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У дисертаційній роботі розглянуто проблему відтворення образів в перекладі 

сонетів з іспанської мови на українську. Встановлено співвідношення понять 

"художній образ" та "образно-смислова структура". Обґрунтовано розуміння 

образно-смислової структури як інваріанта перекладу, її відмінність від ідейно-

образної структури. Досліджено специфіку відтворення художнього образу в 

жанрі сонета. Проаналізовано роль основних перекладацьких трансформацій і 

виявлено три основні моделі їхньої взаємодії в перекладі сонетів. Досліджено 

закономірності відтворення образно-смислової структури в перекладі сонета.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що вперше 

досліджено переклад на українську мову іспаномовних сонетів. Вперше 

обґрунтовано специфіку функціонування художнього образу в жанрі сонета в 

контексті перекладу. 

Проведено системний аналіз основних видів перекладацьких трансформацій 

(заміни, перестановки, додавання, вилучення); визначено роль кожного виду 

трансформацій у відтворенні образів, їхню вагу та взаємодію. 

Проведено комплексний аналіз відтворення у перекладі словесної, образної 

та смислової структури художнього образу, виявлено фактори, які забезпечують 

збереження художнього образу і які призводять до його змін у перекладі.  

Обґрунтовано інтерпретацію поняття “образно-смислова структура” як 

інваріанта перекладу.  

Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати є 

корисними у курсах стилістики, порівняльної стилістики, в частині 
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індивідуального стилю та ідеостилю, де може йтися про індивідуальність автора 

та перекладачів, у спеціальних курсах, а саме: основ перекладу і редагування 

художніх текстів, семантико-стилістичних особливостей перекладу текстів різних 

жанрів, жанрових теорій перекладу. У практиці перекладу результати 

дослідження можуть бути корисними у першу чергу в тому, що стосується опису 

ролі трансформацій і розвитку образно-смислової структури сонета. 

Під кутом зору перекладознавства конкретно-чуттєва форма поетичного 

твору – це його образна система; духовний зміст – це його смисл, ідея; об'єкт 

відтворення в перекладі є подвійним: створена митцем художня дійсність і його 

емоційно-оцінне ставлення до неї.  

Об'єктивні перешкоди перекладу іспаномовних сонетів на українську мову 

створюються значними розбіжностями у літературних традиціях, у першу чергу 

розбіжностями у системах римування, а також менш тривалою традицією 

сонетної форми в українській культурі порівняно з іспанською. 

З-поміж основних перекладацьких трансформацій найчастішими виявилися 

заміни та перестановки. Вилучення та додавання зустрічаються значно рідше. 

Оскільки у чистому вигляді трансформації зустрічаються дуже рідко, частими є 

множинні трансформації. Вони можуть діяти як у межах мікро-, так і в межах 

макрообразів; бути однотипними чи різнотипними; справляти на образи різний 

вплив. 

Основою для створення цілісного, естетично завершеного художнього твору 

в перекладі є в першу чергу відтворення образної структури оригіналу. Точне 

відтворення мікрообразів та їх поєднання у макрообрази є запорукою збереження 

смислової структури художнього твору. У свою чергу передача образної 

структури залежить від відтворення словесної форми, яке зумовлюється 

застосованими перекладачем трансформаціями.  

Припустимими можна вважати трансформації, що є об’єктивно 

мотивованими, незначним чином модифікують мікрообрази або вносять елемент 

одомашнення, але при цьому зберігають сам образ і його виразність у цілому. 

Перетворення окремих образів оригіналу на натуралістичні, конкретніші, яке є 

наслідком лексичних замін, вносить дисонанс у метафоричну в цілому образну 



4 

систему. Послаблення метафоричності в одному місці образної структури та її 

посилення в іншому здатні компенсувати одне одного. Лексичні та граматичні 

трансформації можуть посилювати або послаблювати виразність мікрообразів, не 

впливаючи на образно-смислову структуру.  

