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АНОТАЦІЯ

Проаналізовано комплентарні висловлювання в лінгвістичних студіях.

Розглянуто типологічні характеристики національно-маркованих компліментів.

Враховано національні специфікіи компліменту при перекладі.

Ключові слова: національна специфіка,комплімент,англо-український переклад

The compliment phenomenon is analyzed according to its typological
characteristics for both Ukrainian and English to identify the regularities of their
lexical means, grammar structures and communicative characteristics. This paper
also reveals the status and functions of complimentary utterances in English and
Ukrainian fiction works referring to the definition of a compliment as a kind of the
speech act with the number of linguistic, stylistic, and manipulative peculiarities.
The comprehensive typological analysis of the complimentary utterances
proves the relevant translation approaches. Source language utterance is to
transcoded into Target Language with preserving compliment pragmatic value. So,
the referential meaning of the compliment with all its implications as well as
emotive and stylistic connotations must be fully reproduced. The conventional
compliments are translated by using semantic equivalents or near equivalents
typical for the relevant situation. Rendering the unconventional compliments
presupposes to use a number of lexical and grammar transformation, and pragmatic
adaptation of the utterance to the peculiarities of the Target Language.

Key words:compliment,complimentary utterances,typological characteristics, 
communicative type, lexical equivalent, grammar transformation.


