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ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ ЯК ФОРМАТ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ  
ПРО ПОРУШЕННЯ НОРМ ЕТИКИ В СУЧАСНИХ  
АНГЛОМОВНИХ РІЗНОСТИЛЬОВИХ ДИСКУРСАХ

У статті проаналізовано особливості текстового втілення етичного досвіду представ-
ників англомовної моральної традиції, які розглянуті крізь призму засобів його мовної репре-
зентації в публіцистичному, документальному та художньому дискурсах. Моральне знання 
та досвід перебування в ситуаціях, пов’язаних із порушенням норм етики, набуті представ-
никами англомовної лінгвокультури, досліджено в термінах текстової ситуації як формату 
репрезентації знань про відповідні фрагменти дійсності.

Специфіка вербалізації морально значущих ситуацій у сучасних англомовних різностильових 
дискурсах визначається жанрово-стилістичними особливостями текстів, де ці ситуації опред-
метнено. Залежно від рівня об’єктивності та характеру відображення дійсності в текстах різ-
них функціональних стилів англійської мови, окремі аспекти ситуації «Порушення норм етики» 
втілюються в досліджуваних дискурсах за допомогою різнорівневих засобів номінації.

Так, у газетно-публіцистичному дискурсі, спрямованому на достовірне відтворення подій 
та явищ об’єктивного світу, актуалізація окремих аспектів етичного досвіду відбувається 
переважно засобами прямої номінації. Для ситуацій, опредметнених у художньому дискурсі, 
який орієнтовано на здійснення естетичного та емоційного впливу на читача, характер-
ним є зображення морально значущих ситуацій засобами образної номінації. Репрезентація 
ситуації «Порушення норм етики» в документальній прозі здійснюється засобами прямої 
та образної номінації, превалювання яких зумовлено жанровою специфікою текстів, де ці 
ситуації опредметнено.

Розбіжності у способах об’єктивації морально значущих ситуацій у сучасному англомов-
ному газетно-публіцистичному, художньому та документальному дискурсах, демонструють 
відмінності у сприйнятті й осмисленні представниками англомовної лінгвокультури різних 
аспектів етичного досвіду, задаючи вектор їх інтерпретації адресатом.

Ключові слова: текстова ситуація, порушення норм етики, англомовна лінгвокультура, 
англомовний публіцистичний, документальний та художній дискурси.

Постановка проблеми. Успішна соціальна 
взаємодія представників спільної морально-куль-
турної традиції не можлива без дотримання ними 
загальноприйнятих норм, стандартів та принци-
пів поведінки, які є важливою частиною їхнього 
етичного досвіду [41, c. 5]. Основу останнього ста-
новить набуте в процесі розвитку індивідуальне 
та колективне моральне знання і розуміння того, 
що є добром і злом, правильним та неправильним, 
честю й гідністю, обов’язком, свободою, совістю, 
відповідальністю, нормою [42, c. 47; 46, c. 7].

Набуття знань про певну поведінку, в тому 
числі неетичну, відбувається не лише в результаті 
безпосереднього досвіду [12, с. 179; 19, с. 172], 
коли людина особисто бере участь у тій чи іншій 
ситуації, а й у процесі спостереження за іншими 
людьми, наприклад, інтерпретуючи текст чи дис-

курс [20, с. 18; 43, c. 187], в яких відображено 
когнітивний досвід людини [7, с. 19] та фіксо-
вано опосередковану мовою інформацію про світ 
[3, с. 4].

Одним із форматів втілення знань, уявлень, 
а також особистого та спільного морального 
досвіду, надбаного представниками тієї чи іншої 
лінгвокультури, є текстова ситуація [7, с. 19]. Ця 
остання віддзеркалює структуроване знання про 
відповідний фрагмент дійсності за допомогою 
комплексу мовних засобів, зосереджених у ком-
позиційно та структурно цілісному фрагменті тек-
сту або розосереджених у текстовій тканині [там 
само]. Жанрово-стилістичні особливості текстів, 
де ці ситуації опредметнено, зумовлюють певні 
розбіжності у способах та засобах втілення різних 
аспектів досвіду людини, в тому числі етичного, 
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зокрема і в сучасному англомовному дискурсі 
[2, с. 6; 3, с. 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Моделювання соціально-значущих аспектів дій-
сності в термінах текстових ситуацій неоднора-
зово ставало предметом лінгвістичного дослі-
дження [2, с. 79–155; 3, с. 3–17; 11, с. 177–180; 
36, с. 11–134]. Так, досліджувалася специфіка тек-
стового втілення ситуації зустрічі [36, с. 11–134], 
лінгвокогнітивні особливості варіювання тек-
стових ситуацій «Злочин-відповідальність» 
[3, с. 3–17], «Соціальний захист» [2, с. 6], у різ-
них функціональних стилях сучасної англійської 
мови [2, с. 6; 3, с. 7]. Крізь призму текстових ситу-
ацій розглядався характер концептуалізації світу 
в художньому тексті поряд із засобами текстової 
експлікації знань про світ [11, с. 177–180].