Ключові слова: поетичний переклад, художній образ, образно-смислова 

структура, ідейно-образна структура, інваріант перекладу, трансформації в 

перекладі сонетів. 

SUMMARY 

Omelchenko L.O. Rendering of images of the spanish-language sonnets of XIX-

XX centuries in Ukrainian translations. – Qualifying scientific work with manuscript 

copyright. 

Thesis for the degree of Candidate of Philological Sciences in specialіty 10.02.16 

"Theory of Translation". –  Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017, Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The present thesis deals with the problem of image rendering in sonnets translated 

from Spanish into Ukrainian language. A complex interdisciplinary analysis of the term 

"image" was held, defining its translational pecularities. The correlation between the 

concept of "image" and "image-semantic structure" was defined. The specific character 

of the artistic image rendering in the genre of the sonnet was investigated. The role of 

the basic translation transformations was analyzed and three basic patterns of their 

interaction in translated sonnets were identified. The regularities of rendering of image-

semantic structure in translated sonnets were investigated.  

The scientific novelty of the dissertation research consists in the fact that for the 

first time translations of Spanish sonnets into the Ukrainian language were investigated. 

For the first time, the specificity of the functioning of an image in the genre of the 

sonnet in the context of translation was revealed. 

A systematic analysis of the main types of translation transformations 

(substitution, permutation, addition, deletion), the role of each type of transformation in 

the rendering of the image, their weight and interaction was carried out.  
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Complex analysis of rendering of the verbal, figurative and semantic structure of 

the image in the translation was fulfilled. Factors ensuring the preservation of the image 

and leading to its changes in translation were defined. 

Understanding of image-semantic structure as invariant in translation, its 

difference from ideological-imaginative structure was established as well. 

The practical value of the study consists in the usefulness of its results for the 

courses of stylistics, comparative stylistics, in terms of individual style and ideology, 

which can concern individuality of the author and translators, in some special courses, 

namely, the basics of translation and editing of fiction, semantic-stylistic features of the 

translation of texts of different genres, genre theories of translation. In the practice of 

translation, the results of the study may be useful, first of all, in relation to the 

description of the role of transformations and the development of the figurative and 

semantic structure of the sonnets. 

Objective obstacles to the translation of Spanish sonnets into the Ukrainian 

language are caused by significant differences in literary traditions, primarily 

discrepancies in rhyming systems, as well as the less prolonged tradition of sonnets in 

the Ukrainian culture compared to the Spanish. 

Among the main translation transformations, replacements and rearrangements 

were the most frequent. Removal and addition occur much less frequently. Since pure 

transformation occurs very rarely, multiple transformations are frequent. They can act 

both within the micro and within the macro images; be the same or different types; 

influence images in different ways. 

The basis for creating a holistic, aesthetically completed artistic work in 

translation is, first of all, rendering of the figurative structure of the original. The exact 

rendering of microforms and their combination in macro-images is the key to preserving 

the semantic structure of an artistic work. At the same time, the transmission of a 

figurative structure depends on the rendering of the verbal form, which is determined by 

the interpreter's transformations used by the interpreter. 

It is permissible to consider transformations to be objectively motivated, if they 

slightly modify microforms or add an element of domestication, but retain the very 

image and its expressiveness as a whole. The transformation of individual images of the 
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original into naturalistic, more specific, which is the result of lexical substitutions, 

makes dissonance in the whole metaphorical system of images. The weakening of 

metaphoricity in one place of a figurative structure and its amplification in another can 

compensate each other. Lexical and grammatical transformations can intensify or 

weaken the expressiveness of microforms without affecting the figurative and semantic 

structure. 

Keywords: poetry translation, image, image-semantic structure, ideological-

imaginative structure, invariant of translation, transformation in translation of sonnets. 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Статті у фахових наукових виданнях України: 

1. Омельченко Л. О. Труднощі поетичного перекладу (з досвіду перекладача-

початківця) / Лілія Олегівна Омельченко // Мовні і концептуальні картини 

світу: Зб. наук. праць. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 23, 

кн. 3. – С. 105–109. 

