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Стаття присвячена аналізу англіцизмів у функції авторського самовираження в
художньому тексті. Англіцизми використані з метою опису іноземної дійсності очима
автора: 1) розповідь від першої особи; 2) англомовний епіграф як один зі способів передачі
основної ідеї, настрою твору; 3) розділи, підрозділи романів, назви віршів англійською мовою;
4) авторські коментарі.
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Актуальність проблеми. Однією з найсуттєвіших категорій у структурі
художнього твору є образ автора. Художня література все більше виявляє особистий,
індивідуальний характер творчості, з’являються різноманітні форми “вираження”
автора в художньому творі, що пов’язано зі сприйняттям літературного твору як
діалогу автора з читачем. У зв’язку з тим, що в аналізованих художніх творах кінця
ХХ – початку ХХІ ст. письменники часто описують власний англо-американський
досвід, вони активно залучають англіцизми для розкриття образу автора. Подекуди
англіцизми вживають і для опису українських реалій, щоб показати освіченість
авторів і героїв творів, сплатити данину моді.
В українському мовознавстві та літературознавстві образ автора художнього
тексту вивчали різноаспектно: у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень
(Т. П. Вільчинська), як смисловий центр літературно-художнього твору
(О. О. Матвєєва), як естетичне поняття (О. П. Орлова) тощо [2, 4, 6]. Іншомовну
лексику в мові української постмодерністської прози досліджувала Н. В. Гудима [3].
Англіцизми як засіб авторського самовираження ще не були об’єктом наукових
розвідок. Актуальність обраної теми зумовлена потребою в заповненні зазначеної
лакуни.
Метою нашої статті є аналіз англомовних запозичень у функції авторського
самовираження, яке реалізується в певному способі передачі інформації й уживанні
мовних засобів, де англомовна лексика служить для подання ставлення митців пера
до іноземців, інших країн, іноземного способу життя в цілому.
Результати дослідження. Англіцизми у функції авторського самовираження
найповніше реалізуються в авторській мовній партії, яка представлена в коментарях
і роздумах письменників. Мовні засоби, використані в мові автора, слугують
складниками його образу і виражають ставлення до дійсності та подій. Варто
відзначити, що елементи авторського ставлення можна знайти в категоріях оцінності,
але найочевидніше вони висвітлені у власне авторській мові, роздумах письменників,
англомовних назвах творів і їх розділів, поезій.
Показовим є роман М. Соколян “Кодло”, де автор розмірковує над життям у
Великій Британії, зокрема в Шотландії, над освітою, над світосприйняттям
британців, сприйняттям британської дійсності українськими студентами. У “Кодлі”
цікавим є той факт, що авторські думки передають через думки головної героїні.
Белетрист починає роман із подорожі Англією й Шотландією головної героїні, не
називаючи її ім’я до шістнадцятої сторінки. Власне світосприйняття авторка твору
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виражає у думках і роздумах своєї героїні Ірми Коник, чиє ім’я стає відомим завдяки
мові персонажів. М. Соколян користується таким прийомом, коли голос автора наче
вплітається у внутрішній монолог героя. В аналізованому творі розповідь ведеться
від першої особи, де головна героїня є героїнею-оповідачем. Цей прийом потрібен
для описання внутрішнього світу людини, зокрема героїні, для достовірності,
реальності зображуваного [1, с. 53]. За допомогою фігури оповідача відбувається
авторська гра, де автор носить маски власних персонажів. “У літературному
маскараді автор може вільно, протягом одного художнього твору, змінювати
стилістичні маски”, – зауважує О. І. Орлова [5, с. 38].
Одним зі способів передачі основної ідеї, настрою твору є епіграф. Цей прийом
М. Соколян обрала в поєднанні з описом стану, думок головної героїні для
вираження власного бачення подій. Авторка вважає, що її героїня, заблукавши у
пошуках школи, відчувала те ж саме, що й головний герой Дж. К. Роулінґ Гаррі
Поттер: “Він зупинив працівника вокзалу, що проходив повз, але не наважився
запитати про платформу дев’ять і три чверті. Службовець ніколи не чув про
Хогвардс і, коли Гаррі не зміг пояснити, де розташована ця школа, почав
дратуватися, наче Гаррі зумисне прикидався дурником” (Дж. К. Роулінґ).
Порівняємо з описом думок героїні М. Соколян: “Я підібрала камінець і зі злістю
жбурнула його в піняві води затоки Сент-Ендрюз. Якийсь джентльмен в капелюсі
здивовано зиркнув на мене. Чого вирячився? Іди собі, іди собі, дядьку! Не бачиш –
насолоджуюся пейзажем. А валізи? То що? Все своє ношу з собою. Косметичка там,
несесер… Боже, як же я хочу спати, їсти хочу, в душ! Я ж уже третій день у дорозі. І
головне, абсолютно невідомо, що мені робити далі”.
Деякі розділи роману “Кодло” (“Gossip’s bridle”, “Repentance”) названо
англійською мовою. Назву “Gossip’s bridle” авторка пояснює за допомогою мови
персонажів і в роздумах головної героїні (вуздечка для балакучих), тобто
неангломовний читач зможе зрозуміти назву розділу за допомогою мови персонажів і
за змістом: “Лише набагато пізніше я згадала, що вже бачила “вуздечку”… Цікаво, чи
то була та сама gossip’s bridle?” (М. Соколян). Письменниця вживає англіцизм
“bridle” у жіночому роді, узгоджуючи з ним означення, як з українським словом
вуздечка.
Назва п’ятого розділу “Repentance” й назви проектів також пояснюються автором
у мові персонажів: “– Здається, мене змусили розкаятись. Як, ти казала, називається
той проект? “Repentance”, себто, “каяття”?”; “Цей проект спочатку мав назву “Fair
Play”, тобто “чесна гра”, але по ходу дії ми вирішили перейменувати його в проект
“Repentance”. Цей проект здійснювався за підтримки Міністерства оборони
Великобританії та особистого сприйняття, так би мовити, представників правлячої
династії …” (М. Соколян).
Розділи та підрозділи англійською мовою називає й В. Терлецький: “Андеґраунд”,
“Вудсток”, “Nothing Else Matters”, інколи залучаючи українську графіку й
дотримуючись англійських орфографічних норм (у назві підрозділу англійською
мовою всі слова написані з великої літери). Хоча письменник розповідає про
українську дійсність.
Письменник В. Терлецький в автобіографічному романі “Рок-н-рол, стакан,
кохання” висловлює свої відчуття через почуття головного героя щодо улюбленого
бару: “Ніздрі приємно лоскоче дим твоїх “Lucky Strike”, у повітрі розливається
заводна мелодія “Guns N’ Roses”…; “… незабаром тут відбудеться справжній
ексклюзивний сейшн”; “Гудбай, “Астор!”.
Маючи філологічну освіту, автор роману “Рок-н-рол, стакан, кохання” широко
залучає англіцизми для вираження власного ставлення до речей, предметів, подій.
Напр., англіцизм ексклюзивний підкреслює винятково позитивне ставлення автора до
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певної події (сейшну), яка теж виражена англіцизмом. Враховуючи той факт, що
роман автобіографічний, – ставлення та почуття героя належать авторові.
Українські поети, напр. О. Забужко, Ю. Андрухович, І. Бондар-Терещенко дають
англійські назви українським віршам: “Like a Camel, Like a Weasel, Like a Whale” (“Як
верблюд, як ласка, як кит”); “New York, NY”, “Without You”, “Without You – 2”, “And
The Third Angel Sounded”, “In The Memory Of Deep Purple”, “Guess Who Was My
Guest”, “I Wanna Woman”, “Glory To The Camels”, “The News Of The World”, “This is
The End”, “The Bad Company”, “Welcome To My Foolish Dreamland”, “The Very Best
Of Tabloids”, “California Dreaming”, “Back in USSR”, “Life Is A Long Song”, “More
Than A Cult”, “The Penny Ballad For N.”, “Bombing New York City”, “Seven – Eleven”,
“Girl You Will Be A Woman Soon”, “Old Soldier Is Very Drunk”, “Just In Between”,
“Absolutely Vodka”, “Nothing But Budapest”, “Calling Dem”; “Because”, “Край бебі”,
“Реліз”, “Даун”,“Love”, “Bodyguard”, “Peace”, “Sky”, “P.O. Box 1993”. О. Забужко
перекладає назву однієї з двох поезій, а Ю. Андрухович та І. Бондар-Терещенко не
вдаються до перекладу назв віршів.