Вивчення особливостей актуалізації знань про 
ситуації «Порушення норм етики» в англомовних 
різностильових дискурсах шляхом зіставлення 
семантики текстів, де ці знання опредметнено, 
дає змогу реконструювати різні аспекти етичного 
досвіду представників англомовної лінгвокультури.

Об’єктом нашого дослідження є текстова ситу-
ація «Порушення норм етики», об’єктивована 
в сучасних англомовних різностильових дискурсах.

Предмет вивчення становлять семантико-ког-
нітивні особливості актуалізації окремих аспектів 
етичного досвіду носіїв англійської мови, розгля-
нуті з погляду сукупності засобів їх мовної репре-
зентації в публіцистичному, документальному 
та художньому дискурсах.

Постановка завдання. Мета статті – виявити 
особливості текстового втілення етичного досвіду 
учасників ситуації «Порушення норм етики» 
в зазначених англомовних дискурсах.

Для досягнення вказаної мети необхідним було 
розв’язання таких завдань: реконструювати струк-
тури концептуалізації досвіду, за посередництва 
яких різностильові англомовні тексти та дискурси 
співвідносяться з дійсністю, визначити особли-
вості вербального втілення окремих фрагментів 
об’єктивної дійсності у форматі текстової ситуації 
«Порушення норм етики».

Виклад основного матеріалу. Інформація про 
різноманітні аспекти людського досвіду, у тому 
числі етичного, є занадто об’ємною та складною 
для сприйняття, запам’ятовування та подальшого 
використання [12, с. 85; 43, c. 187]. Тому отримані 
в різний спосіб та з різних джерел дані підляга-
ють подальшій комплексній обробці [20, с. 12], 
в процесі якої, за припущенням когнітологів 
[12; 13; 15; 16; 22; 45; 40; 43], відбувається сег-

ментація безперервної послідовності реальних 
та об’єктивованих у тексті й дискурсі дій і подій 
[47, c. 126] та перетворення великих масивів 
інформації на придатний для користування люди-
ною формат [45].

Так, у пам’яті людини формуються певні ког-
нітивні структури, які забезпечують розуміння 
набутого нею індивідуального та/чи колективного 
досвіду, в тому числі етичного, у спрощеному 
вигляді [22, с. 174] і які є подібними до когнітив-
них структур, що утворюються в процесі інтер-
претації тексту та дискурсу [7, с. 18; 40, c. 615; 
43, с. 186]. Останні не лише фіксують знання про 
навколишню дійсність [6, с. 8; 20, с. 513], а й відо-
бражають особливості її осмислення та оцінки 
представниками лінгвокультури, мовою якої ці 
знання вербалізовано [8, с. 7; 20, с. 528].

Одним із форматів концептуалізації досвіду, 
за посередництва якого текст та дискурс спів-
відносяться з дійсністю, є модель ситуації або 
ситуаційна модель (a situation model) [12, с. 82; 
47, c. 125–130; 50, c. 1028], у форматі якої струк-
турується інформація про особливості взаємодії 
учасників спілкування в умовах реального часу 
та простору [18, с. 194; 27, с. 181] та акумулю-
ється особиста практика перебування й участі 
комунікантів у подібних ситуаціях [12, с. 90].

