивні відтінки.
Список літератури:
1. Реферовская Е. А. Коммуникативная структура текста в
лексико-грамматическом аспекте / Е. А. Реферовская. – Л. : Наука,
1989. – 216 с.
2. Сверстюк Є. О. Не мир, а меч. Есеї / Є. О. Сверстюк. –
Луцьк: ВМА „Терен”, 2009. – 500 с.

Іванна Петрусеняк
Науковий керівник – доц. Дзвінчук О. М.
«Гуцульський календар»: історичний аспект
В історії української журналістики альманахові видання
завжди цікавили дослідників. Про ці друковані органи писали такі
журналісти як: І. Михайлин, Н. Сидоренко, М. Нечитанюк та інші.
Однак розвиток гуцульських альманахів залишився поза увагою
дослідників. Тому обрана тема досить актуальна та важлива.
Видання «Гуцулского калєндаря» започатковано в 1935 році
суспільно-громадським діячем Петром Шекериком-Дониковим,
який водночас став редактором альманаху. Календар видавався за
участю ентузіастів любителів. «Гуцулский калєндар» виходив
протягом 1935, 1937, 1939 років. Альманах
був настільною
книгою гуцулів. У ньому подавалися коротка інформація про
соціально-політичний стан краю, етнічний склад населення, його
культурно-побутові, трудові та родинні традиції й звичаї,
релігійні вірування, відзначення свят церковного календаря на
Гуцульщині, вміщувалися рекомендації щодо термінів виконання
сільськогосподарських робіт, обробітку землі, методів і засобів
вирощування городніх культур, домашніх тварин, ведення
полонинського господарства тощо. З початком Другої Світової
війни альманах припинив свою діяльність.
Своє існування «Гуцулский калєндар» відновив у 1996 році,
змінивши назву на «Гуцульський калєндар». Альманах вийшов
завдяки всеукраїнському об’єднанняю товариств «Гуцульщина»
та філії Інституту українознавства «Гуцульщина» Київського
державного університету при фінансовій підтримці Верховинської
районної держадміністрації. Упорядником став Дмитро
Ватаманюк, редактором Калина Ватаманюк ( ці обов’язки вони
виконують і досі).
Перший номер складався із 56 сторінок, а на даний час це вже
112 сторінок, формат 60х84. Відновлений альманах відкривався
словами Івана Франка: «Ось Жаб’є, гуцульська столиця, нема,
мовляють, села понад Жаб’є і більшого лиха шукати дарма…» і
виходив у досить скромному поліграфічному виконанні. Умовно

історію створення та розвитку видання можна поділити на три
періоди: з 1935 по 1939 рр., з 1996-1999 рр., з 2000-2012 рр.
Другий період характеризувався матеріалами дайджестового
характеру. Тут використовували передруки з «Гуцульського
календаря» (за перший період існування) та таких журналів, як
«Золотий колос», «Український вісник», а також інформацією про
різні події, які відбувалися на Гуцульщині. Появилися матеріали
про екологію, туризм, народні промисли. Оскільки журнал
розрахований насамперед на Гуцульський регіон подається
перелік пам’ятних дат, відомості про визначних діячів, їхні праці
та ювілеї. Значна частина календаря була присвячена сільському
господарству.
Третій період відрізняється поліграфічним оформленням,
насиченістю матеріалів та тем (культура, гуцульщинознавство,
туризм, здоров’я…), появляються перші кольорові світлини. Як і в
попередніх періодах подається спочатку календар церковних свят,
який доповнювався народним приповідками, макетами картин та
фотографій, також календар ювілейних і пам’ятних дат на
Гуцульщині
Отже, «Гуцульський календар» є невід’ємною гостиною
загальноукраїнського процесу творення історії журналістики.
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Учення про парадигму простого речення
(історичний огляд)
Поняття парадигми було сформовано в 60-ті роки XX ст. в
межах
трансформаційного
методу.
Уперше
поняття
парадигматики виокремив Ф. де Соссюр на основі протиставлення
синтагматичних та асоціативних відношень. Розвинув це вчення
Д. С. Уорт, сформулювавши концепцію парадигми. Подальшого
опрацювання окреслена проблема набула в працях чеських
мовознавців Р. Зімека, В. Грабе, П. Адамця. Вони визначали
парадигму як ієрархічно організовану систему, що містить ядерне
речення як вихідну форму парадигми та його перетворення.
У російському мовознавстві досліджував синтаксичну
парадигму Є. О. Седєльников. Він розрізняє „асоціативні” і
«парадигматичні» відношення, співвідносячи їх, як рід
відноситься до виду. Науковець акцентує увагу, що поняття
парадигми на рівні морфології та синтаксису не тотожні.
Н. Ю. Шведова звужує поняття синтаксичної парадигми.
„Синтаксична парадигма – це сукупність усіх регулярно існуючих
у мові видозмін речення, пов’язаних із вираженнями категорій
об’єктивної модальності та синтаксичного часу” [1]. Дослідниця
вивела повну парадигму простого речення як восьмичленну: три
форми синтаксичного індикатива ─ теперішнього, минулого і
майбутнього часу та п’ять форм ірреальномодальних способів:
умовний простий, умовний складний, бажальний, наказовий і
повиннісний.
В українському мовознавстві проблему парадигми речення
досліджували І. І. Слинько, І. Р. Вихованець, А. П. Загнітко,
Т. М. Романюк та ін.
Актуальність дослідження синтаксичної парадигми в
українському мовознавстві вперше порушив проф. Слинько І. І.,
присвятивши низку статей дослідженню парадигматичних
видозмін простого (двоскладного й односкладного) та складного

речень. Повну парадигму дослідник вважає п’ятичленною, яка
притаманна тільки двоскладним реченням дієслівного типу.
Мовознавці розрізняють синтаксичну парадигму речення у
вузькому і широкому розумінні. У першому випадку, „парадигма
речення – це система його форм, протиставлених за граматичним
значенням”[2]. У другому ─ “парадигма речення охоплює всі
видозміни структурної схеми внутрішньомодельного і міжмодельного типу зі збереженням пропозиції”[2].
На думку Т. М. Романюк, «граматичну парадигму складають
ряди опозиційних форм речення, побудованих на протиставленні
граматичних значень об’єктивної модальності, яка є виразником
співвіднесеності основого змісту речення з дійсністю і виступає в
корелятивних поняттях реальності / ірреальності, що
репрезентуються в наборі часових та способових форм
речення”[3].
Становлення вчення про парадигму тривало довгий час.
Теорію парадигми в синтаксисі створювали як у зарубіжному, так
і у вітчизняному мовознавстві. Науковці намагалися з’ясувати такі
проблемні питання: які різновиди речень та інших синтаксичних
одиниць утворюють синтаксичну парадигму і які відношення
існують між синтаксичними одиницями парадигматичного ряду.
Парадигматичний аспект вивчення речення став додатковим
інструментом у вивченні синтаксичної системи мови.
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Майстерність Дмитра Павличка як перекладача
поезії Сергія Єсеніна
Художній переклад вважається складовою мистецтва, перед
яким поет є морально відповідальним, як і перед власною
творчістю. Мистецтво поета – перекладача починається з уміння
знайти точку перетину між оригіналом і перекладом,більшою
мірою мистецтво несе витрати і допускає перетворення. І
найголовніше для перекладача віршів – знати у кожному
конкретному випадку, які саме витрати допустимі і в якому саме
напрямі можна перетворювати текст і до яких меж. Творчість
талановитого поета,лауреата Державної премії ім. Т.Г.Шевченка,
Премії імені М. Островського,імені М.Рильського,Д.Павличка
стала реальним надбанням української літератури. Мала антологія
російської поезії в перекладах Дмитра Павличка охоплює
незначну за кількістю,але важливу за якістю творчість поетів
різних часів від Олександра Пушкіна до Андрія Вознесенського.
Мета дослідження – виявлення художньої специфіки
українського перекладу віршів Сергія Єсеніна Дмитром Павличком, систематизація перекладацьких засобів при перекладі.
Точність копії оригіналу залежить від складності його
зовнішньої та внутрішньої (семантичної) будови і ступеня
розуміння на відчуття стилістики твору. У вірші Сергія Єсеніна
“Втомивсь я в ріднім краї жити” в оригіналі є особливість – зміна
забарвленості епітетами від строфи до строфи: белые просторы –
жёлтая дорога – зелёный вечер – седые вербы. В перекладі
Дмитро Павличко вдається до граматичних трансформацій:
опускає значення кольору (і в цвіт одягнеться дорога, верба
заплаче), або ж заміняє прикметник іменником (зелен-вечір). На
нашу думку, тут вдало використаний прийом евфемізму –
словесного звороту, що пом’якшує форму вираження словесного
образу. Як троп, тобто як засіб контекстуальної синонімії,
евфемізм найчастіше відносять до виду метонімії, або розгорнутої
метонімії, іншими словами перифраза. Один з віршів Сергія

Єсеніна починається так: Не жалею, не зову, не плачу, а в
перекладі звучить: Ні за чим не буду я страждати. [1, 65].
Перакладач свідомо йде на зменшення синонімічного ряду, заради
поетичної форми вірша, використовуючи прийом генералізації
понять. У вірші ”Ти мене не любиш,не жалієш” у строфі, яка
розповідає про подальшу долю звабливої дівчини: Да и ты
пайдёшь своей дорогой распылять безрадосные дни, только
нецелованых не трогай, только негоревших не мани. Єсенін
використав в останніх рядках строфи синтаксичний паралелізм –
стилістичну фігуру, яка ґрунтується на однотипній синтаксичній
побудові двох або більше суміжних мовних одиниць, переважно
рядків поетичного тексту, що продовжує відчуття їхньої симетрії.
У перекладі: Ти підеш по квітах і тернинах дні сумні губити
надовкруж. Тільки не торкайся до невинних,тільки нецілованих не руш! Д.Павличко поступився формальним значенням
синтаксичного паралелізму, але привніс нове забарвлення строфи,
додавши риторичну фігуру. У перекладі відомого вірша ”Собаці
Качалова” є цікавий приклад лексисичної трансформації: Хозяин
твой и мил и знаменит…/ Господар твій – то визнане цабе…
(цабе – ( ірон.) поважна та впливова особа). У даному перекладі
з’являється іронічна забарвленість образу знаменитого російського актора Василя Івановича Качалова за допомогою лексичної
трансформації.
Отже, складність об'єкта перекладу, а отже і можливість його
суб’єктивної інтерпретації завжди були і будуть чинниками, які
зумовлюють множинність перекладацьких версій. Це стосується
передовсім найскладнішого типу перекладу – поетичного, де
змістовність форми є водночас і перешкодою, і стимулом для
перекладацької інтерпретації. Відтворюючи поезію С.Єсеніна,
Д.Павличко намагається перекласти її майстерно, творчо і поособливому.
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Габріелла Пітерських
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Журнал українців в Угорщині «Громада»:
структурно-типологічні та проблемно-тематичні
особливості

Дослідження преси української діаспори в контексті
розвитку української журналістики необхідне. Деякі аспекти
еміграційної української періодики досліджувало чимало вчених.
Однак до уваги бралися видання в таких країнах, як Америка,
Канада, Польща, Чехія, Румунія, Франція, Німеччина, Росія,
Бразилія тощо. Що стосується комплексного дослідження
українських друкованих видань Угорщини, то воно відсутнє, що й
зумовлює актуальність обраної теми.
За даними перепису 1945 року в Угорщині проживає
близько 3000 українців. Вони живуть розпорошено і як етнічна
спільнота довго не мали жодного організованого життя. Однак з
1991 року суспільне життя українців почало оживати. Цього року
як представницький орган українців було створене Культурне
товариство українців та русинів Угорщини. А після прийняття
Закону «Про національні меншини» (1993) організувалося
Товариство української культури в Угорщині (ТУКУ).
Власне ця організація створила часопис «Громада», перший
номер якого побачив світ у листопаді 1995 року. Видання мало
підзаголовок «Просвітянський листок Товариства Української
Культури в Угорщині». Обсяг цього часопису становив чотири
сторінки українською мовою та чотири сторінки перекладу
угорською.
Назва часопису невипадкова, вона має історичне коріння. У
другій половині XIX століття в Україні існувало Товариство
свідомих українських вчених, письменників, громадських діячів
«Громада» (пізніше «Стара Громада»). Багато з членів товариства
вимушені були покинути батьківщину, емігрувати. Серед них був
і М. Драгоманов. Він оселився у Женеві, там йому вдалося
влаштувати друкарню, де видавався альманах «Громада», перший
номер вийшов 1878 року у Женеві. Наталія Драгоманова,
співробітник часопису, зазначає: «Надавши нашому часопису
назву «Громада», ми висловлюємо свою пошану українцям –
засновникам історичного часопису XIX століття»[3].
Поява газетного варіанту «Громади» у січні 1996 року
засвідчила про те, що угорські українці залучили до Товариства
нові творчі сили, які піднесли рівень інформованості. Видання

упродовж довгого періоду було двомовним. Однак, починаючи з
2010 року всі тексти друкуються українською.
«Громада» – це видання журнального типу, у якому
зазначається, що це часопис Товариства Української Культури в
Угорщині. З часом обсяг журналу змінився і на сьогодні він
складається з 36 сторінок, відрізняється якісним поліграфічним
оформленням. Матеріали надруковані на глянцевому папері
формату А4, обкладинка журналу кольорова, сторінки її збагачені
фотоілюстраціями і заголовками червоного кольору. У журналі
висвітлені різні теми, але особлива увага надається новинам зі
сфери культури. На початку свого існування часопис вів такі
рубрики, як-от: «У фокусі подій», «Будапештські зустрічі», «Долі
людські», «Культурна спадщина».
У рубриці «У фокусі подій» можна було побачити чимало
репортерських повідомлень про громадське життя меншини,
візити високопоставлених осіб України, економічні зв’язки з
діячами української культури. Рубрика «Будапештські зустрічі»
містила розмови з відомими діячами української культури, а
також
бліц-інтерв'ю
з
українськими
спортсменами.
Висвітлювалися українські культурні традиції у рубриці
«Культурна спадщина».
Постійні
рубрики
видання:
«Літопис
угорського
українства», «Історія», «Культура», «У колі сім’ї», «Календар»,
«Поштова скринька», «Рецепти української кухні». Спочатку
рубрика «У колі сім’ї» називалася «Сімейна сторінка», але з часом
її перейменували на її сучасну назву. Згодом з’явилися і такі
рубрики, як: «Мистецтво», «Літопис європейського українства»,
«Поезія», «Суспільство», «Українознавство», «Наука».
Отже, часопис «Громада» – єдиний друкований орган
Товариства української культури в Угорщині, який сприяє
консолідації та інтеграції української спільноти на території цієї
країни.
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Образ ідеальної жінки у книзі Василя Кожелянка
«Логіка речей»
Дослідження творчості Василя Кожелянка представлене на
сьогодні незначною кількістю критичних розвідок (І. Андрусяк,
А. Аністратенко, М. Лаврусенко, О. Бойченко та інші). У коло
інтересів літературознавців входить і досліджувана нами проблема, проте лише в загальному контексті.
Протягом соціально-історичного розвитку людства виробився
стереотип, згідно з яким традиційно чоловічою вважається
функція будування, що ототожнюється із суспільним прогресом,
натомість за жінкою закріплюється функція продовження роду.
Проте модерна жінка намагається відкинути нав’язане їй
патріархальним світоглядом призначення, повністю ламаючи
усталені уявлення про її дружні, сімейні та сексуальні стосунки з
чоловіком.
За словами Олени Теліги «українська жінка все ж таки зуміла
створити собі ідеал, найбільш відповідний добі, і простує до
нього невпинно. Вона вже не хоче бути ні рабинею, ні «вампом»,
ні амазонкою. Вона хоче бути Жінкою. Лише такою жінкою, що є
відмінним, але рівновартісним і вірним союзником мужчин в
боротьбі за життя, а головне — за націю» [1, с. 97]. Саме такою
по-стає жінка у новелі «Чайна ейфорія», де вона спочатку мало не
доводить егоїстичного і цинічного чоловіка до самогубства, а
потім з’являється у його житті в іншому, відмінному образі задля
переосмислення ним свого ганебного існування. Вона змушує
його не розглядати жінку як причину невдач, життєвих нещасть, а
прагне надати їй статус рівної чоловіку, такої, що не дозволить
йому морально та фізично деградувати.
Жінка стає деструктивною для головних героїв-чоловіків й
усіх наступних новел. Проте ця деструктивність не є негативним
чинником для свідомості персонажів. А, навпаки, створює
фундамент для більшої самореалізації чоловіка. Вона вказує йому
на його не до кінця розкритий життєвий потенціал.
Так Віктор, герой новели «Нарцис», зустрівши активну та
цілеспрямовану Оксану, одразу намагається завоювати її. Саме
такої дружини йому й потрібно, яка б могла підтримувати сім’ю,

керувати родинними справами. Адже сам герой дещо морально
слабка особистість, в нього відсутні чіткі життєві орієнтири,
спрямування, прагнення. Таким чином, героїня намагається
вплинути на переродження його особистісного світу, на
утвердження його чоловічого характеру. Вона «розбалансовує
почуття і поведінку героя» [2], що зрештою призводить до його
численних життєвих невдач. Причиною усьому стає
неготовність чоловіка до таких категоричних змін.
Головний герой новели «Щастя» міркує про можливість чи
неможливість поєднати щасливе життя і свободу в шлюбі, яку
за словами К. Родика «розуміє як вседозволеність колишніх
звичок плюс карт-бланш альтернатив на майбутнє» [3, с. 19].
Він пропагує свободу у шлюбі, котру вбачає не в канонізації
сімейного життя, а навпаки – в безобмеженості та повноправності будь-яких дій з боку кожного з представників
подружжя. Чоловік створює ідеал жінки, яку добровільно наділяє властивістю в певній мірі не коритися йому, абсолютно не
табуює можливість дружини мати коханців, оскільки не
розцінює це як зраду. Проте життєвий досвід головного героя
створює інші уявлення про істинний ідеал жінки, де домінують
високі духовні почуття до чоловіка, взаємна вірність.
Отже, усі жіночі образи в новелах В. Кожелянка різняться
своїми віковими та особистісними рисами, проте крізь призму
чоловічої свідомості вони нероздільно зливаються в один ідеал
жінки, яка повинна доповнювати чоловіка, бути йому своєрідним імпульсом до діяльності і, що найголовніше, бути рівноправною з ним. «Бо жінка в кожній нації є такою, якою її
прагне мужчина» [1, с. 97].
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Категорійний статус якісних прикметників
у творах Василя Стефаника
Прикметникові, як і іменникові, властиві граматичні
категорії роду, числа, відмінка. Та якщо в іменника ці категорії
мають морфологічний характер, то у прикметника вони є
синтаксичними, змінними – форми роду, числа, відмінка
прикметника завжди визначають відповідні граматичні форми
іменника, прикметник завжди узгоджується з іменником.
Найбільш частотними у творах Василя Стефаника є
прикметники старий, бідний, білий, сивий, молодий, мамин.
Крім суто граматичних категорій роду, числа і відмінка, які
властиві прикметникам усіх семантичних груп, якісні
прикметники мають ще три лексико-граматичні категорії:
категорію співвідносної міри якості предмета (ступені
порівняння), категорію безвідносної міри якості предмета і
категорію суб’єктивної оцінки якості предмета. Безвідносну
конкретизацію міри якості здійснюєть в мові особливі форми
інтенсивності, що утворюються, як і форми ступенів порівняння, за
допомогою суфіксів і префіксів, а також описово. Суб’єктивні форми
творяться за допомогою специфічних суфіксів [3, с. 154-155].
Яскраво представлена прикметникова система творів
Василя Стефаника – одного із найяскравіших новелістів у
світовій літературі – якісними прикметниками. Співвідносна
міра якості предмета репрезентована формою вищого ступеня
порівняння: Хлоп все від баби слабший, бо мій чоловік лиш рік
вітримав (2, Гріх, с. 193); Та й дід як умре, та й єму маєте
голосити ще краснішими голосами, ще чуднішими словами (2,
Давнина, с. 88); та найвищого ступеня порівняння: Не поможе
нічого, синку мій наймиліший, дитино моя найзолотіша (2, Кленові
листки, с. 117); А всього маєтку лишив йому тато букату горба
щонайвищого і щонайгіршого над усе поле (2, Камінний хрест, с.49).