2. Омельченко Л. О. Висвітлення проблем поетичного перекладу у збірнику 

"Теорія і практика перекладу" / Лілія Олегівна Омельченко // Мовні і 

концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К. : Видавничий Дім Дмитра 

Бураго, 2009. – Вип. 25, кн. 3. – С. 369–374. 

3. Омельченко Л. О. Відтворення в перекладі образно-смислової структури 

сонета та його ідеї (на матеріалі сонета Антоніо Мачадо "Los sueños 

dialogados. I" та його перекладів) / Лілія Олегівна Омельченко // Вісн. Запоріз. 

нац. ун-ту. Філол. науки. – 2009. –№ 2. – С. 148–153. 

4. Омельченко Л. О. Відтворення образно-смислової структури поезії А. Мачадо 

"Los sueños malos" в українському перекладі / Лілія Олегівна Омельченко // 

Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – К. : 2009. – Вип. 

42 – С. 35–38. 

5. Омельченко Л. О. Поняття образу в теорії поетичного перекладу (до історії 

питання в українському перекладознавстві) / Лілія Олегівна Омельченко // 

Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К. : Видавничий Дім 

Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 26, кн. 2. – С. 377–383. 



7 

6. Омельченко Л. О. Вплив стилістично маркованих одиниць на відтворення 

образної системи сонета в перекладі / Лілія Олегівна Омельченко // 

Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – Переяслав-

Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – Вип. 15. – С. 218–226. 

 

Статті в іноземних наукових виданнях: 

7. Омельченко Л. О. Воссоздание в переводе образно-смысловой структуры 

сонета Х. Л. Борхеса "El poeta del siglo XIII" / Лилия Олеговна Омельченко // 

Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода: Междунар. сб. 

науч. статей. – Н. Новгород: бюро переводов "Альба", 2014. – Вып. 4. – С. 

164–171. 

8. Омельченко Л. О. Воссоздание образно-смысловой структуры сонета 

Федерико Гарсиа Лорки "El poeta pide a su amor que le escriba" в русском и 

украинском переводах / Лилия Олеговна Омельченко // Вестник МГЛУ: 

Научно-теоретический журнал. Серия 1, Филология. – Минск, 2016. – № 2. – 

С. 141–149.  

 

Статті, опубліковані в інших виданнях: 

9. Omelchenko L. O. Emotividad y valoración en el soneto de Luis de Góngora y en su 

traducción / L. O. Omelchenko // II Congreso de hispanistas de Ucrania. – 

Universidad Nacional de Donetsk, 2011. – P. 110–113. 

 



8 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП .......................................................................................................................... 9 

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ВИМІРИ ОБРАЗІВ ............................................ 20 

1.1. Дослідження образів у вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві ....... 20 

1.2. Суб'єктивно-об'єктивна природа художнього образу ....................................... 30 

1.3. Образно-смислова структура як інваріант у поетичному перекладі ................ 38 

1.4. Специфіка функціонування художнього образу в жанрі сонета ...................... 47 

Висновки до першого розділу ................................................................................... 56 

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ 

ОБРАЗІВ У ПЕРЕКЛАДАХ СОНЕТІВ .................................................................... 60 

2.1. Характер і наслідки замін ................................................................................... 60 

2.2. Вплив вилучень та додавань на відтворення образів. ....................................... 72 

2.3. Характер і наслідки перестановок ...................................................................... 77 

2.4. Множинні трансформації та їхня взаємодія ...................................................... 87 

Висновки до другого розділу .................................................................................. 106 

РОЗДІЛ 3. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ В 

ПЕРЕКЛАДАХ СОНЕТІВ ....................................................................................... 110 

3.1. Дотримання норми вірності в перекладі .......................................................... 110 

