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пропонований ним переклад для конкретної ситуації становить собою 
адекватну передачу думки оригіналу. 

Рівень відносної еквівалентності перекладів наукової літератури 
зумовлюється деякими граматичними трансформаціями, логічними і 
термінологічними уточненнями та роз'ясненнями, котрі залежать від характеру 
наукової праці, граматичних вимог до перекладу. 

У сучасному світі проблемі інтернаціональної лексики приділяється все 
більше уваги. Це пояснюється тією значною і стрімко зростаючою роллю, яку 
відіграють міжнародні слова, терміни в найрізноманітніших сферах діяльності в 
аспекті глобалізації та міжнародної інтеграції. Інтернаціоналізми при перекладі 
українською мовою піддаються спеціалізації та конкретизації, що зумовлено 
самим процесом англо-українського науково-технічного перекладу. Наявні 
друковані видання англо-українських технічних словників все ще недостатньо 
глибоко відображають результати цього процесу, оскільки в них не береться до 
уваги специфіка загальнонаукових інтернаціоналізмі в і головні закономірності 
перекладу науково-технічної літератури, які є визначальними у виборі способів 
перекладу цих слів. Таким чином, для уникнення перекручування змісту 
перекладач повинен не тільки враховувати особливості інтернаціональної 
лексики, але й бути компетентним у сфері закономірностей і способів 
перекладу подібних лексичних одиниць. 
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Давньоанглійська (або англосаксонська) література охоплює період із V 
до середини XII ст. До жанрів цієї епохи належать епічна поезія, агіографія, 
проповіді, переклади Біблії, юридичні роботи, хроніки, казки та інші. Всього 
збережено близько 400 рукописів того періоду. Найдавнішим збереженим 
твором давньоанглійської літератури є “Гімн Кедмона”, який, імовірно, був 
складений між 658 та 680 роками. 

У період доколоніальної літератури Америку населяли індіанці, які 
користувалися письмом майя. Ця система (яку часто називали ієрогліфами за 
поверхневою схожістю з давньоєгипетською писемністю) є поєднанням 
фонетичних символів та логограм. Найчастіше її класифікують як логографічну 
або логосилебічну систему письма, у якій складні знаки відіграють значну роль. 

Після нормандського завоювання Англії в 1066 р. англосаксонська мова 
стала менш поширеною, і під впливом нового Закону про аристократію 
французька стала стандартною мовою судів, парламенту та ввічливого 
суспільства. Під час інтеграції мова та література загарбників і корінних 
жителів змішалася, а норманські діалекти правлячих класів стали англо-
нормандськими. Політична влада була вже не в руках англійців, тому 
західносаксонська літературна мова більше не мала впливу, а 
середньоанглійська література писалася на багатьох діалектах, що відповідали 
регіону, історії, культурі та походженню окремих письменників. 

Народна література процвітала після заснування друкарні в Англії 
Вільямом Кокстоном в 1476 році. Реформація надихнула на створення народної 
літургії, що призвело до написання “Книги спільних молитов”, яка мала 
тривалий вплив на літературну мову. Період англійського Відродження – це 
культурно-мистецький рух в Англії, що тривав з кінця XV – початку XVI до 
XVII століття. Загальноєвропейське Відродження почалося в Італії наприкінці 
XIV століття. Як і більшість північних країн Європи, Англія перейняла риси 
епохи більш ніж століття потому Однак стиль та ідеї Ренесансу вже повільно 
проникали в Англію та Єлизаветинська ера у другій половині XVI століття 
розглядається як розквіт англійського Відродження. 

Через велику імміграцію в Бостон у 1630-х роках та створення коледжу та 
друкарні в Кембриджі, колонії Нової Англії часто розглядалися як центр 
ранньої американської літератури. Однак перші європейські поселення в 
Північній Америці були засновані в інших містах набагато раніше. Протягом 
колоніального періоду друкарні діяли у багатьох районах – від Кембриджа та 
Бостона до Нью-Йорка, Філадельфії та Аннаполіса. 

Твори “Загублений рай” Джона Мілтона, “Содом” 2-го графа Рочестера 
[2], жвава сексуальна комедія “Сільська дружина” Вільяма Вічерлі та моральна 
мудрість “Подорож Пілігрима” Джона Баньяна належать до неокласичного 
періоду (1660–1798 pp.). Цензура та радикально моралістичні стандарти за 
пуританського режиму Кромвеля змінили літературні традиції та дали поштовх 
письменництву після Реставрації. 

У повоєнний час Декларація незалежності США та “Автобіографія. 
Записки про штат Вірджинія” закріпили позицію Томаса Джефферсона як 
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одного з найталановитіших ранніх американських письменників. Есе 
“Федераліст”, написане Олександром Гамільтоном, Джеймсом Медісоном та 
Джоном Джеєм, викликало значну історичну дискусію. Фішер Еймс, Джеймс 
Отіс і Патрік Генрі також цінуються за свої політичні праці та висловлювання. 
Значна частина ранньої літератури нової нації намагалася знайти унікальний 
американський голос у чинному літературному жанрі. Ця тенденція також була 
відображена в романах. Європейські форми та стилі часто вважалися нижчими. 

Романтизм – художній, літературний та інтелектуальний рух, що виник в 
Європі наприкінці XVIII століття. У британській літературі його початок 
датується публікацією “Ліричних балад” у 1798 p., а кінець – коронацією 
королеви Вікторії в 1837 р. Однак письменники цього періоду не вважати себе 
“романтиками”, і цей термін вперше був використаний критиками 
Вікторіанського періоду. Пізніше романтизм прибув і в інші частини 
англомовного світу. 

Саме у Вікторіанську епоху (1837-1901) роман став провідним 
літературним жанром англійської мови. Жінки відігравали важливу роль у 
зростанні популярності романів як в ролі авторок, так і читачок. Щомісячна 
реалізація художньої літератури стимулювала цей сплеск популярності завдяки 
зростанню грамотності, технологічного прогресу в поліграфії та поліпшенню 
економіки. “Посмертні записки Піквінського клубу” Чарльза Діккенса були 
опубліковані у двадцяти частинах між квітнем 1836 р. і листопадом 1837 р. 
Стандартна практика 3-томних видань тривала до кінця XIX століття. 

Наприкінці XVIII – на початку XIX століття були опубліковані перші 
американські романи. Вони були надто довгими для рукопису чи публічного 
читання. Видавці ризикували, сподіваючись, що книги будуть стабільно 
продаватися, але все ж друкували їх. Це було гарною ставкою, оскільки в цей 
період рівень грамотності зріс як серед чоловіків, так і жінок. Першими 
американськими романами були “Пригоди Алонсо” Томаса Етвуда Діггеса 
(1775 р.) та “Сила співчуття” Вільяма Хілла Брауна (1791 p.). 

Модернізм в англійській літературі виник у кінці XIX – на початку XX 
століття, здебільшого у Європі та Північній Америці [3]. Деякі філософи такі, як 
Георг Лукач, висували теорію, що цей напрям бере свій початок з філософії 
Вальтера Бенджаміна. Характерна риса модернізму – самосвідомий розрив з 
традиційними стилями поезії та вірша. Модерністи експериментували з 
літературною формою та висловами, дотримуючись сентенції Езри Паунда 
“Зробити світ новим”. Модерністський літературний напрям прагнув скасувати 
традиційні способи репрезентації та виразити нові чуттєвості свого часу. Такі 
мислителі, як Зігмунд Фрейд і Карл Маркс, сумнівалися в раціональності 
людства. 

Літературний реалізм, на відміну від ідеалізму, намагається зобразити 
звичні речі такими, якими вони є, замість того, щоб використовувати 
романтизовану або подібно стилізовану презентацію. Літературний критик Ян 
Ватт датує виникнення реалізму у Великобританії початком XVIII століття. 
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Далі з'явилися такі напрями, як натуралізм, соцреалізм, а в 1930-х –
соціалістичний реалізм. 

Термін “література постмодернізму” використовується для опису певних 
тенденцій у творчих доробках письменників після Другої світової війни [4]. 
Одночасно можна простежити продовження експериментів, які відстоювалися 
письменниками періоду модернізму (значною мірою спираючись, наприклад, 
на фрагментацію, парадокс, сумнівних оповідачів тощо), а також реакцію проти 
ідей Просвітництва, прихованих у модерністській літературі. Представниками 
постмодернізму були американці Генрі Міллер, Вільям С. Берроуз, Джозеф 
Хеллер, Курт Воннегут, Хантер С Томпсон, Трумен Капоте і Томас Пінчон. 

У період з кінця Другої світової війни до початку 1970-х pp. були 
опубліковані відомі твори американської історії, такі як “Убити пересмішника” 
Харпера Лі та “Жінки та чоловіки” Джозефа Маклероя. Кілька останніх 
модерністів, а також шалено романтичні бітники в основному домінували в цей час. 

Літературу XX століття представляє Агата Крісті [1] (1890-1976) –
сценаристка романів, оповідань та п’єс, яка найбільше запам'яталася завдяки 
написанню 80 детективних романів, а також успішних вистав для театру в Вест-
Енді. Роботи, створені Крісті, дали змогу здобути їй титул “Королева 
детективу”. Вона була однією з письменниць-новаторок цього жанру. Крісті 
написала такі романи, як “Убивство у Східному експресі”, “Смерть на Нілі”, “І не 
лишилось жодного” та інші. Ще однією популярною письменницею під час 
Золотого століття детективної фантастики була Дороті Л. Сайєрс (1893-1957). 
До відомих письменників цього часу також можна віднести Рут Ренделл, 
Ф. Д. Джеймса та Ієна Ранкіна. 

Однією з ключових подій в американській літературі кінця XX століття 
стала популяризація літератури, написаної етнічними меншинами. Наслідком 
став рух “Ethnic Pride” (Етнік прайд), 

Отже, аналізуючи досліджений матеріал можна зробити висновок, що 
англомовна література продовжує свій розвиток і досі, уже не вбираючи 
традиції інших народів, а навпаки надихаючи їх. 
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This article deals with the fiction of English-speaking countries. The main purpose of this 
investigation is to provide the reader with some material about the histoiy of the formation of 
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English literature. Much attention is given to the theoretical, cultural and comparative aspects. 
Also, an information about famous writers of certain period is mentioned. The article is useful for 
those who are interested in English-language creations. 
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The Analysis of Stylistically Marked Lexis in The Short Happy Life of Francis 
Macomber by E. Hemingway 

A comprehensive stylistic analysis of lexical units of the literary text involves 
studying lexemes that belong to different layers, namely, literary, neutral and 
colloquial. Special literary and special colloquial units are considered to have the 
strongest stylistic potential. Therefore, the paper aims to analyze special literary lexis 
used in The Short Happy Life of Francis Macomber by E. Hemingway, including 
terms, dated words, foreign words, and literary coinages, as well as units of special 
colloquial level (some expletives and intensifiers typical of offensive language, 
sociolect elements, i.e., jargonisms, etc.). Some of neutral units that become 
stylistically marked in the specific context of the given text will be also analyzed in 
this paper. The object of this article is stylistically marked lexical units used in The 
Short Happy Life of Francis Macomber and the subject of this paper is some specific 
peculiarities of these units which serve to create a certain stylistic effect in the text of 
the story. 

The text of the story is rich in colloquialisms. Some of the examples of 
sentences with colloquial lexical units are: You can’t very well send boys in there to 
that sort of a show [1, p. 26]; Oh, I say [1, p. 28]; Wouldn’t talk rot if I were you [1, 
p. 30]; The poor man would have gone through his dangerous game and things might 
pick up [1, p. 31]; You had them killed. I was just mopping up a little [1, p. 32]; No 
pleasure in anything if you mouth it up too much [1, p. 35]; You can be quite easy on 
that [1, p. 20]; And you knew everything had gone to pot [1, p. 20]. Apart from 
commonly used colloquial expressions E. Hemingway's dialogues are characterized 
by presence of numerous phrasal verbs, interjections, elliptical and incomplete 
sentences, as well as some repetitions. Interestingly, The Short Happy Life of Francis 
Macomber lacks etiquette expressions (apart from the phrase by all means). 

The author often uses some elements of offensive language and even swear 
words: So he’s a bloody four-letter man as well as a bloody coward, he thought [1, 
p. 20]; Why not let up on the bitceherv just a little, Margot [1, p. 21]. The word 
damned is used in the text 20 times, damn – 7 times, hell – 14 times, bloody meaning 
“goddamn” – 6 times, bitch – 1 time, sod – 1 time, This statistics shows that 
E. Hemingway employs rude language to intensify emotive charge a,s well as 
individualize characters’ speech (mostly, Wilson). Let’s provide some examples: You 
shot damn well [1, p. 32]; “It’s not going to be a damned bit like the lion,“ Wilson 
told her [1, p. 33]; Gun-bearer ran like hell and the bull went off slowly into that bush 