При цьому спостерігається певна відповідність 
між фрагментами об’єктивної дійсності та їх мен-
тальними і текстовими корелятами [1, с. 58–59; 
7, с. 18; 27, с. 181; 20, с. 13; 43, c. 186–187; 47, c. 126; 
50, c. 1028]. Вони співвідносяться в такий спосіб, 
що основні характеристики локалізованих у часі 
та просторі фрагментів предметної дійсності, 
тобто референтних ситуацій [14, с. 8], опосеред-
ковано, за посередництвом ситуаційних моделей 
[12, с. 84; 39, c. 368, 40, c. 614], мовними засо-
бами втілюються в текстових ситуаціях [7, с. 18;  
2, с. 31, 38; 3, с. 18; 11, с. 178].

Ситуаційні моделі та, відповідно, їх текстові 
відповідники є фрагментарними структурами 
[12, с. 89; 22, с. 173], тобто такими, що обмеж-
уються конкретними часопросторовими пара-
метрами, а також визначаються унікальними 
характеристиками учасників ситуацій і послідов-
ністю здійснюваних ними дій та подій [12, с. 89; 
50, c. 1029]. Епізодичність ситуаційних моделей 
зумовлюється нездатністю людського розуму 
охопити велику кількість наявних у реальних 
ситуаціях деталей та ознак, важливість яких 
визначається безпосередньо учасниками кож-
ної конкретної ситуації [12, с. 89–90]. У той 
же час фрагментарність їх текстових корелятів  



111

Германські мови

пояснюється неможливістю повної вербалізації 
усіх аспектів досвіду засобами тексту [9, с. 22; 
20, с. 10; 24, с. 82], релевантність об’єктивації 
інформації в якому залежить від його жанрово-
стилістичних та індивідуально-авторських особ-
ливостей [8, с. 7; 20, с. 513].

Повнота представленості окремих елемен-
тів тієї чи іншої ситуації об’єктивної дійсності 
в текстовій ситуації впливає на можливість або 
неможливість реконструкції цієї ситуації на 
основі одного окремого тексту. Останній у межах 
нашого дослідження розглядається не як інформа-
ційно завершене [5, с. 12], відмежоване, замкнене 
в собі утворення [25, с. 582], а як відкрита в між-
текстовий простір сутність [35, с. 57], яка є від-
битком процесу мовленнєвої творчості його адре-
санта [10, с. 130–131; 28, с. 192]. Тому відтворення 
не представлених або частково представлених 
компонентів реальної ситуації в її текстовому вті-
ленні розглядається в ракурсі дискурсу, струк-
тура якого певним чином відображає послідов-
ність об’єктивованих окремими текстами подій 
[12, с. 83] та який, слідом за В. Є. Чернявською, 
тлумачимо як сукупність тематично об’єднаних 
наявних та потенційно можливих текстів, кожен 
з яких ідентифікується як мовний корелят соці-
ально-культурної практики [35, с. 58].

За такого підходу текстова ситуація і текст 
загалом розглядаються як видові щодо родового 
поняття дискурсу [17, с. 6; 31, с. 56], який висту-
пає не пасивним носієм опредметненої в ньому 
інформації, а сприяє активному конструюванню 
форм когнітивної та комунікативної діяльностей 
учасників спілкування за посередництва створю-
ваних ними текстів [18, c. 200–201; 20, с. 527]. 
При цьому враховуються ті соціальні, психоло-
гічні та прагматичні характеристики ситуацій 
об’єктивної дійсності, які визначають поведінку її 
учасників [37, с. 36].

Здійснювана за посередництва текстів взаємодія 
комунікантів [17, с. 7] передбачає концептуалізацію 
(спрямовану на виділення мінімальних одиниць 
досвіду) [20, с. 319] та категоризацію (націлену на 
об’єднання одиниць досвіду, які виявляють поді-
бність, у більш великі розряди) [там само] навко-
лишньої дійсності адресантом текстового повідо-
млення [там само, с. 522], а також її інтерпретацію, 
тобто сприйняття та розуміння читачем того, що 
хотів повідомити йому автор [17, с. 8]. Забезпе-
чуючи учасників спілкування альтернативними 
засобами вербалізації різних аспектів ситуацій 
об’єктивної дійсності [20, с. 522; 34, с. 34], кожна 
мова створює власний образ ментального світу 

людей, який диктує носіям цієї мови певний спо-
сіб та стиль сприйняття окремих явищ, у тому 
числі й ситуацій, пов’язаних із порушенням норм 
етики [20, с. 531; 49, c. 9]. Вибрані засоби верба-
лізації окремих аспектів ситуацій, об’єктивованих 
у семантиці сучасних англомовних різностильових 
дискурсів, задають вектор їх інтерпретації [20,  522; 
17, с. 9], віддзеркалюючи результати індивідуаль-
ного та колективного досвіду представників англо-
мовної морально-культурної традиції [34, c. 32].