3.2. Перетворення образної структури з конкретно-чуттєвої на абстрактно-чуттєву125 

3.3. Порушення цілісності образної системи в перекладі ...................................... 149 

3.4. Зміна ідеї твору внаслідок відхилень від образно-смислової структури ....... 157 

3.5. Деформація образно-смислової структури ...................................................... 173 

Висновки до третього розділу ................................................................................. 181 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ......................................................................................... 184 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......................................................... 190 

ДЖЕРЕЛА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ............................................................... 219 

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ................................................... 222 

ДОДАТОК 1 ............................................................................................................. 225 



9 

 

ВСТУП 

 

З розвитком теорії художнього перекладу накопичуються значні і 

різноманітні знання, водночас виникають усе нові питання і відкриваються нові 

підходи до дослідження художнього перекладу. Художній переклад був і 

залишається в полі зору багатьох учених ‒ це О. І. Чередниченко [201], 

П. Ньюмарк [261; c. 364]; А. Лілова [117, с. 256]; І. Лєвий [116, с. 397]; 

К. І. Чуковський [204]; Г. Гачечиладзе [48, с. 262]; Л. С. Бархударов [11, с. 262]; 

В. С. Виноградов [44, с. 240]; О. В. Ребрій [172]; А. В. Федоров [195, с. 303]; 

Г. О. Скалевська [182, с. 316-319]; Г. Тоурі [283, c. 371]; М. А. Вега [281, c. 373]; 

Р, Рабадан [268]; В. Єбра Гарсія [229]; Р. Лопес Гарсія [228]; Р. Бірсану [213, c. 21-

35]; Н. Карра [217, c. 159-180]; Г. А. Морено [257, c. 159-175]; І. Луо [250, c. 169-

194]; Ф. Родригес Сьєрра [271, c. 195-224]; Е. І. Родригес [270, c. 195-212]; 

С. М. Кадера [216, c. 315]; Херім Кім і Леон Кім [244, c. 350]; В. Моя [259]; 

З. Львовська [251]; Р. Т. Белл [212]; М. Беккер [210]; А. Боланьйос-Медіна [214, 

c. 715-739]; А. Парьєнте [266]; В. С. Лосано Гонсалес [249]; А. Уртадо Альбір 

[242]; Р. Майораль Асенсіо [255]; К. Вілар Санчес [285]; Ж. Гуателі Тедескі [236]; 

Д. Салес Сальвадор [275]; Кабо Асегіноласа [215]; С. Хіменес Уртадо [246]. 

Поетичний переклад є видом художнього перекладу і залишається об’єктом 

уваги українських та зарубіжних дослідників: М. Т. Рильський [175, с. 343]; 

В. В. Коптілов [102]; Ю. М. Лотман [118]; М. Лукаш [119, с. 19-27]; 

О. І. Чередниченко [203, с. 5-10]; С. Ф. Гончаренко [50, с. 81-91]; П. О. Бех [16, 

с. 15-24]; А. А. Мішустіна [128, с. 186]; С. І. Ткаченко [189, с. 216]; 

Л. В. Коломієць [95]; О. М. Калустова [75, с. 31-33]; М. А. Венгренівська [36]; 

М. В. Кикоть [87]; О. В. Радчук [171, с. 200]; В. Д. Радчук [168, с. 222-233]; 

І. П. Неборсіна [132, с. 112-116]; О. В. Малікова [120, с. 71-76]; Е. И. Нечипорук 

[136, с. 57-61]; О. Г. Крушинська [111]; Т. О. Качановська [82]; М. Стратфорд 

[277, c. 271-290]; К. Вошборн [286, c. 607-625]; Р. Хейкохен [239, c. 297-309]; 

Х. Ісаксальні [245, c. 310-329]; Р. Сумільєра [278, c. 833-851]; Л. Маркес Вільєгас 

[253]; М. Фернандес Санчес [223, c. 175]. Він складає особливі труднощі для 
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перекладу. Специфіка поетичного перекладу зумовлена тим, що форма відіграє в 

поезії особливу роль і накладає певні обмеження на словесне вираження змісту.  