Лексико-граматична категорія
суб’єктивної оцінки
охоплює іменники, прикметники і прислівники. У прикметниках
вона конкретизується як категорія суб’єктивної оцінки якості
предмета і виявляє себе у формах позитивної емоційності,
пестливості. Напр: Зима йде, а я босіський, та дайте ми два
леви на відробок (2, Палій, с. 97); Прийшла Іваниха, старенька і
сухонька (2, Камінний хрест, с. 54); На долівці за війтом у
куточку сидить дуже обдертий хлопчина й оглядає
чорненькими очима публіку (2, Шкільник, с. 187).
До граматичних категорій належить і субстантивація
(перехід прикметників в іменники). Субстантивований
прикметник звужує своє лексичне значення: він виражає вже не
загальну ознаку, яка може бути віднесена до багатьох різних
предметів, а, як і звичайний іменник, стає назвою певного
предмета. Разом з іменниковою семантикою субстантивовані
прикметники дістають і властиві для іменників граматичні
ознаки. Морфологічні категорії роду, числа і відмінка стають у
них незалежними, самостійними. Субстантивовані прикметники,
на відміну від звичайних прикметників, не змінюються за
родами, кожен з них, як і іменник, має граматичне значення
лише одного з трьох родів. Напр: Треба брати гроший відки
голова, та просвітити хату, бо тут нечисте злізлоси з цілого
села (2, Палій, с. 200); Як від умерлого – такі смутні виходили
(2, Виводили з села, с.33); Каже Синиця оце, а бідні
понащірювали вуха, та таке їм це слово миле, як мід солодкий
(2, Суд, с.147).
Отож, у творах Василя Стефаника клас якісних
прикметників представлено категоріями співвідносної міри
якості предмета, суб’єктивної оцінки та субстантивації.
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Перекладацький доробок перекладачів Західної України
(кінець XIX століття)
Великий внесок у процес розгортання перекладацької справи
зробили тлумачі Західної України. Навіть якщо обмежитися
найвідомішими іменами і найпомітнішими перекладацькими
працями, загальна картина здобутків перекладачів, які працювали
в Західній Україні, вражає. Вже з кінця 1880-х рр. у перекладній
літературі спостерігалося помітне пожвавлення. Зокрема, в
перекладах Михайла Подолинського у Львові з’явився друком
роман Ф. Достоєвського “Вина і кара” (1887).
У 1890-х роках у Львові в серії “Бібліотека найзнаменитіших
повістей” (літературний додаток до газети “Діло”) за редакцією
Івана Белея виходить в світ “Дворянське гніздище” І. Тургенєва.
На кінець 1890-х років перекладацька праця в цій частині
України активізується. Так, знаний письменник і громадськополітичний діяч Михайло Павлик, який ще з 1880-х років зарекомендував себе як активний перекладач російської літератури, —
видав у Львові роман “Князь Серебряний” О. Толстого, драми
“Буря” О. Островського (1890) і “Власть темноти” Л. Толстого
(часопис “Народ”).
З другої половини 1890-х років низку своїх високопоетичних
перекладів із данської (а в одному випадку — і з фінської) прози
опублікувала Ольга Кобилянська: окремою невеличкою книжкою
вийшла “Дивна ніч. Дунське оповідання про страхи” Вільгельма
Бернзея.
Перекладам О. Кобилянської притаманна м’яка, імпресіоністична
манера письма, відчувається їхня органічна співвіднесеність,
передусім стильова й інтонаційна, з її оригінальними творами.
Широким був перекладацький діапазон Осипа Маковея: відомі
його тлумачення з польської, французької, австрійської,
англійської, норвезької.
До найактивніших перекладачів кінця ХІХ – перших
десятиліть ХХ ст. належить Марія Грушевська, дружина автора

“Історії України-Руси”. В її значному за обсягом і вагомому
доробку – переклади з А. Чехова: “Мужики”,(цикл із 8 оповідань),
“Каштанка”, кілька гуморесок, “Змора” (Львів, (1904); І. Тургенєва: “Оповідання” (1902), “Ася”.
Перекладацьке обдарування Марії Грушевської виявилось не
лиш у якості її тлумачень, а й у вимогливому доборі літературних
творів, що призначалися для перекладу [1, с.163].
До різних жанрів звертався як перекладач і Дмитро
Йосифович: найпомітніші з його праць — повість В. Короленка
“Сліпий музика“, О. Пушкіна (1900) “Казка про Івана Царевича та
Сірого Вовка“.
На початку ХХ століття з’явилися нові перекладацькі імена;
разом з тим, як і раніше, чимало письменників і вчених, що
працювали здебільшого в інших царинах, звертались і до перекладів.
Так, видатний фольклорист, етнограф і літературознавець Володимир Гнатюк перекладав такі твори, як “Смерть Івана Ілліча” Л.
Толстого, “Челкаш” Максима Горького (1900), прозу Б. Пруса,
Д. Пшибишевської, А. Конан-Дойля, Джерома К. Джерома.
Мовознавець і критик Василь Сімович найбільше уваги приділяв
російській літературі: в його перекладах, зокрема, вийшли друком
“Ревізор” М. Гоголя та “Відродження” Л. Толстого (обидва — Львів,
1901), а згодом і оповідання Л. Андреєва “Семеро повішених”. Твори
Л. Толстого перекладав і відомий етнограф та письменник
Володимир Герасимович: це були “Крайцерова соната” і
“Севастопольські оповідання”.
Праці кількох десятків перекладачів, названих нами, звичайно,
не вичерпують усього розмаїття досягнутого; проте скласти
загальне уявлення про найхарактерніші явища в перекладацькій
царині цього часу все ж можливо, хоч при цьому не обійтись без
бодай приблизного і далекого від вичерпності їх переліку.
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Націоналістична преса на Буковині у 20-30 рр. ХХ ст.:
до проблеми становлення

Актуальність дослідження. Праці лише в загальних рисах подавали проблему становлення націоналістичної преси (М. Романюк, А. Животко, А. Жуковський, Т. Бриндзан, Д. Квітковський,
О. Добржанський, В. Владимиров та ін.), тому з’ясування деталей
функціонування цієї періодики вимагає окремого дослідження.
Зокрема, об’єктом нашого наукового дослідження стали націоналістичні видання «Самостійність», «Самостійна думка» та близький до них за політичною концепцією щоденник «Час».
Період між двома світовими війнами у ХХ ст. для Північної
Буковини був складним як в економічному, так і в суспільнополітичному та духовному житті. З 1918 по 1928 р. королівська
Румунія у цьому краї утримувала стан облоги, в умовах якого обстежувалося політичне життя, прояви будь-якого національного
самовираження.
Із зняттям облоги наприкінці 20-х – на початку 30-х років на
Буковині починає ширитися націоналістичний рух, створюються
перші організації українських націоналістів – «Легіон українських
революціонерів» (1930 р.) та «Месники України» (1932 р.). У 1934
р. на основі об’єднання цих груп була сформована Організація
українських націоналістів на чолі з О.Зибачинським. Серед перших активістів націоналістичного руху на Буковині були:
С.Никорович, І.Григорович, Л.Гузар, П.Григорович, О.Масікевич,
М.Насадюк та ін.
Ластівками національної періодики після першої світової війни
на Буковині стали такі періодичні видання, як «Громада» (1923),
«Робітник» (1921-1923), «Хліборобське Слово» (1925), «Хліборобська Правда» (1923), «Народній Голос» (1921) та ін., трохи
пізніше почали виходити «Боротьба» (1925-1928), «Нове життя»
(1931), «Зоря» (1923-1925).
Першим речником українського національного життя у Чернівцях наприкінці 20-х років стає заснована щоденна газета «Час»
(почала виходити з 1 жовтня 1928 р.). Її завдання було висвітлювати події українського життя на всіх українських землях та за
кордоном з метою єднання всіх українців у досягненні кінечної
національної мети. Газета «Час» продовжила традиції своєї попередниці – чернівецької «Буковини», яку в Австрійський період

редагували Ю.Федькович, П.Кирчів, О.Маковей, Л.Турбацький та
інші свідомі українські патріоти.
Ідею єднання українців у нових суспільно-політичних умовах
міжвоєнного періоду зі сторінок «Часу» розвинули редактори
В.Мегидинюк, Ю.Сербинюк, Л.Когут, співробітники та дописувачі газет К.Купчанко, О.Мигидинюк, С.Пігуляк, В.Якубович та ін.
Щоденник «Час» визначав свою ідеологічну позицію як «незалежний, безпартійний», а з 1932 р. лише як «незалежний часопис».
В силу суспільних обставин, цензури «Час» не зміг на своїх сторінках дати стільки українського змісту, як того вимагало життя
українців краю.
Місію широкого плюралістичного висвітлення українського
національного життя взяли на себе журнал «Самостійна думка»
(1931-1937) та газета «Самостійність» (1934-1937). Ці періодичні
видання стали центральними на Буковині в організації національно-визвольного руху 30-х років. До обох видань безпосередньо
був причетний Денис Квітковський – член буковинської крайової
екзекутиви ОУН, доктор права, талановитий політолог, журналіст
і публіцист. В 1935-1936 рр. Д.Квітковський був видавцем «Самостійної думки».
Отже, в час панування на Буковині у міжвоєнний період румунської влади першими буковинськими періодичними виданнями, які дотримувалися чіткої націоналістичної позиції стали газета «Самостійність» та журнал «Самостійна думка» і схилявся до
підтримки націоналістичної ідеології щоденник «Час». Редактори
та автори цих видань активно дбали про ріст національної свідомості серед українців Буковини. Вони підкреслювали незалежність українського націоналізму і шукали його коріння в українській історії.
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Дитяча сторінка газети "Експрес" (2004 р.)
Дитяча періодика – це специфічна галузь творчої,
публіцистичної і видавничої діяльності. Періодичні видання для дітей
– важливий засіб виховання, ознайомлення з новинками дитячої
літератури. Дитяча преса є самостійним компонентом загальної
системи ЗМІ, її специфіка визначається орієнтацією видань цього
типу на дитячу аудиторію. Відповідно, в дитячій журналістиці
застосовуються специфічні прийоми відображення дійсності, власні
виражальні засоби, форми і способи контакту з аудиторією [1].
Деякі періодичні видання, орієнтовані на дорослу аудиторію,
друкують на своїх сторінках і матеріали для дітей, зокрема у формі
дитячих сторінок. Така сторінка під назвою "Велика перерва"
з явилась у газеті "Експрес" у ІІ півріччі 2004 року, вона
розміщується у четверговому випуску часопису [2], [3].
З точки зору вікової характеристики цільової аудиторії,
виходячи зі змісту й тематики матеріалів, можна стверджувати, що
вона розрахована на старший шкільний вік – 14–17 років. Для дітей і
підлітків молодшого шкільного віку матеріали є неактуальними і
складними для сприйняття.
У "Великій перерві" найбільш чітко виражений пізнавальний
компонент, зокрема в рубриці "А ти знаєш, що…", яка містить цікаві
факти про людину, тварин, природні й фізичні явища. У матеріалах
висвітлюються актуальні для старшого шкільного віку проблеми
шкільного життя, психологічна проблематика (ставлення до себе,
відносини з батьками, однолітками й вчителями). Мова публікацій
доступні для цієї вікової категорії, є поодинокі елементи молодіжного
сленгу, проте в цілому журналісти пишуть літературною українською
мовою, до якої через свої матеріали привчають й учнів. Матеріали
переважно містять пряме звернення "Ти" (і в тексті, і в назвах таких
рубрик, як: "Твоя зірка", "Твоя думка", "А ти знаєш, що…"). Таке
звернення дозволяє встановити більш тісний контакт журналістів з
читачем.
З точки зору оформлення сторінка добре привертає увагу юних
читачів, матеріал розміщено на різному фоні, заголовки виконані

контрастним шрифтом, який має незвичну форму й нахил. В
оформленні матеріалів використовуються фото й малюнки.
Частина рубрик є постійними, зокрема: "Твоя зірка",
"Проблема", "Твоя думка", "А ти знаєш, що…". З точки зору тематики
матеріалів рубрика "Твоя зірка" присвячена відомостям про зірок
телесеріалу "Буремний шлях", який був популярний у той період. У
"Проблемі" розміщуються листи читачів (в основному стосуються
складних
психологічних
ситуацій,
питань
самооцінки,
самосприйняття, відносин з батьками, друзями, коханими тощо), тут
же подаються поради, котрі надсилають інші читачі. Рубрика "Твоя
думка" – це опитування на актуальні теми.
У трьох з сімнадцяти номерів було надруковано психологічні
тести, практично у всіх є поради авторів-журналістів щодо здоров я,
гігієни, шкільного життя. Серед рубрик, які не прижились – анекдоти
і "Несерйозне" (з явились один раз).
Під час "Помаранчевої революції" дитяча сторінка в газеті
"Експрес" зникла на два тижні. Вважаємо це неправильним, адже ці
політичні події хвилювали молодь 14–16 років, а часопис цей факт
проігнорував, обійшов увагою. Журналісти просто не використали
слушної
нагоди для політичного і патріотичного виховання
підростаючого покоління.
Узагальнюючи, можемо зробити висновок, що в дитячій
сторінці газети "Експрес" дотримано кращі традиції вітчизняної
журналістики, здійснено високопрофесійну подачу матеріалів для
цільової аудиторії – школярів старшого віку.
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Проблема маленької людини в повісті М.В.Гоголя
«Шинель»
Проблема «маленької людини» у творчості письменників
1840-х років не була для російської словесності явищем новим.
Тема «бідного чиновника» (яка згодом розвинулася в тему
«маленької людини» в традиційному її розумінні) зародилася у
російській літературі ще в XVII столітті («Повість про Фрол
Скобєєва»). Між тим, поняття «маленька людина» міцно закріпилося саме за героями творів 1840-х років. Вперше в історії
критики це поняття зустрічається у статті В.Г. Бєлінського «Горе
від розуму».
У 1840-ті роки ставлення багатьох письменників до своїх
героїв – «маленьких людей» – було неоднозначним, наприклад:
І.І. Панаєва до титулярного радника Разнатовского («Актеон»);
І.С. Тургенєва до Жазікова («Безгрошів'я»); М.М. Достоєвського
до титулярних радників Пуговкіна і Дєнєжкіна («Два дідка»).
В кінці XIX – початку XX століття нам будуть представлені
«маленькі люди», які викликають не співчуття, а, навпаки,
відразу: Червяков («Смерть чиновника»), Бєліков («Людина у
футлярі») А.П. Чехова, Передонов («Дрібний біс») Ф. Сологуба.
Тема бідного маленького чиновника досягла вершини свого
художнього розвитку в повісті Гоголя «Шинель». Автор навмисно
підкреслює всебічну убогість свого героя починаючи з
зовнішності. Коло інтересів Акакія Акакійовича обмежується
механічним переписуванням паперів в департаменті і вдома, і
турботою про підтримування свого убогого існування. Його
розумова бідність виражається в тому, що він й говорити як слід
не вмів, а висловлювався більшою частиною прийменниками,
прислівниками та, нарешті, такими частками, які рішуче не мали
ніякого значення. Він жив зовсім один. Ніхто ним не цікавився,
нікому не було до нього справи. Товариші його, найжалюгідніші
люди, були, очевидно, раді, що є людина гірша, а головне,
смішніша за них, і безжально жартували над бідним Акакієм

Акакійовичем. Він був істотою забутою, загнаною умовами життя
в якусь темну щілину, з якої для нього не було виходу. Він
здичавів від такого життя, розучився думати та говорити. У житті
таких маленьких людей дрібниці набувають перебільшено
великого значення, тому що саме життя зведене до одних
дрібниць. У цьому світі пошиття шинелі для Акакія Акакійовича
перетворюється в найрадіснішу подію у житті, а її втрата виростає
в колосальну трагедію, яка стає ще жахливішою від того, що
причина її незначна.
Трагедія Акакія Акакійовича – це трагедія бідної, пригніченої
людини в буржуазно-поміщицькому суспільстві, що живе в світі
тупих чиновників, дурних паперів і бездушних «значних осіб». Як
зазначає А.Нямцу, національні літератури розробили безліч
своєрідних «еквівалентів» шинелі Акакія Акакійовича, які
семантично і функціонально однотипні, їхня національна специфічність «долається» знанням реципієнтом літературного зразка.
Так на перифразі гоголівської «Шинелі». побудована новела
Акутагави Рюноске «Бататовая каша», повість Гото «Кліщі»,
типологічну подібність відчутно і в повісті Г.Мелвілла «Шинель».
Оригінальний варіант «радянського» Акакія Акакійовича
розробляється в «Шапці» В.Войновича.
Отже, уявлення про «маленьку людину» змінювалося
протягом всього 19 – початку 20 століть. Кожен письменник теж
мав свої особисті погляди на даного героя, але саме Гоголь дав
нове життя непомітному маленькому чиновнику, перетворивши
його в колосальний художній образ, який можна сміливо
поставити в ряд вічних образів світової літератури.
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Структурно-семантичні параметри парцельованих
комунікатів у мові творів Галини Тарасюк
У сучасній лінгвістиці тексту, як відомо, виявляється
загальна спрямованість на всебічне дослідження тексту і його
комплексний опис із позицій функціонально-комунікативного
підходу.
У сучасній українській літературній мові все більшого
поширення набуває явище парцеляції, що полягає у виділенні
відрізка речення в окрему самостійну частину, яка, однак, не
пориває семантичного і структурного зв'язку з реченням.
Реалізуючись у мовленні як комунікативна одиниця,
речення, на думку Ніни Гуйванюк, оформляється відповідно до
певного комунікативного завдання, тобто його граматична
структура підпорядкована меті повідомлення, а пристосування
граматичної структури речення до комунікативних потреб
мовця у певній ситуації мовлення є його актуальне членування
[1,с.225].
Парцеляція (від фр. parcelle — частка) — прийом
стилістичного синтаксису, що полягає в розчленуванні цілісної
змістово-синтаксичної структури на інтонаційно й пунктуаційно
ізольовані комунікативні частини — окремі речення.
Стилістичний акцент зосереджується саме на парцеляті
[2,с.164]. Для творчості Галини Тарасюк характерне
трансформування усної мови у прозу чи поезію. У її творах
можна простежити мовно-естетичні особливості, одиниці
тексту, що пов’язані з використанням засобів мовного
вираження, притаманних певному періоду розвитку художньої
літератури.
Семантичні різновиди парцельованих структур у
мовостилі Галини Тарасюк:
1. Зображення
обставин дії, актуалізації окремих
деталей, наприклад: А Тимофій стояв у кінці садиби. Колись
гарно прибраної й завжди доглянутої (3, с. 18).