Конструювання подій та явищ об’єктивної дій-
сності, здійснюване комунікантами за посередни-
цтвом текстів, передбачає їх здатність по-різному 
сприймати та відтворювати ту саму ситуацію 
за допомогою різнорівневих засобів номінації 
[44, c. 435] та дескрипції [2, с. 79].

Залежно від вектора осмислення морально-зна-
чущих ситуацій у термінах англомовної мораль-
ної традиції, від комунікативних потреб та цілей 
учасників комунікації [там само], а також жан-
рово-стилістичних особливостей тексту чи дис-
курсу, де ці ситуації опредметнено [2, с. 6; 3, с. 7], 
окремі аспекти етичного досвіду, зокрема ті, що 
репрезентують інформацію про норми етики та їх 
порушення, можуть об’єктивуватися лексичними 
одиницями й іншими текстовими компонентами 
шляхом позначення, зображення та вираження.

Позначення окремих аспектів ситуацій 
«Порушення норм етики», здійснюється засобами 
прямої номінації, тобто словами та словосполу-
ченнями, що експліцитно вказують на такі пору-
шення [38, с. 10]. До текстових компонентів, які 
зображають елементи досліджуваних ситуацій, 
належать прості та розширені дескрипції [2, с. 79], 
а також засоби образної номінації [29, с. 23] різ-
них аспектів етичного досвіду. Вираженню пев-
них аспектів ситуацій, пов’язаних з етичними 
нормами та їх порушенням, сприяють текстові 
елементи, які вказують на невербальну поведінку 
порушників або реакцію інших учасників ситуації 
на порушення за допомогою жестів, міміки та поз.

Виокремлення та аналіз текстових ситуацій 
«Порушення норм етики», представлених у сучас-
них англомовних різностильових дискурсах, дали 
змогу виявити певні відмінності у способах акту-
алізації окремих аспектів досліджуваних ситуацій 
у текстах різних функціональних стилів.

Так, у текстах газетно-публіцистичного 
стилю, які спрямовані на відтворення ситуацій 
об’єктивної дійсності з максимальною точністю 
[5, с. 115; 32, с. 114–115], об’єктивація різних 
аспектів етичного досвіду відбувається пере-
важно засобами прямої номінації.
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Як приклад, наведемо фрагмент статті “Katie 
Hill Is the First Millennial Lawmaker to Resign 
Because of Nudes. She Won’t Be the Last” (Кеті 
Гілл – перша, але не остання конгресвумен із 
покоління міленіалів, яка вимушена була подати 
у відставку через її фото в оголеному вигляді), де 
йдеться про норми професійної етики, зокрема ті, 
що регулюють робочі стосунки між керівником 
і підлеглими. Ці норми зазнали дещо іншого тлу-
мачення під впливом популярного нині соціаль-
ного руху #MeToo (#Я теж), завдяки якому багато 
людей змогли поділитися власним досвідом пере-
житого сексуального насильства та сексуальних 
домагань, наприклад:

Hill’s case also illuminates the tricky nuances 
of workplace relationships in the #MeToo era. The 
cultural reckoning with sexual harassment has 
cast a pall over many workplace relationships, 
and especially those between a boss and a subordinate. 
According to the new code of ethics, consent is 
impossible when there is a power imbalance involved. 
But it’s worth noting that in Hill’s case, no victim has 
come forward to allege abuse [54].

У наведеному фрагменті вказівку на норми 
етичної поведінки забезпечує терміносполу-
чення «кодекс етики» (code of ethics), яке вжива-
ється в сучасній англійській мові на позначення 
будь-яких правил хорошої і поганої поведінки 
(“a set of rules about good and bad behavior”) 
[52]. Новизна норм, про які йдеться (the new code 
of ethics), пов’язана з модифікованим тлумачен-
ням поняття згоди, наявність якої викликає сум-
нів (consent is impossible) у ситуації сексуальних 
домагань у контексті нерівних соціально-тру-
дових відносин (when there is a power imbalance 
involved), навіть коли жертва не заявляє про здій-
снене насильство (no victim has come forward to 
allege abuse).