Подекуди письменники офіційно оголошують про закінчення роману, вживаючи
при цьому великі літери англійської мови, як у кінці фільмів і мультфільмів.
Наприклад, у С. Поваляєвої “THE END”. Так автор говорить своє останнє слово як
творець роману.
Інколи письменники подають свої коментарі в дужках: “… я знову кажу вам:
тьотки – це подстава (No woman – no cry)…” (С. Поваляєва). Цей авторський
коментар схожий на українську паремію: “Баба з воза – кобилі легше”.
А С. Жадан, на відміну від В. Терлецького, не ототожнює себе з головним героєм,
а розповідає про нього в третій особі: “Джон Леннон нарешті пробує встатиі
пропонує йти” (С. Жадан). Автор дав своєму персонажу ім’я та прізвище відомого
британського рок-музиканта, співака.
Для С. Жадана характерним є звертання до читача на ти, а себе називає “я”:
“Знаєш, якщо ти подумаєш, із ким саме ти зустрічаєшся протягом свого життя… я
потім колись дякуватиму небесам за те, що мені довелося спілкуватися з такою
кількістю потвор і невдах, я впевнений, що ніхто інший не спілкувався зі стількома
аутсайдерами, які, коли добре подумати, і складають сіль нашого, пошматованого
дотаціями і дефолтом суспільства, бо яка радість спілкуватися, скажімо, з
керівниками банків чи комерційних структур, вони ж говорять цитатами з власних
бізнес-планів, про що можна говорити з молодими науковцями, спортсменами чи
дилерами, ну, гаразд, можна про ланч, перші п’ять хвилин, а вони і далі говорять про
цей свій ланч… інша річ отакі виродки, як Джон Леннон …”.
Письменник С. Жадан використовує переважно зафіксовані словниками
іншомовних слів англіцизми, що належать до різних тематичних груп лексики з
метою оцінки людей, суспільства. Таке вживання англіцизмів засвідчує рівень
ерудиції автора.
Висновки. Отже, як свідчить аналіз, англіцизми в українській поезії та прозі
останнього двадцятиліття використані з метою опису іноземної й української
дійсності очима автора:
1) розповідь від першої особи;
2) англомовний епіграф як один зі способів передачі основної ідеї, настрою твору;
3) розділи, підрозділи романів, назви поезій англійською мовою;
4) авторські коментарі.
Творча індивідуальність автора художнього тексту, його світовідчуття, розуміння
навколишньої дійсності, ставлення до неї, її оцінка – усе це позначається на доборі
мовних засобів. Удаючись до англіцизмів у художньому творі, автор припускає, що
читач розуміє англійську мову.
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The article deals with the analysis of Anglicisms in the author’s self-expression function in the fiction. It is
found out that the author’s thoughts are transferred through the protagonists’ thoughts. Anglicisms are used to
describe the foreign reality: 1) the narration is from the first person; 2) the English epigraph is the means of
describing the main idea, the mood of the story; 3) the chapters, the parts of the novels, verses are in English;
4) the author’s remarks.
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АНГЛИЦИЗМЫ В ФУНКЦИИ АВТОРСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ
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Статья посвящена анализу англицизмов в функции авторского самовыражения в художественном
тексте. Англицизмы использованы для описания иностранной действительности глазами автора:
1) рассказ от первого лица; 2) англоязычный эпиграф как один из способов отображения основной идеи,
настроения произведения; 3) главы, разделы романов, названия поэзий на английском языке; 4) авторские
комментарии.
Ключевые слова: англицизмы, функция авторского самовыражения, беллетристика.
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