Спектр проблем поетичного перекладу дуже широкий та різнобарвний. 

Оскільки поетичний переклад взагалі є надзвичайно складним, то у його 

дослідженні науковці звертають увагу на конкретні питання від звукової 

організації віршованих творів: М. Т. Ажнюк [4, с. 10-19]; П. О. Бех [17, с. 83-93]; 

О. В. Буракова [29, с. 19-28]; Е. І. Ветрова [41, с. 118-122]; О. В. Драгіна [57, 

с. 126-129; 58, с. 46-57]; О. Я. Івасюк [70, с. 89-94]; С. І. Ткаченко [191, с. 116-

122]; В. П. Рагойша [161, с.14-20]; І. М. Кондратишин [98, с. 62-74; 100, с. 65-73]; 

М. В. Якубяк [208, с. 127-132] до стилю автора оригіналу: К. Б. Олексій [138, 

с. 131-134]; В. С. Калашник [73, с. 51-57]; О. І. Чередниченко [199, с. 71-83]; 

М. А. Венгренівська [35, с. 55-59]; Д. М. Кузик [113, с.48-56; 112, с. 56-62]; 

Д. И. Квеселевич [85, с. 35-43]; О. О. Коломієць [96, с. 85-88]; Р. П. Зорівчак [67, 

с. 51-57] та стилю перекладача: А. Дворніков [54, с. 47-50]; І. М. Одрехівська [137, 

с. 47-53]; С. Прутько [159, с. 19-24]; В. Д. Радчук [166, с. 53-60]; О. В. Ребрій 

[173]; О. І. Чередниченко [200, с. 6-13]. У цьому широкому спектрі лежать 

дослідження образу як об'єкту поетичного перекладу: Т. Качановська [81, с. 22-

27]; О. І. Чередниченко, П. О. Бех [198]; О. С. Снітко [184, с. 216-220]; 

виражальних та виразних засобів, які вжито в оригіналі та перекладі: 

Л. Н. Аврахова [1, с. 90-97]; В. Б. Бурбело [30, с. 79-88]; М. М. Дудченко [60, 

с. 93-97]; О. Л. Вакуленко [31, с. 97-104]; М. А. Венгренівська [39, с. 78-83]; 

У. В. Головач [49, с. 94-104]; Р. П. Зорівчак [66, с. 45-55]; Ц. А. Козлов [92, с. 67-

75]; Т. Є. Некряч [134, с. 80-85]; І. І. Петришин [154, с. 105-115]; 

Н. В. Петровський [155, с. 55-66]; В. Д. Радчук [163, с. 10-19]; О. В. Ребрій [171]; 

Н. В. Рєзнікова [174, с. 28-43]; Г. Салданха [274, c. 424-442]; окремих мовних 

одиниць: В. М. Бабич [10, с. 71-76]; Г. І. Пудалова [160, с. 95-101]; поєднання 

літературознавчого та мовознавчого аспектів перекладу: А. М. Венгренівська [36]; 

О. М. Калустова [74, с. 80-85]; Л. В. Коломієць [94]; трансформацій, що 

застосовуються у поетичному перекладі: О. О. Михайленко [125, с. 83-89;]. 

Найбільш дотичними до теми нашої дисертаційної роботи є дослідження, 

присвячені образу. Перекладознавці аналізують словесні образи: Н. О. Бець [19, 
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с. 82-86]; М. О. Єлісова [62, с. 408-410]; К. Мурашевич [130, с. 254-259]; 

В. Коптілов [197]; С. В. Костянтинова [108, с. 218-223]; М. А. Венгренівська [36], 

поетичний образ: А. А. Мішустіна [128]; М. Дорофєєва [56]; Л. