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У будь-якому сюжеті наявні діалектичні відносини між протагоністом і 

антагоністом, тобто ширше між добром і злом. Обов’язковою умовою 

фільмового сюжету є певна подія, що створює проблемну ситуацію і слугує 

тригером його розгортання. Головний герой (герої) та його помічник (команда 

помічників) неодмінно відправляються в уявну або реальну подорож задля 

вирішення вказаної проблеми. Складність завдання створення сюжетів текстів 

анімаційних фільмів полягає в чіткому розумінні пропорцій старого й нового, 

тем і мовних засобів, що будуть відповідати сучасним культурним потребам 

аудиторії. 
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ВИТОКИ ПАРЕМІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ЇЖА» 

Юлія МАРУЩЕНКО 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Ю.В. Невська 

Словниковий запас англійської мови, як і всіх мов світу, складається не 

тільки з окремих слів, словосполучень, а й включає паремії, тобто прислів’я та 

приказки, які підсилюють виразність та забарвлюють мову, надаючи їй 

національного колориту. Як своєрідні мовні знаки, паремії характеризуються 

виразною національною специфікою і є засобом фіксації розвитку мови й 

культури, традицій та історії суспільства. Отже, паремії – це результат 

колективної усної творчості людей це вислови народного походження, що 

виражають мудрість, набуту багатовіковим досвідом.  

Паремії розповсюджені в усіх мовах світу і в англійській зокрема. Вони є 

орнаментом будь-якої мови світу. Серед витоків фразеологізмів, зокрема 

паремій, у різних мовах, включаючи й англійську, значне місце посідають 

національні звичаї та традиції, які знайшли своє відбиття в лексичному 

наповненні паремій англійської мови.  

Так, джерелами виникнення прислів’їв та приказок є обряди та традиції, 

казки та байки англійського народу, історія та реалії Великої Британії. Звичаї 

відбивають різні сфери життя, особливості побуту, стосунки між людьми, 

родинні зв’язки тощо. Аналізуючи їх, можна виділити значну групу паремій, які 

своїм значенням або лексичним наповненням висвічують звичаї та традиції, 

пов’язані з життям людей, святкуванням різних визначних дат, а також з 

побутом. Отже, події в житті людини були джерелом, рушійною силою у 

створенні паремій.  

Однією з головних потреб людини є забезпечення їжею, тому виникло 

безліч прислів’їв та приказок на цю тематику. Так, народна мудрість вказує, що 

людина повинна мати міру у всьому, в їжі також (Gluttony kills more men than 

the sword); людина має свідомість і повинна себе контролювати в їжі, щоб бути 
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здоровою (Live not to eat, but eat to live); в раціоні людини повинно бути все 

збалансовано, і яблуко є одним із необхідних елементів харчування для 

здорового способу життя (An apple a day keeps the doctor away); людина 

повинна розраховувати на свої можливості і оцінювати свої здібності (Half a 

loaf is better than no bread), тощо. 

Висновковуємо, що паремії із значенням “їжа” дають людині матеріал для 

роздумів з етики харчування, утримують її від обжерства, жадібності й надають 

правила здорового харчування. Аналізовані одиниці є продуктами емпіричного 

досвіду англійців, у яких відбивається мудрість народу. Їхнім прагматичним 

спрямуванням є виховання людини, надання їй корисних порад, як діяти в 

певних життєвих ситуаціях. Дослідження розглядуваних паремій англійської 

мови у контексті комунікативної, когнітивної і соціолінгвістики наразі є 

особливо актуальним, тому що в них міститься культурний, історичний, 

моральний, етичний, повчальний аспекти життя особистості, які відіграють 

основну роль у формуванні етносу. 

 

ФУНКЦІЯ І РОЛЬ ШЕКСПІРІВСЬКОГО ПРЕТЕКСТА В ДРАМАТУРГІЇ 

ТОМА СТОППАРДА (“РОЗЕНКРАНЦ І ГІЛЬДЕНСТЕРН МЕРТВІ”) 

Вікторія МАШИР 

Науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Ж.О. Кононова 

П'єси Стоппарда досить довго характеризували як абсурдистські. Для 

цього були свої підстави: сам факт зв'язку з легендарною трагедією Шекспіра 

висловлює дух абсурдистської трагікомедії. Дотримуючись основам 

першоджерела, драматург наділив героїв яскравими індивідуальними 

характеристиками, а звичні образи — новим змістом. 

До шекспірівського претексту у своїй творчості звертався не тільки 

Стоппард: такі відсилання вже зустрічалися у працях В. Фолкнера («Шум і 

лють») та Й. В. Гете («Учнівські роки Вільгельма Мейстера») ще до появи 

трагікомедії «Розенкранц і Гільденстерн мертві». Однак сааме ця п'єса 

привертає увагу найбільшою кількістю алюзій. Розбіжності з шекспірівським 

претекстом очевидні навіть у самій назві. Автор фокусується на незначних 

персонажах  “Гамлету”, демонструючи звичайні речі з нової сторони. 

Шекспірівський інтертекст є невід’ємною частиною твору Стоппарда. 

Неможливо сказати, що сюжет п'єси “Розенкранц і Гільденстерн мертві” є 

новою інтерпретацією “Гамлета”, як і неможливо розглядати одну сюжетну 

лінію без іншої. Так, праця Стоппарда є унікальним твором з новими ідеями, 

але її основою є вже існуюча історія. Наприклад, розв'язка історії усім відома 

одразу, і з першої сторінки герої Розенкранц і Гільденстерн в очах читача 

приречені на смерть. Саме це знання про неминучу смерть головних героїв є 

базовою установкою всього твору. Майбутня погибель відчувається впродовж 

усього сюжету, вона не припускає свободи волевиявлення персонажів. 