2. Одиничні парцельовані речення можуть виконувати
функцію підтвердження думки основного речення, яке ставить
певне питання, певну проблему. Ставить так, що необхідне
підтвердження, напр.: Секрети секретами, заповіді заповідями, але
до всієї цієї мудрості, стратегії і тактики треба, аби поталанило
й на батьків. Для вдалого старту. Для престижу (3, с.15).
3. Оцінна семантика: Ти безум! Ласкава химера! Струс крові,
розуму стрес! (3, с.105).
4. Часова: А мами вже нема. Нема. Давно (3, с. 359).
5. Повторюючи думку, викладену в структурно основному
реченні,
парцельована структура посилює вагу висловлення,
використовуючи синоніми до слів, наявних в основній частині:
Попереду – фініш. Темний провал. Ніщо (3, с. 71).
6. Фігура градації: І проблеми свої воліла вирішувати сама. От і
вирішила. Сама. Як уміла. Наскільки розуму стачило. Без мене (3, с.8).
7. Для передачі емоційно-психічного стану персонажа: Мені
снився степ. Срібний, як море в ранковому промінні. І безконечний,
як море (3, с. 73).
8. Для ритмізації прози, створення в читача ефекту
"присутності", безпосередності відчуттів, на які зорієнтоване
зображення: Посеред саду, як посеред світу. Стою. Одна (3, с. 295).
Оскільки парцеляти письмового тексту завдячують своє
походження у першу чергу усному мовленню, то у творах Галини
Тарасюк вони широко представлені у монологах персонажів, у їхній
внутрішній мові. Проте у тексті вони нерідко набувають додаткових
стилістичних функцій, що використовує автор для експресивності
виразу думок, впливу на читача.
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Особливості перекладу діалогового мовлення оповідання
М.М. Коцюбинського «По-людському»
Проблеми оцінки перекладу художнього тексту, його аналізу,
розуміння та інтерпретації у процесі перекладу з позицій
адекватності та еквівалентності є на сьогодні надзвичайно
актуальними. Важливим залишаються й питання особистості
перекладча художньої літератури, особливо коли йдеться про
переклад з близькоспоріднених мов.
Наша стаття присвячена порівняльному аналізу двох
перекладів російською мовою діалогового мовлення оповідання
М.М. Коцюбинського «По-людському», здійснених одним
перекладачем А. Островським, але у різний часовий проміжок, що
дозволить оцінити майстерність перекладача у процесі роботи над
перекладом.
До ключових фрагментів художньої розповіді належать діалоги
як мовні характеристики, часто типізуючі, що набувають різних
композиційних функцій. За своєю стилістичною віднесеністю мова персонажів у перекладі переважно народно-розмовного плану і
свідчить про вдумливий добір А.Г. Островським вагомого слова.
У стилі просторічної народно-розмовної манери розповіді
перекладач розкриває психіку персонажа виразними засобами
адекватної стилістичної віднесеності, за допомогою різноманітної
системи прямих відповідників або синонімів – лексичних,
фразеологічних, синтаксичних – з поширенням (яке серце – какое
такое сердце) або скороченням, локалізацією тексту: …і що
всередині у чоловіка робиться… – буквальний переклад 1951 р.:
что у человека внутри делается, нарешті: …и что у человека
внутри – текст 1965 р. або: …а очі в нього так блищать, мов
жарини – а глаза у него так и горят, как угли – 1951 р., а глаза у
него так и горят, что угли – 1965 р.). Ось порівнювані контексти,
з яких ми беремо ці приклади: Посідаємо в холодку й почне він
говорити, почне оповідати, – про що вже він мені не розкаже! І
як люди по чужих землях живуть, і де які звірі водяться, і що

всередині у чоловіка робиться, яке серце, з чого кров та як вона
по жилах біжить. Говорить, а очі в нього так блищать, мов
жарини… а часом зіб’ється, запутається [1961, ІІ, 22]. //
Усядемся в тени, и начнет он говорить, начнет рассказывать, –
о чем он мне только не расскажет. И как люди в землях живут, и
где какие звери водятся, и что у человека внутри делается,
какое такое сердце, из чего кровь, и как она по жилам бежит.
Говорит, а глаза у него так и горят как угли… А иной раз
собьется, запутается [1951, І, 372]; …о чем он мне только не
расскажет!... и что у человека внутри, какое такое сердце, …
Говорит, а глаза у него так и горят, что угли… [1965, ІІ, 23].
Широкі стилістичні можливості синтаксичних структур
української та російської мов, зокрема й еліптичних, дозволяють
перекладачеві уникнути механічного перенесення конструкцій з
однієї мови в іншу, і, зважаючи на специфіку кожної з них,
надавати розповіді художньої виразності. Пор.: – Хіба ж ти досі
не бачив сього, адже ти зріс отут, разом з нами усіма… [1961,
II, 23]. // – Ты, что ж, до сих пор не видел этого, ты ведь рос
тут, вместе с нами всеми… [1951, I, 373; 1965, II, 24]. //
…вместе со всеми нами; Смішно мені з Карпа [1961, II, 23]. //
Смешно мне слушать Карпа [1951, I, 373; 1965, II, 24].
Спираючись на мовний матеріал оповідання М.М. Коцюбинського «По-людському» та його перекладу російською мовою,
здійсненого А.Г. Островським, визначили його основні функції –
комунікативну, емотивну, мислетворчу та естетичну. Цілком
адекватно відтворена діалогова форма мовлення персонажів
оповідання М.Коцюбинського, збережені усі особливості мовностилістичних засобів, елементи розмовного мовлення, синтаксичні структури та окремі вкраплення фразеологічних одиниць,
які надавали мовленню образності та яскравості оповіді.
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Метафора запаху як наскрізний мотив роману
П. Зюскінда «Парфумер. Історія одного вбивці»
Запах є досить звичним природним явищем, так само, як колір
або звук. Починаючи з давніх часів, запахи мали неабияке значення
в житті людства. Давні люди вірили, що пахощі рятують від злих
духів, приносять здоров'я і вроду. Запахи служили і служать
певними ароматичними кодами, основою для створення давніх
символів. З таким твердженням ми зустрічаємось і у романі
П. Зюскінда «Парфумер». Як зазначає Е. Венгерова, «в основі
художньо-образної системи роману лежить масштабна метафора,
що грунтується на спорідненості мистецтва парфумерії з іншими
мистецтвами» [2, с. 123]. Патрік Зюскінд вивів на сцену мистецтво
створення запахів – символічне мистецтво, обране письменником
саме для того, щоб підкреслити головний принцип «чистого
мистецтва», яке при цьому ніби тяжіє до реалізму. За допомогою
такої метафори автор поєднує глибоко особисті якості героя з
широкими загальнолюдськими проблемами. На крилах летючих
ароматів він підносить до космічних висот глобальні етичні
проблеми людства. Тому можна твердити про рідкісну
багатозначність тлумачень метафори запаху. Беручи до уваги
семантичне поле запаху, яке присутнє в романі, варто розглянути
мовне кодування нюху, власне «Парфумер» і являє собою
скарбницю нюхових образів. Запах у романі виконує символічну
роль, відбиваючи духовність людини. Гренуй народився серед
базарного смороду – це свідчить про низькі моральні якості, темні
думки, що були властиві його матері, дітовбивці. Дівчата, яких
убивав Гренуй, мали свіжий, приємний запах – свідчення того, що
їм були притаманні чисті думки, високі духовні поривання. Саме
цього був позбавлений герой роману. У крамниці парфумера
Бальдіні панували приємні аромати, купуючи які люди намагалися
відчути себе кращими. Дію ароматів можна порівняти з впливом
культурних цінностей на людину. Адже поваги заслуговує лише та

людина, яка розуміє, заради чого вона живе, знає, в чому сенс
людського буття.
Хоч люди й не завжди чутливі до запахів, однак не можна
заперечити, що в них приховано значну кількість інформації,
оскільки саме запахи інтимно пов’язані з людським тілом, з
роботою інтуїції, пам'яті й уяви. Насолода ароматом – метафора
володіння матеріальним світом в його найчистішому вигляді, на
межі переходу в небуття. Автор зображує свого героя Генієм,
спраглим до пошуків ідеального аромату – свого аромату.
Досягнення цієї мети повинно було б вивести його з власного, на
перший погляд, такого нікчемного, безпритульного існування до
раніше недосяжних висот справжнього повноцінного життя. Однак
Творіння убиває свого творця. Гренуя роздирають на шматки
злодії, вбивці, розбійники на тому самому Кладовищі невинних,
запах якого він надовго закарбував у пам’яті. Говорячи про
метафору запаху, слід звернути увагу на описи природи та побуту.
Їх небагато, але наявність значної кількості виразних деталей
сприяє створенню ефекту реальності місць та подій.
Постмодерністський роман П. Зюскінда розвінчує класичну модель
модерністського мистецтва, його міф про можливості мистецтва і
митця. В «Запахах» іронічно подається, за словами Б. Бігуна,
«ідеальна модерністська ситуація»: «парфумерне мистецтво тут
символізує мистецтво взагалі, а Гренуй – того «ідеального» митця,
що зміг би з’явитися на світ, якби хтось, ідучи за модерністськими
рецептами, виростив особу, де поєднались би основні вимоги
модерністської естетики, що висувалась до творчої особистості» [1,
с. 175]. Життєвий провал головного героя «Парфумів» є саме тією
відповіддю автора роману на конфлікт етики та естетики, який з
кінця XIX ст. був однією з центральних проблем світової культури.
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Блогосфера в системі масових комунікацій
Масові комунікації періоду інформаційного суспільства
трансформуються безперервно, змінюються їх цілі, завдання,
форми та види. Закономірно, що в Інтернеті з’явилась і стала
потрібною для обслуговування комунікативних завдань цільових
аудиторій така персональна форма мережевої комунікації, як блог.
Поняття «блогосфера» досить нове та зовсім невідоме багатьом
українцям, не існує єдиного погляду на його історію, типологію та
класифікацію, що детермінує актуальність та новизну проблеми.
Медіа-дослідники схиляються до думки, що принцип блогінгу
бере свої витоки з громадянської журналістики, яка ґрунтується
на персональній активності громадян, створенні ними власних
медійних Інтернет-ресурсів.
Дослідники блогосфери висувають різні версії появи блогів і
називають їхніми творцями різних осіб, проте достовірно відомо,
що термін weblog був вперше застосований засновником і
редактором Інтернет-щоденника Robot Wisdom Джоном Бергером
17 грудня 1997 р. Пізніше 1999 р. Пітер Мерхольц розклав слово
weblog на дві частини – «we blog»: «ми ведемо щоденник». В міру
розвитку блогів, а також можливостей Інтернет-ресурсів
з`являється соціальна мережа, яку назвали блогосферою. Цей
термін ввів Вільям Квік у 2002 р. [1]. Найвідомішими
дослідниками блогів є Д.Вайль, Х.Х’юітт, Д.Бурстейн, а серед
українських науковців – Б.Потятиник та М.Пуговський.
Головною відмінністю блогів від традиційних ЗМІ називають
інтерактивність: всі зв’язки є двосторонніми. Крім того, у блогах,
як і в інших нових медіа, відносини стали не просто масовими (що
діють за принципом “усе для всіх”), а персоналізованими [2].
Сучасний блогерський рух розвивається за двома напрямками:
щоденники і тематичні блоги. У щоденниках люди діляться
подіями з особистого життя, авторською творчістю (приклади
ресурсів: LiveJournal, MySpace). Такі блоги є засобом спілкування
з друзями, тому не становлять жодної публіцистичної цінності.

Найбільшу увагу привертають тематичні блоги, де їх автор
виставляє новини, що стосуються тематики, яка йому цікава і в
якій він добре орієнтується, наводить суб’єктивні міркування та
висновки [3]. Фахівець, який розробляє улюблену тематику для
чітко визначеної аудиторії, може подати змістовніший аналіз,
аніж традиційні ЗМІ, навіть вказати на помилки і неточності в
них.
Усього в Інтернеті на сьогоднішній час існує близько 200
мільйонів блогів, а 54% блогерів публікують інформацію в онлайн щодня. Найбільша кількість блогів нараховується у
соціальних мережах, таких як MySpace, Facebook, Hyves,
FriendFeed, крім того існують спеціальні мережі міні-блогів:
Twitter, Tumblr [2].
Хоча блогосфера має ряд позитивних сторін, однак на
нинішньому етапі можна говорити лише про масовий характер
даного явища та децентралізованість. На відміну від традиційних
ЗМІ, які є соціальним інститутом, блогосфера не включає поняття
суспільної відповідальності, дотримання етичних норм і медіазаконодавства, тому її інформація не є достовірною і приймається
лише на віру самим читачем. Питання відповідальності
залишається відкритим, хоча необхідно підкреслити, що саме
блогери почали викривати недобросовісних редакторів та
журналістів, виявивши таким чином більшу відповідальність [4].
Отож блогосфера – циркулюючий живий організм, який досить
стрімко розвивається і має широкі перспективи. Сподіваємося, у
майбутньому вона стане активним об’єктом медіа-студій.
Список літератури:
1.
2.
3.
4.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:<wikipedia.org/Blog >.
Нові медіа : зб. наук. праць / наук. ред. В. М. Лисенко. – К: Навч.
кн., 2011. – 92 с.
Пуговський М. Що таке блог? // Блогообіг [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: < http://blogoreader.org.ua/what-is-ablog/>.
«Блоги дополняют журналистику». Беседа с Кристофом
Нойбергером // Блогосфера [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: < http://www.goethe.de/wis/med/dos/jou/ru5421853.htm >.

Юлія Русаль
Науковий керівник – доц. Бузинська В.Є.
Буковинська говірка у мовленні носіїв
молодшого покоління. Фонетичний аспект
Покутсько-буковинський говір віддавна був об’єктом наукового
вивчення вітчизняних мовознавців. Серед них найбільш вагомий
внесок належить таким дослідникам, як І. Верхратський,
К. Кисілевський, Б. Кобилянський, Ю. Карпенко, Ф. Жилко, І. Матвіяс,
В. Прокопенко, М. Леонова, В. Лимаренко, К. Лук’янюк, К. Герман та ін.
Фонетика українських говірок Північної Букoвини вивчена ще
недостатньо, хоч діалектна специфіка мовлення виявляється тут
досить виразно. Саме на цій території збереглось чимало реліктів
слов’янської старовини, яких не відображають жодні письмові
пам’ятки. На цих землях, розміщених у самому центрі Європи,
протягом тисячоліть перехрещувались важливі торгові та воєнні
шляхи, стикались життєві інтереси різних племен і народів, багатьох
держав [4,с.120 ]. Усе це не могло не позначитись на розвитку мови
населення краю, детальне вивчення якої зараз дуже потрібне.
Особливо це стосується мовлення носіїв молодшого покоління.
Тому об’єктом нашого дослідження є молодіжне мовлення
села. Зокрема ми зосередили свою увагу на фонетичних
характеристиках, що складають специфіку у порівнянні з
літературною нормою.
У зібраних текстах ми помітили багато рис у системі
голосних. Деякі з них є характерними для покутсько–
буковинського говору [3, с. 90].
Фонема /і/
У говірці молодих людей ми помітили часте вживання
фонеми і , що виступає на місці фонем а, и, е, наприклад:
[сватан`і], [кол`ідор], [м`ін`і].
Фонема /и/
Ця фонема реалізується зазвичай як звук [и], та іноді можемо
спостерігати звук [и], наближений до е у ненаголошеній позиції,
наприклад: [пие рие жие ваjіш], [лие шилоси], [бачие ли].

Фонема /е/
Найчастіше ця фонема представлена звуками [еи], [ие], [и],
наприклад: [сибе], [типер], [дужие]
Інколи у говірці спостерігається перехід у позиції перед /і/
ненаголошеного [е] у [і], наприклад: [м’ін’і], [в’іс’іл’е].
Фонема /о/
На відміну від говірки людей старшого покоління, у розмові
молодих людей спостерігається „укання”, тобто фонема /о/
виступає у звуці [у]: [гуворити], [дудому], [субі].
Фонема /у/
У говірці села ми не спостерігаємо змін стосовно фонеми /у/,
тобто ця фонема у говірці села вживається так як і в літературній
мові, наприклад: [уж’е] ,[каж’ут], [ч’уж’оу].
Фонема /а/
Зміни, пов’язані з цією фонемою, нами зафіксовані не були,
наприклад: [казау], [купувала], [убирати].
Отже, зібравши тексти, протранскрибувавши їх за всіма
фонетичними ознаками, ми доходимо висновку, що мовлення
людей молодшого покоління є набагато біднішим, скупішим,
невиразним,
речення
здебільшого
еліптичні,
неповні,
незавершені, досить часто вони не несуть ніякої інформації, хоч
ці люди є достатньо освіченими, дехто з мовців( у яких були
зібрані тексти для аналізу говірки села) має вищу освіту.
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Версифікація Сильвестра Яричевського 1900-1909 рр.
Сильвестр Яричевський – багатогранна особистість: талановитий
поет, прозаїк, драматург, публіцист, педагог, громадський діяч.
Про його поезію писали М. Івасюк, М. Ласло-Куцюк, Б. Бунчук,
О. Любімова.
Мета нашої роботи – розглянути твори Сильвестра Яричевського
1900-1909 років і виявити основні характерні риси у зрізі метрики,
ритміки, строфіки та римування .
До означеного періоду творчості належать 114 поетичних творів.
Аналіз поезій показує, що в цей час С. Яричевський писав поетичні
твори лише у річищі силабо-тоніки. Серед них є як монорозмірні вірші
(95,6% – 109 поезій), так і різнорозмірні (4,4% – 4 поезії).
Монорозмірні вірші представлені двоскладовими (73,4%) і
трискладовими (26,6%) розмірами. Ямбом написано найбільшу
частину проаналізованих нами творів (70%), хореєм – 30 %.
Монорозмірний ямб характерний для 32 віршів (57%) : Я3 (3,1%), Я4
(37,5%), Я4ц (3,1%), Я5 (43,75%), Я6 (9,3%), Я6ц (3,1%);
різностоповий урегульований ямб – для 20 (35,7%) :
Я414141/Я4141414141 (5%), Я334334 (5%), Я4334 (5%), Я525252/Я5
(5%), Я5454 (5%), Я4343 (5%), Я6667 (5%), Я5552/Я6 (5%), Я443443
(5%), Я44442 (5%), Я5553 (5%), Я2444442 (5%), Я34444443 (5%),
Я4242
(10%),
Я5/Я4545
(5%),
Я424242424242/Я4
(5%),
Я5/Я64646464/Я535353/Я55553
(5%),
Я23333444/Я3-5
(5%);
різностоповий неврегульований ямб – для 4 (7,4%), а саме: Я1-6 (50%),
Я2-6 (25%), Я6-5 (25%). Монорозмірний хорей представлений 20
віршами (83,3%): Х3 (10%), Х4 (40%), Х5 (20%), Х6ц (30%);
різностоповий урегульований – трьома (12,5%): Х4242 (66,7%), Х4343
(33,3%); різностоповий неврегульований хорей лише один (4,2%) –
Х1-7. Трискладові розміри також відзначаються різноманітністю.
Серед анапестів є 6 монорозмірних (42,8%): Ан2 (33,3%), Ан3 (16,7%),
Ан4ц (50%), різнорозмірних урегульованих є 8 (57,2%): Ан223223
(37,5%), Ан2323 (12,5%), Ан4343 (50%). Серед амфібрахіїв –
монорозмірні (64,3%): Амф3 (22,2%), Амф4ц (77,8%) та різнорозмірні
урегульовані (35,7%): Амф4242 (40%), Амф44442 (20%), Амф4343

(20%), Амф444442/Амф4 (20%); різностоповим урегульованим
дактилем написано один вірш – Д3444444. Рідкісним у творчості С.
Яричевського даного періоду є пеон ІІІ (0,8%).
Незначну частину становлять поліметричні конструкції, які
представлені чотирма зразками: Я4/Ан4442 (25%), Я4/Амф4/Ан3
(25%), Амф4/Ан2 (25%) і Я544441/Х4242/Амф32442/Я41553 (25%).
97% творів С. Яричевського 1900-1909 рр. мають строфічну
будову. Є один фігурний вірш (0,8%). Домінують монострофічні вірші
(83,2%). Вони представлені широким спектром строф. У відсотковому
відношенні звернення поета до тієї чи іншої строфічної форми має
такий вигляд: двовірші (7,4%), терцини (4,3%), катрени (46%),
п’ятивірші (6,3%), шестивірші (20,2%), семивірші (7,4%), восьмивірші
(9,6%), десятивірші (1,06%), звертався інколи поет і до сонету (3,2%).
Майже всі твори означеного періоду римовані (99%): системне
римування охоплює 95%, несистемне – 5%. С. Яричевський
використовував усі види рим: чоловічі (12,8%) , жіночі (49,5%) ,
чергування чоловічих і жіночих (36,7%), чергування чоловічих,
жіночих і дактилічних рим (0,9%). Є один білий вірш.
Рими поета такі: точні – 82,4%, приблизні – 12%, неточні – 5,6%.
За частиномовною приналежністю рими розподіляються таким
чином: різнограматичні – 62,2%, дієслівні – 37,8%.
У поезіях С. Яричевського засвідчено також внутрішнє римування,
яке характерне для 3,5% проаналізованих нами творів.
Одержані дані увиразнюють наші знання про поетику
С. Яричевського, а також доповнюють картину вітчизняного
віршування початку XX століття.
1.

2.
3.
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Зображення життя англійської провінції в романі
Е. Бронте „ Грозовий перевал ”
Англійська письменниця Е. Бронте (1818 – 1848) в історію
літератури ввійшла як автор знаменитого роману „Грозовий
перевал” (1847), своєрідної панорами англійського життя, в якій
описані реальні обставини дійсності, зображене кохання в умовах
соціальної несправедливості та нерівності, приниження людської
гідності. Проблеми живих, реальних людей дуже актуальні для
тодішньої Англії: мова йде про право власності, про матеріальні
вигоди, які забезпечують стійке становище у суспільстві, про
шлюби за розрахунком, про становище жінки у суспільстві, про
роль релігії в житті конкретних людей, про відносини між
багатими і бідними.
При написанні роману авторка опиралася на саме життя, на ту
жорстоку буржуазну дійсність, яку реально сама спостерігала.
Письменниця критикує засади та моральні принципи
вікторіанської Англії, викриває примарну ідилію англійської
провінції, де вчинками людей часто керують жадібність, пияцтво,
жахливі махінації з грошима та жадоба помсти. В романі вражає
зіткнення мрії та дійсності, протистояння двох світів – жорстокого
Хіткліфа без роду і племені та зарозумілих мешканців
поміщицьких садиб. Герой мститься за свою зневажену людську
гідність і відкинуте кохання, а, здобувши багатство, грається
людськими долями, перетворює життя оточуючих на страшний
сон.
Переступаючи через суспільні закони і встановлені моральні
межі, Хіткліф доводить свою кохану Кетрін до божевілля і на
цьому навіть не думає зупинятися. Він отримує справжнє
задоволення, коли на його очах спивається брат героїні Хіндлі і
програє в карти все своє майно, радіє коли бачить як згасає Едгар
Лінтон через тугу за своєю улюбленою дочкою, яку Хіткліф

обманом видав заміж за свого каліку-сина. Авторка об’єктивно
доводить, що через холодний розрахунок, жагу помсти,
вивільнення лихих інстинктів і почуттів людина втрачає цілісність
душі, губить себе як особистість, занапащає своє життя. Так
стається не лише з Хіткліфом, але й з Кетрін, з Хіндлі. В той же
час герої, які намагаються відстояти своє почуття (Едгар, Ізабелла,
Хіткліф), теж неминуче терплять поразку, бо не можуть
протистояти суспільним стереотипам.
Авторка наголошує на впливі соціального середовища на
характери і долі героїв „Грозового перевалу”: люди стають
жертвами суспільства, де панують брехня, зрада, продажність.
Хіткліф ненавидить свого рідного сина, йому байдужі його
почуття, оскільки він потрібен йому лише як знаряддя для
реалізації плану захоплення землі Лінтона. Для всіх героїв
матеріальні потреби важливіші ніж моральні та духовні.
Атмосфера твору справді грозяна. Не випадково орендатор Локвуд
так говорить про маєток: „ Проклятий будинок. Його мешканці
такі негостинні, що їх варто було б на все життя залишити
наодинці ”[1, с. 14]. Авторка наводить читача на думку, що життя
англійської провінції – це типовий зразок порядків тогочасного
суспільства. Та все ж вона далека від всеохоплюючого песимізму:
долі героїв трагічні, їхні змагання з жорстокою дійсністю
закінчились поразкою, але юні Кеті і Гертон – це „нова Англія ”
яка приходить на зміну старому суспільству, може змінити власне
життя і вибороти своє право на щастя. Непростий шлях цієї пари
назустріч один одному – це доказ віри авторки у силу людського
почуття, здатного здолати соціальні перепони.
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Зрада як деструкція особистості: на матеріалі «майже
еротичної трагедії» «Химерна Мессаліна» Неди
Нежданої

Проблема популярності сучасної української драматургії та її
існування взагалі постає на сьогодні дуже гостро. Надія
Мірошниченко стверджує: «Авжеж, п`єси читають значно менше,
аніж прозу, не лише в нас, і це нормально. Але поглянемо на
факти: за останнє десятиліття було видано щонайменше з десяток
антологій п`єс і зо два десятки авторських збірок» [1, 134].
Важливими є монографії на основі докторських робіт з
української драми О. Бондаревої, М. Шаповал, Л. ОнишкевичЗалеської, О. Когут та ін.
Мотиви зради досить часто простежуються у творах сучасних
драматургів. Серед них можна назвати Анну Багряну («Є в
ангелів – від лукавого», «Над часом», «Рододендрон»), Світлану
Новицьку («Шинкарка», «Крейзі»), Софію Майданську («Зрада»)
та ін. Зрада розглядається у різних аспектах, виокремлюються її
види.
П`єсу «Химерна Мессаліна» Неда Неждана називає майже
еротичною трагедією. «На тлі імператорського Риму з його
інтригами, переворотами, фатальними пристрастями і вбивствами
проходить історія Мессаліни Валерії – однієї з найзагадковіших
жінок в історії, яка стала імператрицею у 16 і була страчена у 23
за нечувану навіть для Риму розпусту. Мессаліна у п`єсі – не
легковажна німфоманка, а складна трагічна героїня». Зрада у
цьому творі зображується як основний спосіб досягнення мети,
яка переважно полягає у прагненні до влади.
З першого погляду на образ Мессаліни одразу ж і найлегше
назвати її повією, яка вміє маніпулювати чоловіками завдяки
своїй принадності. Але її особистість надзвичайно сильна та
глибока. Зовсім молода жінка зуміла фактично тримати владу над
величезною імперією у своїх руках. Безперечно, робила вона це
не чесним шляхом, вдаючись до різних способів. Головне те, що
їй це вдалося. Мессаліна, зраджуючи всіх, хто перебував поруч із
нею, не зрадила самої себе. «Я ніколи не віддавалася з примусу. І
ніколи не буду. Немає нічого страшнішого за рабство в
ліжку…»[2, 115]. Йдеться не лише про фізичну зраду, а й про

моральну. Ця жінка ніколи не робила те, чого вона не бажала.
Якщо її можна звинуватити у тому, що вона зраджувала іншим,
то неможливо сказати, що вона зраджувала сама себе. Тому
Мессаліна і не зруйнувала свою особистість.
Цікавим є образ служниці Юлії, яка довгий час була
помічницею Мессаліни і найближчою до неї особою.
Вирішальним у її долі був вчинок господині. Саме той момент,
коли Месса віддала Юлію на розвагу молодим воїнам, став
вирішальним у їх подальших стосунках. Ненависть і бажання
помсти зародилися ще тоді і нікуди не зникли протягом часу.
Вони переросли у зраду Мессаліни її служницею перед
імператором. Тоді і стався крах особистості Юлії, вона знищила
себе і прирекла на трагічний кінець.
Ще трагічнішою є зруйнування особистості своїм власним
вибором, свідомою зрадою всіх людських моральних
принципів. Римський імператор Клавдій І вільно віддав себе у
руки жінки, став іграшкою і не претендував на власні рішення.
Вдавши одного разу із себе божевільного для того, щоб не
загинути, він так і не вийшов із цього образу, а зробив це своїм
способом життя. Знаючи про постійні зради Мессаліни, він
розповідав їй про те, що неодмінно повинен вбити жінку за
зв`язок з іншим чоловіком. Така поведінка є повною
деградацією людини, навіть за умови, що вона цього для себе
не визнає.
У творі ми маємо приклад чистого вірного почуття. Це
кохання колишньої коханки Клавдія Кальпурнії, яке вона
зберегла незважаючи на зруйновані стосунки між ними. Але
все-таки вирішальними у долях всіх героїв є заздрість і
ненависть, які штовхали їх на зраду. Далі, як наслідок, вже була
деструкція особистості, втрата самого себе і неможливість щось
змінити у майбутньому.
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Сіквел як метажанр: сучасний англійський досвід
Сіквел (з англ. Sequel – продовження) – це твір-умовне
продовження,
який
описує
ситуації,
що
безпосередньо
відштовхуються
від
події
першотвору.
Як
правило,
використовуються другорядні сюжетні лінії попередньої роботи, або
додаються нові конфлікти, що породжують нові сюжетні вектори.
Розрізняють такі види сіквелу: тріквел, квадріквел, пріквел, мідквел.
Поняття „сіквел” виникло на початку XV ст. Сьогодні цей термін
широко використовують у різноманітних сферах мистецтва,
літератури, кінематографу, реклами, іграх.
Проблему сіквелу в літературі порушив М.Й. Веллер, вважаючи
першим твором цього жанру „Енеїду” Вергілія як продовження
„Іліади” Гомера. Дослідник запропонував ввести термін „пост-їда”,
що, з одного боку, є жартом, а з іншого долею правди: „Вони
експлуатують чужі образи, живляться чужим світом, базуються на
чужому світосприйнятті. Це разові „абищиці” на вимоги сьогодення,
варіації імпровізатора на теми класичної музики. Вони вторинні по
суті – завжди програючи оригіналу по силі; нове слово відсутнє,
світовий простір мистецтва нічим не збагачений” [5].
Порушує питання сіквелу і О.В. Червінська, торкаючись інших
проблем, пов’язаних з ним. Вона стверджує, що сіквел – це певна
формальна змістовна матриця, в яку вкладається авторський задум;
пролонгація успішного класичного художнього зразку. Сіквел являє
собою вже якісно іншу „класику”, яка і дає насправді найбільш
точне уявлення про специфіку реального образу сучасного світу [4,
с. 87].
Варто звернути увагу на жанрову специфіку сіквелу, адже
продовження не завжди передбачає збереження задуму, роду і змісту
першоджерела. Може залишитись щось одне, якась деталь,
наприклад, герой, а все інше буде змінено, чи, навіть, продовження
руйнує попередній жанровий формат. Вважати сіквел метажанром
цілком доцільно і також ще й з тих міркувань, що він може являти
собою концентрацію особливостей різноманітних жанрів.

Словникове визначення метажанру: (грец. meta: після, через і
genos: рід, вид) інтерпретує явище як позародовий жанр, що
охоплює інші жанрові форми [2, с. 30]. Метажанр за
Н. Лейдерманом є провідною жанровою формою, що позначається
принциповою спрямованістю змістовної форми; вона притаманна
цілій групі жанрів, поєднаних семантичною родовою спільністю
[див.: 1, с. 28]. Таким чином, питання сіквелу може розглядатися
як проблема метажанру. Відповідно відкривається інший бік
даного явища в літературознавстві та можливість спостерігати за
грою зі змістом і жанром першотвору у продовженні.
Прикладом метажанрової природи сіквелу є роман „Місіс де
Уінтер”, англійської письменниці Сюзен Хілл, що став сіквелом до
відомої книги „Ребекка” (1938) Дафни Дюмор’є, яка опанувала
жанр психологічного трилеру [3]. У цьому творі також
прослідковується певна збіжність з романом „Джен Ейр”
Шарлотти Бронте. А Філліс Джеймс, британська письменниця,
написала детективне продовження на роман „Гордість і
упередження” Джейн Остін – „Смерть приходить в Пемберлі”.
Сучасний англійський досвід доводить актуальність подібного
способу створення нового літературного тексту.
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Аліна Скрипкар
Науковий керівник – доц. Попович Н.М.
Іменники, прислівники та займенники з кількісним
значенням у творах Є. Ярошинської
Категорія кількості – одна з філософських категорій, знайшла
специфічне відображення в математичному мисленні, але разом з
кількісним математичним мисленням варто розглядати кількісний
бік мовного мислення, в якому об'єктивно існуюча кількість
утворює мовну категорію.
В українському мовознавстві немає праць, у яких би проводився аналіз квантитативів як окремої групи слів, трапляються
лише фрагментарні розвідки. На грунті української мови про
подібні одиниці згадується в працях К.Г. Городенської,
І.Р.Вихованця, В.І. Дмитрука, О.К. Безпояско, Г.Є. Завистовської,
С.О. Швачко, Л.С. Рабанюк, Н.М.Попович та ін.
У нашому дослідженні ми будемо акцентувати увагу на
кількість, що виражається іменниками, прислівниками та
займенниками.
Іменник, представляючи у мовній дійсності предмет, разом з
тим виражає відношення до його кількісної визначеності, тобто
до розрізнення кількості предметів: одиничного (один предмет) і
множинного (більше як один) [5, 45]. В. І. Дмитрук зазначає, що
іменники виражають вказівку на предметність, а отже, і кількісна
семантики передається опредмечено [3, 6].
У творах Є. Ярошинської нами виявлено такі іменники з
кількісним значенням, як сотка, пара, десятина та іменник рій у
значенні незлічено великої кількості, напр.: - До чого сих цвітів
потрібно? – говорив не раз брав паличку і, махаючи нею, зривав
головки соткам квіток [4, 56]; За пару день була Одарка цілком
здорова [4, 31]; Ти хоч би і хотіла рушитись, то не можеш, бот
и прикована до землі, але я маю пару крилець, котрі мене до моєї
вітчизни віднесуть [4, 134]; Після права належаться вам
десятина найденої суми – сказав, дивлячись на обох хлопців, –
але що ви були такі чесні і не затаїли її цілком для себе, то я дав
вам четвертину, шоб улегшити для вас дорогу у житті [4, 51];
Через поляну летів цілий рій мотилів [4, 70].

Прислівників з кількісним значенням у творах Є.Ярошинської
виявлено небагато, напр.: а) із значенням багато: До того мали
ще багато грошей, поля, лісів та всякого добра [4, 22]; б) із
значенням мало: Та родичі мали з них мало втіхи, але не тому,
що вони були лихі або неслухняні, ні діти були добрі та слухняні
лиш неросли ні трошки [4, 138].
Займенникові слова в сучасній лінгвістичній теорії
трактуються неоднозначно, що пов'язується із специфікою
вираження ними лексичних значень. Українські мовознавці такі,
як І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, М.В. Леонова, М.Я. Плющ
окремо виділяють займенники з кількісним значенням, а такі
мовознавці, як І.К. Білодід, М.А. Жовтобрюх, Б.М. Кулик та
автори підручника “Сучасна українська літературна мова” за
редакцією А.П. Грищенка не виділяють окремо займенники з
кількісним значенням.
У творах Є. Ярошинської нами зафіксовано приклади
займенників з кількісним значенням у діалектній формі. Напр.:
займенник кілько (у значенні скільки): Кілько праці, кілько
труду коштував єго сей диплом [4, 73]; кілько то (у значенні
скільки то): Ти немала нічого злого на думці, як завішувала мені
коралі на шию, а кілько то гризоти повстало з того [4, 43];
діалектна форма кількоро (у значені скільки): На другий день
рано вийшов з сестрою на подвір’я, де вони вздріли кількоро
дітей, що приглядалися їм цікаво [4, 73].
Отже, у нашому дослідженні іменники становлять ядро
кількості, а периферію – прислівники та займенники.
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Анастасія Сливка
Науковий керівник – доц. Дащенко О.І.

Аналіз перекладу повісті Івана Франка
«Борислав сміється» російською мовою
При перекладі художньої літератури в тій або іншій формі
завжди виникає завдання – зберегти індивідуальну своєрідність
даного оригіналу. Маючи перед собою завдання точно перекласти
оригінал, перекладач, залежно від ступеня його професійного
розвитку, переборює більші або менші складнощі в процесі творчої
роботи над стилістикою, образною системою тексту.
Звернемось до перших сторінок повісті Івана Франка
«Борислав сміється» та до їх російського варіанту.
1. Сонце досягло вже полудня. Годинник на ратушевій вежі
вибив швидко і плачливо одинадцяту годину. Від громадки
веселих, гарно повбираних панів-обивателів дрогобицьких, що
проходжувалися по плянтах коло костела в тіні цвітучих
каштанів, відділився пан будівничий і, вимахуючи блискучою
паличкою, перейшов через улицю до робітників, зайнятих при
ново розпочатій будові [2, с. 11].
1. Солнце уже достигало полудня. Часы на башне ратуши
быстро и жалобно пробили одиннадцать. От кучки веселых,
нарядных дрогобычских господ-обывателей, гулявших возле
костела, в тени цветущих каштанов, отделился господин строитель и, размахивая блестящей тросточкой, пересек улицу, направляясь к рабочим, занятым на только что начатой стройке [2, с. 7].
Не є секретом, що будь-який текст, створений Іваном
Франком, включає чималу кількість діалектних форм слів і
зворотів, побудованих з порушенням норм української граматики.
Така особливість створює певні труднощі для інтерпретації змісту
і форми сказаного – не тільки тому, що не завжди зрозумілі мовні
одиниці треба правильно сприйняти, осмислити і витлумачити, а
ще й тому, що сам стиль в такому випадку важко піддається
відтворенню у рядках перекладного тексту. Зазвичай інтерпретатору не вдається зберегти всіх відтінків значення та
особливостей формальної організації текстів тканини вихідного

твору. І це абсолютно закономірно, більше того – цілком
відповідає нашим очікуванням.
З перших рядків повісті зустрічаємось як з легкими трансформаційними прийомами, так і з значними (такими, що помітно
змінюють будову цілого абзацу або кількох абзаців) формальносемантичними зсувами, які відбулися в процесі перекладу.
Інверсія (перестановка слова уже) є навіть у першому реченні.
А далі привертають нашу увагу зміни значно помітніші й
структурно більш значущі на всіх рівнях лінгвістики тексту. Це і
перебудова словосполучення (на ратушевій вежі / на башне
ратуши), яка зумовлена об’єктивно – різницею в синтаксичних
системах контактуючих мов; і опущення лексеми при передачі
словосполучення одинадцята година словом одиннадцать; і
заміна лексеми плачливо не цілком еквівалентним їй словом
жалобно; і друге по рахунку «згортання» словосполучення в одну
лексичну одиницю (гарно повбирані / нарядные); і зміни
структури речення, при якій на місці підрядної частини складної
синтаксичної одиниці з’явиться дієприкметниковий зворот (що
проходжувалися … біля костела / гулявших возле костёла); і
вилучення лексеми діалектного забарвлення (випало слово
плінти / плінта); паралельно з синонімічною заміною палички
на тросточку (що, до речі, точніше), і зняття ефекту «не
літературності» мови автора – через неможливість відтворити
«неправильне» українське улицю (на місці вулиці). Переклад
виглядає значно більш «облагородженим», «причесаним», ніж
текст оригіналу.
На нашу думку, перекладачеві повісті «Борислав сміється» Івана
Франка Є.Мозольковій у цілому вдалося відтворити лексикосемантичний та стилістичний склад художнього твору
Список літератури :
1. Франко І.Я. Борислав сміється. Захар Беркут : [повісті] / Франко І.Я.
– Львів : Каменяр, 1990. – 352с.
2. Франко И. Я. Борислав смеется : [Текст] / Франко И. Я.; [пер. с укр.
Е. Мозолькова]. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 240 с.

Любов Смолдирева
Науковий керівник – асист. Ю. Г. Мельничук
ЗМІ під час виборів: проблема правових та етичних
стандартів (роздуми на прикладі мас-медіа Буковини)
Журналістика, за визначенням А. Москаленка [5, 8], набуває
найбільшої соціальної концентрації та спрямованості в часи
найвищої громадянської активності суспільства, до яких,
безперечно, належать вибори. Саме в зв’язку з цим найвиразніше
виявляється «корінна властивість преси – зміцнення її взаємодії з
громадською думкою, тобто те, що називається соціальним
розголосом преси» [5, 306]. Фундаментальних досліджень щодо
специфіки діяльності ЗМІ під час виборів небагато. Можливо, це
пов’язано з тим, що на цей період вступають в силу інші принципи
– піару та реклами.
Чи не найкоротший шлях кандидата до виборця – через
телебачення, радіо, газети. Метою роботи є спроба відповісти на
питання: наскільки вільною й професійною є преса під час виборів;
як дотримується букви закону; чи керується принципами та
нормами журналістської етики. Об’єкт аналізу – вибори до
місцевих рад в Україні 31 жовтня 2010 р. та їх відображення в ЗМІ
Чернівецької області.
Як відомо, принципи правдивої, об’єктивної, неупередженої,
збалансованої подачі інформації реалізуються на рівні редакції і
журналіста. Ставлення до явища віддзеркалюється у відборі відображуваного. І журналіст повинен виступати не як провідник
певної політичної сили, а як представник громадськості, яка має
право отримати якнайбільше інформації про всі політичні сили, що
беруть участь у виборах, – зазначають В. Іванов, В. Сердюк,
характеризуючи норми журналістської етики в період виборів [3,
170].
Закон дає журналісту право відмовитися від виконання редакційного завдання, якщо воно пов’язане з порушенням
законодавства, недотриманням плюралізму та збалансованості
думок, чесності та ін. Етичний кодекс українського журналіста
гласить, що працівника ЗМІ не можна в службовому порядку
зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить
його власним переконанням та принципам. За твердженням

В. Здоровеги, сама природа професії вимагає правдивості й
об’єктивності [2, 54]. Але фактори цікавості, об’єктивності,
аргументованості в журналістиці виборчого часу тьмяніють перед
іншими установками. Політики та їхні штаби намагаються
приховати «темні» сторони, видаючи «на гора» лише позитив та
продукуючи інформаційні приводи. ЗМІ «купуються» на
інформаційний привід для забезпечення права споживача на
отримання інформації. І коли більша частина газетної площі
відведено під виборчі матеріали, а не двадцять відсотків, як вимагає
закон, спробуй довести, що це порушення: редакція вважає
матеріали аналітикою, а не політрекламою. Науковці І. Буркут та
О. Колесников взагалі відносять ЗМІ до інформаційно-комунікативних технологій [1, 18], аналізуючи їх роль у виборах. В окремих
ЗМІ простежується тенденція агітації за певну політичну силу, деякі
керівники ЗМІ використовують їх як власний агітмайданчик. Хоча
на законодавчому рівні журналісту не заборонено балотуватись на
виборах і одночасно виконувати професійні обов’язки, фахівці з
журналістської етики вважають, що професійний статус журналіста
вимагає на час боротьби за мандат припинити професійну
журналістську діяльність [3, 180].
Тому робимо такий висновок: хоча ЗМІ демонструють численні
порушення чинного законодавства, принципи та етичні норми
власне журналістики незмінні – вона не може ставати
безпринципною залежно від важливості будь-яких кампаній.
Безумовною вимогою під час виборів є об’єктивна, неупереджена,
збалансована подача інформації про позиції різних політичних сил
для забезпечення права аудиторії знати правду, реальний стан
речей, намірів, виконання обіцянок.
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Надія Срайчук
Науковий керівник – доц. Бережан-Маркуляк Л. В.
Мистецькі рецепції у творчості М. Т. Рильського
Мистецтво завжди відігравало велику роль у формуванні
творчої особистості багатьох письменників. Родинне та шкільне
виховання, атмосфера дружніх товариств, власні моральні
цінності, палке захоплення різними видами мистецтва безперечно
впливають на формування мистецьких рецепцій у творчості того
чи іншого митця. Які фактори впливали на розвиток захоплення
мистецтвом? Які ж мистецькі рецепції відображаються у
творчості Максима Рильського? У який період творчості
відчутний найбільший вплив мистецтва на становлення творчої
особистості поета? Відповіді на ці питання є метою нашого
дослідження.
З раннього дитинства М. Рильського оточували люди, які не
могли уявити свого життя без мистецтва. Спочатку це був батько,
Тадей Розеславович, згодом Микола Віталійович Лисенко, учителі
гімназії ім. В. Науменка, товариші та багато інших людей, які
відіграли велику роль у житті майбутнього митця. Пізніше у своїх
поезіях поет неодноразово згадає про них, як про людей, які
допомогли стати йому на шлях мистецтва слова.
М. Рильський був представником «грона п’ятірного». Він
досконало знав нюанси античної літератури та вплітав її елементи
у свою творчість, як прекрасний зразок класичної манери
написання поезії [1, с. 13]. Саме тому у його поезіях є так багато
елементів античності, що особливо простежується у ранній період
творчості поета. Неабияку роль у житті поета відігравало музичне
мистецтво, яке стало невід’ємним елементом творчої свідомості
поета. Ще в ранньому дитинстві М. Рильський познайомився із
видатним композитором М. В. Лисенком, який замінив хлопцеві
батька, прищепив йому любов до музичного мистецтва. Не
випадково М. Рильський неодноразово згадує ім’я класика
української національної музики. Крім того, поет дуже часто
звертається до образів видатних композиторів. Як світового, так і
вітчизняного музичного мистецтва. Серед них – В. Моцарт,
Л. Бетховен, Б. Лятошинський, Л. Ревуцький та інші. Максим

Тадейович товаришував із багатьма музичними діячами:
хоровими диригентами, співаками. Він захоплювався їхнім
талантом, саме тому у поезіях ми часто зустрічаємо їхні імена.
М. Рильський цікавився також і театральним мистецтвом. Ще
живучи у М. Лисенка, він бачив на сцені, різні вистави трупи
М. Садовського, що закарбувалася у його пам’яті. У зрілому віці
поет слідкуватиме за бурхливим життя театру корифеїв, часто
відвідуватиме їхні спектаклі. Написав М. Рильський низку поезій,
присвячених українським театральним діячам, у яких щиро
захоплюється їхньою грою та пише про театральне мистецтво як
про невід’ємну частину культури в цілому. У мистецтвознавчому
доробку М. Рильського є кілька статей, присвячених театральній
діяльності акторів, драматургів. Важливе місце у творчості
М. Рильського
посідають
поезії-присвяти
письменникам,
представникам української та світової літератури: Т. Шевченкові,
І. Франкові, Лесі Українці, О. Пушкіну, А. Міцкевичеві. Це далеко
не повний перелік імен, до яких звертався поет .
Якщо у ранньому періоді творчості поета ми спостерігаємо
захоплення античною класикою, то пізніше М. Рильський
торкається всіх видів мистецтва, якими захоплювався. А в останніх
збірках поета «Троянди й виноград» (1957), «Голосіївська осінь»
(1959), «Зграя веселиків» (1960), «В затінку жайворонка» (1961),
«Зимові записи» (1964) тема мистецтва – одна з найулюбленіших.
Згадані збірки є ліричним підсумком того, що побачила і
осмислила за своє життя мудра людина – М. Т. Рильський. Там
присутні конкретні образи прекрасних людей, в тому числі й
митців, роздуми про працю, красу, мистецтво
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Іванна Стеф’юк
Науковий керівник – проф. Мельничук Б. І.
Особливості мемуаристики Марка Черемшини
«Мемуаристика (автобіографії, записки, листи, щоденники та
ін.) приваблює увагу дослідників безпосередністю вражень,
документальністю, історичною достовірністю, фотографічністю, хронікальністю тощо» [2, с. 34]. Серед переваг мемуарного жанру перед белетристикою та науковими дослідженнями
Д. Чижевський називає те, що мемуаристика висвітлює
«суспільно-політичні, економічні, духовно-культурні проблеми
життя нації через суб’єктивність конкретного сприйняття, яке
є опозиційним до офіційної ідеології або ж проливає світло на ті
чи інші факти, вчинки, які спричинилися до загальних або ж
особистісних людських драм» [3, с. 354].
Мемуаристика як явище літератури цікавила науковців
передусім як фактографічне джерело, свідчення про події або
безпосереднього учасника, або ж спостерігача. Першими дослідниками української мемуаристики були історики І. Калинович,
І. Кревецький, І. Крип’якевич, І. Огієнко та філологи В. Дорошенко, М. Слобода, О. Назарук, Я. Мельничук, М. Федунь.
«Щоденник (Листопад 1914 – січень 1915)» Марка Черемшини – цінне документальне джерело як для літературознавців,
біографів Марка Черемшини, так і для істориків загалом, оскільки
в ньому представлено погляд громадського діяча, правника та
письменника на перебіг Першої світової війни в Галичині та
специфіку кожної з політичних сил. Варто також зазначити, що
політичні сили в цей період на Прикарпатті періодично
змінювалися, про це Іван Семанюк (Марко Черем-шина) детальніше розповідає у збірці новел «Село за війни».
«Щоденник» Марка Черемшини можна кваліфікувати (за
класифікацією Д.Чижевськиого) як розповідь українця про ситуацію в Україні, фрагментарні спогади (не епічне полотно), записи
здійснені в момент спостереження і тоді ж упорядковані, роль
автора в подіях активно-пасивна (не в усіх подіях оповідач був
безпосереднім учасником).

Мемуаристика Марка Черемшини наводить факти з історичного та суспільно-політичного розвитку Прикарпаття в час
повного ідеологічного роздоріжжя, тобто в той період, коли
політична влада в краї могла змінюватися по двічі-тричі на
тиждень. Оскільки аналізовані нами записи позбавлені структурної завершеності, то дослідники О. Гнідан та Р. Кірєєва вважають.
що опублікований "Щоденник" є лише частиною мемуаристики, і
всю мемуарну спадщину дослідникам-черемшинознавцям ще належить відшукати.
Історик М. Васильчук, який оприлюднив та дослідив схожий
документ – «Літопис спостерігача: щоденник Володимира Глинського 1916-1920 рр.», порівнює між собою обидва щоденники і
приходить до висновку, що можна помітити «… дуже схожий
підхід до висвітлення подій (короткі дані, без глибокої деталізації, лише подекуди ширші описи). Зауважується тематична
спорідненість (описи пересування війська, фіксування звісток про
якісь трагедії тощо). Досить помітним є мілітарний мотив» [2].
Літературознавець Я. Мельничук зазначає: «… категоричні
закиди, що О. Кобилянська, а також В. Стефаник, Марко Черемшина обминули «подієву» сторону Першої світової війни,
обмежившись змалюванням долі селянина як мимовільної
жертви, видаються неправомірними» [4]. З цим не можна не
погодитися, бо „Щоденник” Марка Черемшини якраз цьому
підтвердження.
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Світлана Стрілець
Науковий керівник – доц. Агафонова А. М.
Експресивна лексика у структурі публіцистичного тексту
(на матеріалі публіцистики М. Зерова)
Вибір слова в тексті зумовлюється багатьма різноплановими
семантично-стилістичними причинами, що випливають із
характеру стосунків між окремими компонентами лексичної
системи сучасної української мови. Завдяки цим стосункам
створюється надзвичайно багато можливостей стилістичного
розмежування слів [2, с. 55].
Публіцистичний стиль виробив свої специфічні мовні ознаки,
зумовлені сферою його використання – громадсько-політична,
суспільно-культурна, виробнича діяльність. Мова цього стилю
відзначається ясністю, точністю, виразністю за рахунок поєднання
елементів наукового, офіційно-ділового, художнього стилів:
виклад, з одного боку, логічний, з іншого – насичений художніми
тропами та іншими засобами емоційного впливу на читача або
слухача. Серед головних мовних особливостей публіцистичного
стилю відзначаються використання спеціальної термінології і
емоційно забарвленої лексики, поєднання стандартних і
експресивних засобів мови. Оскільки об’єктом публіцистичного
стилю є явища усіх ділянок життя – від картинок побуту до подій
історії та світової політики, перед авторами таких творів завжди
стоїть потреба пошуку оптимальних засобів упливу, зокрема
пошуків експресії. У мовному оформленні критичних статей,
лекцій та нарисів Миколи Зерова фіксуємо чимало емоційно
забарвлених слів. Найбільш продуктивними є слова, які
позначають певні почуття і містять емоційний елемент уже в
основному значенні: Цікаві історичні уявлення Богдана
Залеського: він ненавидить Богдана Хмельницького, називаючи
його лотром (1, с. 113); Інтимна лірика тих часів тільки
поглиблює ці жалібні трени громадянина (1, с. 482); Недарма ж і
свою „Слобожанщину” закінчив він образом старого лебедя, що,

прагнучи тільки волі й спокою, з жахом ховається від таких же,
як сам, лебедів і нарешті умирає з самотньою, непривітаною,
без відгоміну полишеною піснею („Лебідь”) (1, с. 321).
Такі апозитивні конструкції, виступаючи у ролі художнього
засобу мови, допомагають виявляти позитивне чи негативне
ставлення мовця до висловленого. Напр.: Доживаючи свого віку в
кубинцях, цей поміщик-хлібосол був великим аматором
мистецтва і взагалі людиною на ті час досить культурною (1,
с. 20). Перед нами декласований інтелігент-різночинець, що
всупереч ходу історії намагається закріпити свій зв’язок з
певною суспільною групою, витворюючи собі історичногромадську фікцію несхлопілих, неспанілих дітей України (1, с.
189). У даному випадку емоційність слова досягається ще й його
іншомовним походженням. Такий прийом своєрідного
„інтелігентного глузування” підкреслює ерудицію М.Зерова та
його інтелігентне походження.
До цієї ж групи ми відносимо слова, які виражають якісну
оцінку предметів, явищ дійсності, осіб та стану й почуттів
людини: В „Лялечці” Коцюбинського ми стежимо за грозою, як
вона відбивається в сприйнятті самотньої та зденервованої
учительки (1, с. 534). Це не „реабілітація тіла”: аскетична етика
ще не встигла закорінитися в поганському світі (1, с. 431).
Таким чином, експресивна лексика сама собою, а зокрема у
публіцистиці М.Зерова, стилістично досить виразна, емоційна,
що й дає змогу авторові вдаватись до емоційної лексики за
найрізноманітніших
обставин
мовлення
і
з
певною
комунікативно-стилістичною
1.
2.
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Перекладацькі трансформації у романі М. О. Шолохова
«Піднята цілина»
Переклад – невід’ємна частина духовної культури кожної
країни і її народу. Переклад не можна зрозуміти, а тим більше
науково визначити, якщо його не розглянути з погляду його
мовної суті. Художній переклад є особливим різновидом
міжкультурної комунікації, в основі якої лежить певна система
вербальних форм, що несуть в собі смисл та значення, виражені
засобами однієї мови (мови оригіналу) та перекодовані у іншу
(мову перекладу) шляхом різноманітних трансформацій, які
торкаються всіх рівнів контактуючих мовних систем.
Проблема перекладацьких трансформацiй є однією з
найактуальнiших проблем в сучасному перекладознавствi. Для
того, щоб вірно вiдтворити змiст іншомовного тексту, перекладачi
вдаються до різноманітних трансформацiй, якi спричиняють
часткову або повну змiну структури речень оригiналу.
Найпоширенішою є класифікація А. Паршина, який виокремлює такі види трансформацій, як: лексичні, граматичні та
лексико-граматичні.
Лексичні трансформацiї застосовуються при перекладі в тому
випадку, якщо у вихідному тексті зустрічається нестандартна
мовна одиниця на рiвнi слова.
Виділяються наступні лексичні прийоми перекладу: 1)
транскрипція i транслітерація; 2) калькування; 3) лексико-семантичні замiни; 4) конкретизація; 5) генералізація; 6) модуляція або
значеннєвий розвиток
Ми розглядаємо види трансформацій, що застосовуються при
перекладі роману М. Шолохова «Піднята цілина».
Калькування: А я гаду-собственнику до этого час говорил про
мировую революцию и коммунизм! [1, с.127] / Я гаду-власникові
до цього годину говорив про світову революцію і комунізм! [2,
с.109].
Ми бачимо, що перекладач сполуку слів гаду-собственнику

перекладає гаду-власникові, знаходить певний відповідник, тобто
калькує значення. Лексичні трансформації надзвичайно важливі
для перекладу в цілому. За їх допомогою ми передаємо вихідну
одиницю тексту одиницею мови оригіналу найбільш точно.
Граматичні трансформації полягають у перетворенні структури
речення в процесі перекладу у відповідності з нормами перекладної мови. До граматичних трансформацій відносяться: синтаксичне уподібнення; членування речень; об’єднання речень;
граматичні заміни; опущення й доповнення;
Граматичні заміни: Дело чуть не дошло до рукопашной [1, с.
88] / Справа мало не дійшла до рукопашної [2, с. 64].
Ця трансформація характеризується розбіжністю роду у
мовах, в російській дело – середнього роду, а в українській справа
– жіночого роду. При перекладі з української російською й навпаки такий тип трансформації переважає та дозволяє адекватно
відтворити зміст.
До лексико-граматичних трансформацій відносяться:
антонімічний переклад, експлікація (описовий переклад) і
компенсація. Експлікація (описовий переклад): Не размахиваясь,
тычком он ударил Лаптинова в лицо и вышел, хлопнув дверью, не
глянув на упавшего у притолоки старика [1, с. 102] / Не
розмахуючись, просто ткнувши рукою, він ударив Лаптинова в
обличчя і вийшов, грюкнувши дверима, не глянувши на старого,
що впав коло одвірка [2, с. 80]. За допомогою експлікації можна
передати значення будь-якого безеквівалентного слова в
оригіналі: тычком, а у перекладі просто ткнувши рукою.
Можна засвідчити, що завдяки використанню перекладачем
трансформацій читачі України зможуть насолоджуватись твором
російського письменника Михайла Шолохова «Піднята цілина».
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Людмила Тимощук
Науковий керівник – проф. Антофійчук В. І.
Євангельський контекст
романної прози Романа Іваничука
Як автор історичних романів, письменник Р. Іваничук послуговується різними джерелами, які допомагають йому не тільки
відтворювати події певної епохи, а й крізь їх призму порушувати
різні проблеми нашого сьогодення. У таких творах, як "Орда",
"Євангеліє від Томи", "Смерть Юди" та ін. постає цілий комплекс
ідей і подій новозавітного походження. З одного боку, письменник відтворює картини євангельських історій, а з іншого, – накладає їх семантику на наш час або проектує морально-психологічну
сутність біблійних оповідей на українське минуле.
Роман "Орда" – це значною мірою твір-узагальнення, у змістовій структурі якого відчувається історична умовність. За жанрово-стильовими ознаками його можна кваліфікувати як химерний роман, в якому поєднуються фантасмагоричність і реальність, картини народного життя і фольклорної фантастики. Проблема гріха і спокути – одна з головних у романі. Вона пов’язана
передусім з образом протоієрея Єпіфанія, сповідника гетьмана
Мазепи. Він став мовчазним свідком неймовірно жорстокої розправи царського війська над беззахисними батуринцями, за що
згодом прирівняв себе до євангельського христопродавця. Зрештою після тривалих особистих випробувань отець Єпіфаній усвідомлює, що його власне спасіння неможливе без порятунку усієї
нації.
Роман Р. Іваничука "Євангеліє від Томи" (1993 –1994), жанровий
підзаголовок якого ("апокрифічний") декларує принципово оригінальну семантико-естетичну сутність авторського задуму. У своєрідному "заспіві" роману, побудованому на часовій інверсії, письменник стверджує змістову домінанту своєї концепції, зорієнтованої
на заперечення канонічних євангелій, які, на думку заголовного
персонажа, спотворюють істину. Для розуміння концепції роману
важливий прийом ретроспективної розповіді, який дозволяє пись-

менникові поєднувати, "спресовувати" численні часові контексти,
актуалізувати події майже двотисячолітньої давнини з погляду
сучасних національно-ідеологічних процесів. Однак роман
"Євангеліє від Томи" – це не просто "інформація" про давні події.
Розповідь п’ятого євангеліста – це художнє дослідження руху
окремої особистості, тому що створенню справжнього, як вважає
герой, євангелія передував драматичний, духовно суперечливий
шлях пошуків, сумнівів і помилок.
Роман побудований на взаємодії декількох змістових планів.
По-перше, це історія духовної еволюції не визнаного Ісусом
Христом апостола Томи, який через сумніви та заперечення перевіряє істинну суть проповідей Месії. По-друге, це явно суб’єктивне дослідження причин трагедії на Голгофі та розповідь про
реальне ставлення людей до Ісуса. По-третє, в романі, який формально є дописуванням і продовженням канонічних текстів,
принципово переосмислюються загальновідомі характеристики
новозавітних персонажів.
Роман "Смерть Юди" – оригінальний варіант трактування
євангельської аксіології, яка постає в творі у двох планах: канонічному (догматичному) та оригінально-авторському. Весь цей
матеріал залучається автором для осмислення трагічних подій, які
передували початку другої світової війни.
Проблематика романів Р. Іваничука "Орда", "Євангеліє від Томи", "Смерть Юди" та ін. переконливо доводить, що українська
література різних культурно-історичних епох завжди активно використовувала численні загальнокультурні традиції, серед яких
першорядне місце посідають євангельські мотиви.
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До проблеми вивчення всеукраїнських періодичних
субкультурних видань:
“Х3М”, “Moloko”, “Стіна”, “Птаха” (2006-2009 рр.)
Тема субкультури, субкультурних видань дуже актуальна з
огляду на те, що все більше набуває популярності молодіжна
тенденція утворювати неформальні групи, вигадувати власний
стиль, будувати своє паралельне суспільство. Щоб розуміти
молодь, бути в курсі подій, висловлювати думки з цього приводу
треба глибше та детальніше усвідомлювати всю важливість
субкультурних течій. Знайти вичерпну інформацію про
неформалів допомагають їх періодичні видання. Цікаві факти,
нестандартні висловлення думок, яскраві фотографії – все це
оригінальні журнали ХХI століття, які на сьогодні лише стають
об’єктом уваги медіа-студій. Тож у пропонованому дослідженні
звернемо увагу на вказані видання.
Субкультура – особлива сфера культури, суверенне цілісне
утворення усередині пануючої культури, що відрізняється
власним ціннісним ладом, звичаями, нормами. Будь-яка культурна
епоха виглядає як складний спектр культурних тенденцій, стилів,
традицій і маніфестацій людського духу.
Поняття “субкультура” розглядається в багатьох зарубіжних
творах, журналістських матеріалах та наукових працях. Першим
фундаментальним описом молодіжної субкультури вважається
робота англійського науковця Діка Гебдіге “Ховаються в світлі:
спостереження і образ молоді”, яка вийшла в Лондоні в 1988 році
в книзі “Ховаються в світлі: про образи і речі”. У книзі
журналіста та письменника Дугласа Рашкова “Обережно: вірус
масової інформації!” (1994) пропонується розглядати сучасні ЗМІ
як живих істот, що створюють “датасферу”, в якій живуть і
розвиваються меми (неформальні люди). Ця робота підвела
підсумки
журналістської праці за ХХ століття і вивела
журналістику на новий етап розвитку, підтверджуючи її силу
впливу як четвертої влади.
До течій субкультури відносяться (за класифікацією
російських та українських вчених) такі основні неформальні
угрупування як:
- інтелектуали: япі, стрейт-ейджери, граффітники, фріки;
- пацифісти: хіпі (“діти квітів”), нео-хіпі (хіпіпацифісти), відмовники, хард- кор, растамани (растафаріанє);

- комп’ютерщики: хакери, кракери, ламери, геймери;
- підривники: фани, гопники:
- ідеологи: скіни, сатаністи, готи, ЕМО;
- меломани: панки, панк-рокери, металісти, репери, хіпхоппери;
- екстримали: ролери, скейтери, сноубордери, вєллєри.
Найвідомішими журналами для маргіналів та неформалів
визнано “Х3М”, “Moloko”, “Стіна” та “Птаха”, які друкуються і
видаються в Києві (окрім журналу “Птаха”) та розповсюджуються
практично у всіх регіонах України.
Журнали є медіа-рупорами неформальної спільноти. Вони з
числа небагатьох видань для субкультурної молоді одними з
перших в Україні почали друкувати матеріали для людей, які
полюбляють екстремальні види спорту, неординарну музику,
мають власне специфічне почуття стилю тощо. Часописи
співпрацюють та допомагають одне одному, незважаючи на те,
що вони конкуренти. Ідея створення цих журналів належить одній
групі ініціаторів.
“Х3М”, “Moloko”, “Стіна” та “Птаха” були одними з
найважливіших засобів масової інформації неформальних
субкультурних течій в Україні.
Розвиток субкультури
як масового явища потребує
розуміння та поваги. У нестабільні часи молоді люди намагаються
протистояти всесвітній пригніченості за допомогою створення
власного кола спілкування, власної специфічної мови, власного
дрес-коду, власних ЗМІ. Саме через ЗМІ відбувається передача
інформації, допомога молодим людям в скрутних ситуаціях, показ
новинок, аналіз всього, що відбувається в неформальному
молодому суспільстві.
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До історії створення українських перекладів
комедії «Ревізор» М. Гоголя
Твори Гоголя у різний час відтворювали українською мовою
Олена Пчілка, Щурат і М. Уманець, Е. Плужник і Н. Зеров, М.
Рильський, Остап Вишня, П. Панч і багато інших українських
літераторів різних поколінь.
Багато разів зверталися українські перекладачі до драматургії
Гоголя і перш за все до «Ревізора». Вперше по-українськи комедія
прозвучала на західноукраїнських землях. У 1878 р. в театрі
суспільства «Бесіда» був поставлений «Ревізор із Петербургу». У
Чернівцях в 1901 р. було здійснено і перше видання українського
перекладу п'єси (переклад В. Сімовича). Значний суспільний
резонанс викликала прем'єра спектаклю в театрі М.Садовського в
1907 р. У подальші декілька років в драматичну цензуру представляють свої переклади п'єси українські актори і антрепренери Л.
Сабінін, С. Степовик, Л. Манько і О. Суслов, В. Балясина, А. Десятников-Васильєв (Василенко), І. Квітко-Павловський і деякі
інші. Два переклади (О. Коваленко і М. Садовського) були видані
окремими книжками. В середині 30-х років на Радянській Україні
з'являються два нові переклади комедії (1935 — під ред. І. Іоффе,
1936 – А. Хуторяна), в 1952 р. публікується її текст, відтворений
в українському слові Остапом Вишнею.
Першим надрукованим українським перекладом «Ревізора»
був переклад В. Сімовича. У ньому, як правило, немає довільних
нарощувань або скорочення авторського тексту. Перекладач
вільний від буквалістичної скутості, знаходить можливість
відтворити багато реплік, відходячи від «букви» російського
тексту, прагнучи, як ми сказали б зараз, до функціональних
відповідностей. Ось, наприклад, як передає він слова
городничого: «Це б ще нічого — інкогніто прокляте! Раптом
загляне: «А, ви тут, голубчики! А хто, скаже, тут суддя? —
«Ляпкин-Тяпкин» // «А подати сюди Ляпкина-Тяпкина!..»: «Се би
ще нічого — але прокляте інкогніто! Впаде ні звідси, ні звідти, як

куля: А ви тут, мої любчики ! «Хто тут», скаже, «із вас суддя?
— «Ляпкін-Тяпкін». «Прошу сюди, панове Ляпкін-Тяпкін!..» [1,
с.162].
Деякі промахи В. Сімовича пояснюються, ймовірно,
недостатнім знанням російської мови і суспільно-побутових умов
в Росії 30-х років XIX ст. Так, лавка перетворюється у нього на
готель, а кавалер в кавалериста: А захочеться тобі кумпанії —
ідеш до першої ліпшої гостініци. Там тобі кавалерист розкаже,
що чувати у таборі. У тому ж монолозі голодного Осипа замість
спотворено-зверхнього елістратішка (про Хлестакова – чиновника найнижчого рангу – «колезький реєстратор») з'являється
відвернуто-описове: а се собі простий вітрогон.
Зі всіх українських версій «Ревізора», створених в
дорадянський час, найбільш близьким оригіналові вважається
переклад М. Садовського. Помітною є близькість з перекладом
Садовського інтерпретація комедії Остапом Вишнею. Їх зближує
розкутість, гнучкість і рухливість української мови, багатство
лексичної палітри, щедре звернення до джерел народного мовного
творення, багате використання різнотипних фразеологізмів. Але
традиція, яка піднімала до перекладацьких досягнень корифея
української сцени, набуває у Остапа Вишні нову якість.
У Остапа Вишні творча свобода збагачується відчуттям міри
і художнього такту, гострішим усвідомленням зв'язків, що ріднять
переклад з першотвором. Ці замітки, при всій їх побіжності,
дають можливість судити про те, як в різних перекладацьких
інтерпретаціях комедії Гоголя заломлювалися суспільно-етичні і
естетичні принципи перекладачів, міра їх проникнення в оригінал
і його розуміння, міра їх художньої обдарованості.
Отже, зіткнення з різними перекладами «Ревізора»
ознайомлює нас з деякими тенденціями історії художнього
перекладу на Україні. Багаторазові відтворення «Ревізора» в
українському слові — одне з переконливих проявів любові
України до російського письменника
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Художня проза Володимира Вознюка
В. Вознюк уже давно зарекомендував себе широкому колу
читачів та письменників як відомий талановитий український
поет, пісняр і знавець життя, творчості Ольги Кобилянської.
Проте останніми роками письменник розпочав активну роботу
над прозою, яка вже встигла отримати численними відгуками з
боку української критики, сучасного читача.
Перша прозова книга В. Вознюка “Відкриваю Нідерланди поукраїнськи: Дорожні есеї” вийшла друком у чернівецькому
видавництві “Книги – ХХІ-го століття” 2009 року, а 2010-го була
надрукована друга книга прози та поезії “Між мовчанням і
словом”. Вони й стали об’єктом нашої уваги. Новостворена проза
В. Вознюка актуальна для нашого часу, читабельна, цікава, бо
відкриває перед широким українським загалом новий, сучасний
формат традиційного жанру – “дорожні есеї”; характерно іншу
якість художньо-естетичного, світоглядного виміру у творчості
письменника; розкриття “білих плям” у його життєвій біографії.
Ґрунтовного або ж часткового аналізу прозового доробку
письменника ще не здійснено. У літературній критиці мають
місце лише окремі статті, які носять характер присвяти чи
похвали (М. Лазарук “…На все сокровенне мало навіть життя”,
Р. Кудлик “Похвала Володимирові Вознюку”). Отже, сучасний
читач, на жаль, ще немає можливості скласти повноцінне враження від прочитаного, спираючись на думки авторитетних критиків. Мала проза В. Вознюка – це книга “Відкриваю Нідерланди
по-українськи”, яка вміщує короткі розвідки-нотатки, написані у
жанрі дорожніх есе; це й роботи, що частково складають книгу
“Між мовчанням і словом” (спогади, асоціативні осмислення,
дорожні есеї). В українській літературі до жанру есе зверталися
такі відомі митці, як Ю. Смолич, О. Гончар, І. Муратов,
С. Голованівський, Д. Павличко, П. Загребельний, У. Самчук,
І. Драч, Ю. Андрухович та інші. Р. Кудлик так відгукується на
нову книгу дорожніх есе В. Вознюка: “[…] його книжка
“Відкриваю Нідерланди по-українськи” (як і попередні есе про
Венгожево, про Нюрнберг) відзначаються не тільки своєю пізна-

вальністю, доскіпливістю мандрівника-науковця, глибоко зануреного в історичне минуле об’єктів та їх сучасного побутування, а
й неабиякою майстерністю оповідача” [1, с. 10-11]. Наприклад,
щоб підкреслити неабияку вправність у ораторському мистецтві,
красномовстві свого вчителя А. Добрянського, автор у своєму
спогаді-есе про нього називає науковця “Златоустом ХХ
століття”. Це свідчить про талант письменника у відшуковуванні
та відбиранні з-поміж загального того головного, що буде визначальним у характеристиці людини чи країни, про яку він говорить.
Досліджуючи сучасну художню прозу В. Вознюка, звернемо
також увагу на автобіографізм його творів, зокрема в цьому
переконує повість “Панотець”, що вміщена в четвертому розділі
авторової книги “Між мовчанням і словом”. Не дивно, що
В. Вознюк, починаючи працювати в прозі, звертається саме до
жанру повісті, адже вона містить у своїй суті потенційну
ліричність, найближча до лірики. Подібно до поетичних творів,
повість пов'язана із роздумами автора, вони інколи цілком
відкриті, прямі, такі, які розкривають істинну, “оголену” душу
митця, про що ми говоримо, коли аналізуємо ліричний твір.
“Панотець” – це глибоко особистісна повість, що показує історію
двох епох (ХХ-ХХІ ст.) і сильної особистості батька письменника.
Це автобіографія його родини. Особливий інтерес для сучасного
читача представляє, в першу чергу, людина межі століть, що
безпосередньо пережила непростий злам епох, політичні і
соціальні катастрофи тих часів, залишила своєрідний літопис
прожитих років й уже творить нову історію свого часу,
спромоглася знайти етичний або духовний орієнтир в умовах
війни. Отже, автобіографізм прози В. Вознюка самобутній і
оригінальний, оскільки він пише не тільки й не стільки про себе,
скільки про історію свого роду в контексті історії минулого своєї
країни, про почуття й емоції, настільки сильно пропущені крізь
призму свідомості, що сприймаються як сповідь. Автобіографізм
письменника
базується на зіставленні індивідуального й
колективного, людини й суспільства.
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Основні проблеми і способи перекладу перифраз
(на матеріалі перекладів українською мовою романів
І.Ільфа та Є.Петрова «Дванадцять стільців»,
«Золоте теля»)
Зауважимо, що таке явище, як перифраза, по-перше, зустрічається в багатьох українських і російських текстах і, по-друге,
володіючи характеристиками стилістичного прийому, не відповідає повною мірою жодному з прийомів, що традиційно виділяються. Можна відзначити, що переклад подібного роду зворотів
ускладнений саме тим, що перекладач не завжди бачить у них
стилістично значуще явище і в результаті може застосувати
перекладацьке перетворення, яке зруйнує ефект даного явища.
Механізм перифразування полягає в заміні очікуваного в
даному контексті найменування речі, процесу або явища на
несподіване в даному контексті найменування, тобто на слово або
вираз, що означає поняття, обсяг якого більше, ніж у поняття,
вираженого вихідним (очікуваним) найменуванням. Використане
в результаті даної заміни найменування виконує особливу
стилістичну функцію, збагачуючи вихідне поняття певним експресивно-оцінним забарвленням. Якщо виразити зміст цього поняття
більш коротко, то перифраза являє собою внутрішньомовну генералізацію, що виконує спеціальну експресивно-оцінну функцію.
Поряд із перекладом «промовистих» імен, слів-реалій та
каламбурів переклад перифраз складає поле найбільших труднощів, тим більших, що ця тема практично не досліджена в
перекладознавчій літературі і не сформовані принципи та способи
перекладу таких одиниць. У процесі перекладу дуже важливим є
розуміння перекладачем як денотативного, так і конотативного
значень перифрази. Саме на прикладі перекладу перифраз
найяскравіше можна продемонструвати боротьбу різних підходів,
оскільки неможливо визначити, засадами якої науки варто
керуватися: лінгвістики, літератури, стилістики? Що найважливіше повинен передати перекладач: форму, основний зміст,

прихований зміст, емоційне забарвлення тощо?
За способами перекладу перифрази умовно можна розділити
на дві категорії: перекладні зі збереженням образу і передані
описово. Зазвичай образний переклад застосовується щодо біблійних, міфологічних, історичних та етнографічних перифраз, багато
з яких увійшли в українську та російську мови з загальних першоджерел, наприклад, з біблійного лексикону. Зберігається образність і в перекладі ряду географічних та історичних перифраз.
Проте це стосується лише загальноприйнятих перифраз, які
вже певною мірою закріплені у мові. Вони мають традиційний
спосіб відтворення при перекладі. Проте в ряді випадків такі
перифрази можуть перекладатися описово, якщо дослівний
переклад їх був би незрозумілий більшості читачів. Це стосується
перифраз, зміст яких пов'язаний з певним національним колоритом, історією, культурою країни, мовою якої написано оригінал.
Переклад яскравих індивідуально-авторських перифраз є набагато
важчим і вимагає від перекладача не стільки професіоналізму,
знання мови, як творчого підходу та тонкого відчуття стилістичних особливостей вживання перифрази в конкретному контексті.
Влучно та доступно перекладена перифраза підкреслює майстерність перекладача.
Отже, серед способів перекладу перифраз у художньому творі
можемо виокремити наступні: заміна функціональним аналогом,
калькування із поясненням, описовий переклад. Проте кожен
окремий випадок, безумовно, буде вимагати аналізу та певного
конкретного рішення в залежності від ролі перифрази, її мовного
та стилістичного оформлення, функції у художньому тексті.
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«Буковинський православний календар» в історії
видавничої справи товариства «Руська бесіда»
Територія Північної Буковини протягом 1871-1918 рр.
знаходилася у складі Австро-угорської імперії, а «українці
Буковини станом на середину ХІХ століття були неорганізованою
етнічною меншиною і не могли відстоювати свої права та
свободи. Тому тут організований національний рух почався з
певним запізненням» [2, 8]. Та все ж інтелігенція краю
згуртувалася, і 14 (26) січня 1869 року в Чернівцях створено
перше українське громадське товариство «Руська бесіда», метою
якого було поширення просвіти серед буковинського населення.
У 70-80-х рр. починається протистояння між москвофільською
та народовською партіями, представники яких брали участь у
товаристві, що призвело до внутрішніх непорозумінь і суперечок,
відволікло від основної діяльності, «спрямованої на консолідацію
української ідеї» [2, 17]. Проте після 1884 р., коли організацію
очолили народовці (О. Попович, Є. Пігуляк, С. Смаль-Стоцький,
І. Тимінський та інші), розпочався якісно новий період діяльності
«Руської бесіди».
Товариство займалося видавничою діяльністю, діапазон його
друкованої продукції був дуже широким. Із 1885 р. у Чернівцях
виходили найбільша буковинська газета «Буковина» і популярні
місячні книжечки – «Бібліотека для молодежи, селян і міщанства»
(1885-1894; 120 чисел), «Ластівка» (1894-1996), «Читальня» (19111914). До 1918 р. «Руська Бесіда» видала 270 періодичних і
неперіодичних книжкових видань.
Серед періодики значне місце посідає «Буковинський
Православний Календар», дозвіл на друк якого «Руська Бесіда»
отримала 12 серпня 1872 року. Проте ціна його виходу виявилася
дуже високою, і справу довелося відкласти. Через рік, коли Сидір
Воробкевич вніс потрібну суму, почалася історія «Буковинськоруського місяцеслова». Саме так спочатку називався календар, а
приблизно з 1883 року він став виходити під назвою

«Буковинський православний календар» чи «Ілюстрований
Буковинський православний календар».
У жовтні 1873 року на зборах «Руської бесіди» утверджено
редакційний колектив видання. До його складу увійшли
С. Воробкевич, І. Браник та І. Глібовицький, які уже в грудні
підготували перший номер календаря. У передмові до нього
говорилося: «Здраствуй нам новий годъ 1874! Ми знаєм, що ти
приносиш: Буковинї перший (хотя дуже мизерненький) руский
міцяцослов, лучі солнечні і дождь, похмурі і погідні дни і много,
много роботи, котора всей нашей дїятельности требуєт» [1, 1].
Спочатку наклад «Буковинського православного календаря»
становив 300 примірників, проте він постійно зростав і у 1885
році вже складав 600 примірників, а у 1909 – до 2000.
З 1883 р. головним редактором «Буковинського православного
календаря» став Омелян Попович, який займав цю посаду до 1900
року. Хто був наступним редактором невідомо, як і невідома доля
часопису з 1909 по 1917 роки. Є лише відомості про те, що 1918
року вийшов останній номер видання у Відні.
Великий вплив на «Календар» мав Сидір Воробкевич, на
кошти якого й приступили до друку часопису. На сторінках
видання «друкувалися твори Лесі Українки, Б.Грінченка, Олени
Пчілки, інших наддніпрянських, галицьких і буковинських поетів
та письменників…» [3, 34]. Значна заслуга належить гімназійному
вчителю, громадському діячеві Іванові Бранику та педагогу,
публіцисту і поету Іванові Глібовицькому, діяльність яких
пов’язана з початковим періодом існування часопису. Вагомий
внесок для «Календаря» зробили також Єротей Пігуляк і Юрій
Федькович, які друкували на його сторінках свої твори і статті на
суспільно-важливі теми.
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Тетяна Федор
Науковий керівник – проф. Гуйванюк Н. В.
Особливості будови складного речення
у творах Сидора Воробкевича
Чимало
конструкцій
розмовного
синтаксису
текстів
С. Воробкевича містять елементи локального характеру – діалектні
та архаїчні форми іменників, займенників та дієслів, що
виступають різними членами речення, а також службових частин
мови (часток і сполучників), що беруть участь в оформленні фрази,
і є специфічними мовними одиницями, властивими буковинській
місцевості, мовному середовищу буковинців. Завдяки широкому
залученню локальних компонентів до структури речень
письменник зумів відтворити принципи синтаксичної організації
висловлень, властивих розмовно-регіональному мовленню [1; 2].
Метою нашої роботи є стилістична характеристика конструкцій
міри та ступеня вияву ознаки, які відбивають образне мислення автора.
Своєрідні відношення міри і ступеня вияву ознаки виявляємо у
складнопідрядних реченнях, у яких підрядна частина розкриває
міру чи ступінь вияву у зіставленні з головною частиною. У
таких реченнях у головній частині часто наявні співвідносні
слова, що утворюють зі сполучними словами та сполучниками
корелятивні групи.
Найпоширенішими конструкціями зі значенням міри і ступеня у
творах С. Воробкевича, за нашими спостереженнями, є речення з
корелятивними групами так ― що, такий (-а, -е) ― що, тобто речення
зі сполучником що, у яких підрядні частини пояснюють іменники,
дієслова, прикметники, перед якими чи після яких стоять кореляти так,
такий (-а, -е). У таких реченнях зв’язок частин здійснюється через
співвідношення займенникових слів зі сполучником що. Особливістю
підрядних частин таких речень є вживання в ній стійких
словосполучень або порівнянь. [Ксеня:] Мій Михайло такий
повновидий, що пролюбки на него дивити ся (ІІІ, с. 198).
У конструкціях, підрядна частина яких пояснює дієслово,

якісно-кількісні відношення виражає корелятивна пара так – що,
яка вказує на якісну характеристику дії, як-от: Вдова Маріора
так любить свою дочку, що дала б за ню свою душу! (ПЛ,
с. 343); Так заполоніє гнівом, що й через три дні до мене не
заговорить (Ц, с. 235). Як бачимо, мові творів письменника
властиві розгорнуті конструкції міри та ступеня вияву ознаки, що
виявляють специфіку розмовного мовлення буковинців і
водночас становлять характерну рису ідіостилю С. Воробкевича.
Вони вказують не тільки на якісну характеристику іменника,
прикметника чи дієслова, але й на зіставлення вияву цієї ознаки з
іншими ситуаціями дійсності, напр.: [Танасїй:] …а питель, кажу
вам, такий буде, що і цареви не сором би з моєї руки булку
спечи! (ІІІ, с. 152).
Для підсилення відтінку міри і ступеня вияву ознаки чи дії
С. Воробкевич у мові творів використовує також частки, що
доповнюють сполучники. Найпоширенішою конструкцією у
досліджуваних текстах є речення, у яких сполучник що
поєднується з часткою аж, як-от: Лізу я дальше, а то щось так
ясно блисло, що аж ляк побирав (СМ, с. 255).
За нашими спостереженнями, найяскравішими одиницями
синтаксису мови творів С. Воробкевича є ті мовні конструкції, що
побудовані на стилістичному прийомі образного зіставлення і
порівняння. Ці конструкції ми визначили як синтаксичні домінанти
у мові творів письменника. За їх допомогою письменник втілює в
художніх образах свої життєві спостереження, вибудовує
індивідуально-авторську картину світу.
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Цугуй Теодора
Науковий керівник – доц. Шабат-Савка С. Т.
Функціонально-семантичні особливості незакінчених
конструкцій у мовостилі Ірини Вільде
В українській лінгвістиці немає чіткої позиції щодо місця
незакінчених речень у синтаксичній системі. Місце цих
конструкцій у граматичній традиції дискусійне та суперечливе. Їх
розглядають серед неповних речень, еквівалентів речення, з-поміж
структур експресивного синтаксису. Це і „власне-неповні”,
„нерозгорнуті”, „недомовлені”, „незакінчені”, „перервані”,
„обірвані” конструкції. Нам імпонує термін „незакінчені речення”,
запропонований авторами „Синтаксису сучасної української мови:
Проблемні питання” [3, с.286]. Мета дослідження – розкрити
комунікативні можливості незакінчених речень, визначити
структурно-семантичні типи, їх виникнення та функціонування.
Виникнення і функціонування незакінчених речень у мовленні –
явище не випадкове і спричинене багатьма чинниками, основними з
яких є суб’єктивні (внутрішні), пов’язані з психічним станом мовця,
комунікативною ситуацією, в якій відбувається процес мовленнєвої
діяльності. Порівн.: Катерина гукнула голосно, непристойно. –
Суліман!.. Майте бога в серці!.. В пам’яті покійного татка… (Т.1, с.
217). Незакінчене речення, як бачимо, передає сильне психічне
напруження, що супроводжується криком і недоговоренням розпочатої
фрази; та об’єктивні (зовнішні) причини: Я… я, прошу панства, мала
щ-щастя бути у католицькім домі у Кракові на доповіді доктора
Карковського… З подальших місць долинув приглушений шепіт: „Хто?
Хто це?” (Т.1, с. 245). Незакінчене речення виникає внаслідок
переривання мовця іншою особою.
У мовостилі Ірини Вільде незакінчені речення виконують такі
функції, зокрема:
а) передають емоційний стан мовця (схвильованість,
збентеження, тривогу, нерішучість, радість, захоплення, рішучість
тощо), коли важко підібрати, знайти потрібне слово: – Ні, але

можна навчитись… це…– додала несміливо, – невелика штука
(Т. 1, с. 632). З контексту бачимо, що мовлення персонажа
„обривається” через хвилювання, через усвідомлення того, що
вона (Оля Річинська) не зможе вишивати на машинці, адже
ніколи не працювала;
б) вказують на те, що мовець передумав чи утримався, щоб
не сказати зайвого. Поява таких незакінчених конструкцій
попередньо передбачена метою спілкування, пов'язана з
особистістю самого мовця і залежать від нього. Наприклад: А
якщо комуністи, то, можливо, і його син, а смерть – за
смерть… Холодно раптом стало Йосифові… (Т. 1, с. 210).
Йосиф утримався, бо він розуміє складність всієї ситуації, яка
склалася, а життя сина для нього дорожче. Він знає, що є люди
великі духом, які заради ідеї здатні на різні жертви;
в) свідчать про те, що якась обставина вплинула на перебіг
розмови: хтось свідомо перериває мовлення, якась дія припиняє
інтеракцію тощо. Експлікація таких синтаксичних конструкцій у
мовленні не залежить від намірів мовця і носить випадковий
характер. Наприклад: – Ти не чув там у місті, кажуть, ніби
Річинський помер не своєю смертю, ніби комуністи… – А бодай
тобі язик поприщило, дурна ти бабо! (Т. 1, с. 210). Йосиф
перебив мовлення дружини, адже він не хоче, щоб його дружина
сказала щось зайве.
Ірина Вільде використовує незакінчені конструкції як засіб
вираження експресивності. Разом з тим такі речення
привертають і активізують увагу читача до певних явищ,
наповнюють мовлення емоційністю та експресивністю, мають
значне стилістичне навантаження у художньому тексті.
Список літератури:
1. Вільде І. Сестри Річинські / Ірина Вільде. ― Т. І. ― К.: Дніпро,
1967. ― 694 с.
2. Дудик П. С. Обірвані, або незакінчені, речення / П. С. Дудик //
Українська мова в школі. ― 1955.― № 4.― С. 11––14.
3. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні
питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. — К. :
Вища школа, 1994. — 670 с.

Марина Шейчук
Науковий керівник – доц. Редьква Я. П.
Топонімікон прозових творів Ольги Кобилянської
Онімний простір творів художньої літератури цікавий та
багатогранний. І з-поміж власних назв, які побутують у текстах
художнього твору, топоніми мають особливе значення, адже саме
вони, підпорядковуючись загальним законам сюжету художнього
тексту, є експресивно та стилістично насиченими та визначають
його просторове наповнення.
Мета пропонованого дослідження полягає у встановленні
функціонального навантаження топонімів, їхньої стилістичної
потенції та значимості в творах Ольги Кобилянської.
Топоніми, за висловом дослідниці Т. В. Немировської, є
„місткими та ефективними акцентами контексту, що створюють
контрасти та світлотінь, підсилюють і приглушують основну
тему контексту, створюють головні контури оповіді” [2;15].
Основна топонімічна інформація, вміщена у творах Ольги
Кобилянської, збігається з тими місцевостями, де їй доводилось
побувати. В обрисах сіл та містечок чітко проглядаються
ландшафти Буковинського краю.
Так, групу астіонімів становлять реальні назви міст: Стамбул,
Сучава, Батум, Градець ,Семиград, Лондон, Оксфорд,
Кембридж, Дрезден, Париж, Скандинавія, Женева, Цюрих,
Варшава, Амстердам, Харків, Київ, Полтава, Москва,
Петроград, Ніцца та ін. Комоніми також є органічним елементом
у реальній топонімії Буковини – батьківщини письменниці, що
викликає в свідомості читача відчуття реальності описуваної
події:
Руська
Молдовиця,
Глиниця,
Іспас,
Вижниця,
Кімполунзький повіт тощо.
У своїх прозових творах письменниця широко вживає
хороніми: Україна, Індія, Єгипет, Росія, Молдова, Угорщина,
Італія, Канада, Франція, Америка,Швейцарія, Німеччина, Англія,
Румунія, Латвія, Киргизія.
У текстах письменниця використовує назви материків і в
номінативній, і в конотативній функції: Америка, Азія, Австралія,

Європа, Євразія. У частині творів хоронім Європа вживається на
означення групи країн, а в частині – як парафрази з поняттями
„цивілізація”, „цивілізоване суспільство”, „культура”, „прогрес”,
„побутові зручності”. Крім назв адміністративно-територіальних
одиниць України, авторка використала історичну назву області
Маньчжурія (сучасна північно-східна частина Китаю).
Серед досліджувального матеріалу виділяємо чимало
оронімів: Чабаниця, Магура, Гопляцу, Зубчаста, Лиса, Білий
Камінь, Буковинські Карпати, Мельниківка. („Юда”, „В неділю
рано зілля копала”). Крім гірської місцевості, тут присутні й
інші ороніми:Чорний Яр, Чортовий млин.( „Царівна”).
Найменше в проаналізованих творах Ольги Кобилянської
зустрічаємо гідронімів: Дніпро, Серет, Ганг, Прут.
Дуже часто письменниця не називає географічні об’єкти, а
лише описово створює про них уяву в свідомості читача, який
мав би самостійно домислити топоніми. Читач має можливість
вільно інтерпретувати назву того чи іншого об`єкта.
Використання такого своєрідного художнього прийому
пояснюється бажанням письменниці створювати колорит
утаємниченості, загадковості.
Отже, можемо зробити висновок, що топонімікон прозових
творів Ольги Кобилянської відзначається не стільки залученням
великої кількості власних назв, скільки розширенням їх
функціональних можливостей: традиційне вживання топонімів
поступається місцем новому, образному. Топонім «переростає»
рамки семантики локалізації, насичується новими конотаціями,
стає важливим засобом емоційно-образного розгортання
структури художнього твору.
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Діалектизми як засіб створення портретних
характеристик в повісті Юрія Федьковича „Люба-згуба”
Однією із найважливіших специфічно-індивідуальних характеристик стилю письменника є лексико-стилістичне оформлення
портрета героя. Видатний буковинський письменник Юрій
Федькович є талановитим стилістом художнього тексту ХІХ
століття. Леся Українка дала високу оцінку прозовим творам
митця: „Можна сказати, що кращого стиліста, ніж Федькович, не
було і нема серед буковинських і галицьких письменників, та й
взагалі твори Федьковича можна поставити поряд з найкращими
зразками малоруської – і, мабуть, не тільки малоруської, –
народницької літератури” [Цит. за: 1, с. 122].
Перлиною творчої спадщини Федьковича є повість „Любазгуба”, яка вперше була надрукована в 1863 році у львівському
журналі „Вечерниці”. Багатство стилістичних фігур, своєрідні
ліричні відступи і роздуми автора, оповідна манера розповіді,
запозичення з фольклору – все це робить портрети героїв
яскравими, живими і непересічними, а саму повість – цінною для
української літератури. Одним із головних героїв повісті є Калина.
Для опису її портрета автор використовує різноманітні лексикостилістичні засоби:діалектизми, епітети, гіперболи, метафори.
Помічаємо, що однією із основних рис творчості автора є
використання діалектних слів, виразів. „Діалектизм –
позанормативний елемент літературної мови, що має виражену
діалектну віднесеність” [4, c. 146 ]. У своїх творах Федькович
використовує здебільшого територіальні діалектизми. У повісті
автор вводить їх, коли змальовує елементи одягу, зовнішнього
вигляду чи окремі риси характеру. Наприклад, у Калини
„рантухова сорочка”(тобто з тонкої бавовняної тканини) [3, Т.8,
с.452], „волочкова опинка (плахта, запаска із шерстяних ниток
високої якості) [3, Т.5, с. 708], а у танці з Ілашем Калина „…і
цвіте, і сміється, і говорить, і моргаєть ся подеколи з Ілашком…”

[5, с. 10], (моргатися – залицяючись, рухати бровами) [3, Т. 4,
с. 802]. Одним із найкращих епізодів у повісті є змалювання
автором образу Калини на святі, де він використовує такі засоби
синтаксичної стилістики, як порівняння: „…аж тут виходить з
церкви – дівка? – ні, не дівка, але хтось гадав би, що се якась
царівочка до нас на храм прийшла… подивіться-ко ви лиш їй у
лице, най і Добошева Дзвінка сховається…” [5, с. 9], ”а рученька у
її ,мов лелієнька” [5, с. 9]. Вживання пестливих суфіксів -очк-, єнк- вказує на приязне ставлення автора до героїні. Специфічним
є діалектизм умерлá, який вживається для підсилення опису стану
великого горя дівчини (коли Василь застрелив Ілаша): „…Калину
понесли більше умерлу як живу в кліть ” [3, c. 28]. За „Словником
буковинських говірок” це слово є похідним від іменника умирлець,
тобто мертвий [2, с. 567]. Про особливості характеру і сутність
дівчини дізнаємося також із уст інших героїв, у мовлення яких
Федькович також вводить діалектні слова: „А дівка – як сам знаєш,
та до того тобі така господарна, що пари їй нема” [5, c. 16].
Отже, створюючи портрети героїв, Федькович не прагне
подати їхній „паспортизований” опис, а відтворює справжнє життя
Гуцульщини, показує самобутність свого краю і його народу,
створює незабутні образи. І велику роль в цьому процесі
відіграють діалектизми, які надають стилістичної забарвленості та
неординарності повісті „Люба-згуба”.
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Речення порівняльної модальності
у творах Євгенії Ярошинської
Мова художнього твору – багатоаспектний комплекс, що
включає в себе виразну образність, використання тропів (епітетів,
метафор, порівнянь), різноманітних стилістичних прийомів
(таких, як гіперболізація, антитеза, анафора і под.). Предметом
нашого дослідження є порівняльні конструкції у мовостилі
Євгенії Ярошинської.
Мета дослідження – проаналізувати структурно-семантичні
особливості порівняльних конструкцій, визначити специфіку
речень порівняльної модальності, зафіксованих у мові творів
буковинської письменниці ХІХ ст. Євгенії Ярошинської [2].
Порівняння – це троп, побудований на зіставленні двох явищ,
предметів, фактів для пояснення одного з них за допомогою
іншого. Стилістична роль порівняння полягає у виділенні якоїсь
особливості предмета чи явища, яка виступає дуже яскраво в того
предмета, з яким порівнюється дане явище.
В українській лінгвістиці дослідження порівняльних
конструкцій в останні роки набуло значного поширення. Це
зокрема праці М. С. Заоборної, С. М. Рошко, Л. В. Прокопчук та ін.
М. У. Каранська зазначає, що «порівняння з погляду синтаксису –
це різновид категорії модальності, яка властива або не властива
тому чи іншому простому реченню. Суть порівняльної модальності
полягає в тому, що відношення вираженого до дійсності
виражається не прямо, а опосередковано через його подібність
до чогось іншого – загально відомішого, типовішого, яснішого,
тобто до того, що й повідомляється порівняльним членом
речення» [1, с. 160].
У мові творів Євгенії Ярошинської матеріалістичною основою
творення порівнянь є реалістичний, предметний опис побуту,
природи, стосунків між людьми, як-от: Він [Костя] видів великі,
сумні очі Анни, що гляділа на нього з вимівкою, мов на великого

провинника [2, с.290]. Проте не завжди можемо говорити про
суб’єкт порівняння. Іноді порівняння стосується динамічних
процесів, як-от: .…Чепурні хати стоять близько себе, з-межи
буйних садів визирають вони, мов сонечко з-за хмар [2, с. 87].
Особливістю ідіостилю Є.Ярошинської є широке використання
у порівняльних зворотах сполучника мов, що не є характерним
для буковинських говірок, зазвичай мовці послуговуються
сполучником як.
Нечисельною у мовостилі Є.Ярошинської є група порівнянь,
до складу яких входить сполучник як. Зазвичай це стійкі
фразеологізовані побудови, як-от: …Вони [люди] не мають до
мене довір'я, тримають мене за щось вище, відносяться до мене,
як до чужого [2, с. 241]; Як ступав (доктор Іван) до вівтаря, то
був блідий мов стіна і трясся, як в пропасниці [2, с. 58].
Речення з реальною порівняльною модальністю – це результат
життєвих спостережень, асоціацій, як-от: Тоді штучно
підтримуваний спокій її (Анни) серця танув, мов віск на огні, і
вона відчувала біль, несказанний біль за страченим раєм [2,
с. 334]. Тобто, це такі порівняння, які у своїй структурі мають
слова, що означають реальні предмети, які можливо спостерігати
в об'єктивній дійсності, порівняти з суб’єктом порівняння.
Протилежним до нього є ірреальний [лат. іrrealis – не
речовинний], нереальний; той, який існує не в дійсності, а тільки
в мисленні; вживається як синонім уявного, фантастичного, а
також неможливого (прот. реальний). Наприклад: Лише при Анні
був тихий і усміхався, вслухуючись в її голос, яким вона
вговорювала в нього надію, мов у яку чудову музику [2, с. 334].
Євгенія Ярошинська – великий майстер художніх порівнянь,
які збагачують образну систему української літературної мови.
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Інтернет-версії друкованих періодичних видань
Тернопільської та Чернівецької областей
З’явившись на початку ХХІ століття, інтернет-видання одразу
заявили про себе як про якісно новий вид журналістської продукції.
Історія дослідження інтернет-журналістики є не тривалою, як і
сам її об’єкт. Піонерами в цьому напрямку були закордонні вчені:
Річард Крейг, Мітчел Стівенс, Джим Гол. Що стосується історії
вивчення питання в Україні, то тут найважливішою працею стала
книга львівського дослідника Бориса Потятиника «Інтернетжурналістика». Проте ці дослідження не охоплюють всіх аспектів
діяльності інтернет-ЗМІ. Зокрема на сьогодні немає жодної праці,
яка б висвітлювала розвиток тернопільських та чернівецьких
мережевих видань як окремо взятих, так і в контексті регіональної
преси загалом. Актуальність порушеної теми полягає в тому, що
виникає потреба проаналізувати, з якою швидкістю відбувається
цей розвиток і наскільки повно видання використовують всі
можливості Інтернету на регіональному рівні.
Каталог місцевих періодичних видань Тернопільської області
на 2012 рік [1] вміщує 23 оригінальні назви газет обласної сфери
розповсю-дження, 2 назви журналів, 21 – видань районної та міської
сфери розповсюдження. З них свої інтернет-версії мають всього
лише 13 видань: обласні «Вільне життя» (включно з «Домашньою
газетою»), «Вісник і К», «20 хвилин», «Місто», «Моя газета
корисних оголошень», «Наша Батьківщина», «Номер один»,
«Свобода», «Сім’я і дім», районні «Береж інфо» (м. Бережани),
«Вісті Придністров’я» (м. Монастириськ), «Діалог» (м. Кременець)
та «Народне слово» (м. Збараж). Якщо аналізувати статистику за
рік, то помітних змін майже не відбулося. У 2011 році власний сайт
мали 12 газет. За рік їхня кількість помінялася лише на одне число –
додалося ще одне районне видання. Тому говорити про швидкі
темпи інтеграції видань у мережу не варто.
Важливим є рівень, який демонструють інтернет-версії
перелічених видань. Якщо узагальнити дані, то тернопільські
видання пропонують такі функціональні можливості: пошук на
сайті, можливість комен-тування, вибір мови, оцінка публікацій,

рухливість рубрик, форум, архів газети, наявність фотогалереї,
відеотека, створення власної віртуальної читальні, миттєвий друк,
оперативність додаткової інформації, можливість поширення
публікації за допомогою електронної пошти та соціальних мереж,
зворотній зв'язок, можливість приймати участь у створенні видання,
чат та блоги. Проте варто врахувати, що немає жодної газети, яка б
включала весь цей список у своє меню сайту і тільки в такому разі
могла б претендувати на роль якісного онлайн-ресурса.
Каталог періодичних друкованих видань Чернівецької області
на 2012 рік [2] пропонує 29 оригінальних найменувань видань
місцевої сфери розповсюдження, 7 – загальнодержавної та
регіональної сфери розповсюдження, а також 10 – районної. З них
власні інтернет-версії є у 14 видань: місцеві «Буковина»,
«Буковинське віче», «Буковинський журнал», «Буковинська
правда», «Версії», «Від і до» (включно з газетою «Погляд»), «Доба»,
«Молодий буковинець», «Свобода слова», «Час», «Чернівці»,
регіональні «Вісник і К» та районні «Вільне життя» (Кіцманський
район) і «Дністрові зорі» (Сокирянський район). Тут ситуація мало
чим відрізняється від тернопільських інтернет-видань. За два роки
додалися лише дві газети – ті, які належать до районної сфери
розповсюдження. До функціональних можливостей, якими
послугову-ються тернопільські інтернет-газети, ніяких нових
чернівецькі не додають. Навпаки, деякі з названих функцій
залишаються невідомими для їхніх інтернет-версій і відповідно
недоступними для читачів.
Отже, якщо порівняти дані, отримані з аналізу двох областей,
то можна констатувати, що вони майже однакові: як по кількості
інтернет-версій, так і по їхній структурі та змістовому наповненні.
Це свідчить про те, що регіональна преса, хоча й повільно, проте
загальноусвідомлено і тенденційно інтегрує в Інтернет.
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Ірена Штаєр
Науковий керівник – проф. Бунчук Б. І.
Франкові переклади з давньоримської поезії
(діахронічний аспект)
Класичними мовами, античною літературою та історією
І.Франко почав цікавитись ще в Дрогобицькій гімназії. Він
переклав трагедії Софокла „ Антигону ” і „ Електру ”, дві пісні
Гомерової „ Одіссеї ”, будучи ще учнем вищих класів. Відомо, що
у Львівському університеті Франко паралельно з українською
філологією вивчав класичну. На другому курсі університету він
виконав латинською мовою семінарську працю на тему „ Лукіан і
його епоха ”. Отже, письменник вільно володів латинською
мовою і міг здійснювати переклади.
У зрізі перекладацької діяльності І.Франка з давньоримської
поезії виділяємо три періоди:
1) 80-ті роки. У цей час І.Франко переклав те, що його
найбільше вразило – закінчення поеми Тіта Лукреція Кара „ Про
природу речей ”, у якому подано опис страшної моровиці в
Афінах ( рядки 1090-1286 шостої книги ). Поет назвав свій
переклад „ Зараза в Афінах ”.
І.Франко розумів, що детальний опис пошесті потребує
точного перекладу, влучних метафор, які не заженеш у рамки
розміру.
Тож
гекзаметр
(найпоширеніший
розмір
в
давньогрецькій літературі, а згодом використаний і в
давньоримській ), яким написаний оригінал поеми, змінив своє
звучання в переробці письменника на шестистоповий ямб.
У 1882 році Франко виступив у якості редактора книги поета –
перекладача Осипа Шухевича. Він пише до неї „Переднє слово”,
статтю „Про житє і твори Віргілія”, уміщує в ній власний
переклад закінчення поеми „Георгіки” та переклад поеми
„Moretum”. Тут він застосовує силабо – тонічний відповідник
( 6-стоповий дактиль ) античного гекзаметра. Франко використав
також римування, до такої форми вдавались, наприклад, польські
перекладачі.

2) 90-ті роки. Другий період охоплюють переклади І.Франка із
Квінта Горація Флакка. Всього він переклав три оди з І книги од «До корабля», «До Арістія Фуска», «До Аполлона»,20-те
послання з I книги «Послань»,назване ним «До моєї книжки»,6-ту
сатиру з II книги,яку він назвав «Город і село» і XI з I книги –
«Причепа». Твори перекладено в 1893 р. й надруковано у
підручнику Костянтина Лучаківського „ Взори поезії і прози для
п'ятої класи цісарсько-королівської гімназії у Галичині ”
(Львів,1894). Вибір текстів для перекладу був зумовлений
гімназійними програмами.
У цей період І.Франко використовує силабо-тонічні імітації
античних розмірів ( алкеєва та сапфічна строфи ).
3) 1913-1915 роки. Увагу письменника у цей період привернула
творчість Публія Овідія Назона. Письменник перекладає „ Скорботні елегії ”, „ Послання з Понту ” і, написану на вигнанні,
поему-інвективу „ Ібіс ”. Переклад зроблений силабо – тонічною
імітацією елегійного дистиха, лише зрідка трапляються самі
пентаметри (в епічних відступах). Однак, засвідчено збої у
ритмічній схемі, пов'язані, очевидно, з погіршенням стану
здоров'я митця. Письменник вказує на основу своїх перекладів
(латинське видання та німецький переклад Александра Берга),
робить порівняння оригінального тексту та свого і називає точну
дату завершення роботи.
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Юлія Панцир
Науковий керівник ― к.ф.н. Ковтун А.А.
Неологізація у творах Л.Костенко й Т.Севернюк
Для того, щоб увиразнити художнє мовлення, письменники
творять нові лексичні одиниці, які реалізують свій структурносемантичний потенціал контекстуально. За ,,сприятливих екстра- й
інтралінгвальних умов такі лексеми можуть збагатити лексичну
систему мови” [2, с. 1]. Актульними на сучасному етапі наукового
пізнання є питання, пов’язані з доцільністю вивчення новотворів,
з᾿ясування місця нових слів у лексичній системі сучасної
української мови, принципів їх класифікації, способів організації
тощо. З погляду неології словотворчість Л. Костенко й
Т. Севернюк вважаємо плідною.
Частиномовні класи неологізмів у мовленні творів, як доводить
наше спостереження, кількісно нерівномірні, що в загальних рисах
збігається з „частотним розподілом узуальних лексичних одиниць,
причому не лише в українській мові, але й в інших мовах” [1,
с. 79]. Л. Костенко (далі Л. К.) й Т. Севернюк (далі Т. С.) частіше
творять іменникові неологізми (прибл. 50%): хапій, вимоленець,
порадько,
зогріток,
цейтнота,
мискоборство,
вхопини,
гримкотіння – у Л. К.; убивник, лжевладар, краймежа, дниво,
чорен-ніч; самість, темновиння, безшелесність – у Т. С. (поява
неологізмів зі значенням предметності завжди була першорядною
[3, с. 30]); прикметникових − прибл. 30%: мущинський, отецький,
розлемішений, нахарапуджений, сучий-пересучий, чотирнацький –
у Л. К.; барвінний, гіркодухий, зорьовий, їжастий, непритаяний,
промінчатий – у Т. С.; дієслівних – від 20 до 10% (у Л. К. більше):
всовістити, дришпанити, жумрати, гугутькати, обгубитися,
переквісти − у Л. К.; березіти, відсердитися, смолитися, зміїтися,
відсерпитися, березневіти − у Т. С.; прислівникових – прибл. 10%:
камінно, нищечком, пташно, сіромашно, цвітасто – у Л. К.;
безпташно, безутішно, звіздно,білотінно, вереснево – у Т. С.
У неологізмах Л. Костенко відчутний дух історії української
мови, бо, підшукуючи потрібне слово, поетеса відроджує колишні
звучання слів (буквальне або часткове), їх семантику, а також
давні способи словотвору: лжа / олжа / лож, оружже, страж,

умнозі іюль, тороплено. У творчому доробку Т. Севернюк
особливу увагу привертають іменникові неологізми, які
відповідають
сучасній
добі:
архі-супер-ера,
аудіомагнітотелеінформація,
капітальчик,
долярний,
тележахтики, майданеки.
Цікавим є те, що внаслідок словотвірних процесів, які
відбуваються в межах однієї частини мови і в результаті яких
утворюються авторські неологізми, у Л. Костенко, на відміну від
Т. Севернюк, можлива зміна форми роду або числа: І навіть
німець Страус мені у саме центро поціляв. Ті липи вже цвітуть
такі вже запахущі, аж наче весь тим пахощем облип. Обидві
поетеси
часто
поєднують
дві
основи:
божемилля,
благофортунний, рухомогрудий, костокрилий, кругойдучий,
петельгузий, кривоприсяжний – у Л. К.; зеленгай, лжеусміх,
дзвоноплин, жовтопал, заскорознеможений, глуховсеокий,
тонкохитрий – у Т. С.).
Характерною рисою ад’єктивних інновацій є персоніфікація
(„оякіснення”) назв ознак: у Л. К. − Гривастий („буйний”. –
Ю. П.) грім, лоша моє невкоськане. В яких містах іще ви
забарложені („відірвані від світу”. – Ю. П.)?; у Т. С. − Та, що чула,
як у небо зланцьоване („неприступне”. – Ю. П.) б’ється те, що в
серці не має кінця. Не можуть, не хочуть збанкночені
(„розбагатілі”. – Ю. П.) сили сьогодні ту велич горінь осягти.
Відносних прикметників менше: шаблисті козаки, нездоляща
нація – у Л. К.; білятинні липи, завіконний каштан – у Т. С.).
Вважаємо авторські лексичні номінації Л. Костенко й
Т.Севернюк зразком умотивованого використання неологізмів.
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Ярослава Коваль
Науковий керівник – проф. Скаб М. В.
Церковнослов’янські префікси
в сучасній українській літературній мові
В останні десятиліття пожвавилося вивчення контактів
церковнослов’янської мови та української. Загальноприйнятою є
думка, що „на українську церковнослов’янська мова (зокрема її
лексика) суттєво не вплинула: нею користувалося тільки
духовенство”, що із церковнослов’янської українська мова
засвоїла невелику кількість назв абстрактних понять, пов’язаних
насамперед з релігією та мораллю [7, с. 201], а більшість
старослов’янізмів має свої відповідники в українській мові [3,
с. 26].
Для церковнослов’янізмів характерні певні фонетичні та
морфологічні особливості, серед яких і специфічні префікси. У
різних підручниках автори до церковнослов’янських префіксів
відносять різні морфеми. Так, І.П. Ющук до церковнослов’янських
префіксів відносить воз-, вос-, пре-, пред-, со- [7, c. 203],
трактуючи префікси воз- і вос- як два окремі префікси, а не як
один префікс воз- з аломорфом вос-; А.А. Бурячок називає
церковнослов’янські префікси: воз-, пре-, пред-, со- [6, c. 122],
розглядаючи префікс вос- як фонетичний інваріант префікса воз-,
але не вважаючи за потрібне це зазначати, тому що далі ми
знаходимо церковнослов’янізми і з префіксом воз-, і з префіксом
вос- (возвеличити, воскресити) [6, c. 123]; А.П. Грищенко
відносить до церковнослов’янських префіксів воз- (вос-), пре-,
пред- [5, c. 196] не називаючи, на відміну від попередніх авторів,
префікс со-; М. Жовтобрюх зазначає, що до церковнослов’янських
префіксів належать префікси воз-, пред-, со- [2, c. 40], не
розглядаючи префікс пре- як церковнослов’янський.
Наше дослідження показало, що до церковнослов’янських
префіксів, окрім згаданих, потрібно відносити й префікс во-, хоча
жоден із авторів його не називає. Можливо, дослідники
української мови не звертаються до цього префікса тому, що слів

із цим префіксом одиниці. У ,,Словнику української мови”
зафіксовано такі слова: воістину, вовік (вовіки), воєдино.
Також префікс во- знаходимо у словах із коренем –рух-, проте
в них відсутня конотація урочистості: ворушити, ворушитися,
ворухнути, ворухнутися, ворухкий, ворухливий, ворушіння,
ворушкий, ворушливий, ворушня. Є ще низка спільнокореневих
слів, де перед во- стоять інші префікси (по-, за-, з-, під-):
поворухнути, поворухнутися, поворушити, поворушитися;
заворушення,
заворушити,
заворушитися;
зворухнути,
зворухнутися, зворушений, зворушеність, зворушення, зворушено,
зворушити,
зворушитися,
зворушливий,
зворушливість,
зворушливо,
зворушувати,
зворушуватися;
підворушений,
підворушення, підворушити, підворушувати. Слова із во-, що
означають дію руху (ворушити, ворушитися, зворушливо,
підворушення та ін.), на відміну від попередніх, уживаніші в
українській мові.
У ,,Словнику українських морфем” Л.М. Полюги представлені
лексеми воплотитися, водружати, вовіки (вовік), воєдино із
префіксом во-.
У „Законі Божому” знаходимо ще й лексеми воплотитися,
вочеловічитись, воцерковлення [1, с. 3]. Думаємо, що список таких
слів можна продовжити.
Отже, префікс во- обов’язково потрібно розглядати серед
церковнослов’янських префіксів, оскільки слова з ним і сьогодні
активно функціонують в українській мові.
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духовенство”, що із церковнослов’янської українська мова
засвоїла невелику кількість назв абстрактних понять, пов’язаних
насамперед з релігією та мораллю [7, с. 201], а більшість
старослов’янізмів має свої відповідники в українській мові [3,
с. 26].
Для церковнослов’янізмів характерні певні фонетичні та
морфологічні особливості, серед яких і специфічні префікси. У
різних підручниках автори до церковнослов’янських префіксів
відносять різні морфеми. Так, І.П. Ющук до церковнослов’янських
префіксів відносить воз-, вос-, пре-, пред-, со- [7, c. 203],
трактуючи префікси воз- і вос- як два окремі префікси, а не як
один префікс воз- з аломорфом вос-; А.А. Бурячок називає
церковнослов’янські префікси: воз-, пре-, пред-, со- [6, c. 122],
розглядаючи префікс вос- як фонетичний інваріант префікса воз-,
але не вважаючи за потрібне це зазначати, тому що далі ми
знаходимо церковнослов’янізми і з префіксом воз-, і з префіксом
вос- (возвеличити, воскресити) [6, c. 123]; А.П. Грищенко
відносить до церковнослов’янських префіксів воз- (вос-), пре-,
пред- [5, c. 196] не називаючи, на відміну від попередніх авторів,
префікс со-; М. Жовтобрюх зазначає, що до церковнослов’янських
префіксів належать префікси воз-, пред-, со- [2, c. 40], не
розглядаючи префікс пре- як церковнослов’янський.
Наше дослідження показало, що до церковнослов’янських
префіксів, окрім згаданих, потрібно відносити й префікс во-, хоча
жоден із авторів його не називає. Можливо, дослідники
української мови не звертаються до цього префікса тому, що слів
із цим префіксом одиниці. У ,,Словнику української мови”
зафіксовано такі слова: воістину, вовік (вовіки), воєдино.

Також префікс во- знаходимо у словах із коренем –рух-, проте
в них відсутня конотація урочистості: ворушити, ворушитися,
ворухнути, ворухнутися, ворухкий, ворухливий, ворушіння,
ворушкий, ворушливий, ворушня. Є ще низка спільнокореневих
слів, де перед во- стоять інші префікси (по-, за-, з-, під-):
поворухнути, поворухнутися, поворушити, поворушитися;
заворушення,
заворушити,
заворушитися;
зворухнути,
зворухнутися, зворушений, зворушеність, зворушення, зворушено,
зворушити,
зворушитися,
зворушливий,
зворушливість,
зворушливо,
зворушувати,
зворушуватися;
підворушений,
підворушення, підворушити, підворушувати. Слова із во-, що
означають дію руху (ворушити, ворушитися, зворушливо,
підворушення та ін.), на відміну від попередніх, уживаніші в
українській мові.
У ,,Словнику українських морфем” Л.М. Полюги представлені
лексеми воплотитися, водружати, вовіки (вовік), воєдино із
префіксом во-.
У „Законі Божому” знаходимо ще й лексеми воплотитися,
вочеловічитись, воцерковлення [1, с. 3]. Думаємо, що список таких
слів можна продовжити.
Отже, префікс во- обов’язково потрібно розглядати серед
церковнослов’янських префіксів, оскільки слова з ним і сьогодні
активно функціонують в українській мові.
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