На відміну від газетно-публіцистичного дис-
курсу, який орієнтований на безпосереднє інфор-
мування про події та явища об’єктивного світу 
[32, с. 127], ключовим засобом відтворення дій-
сності в художньому дискурсі, незалежно від 
жанру, є образність [1, с. 113], яка сприяє чуттє-
вому сприйняттю реальності [9, с. 349], здійсню-
ючи естетичний та емоційний вплив на читача 
[1, с. 113; 21, с. 4].

Розглянемо текстову ситуацію, обіграну 
в політичному романі М. Добса “The Final Cut” 
(Остання гра), яка містить засоби образної мані-
фестації норм професійної етики членів британ-
ського уряду. На їх основі реконструюємо концеп-
туально-образну метафоричну модель [23, с. 158; 

41, c. 36], яка ґрунтується на осмисленні елемен-
тів етичного досвіду за аналогією з практикою 
поведінки в інших сферах буття [41, с. 36].

Метафоричне мапування (metaphorical mapping)  
[там само, с. 10], націлене на проєктування ознак, 
якостей, станів та ситуацій зі сфери досвіду 
людини, осмисленої метафорично (царина дже-
рела), на цільову концептосферу порівняння 
(царина мети) [там само, с. 37; 4, с. 148], не завжди 
усвідомлюється людиною [23, с. 186; 41, с. 33, 63]. 
Тому реконструкцію моделей образного осмис-
лення етичного досвіду було здійснено нами на 
основі об’єктивованих у сучасному англомовному 
тексті та дискурсі метафорично вжитих ключових 
слів [48, с. 14], наприклад:

Downing Street has a simple dress code. When you 
come in you should leave your principles at the door 
[55, p. 355].

Відповідно до метафоричної моделі, рекон-
струйованої на базі наведеного епіграфу до 
одного з розділів роману, КОДЕКС ЕТИКИ, який 
регламентує правила достойної і неприйнятної 
поведінки, уподібнюється ДРЕС-КОДУ, що визна-
чає форму та стиль одягу, рекомендовані для пев-
них соціальних груп або для окремої нагоди (“an 
accepted way of dressing for a particular occasion 
or in a particular social group”) [51]. При цьому 
ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ асоціюються з ПРЕД-
МЕТАМИ ОДЯГУ (аксесуарами), відсутність 
або наявність яких визначає можливість окре-
мої особи бути присутньою на певному заході 
або в певному соціальному оточенні. Так, відпо-
відно до кодексу етики британського уряду, який 
метонімічно ототожнюється з вулицею Даунінг 
стріт (Downing Street), неподалік якої знаходиться 
будівля Британського парламенту, його членам 
рекомендовано не керуватися звичними етичними 
принципами, залишивши їх, ніби предмети одягу, 
біля дверей. Актуалізована в цьому епіграфі мета-
форична модель характеризує типову для політи-
ків поведінку, коли останні дотримуються норм 
етичної поведінки в одних ситуаціях, нехтуючи 
ними в інших.

Ключовою ознакою документальної прози, 
аналізованої в цій статті, є суб’єктивний, хоча 
й фактографічний спосіб подання інформації 
[30, с. 88]. Проте, якщо в одних жанрах доку-
менталістики (наприклад, у мемуарах, записках, 
щоденниках, біографіях, автобіографіях) на пер-
ший план виходить достовірність відтворення 
ситуацій [26, с. 17], то в інших жанрах (таких 
як «невигадане» оповідання, документальна 
повість, документальний роман), де реальні події  
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відтворюються одночасно засобами художнього 
дискурсу та публіцистики, акцент зміщується 
в бік образного зображення дійсності [там само; 
33, с. 132].

Наведений нижче фрагмент текстової ситуації, 
який є уривком з книги Джулі Берчіл та Чеса Бер-
дена “Not in My Name” (Не від мого імені), що 
належить до жанру документальної прози, ілю-
струє негативну реакцію представників англо-
мовної моральної традиції на гендерні порушення 
етики, позначену описом несхвального жесту. 
У фокусі текстової ситуації засудження лицемір-
ства удавано доброчесних натуралів (goody-goody 
straight boys), які публічно виявляють стурбова-
ність проблемами людей нетрадиційної сексу-
альної орієнтації (who are the most hung up about 
gay people), а насправді є найбільш недоброзич-
ливими до них (consequently most spiteful towards 
us), наприклад:

In my experience, it is the middle-class goody-
goody straight boys who are the most hung up about 
gay people and consequently most spiteful towards 
us, albeit in a more subtle and sly way. [….] Not 
that I`m going prudish on them, of course. I just 
wish they’d stop finger-wagging at others in public 
while shagging left, right and center in private! 
[56, c. 12–14].

Неприхильне ставлення представників тра-
диційної сексуальної орієнтації (straight boys) до 
тих, хто виявляє нетерпимість до геїв (at others), 
демонструє погрожування вказівним пальцем 
(finger-wagging) – жест, який означає осуд (“to 

wag a finger– to shake your finger from side to side 
or up and down, often because you do not approve 
of something”) [53].

Висновки і пропозиції. Вивчення особливос-
тей текстового втілення знань про ситуації «Пору-
шення норм етики» в сучасних англомовних 
різностильових дискурсах дозволяє відтворити 
специфіку окремих виявів етичного досвіду пред-
ставників англосаксонської моральної традиції. 
Залежно від жанрово-стилістичних особливос-
тей тексту чи дискурсу, де досліджувані ситуації 
опредметнено, інформація про норми етики та їх 
порушення актуалізується в них засобами прямої 
або образної номінації.

Розбіжності у способах об’єктивації морально 
значущих ситуацій у сучасному англомовному 
газетно-публіцистичному, художньому та доку-
ментальному дискурсах зумовлено рівнем автен-
тизації та характером відображення актуалізова-
них у них фрагментів дійсності, демонструючи 
відмінності у сприйнятті та осмисленні представ-
никами англомовної лінгвокультури різних аспек-
тів етичного досвіду та задаючи вектор інтерпре-
тації вербалізованого в тексті морального знання.

Перспективи подальших досліджень ситуації 
«Порушення норм етики» пов’язані із визначенням 
усього комплексу чинників варіювання досліджува-
них ситуацій у сучасних різностильових дискурсах 
із метою систематизації інформації про уявлення, 
якими послуговуються носії англійської мови, виби-
раючи ту чи іншу модель поведінки або приймаючи 
рішення стосовно її етичності чи неетичності.
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Veduta V. V. TEXTUAL SITUATION AS A FORMAT OF REPRESENTING KNOWLEDGE  
ON ETHIC NORMS VIOLATIONS IN PRESENT-DAY MULTISTYLE ENGLISH DISCOURSE

This paper addresses the specificity of textual manifestations of ethical experience pertaining to Anglophone 
moral tradition viewed through its representation in journalistic, fictional and documentary discourse. Moral 
knowledge and experience related to ethical norms violations, gained by representatives of Anglo-Saxon linguistic 
culture, are studied in terms of textual situation as a format of knowledge, representing respective fragments of reality.

The specificity of verbalizing morally significant situations in contemporary multistyle English discourse is 
determined by the genre and stylistic features of texts where these situations are objectified. Depending on the level 
of objectivity and the way in which reality is reflected in various functional styles of modern English, certain aspects 
of “Violation of ethics” situations are represented in the studied discourse via different nomination means.

Thus, in journalistic discourse aimed at authentic manifestation of real world events and phenomena, aspects 
of ethical experience are predominantly verbalized through direct nomination. In fictional discourse focused 
on exerting aesthetic and emotional impact on the reader, morally significant situations are mainly depicted via 
figurative nomination. In documentary prose “Violation of ethics” situations are marked by both direct and figurative 
nominations, the prevalence of which being determined by the genre specificity of texts, where such situations are 
represented.

The variability of ways related to representing morally significant situations in present-day English journalistic, 
fictional and documentary discourse reflect the variability of ethical experience perception and conceptualisation, 
characteristic of English-speaking linguistic culture, thus setting the vector of their interpretation by the addressees.

Key words: textual situation, ethical norms violation, Anglo-Saxon linguistic culture, English journalistic, fictional 
and documentary discourse.


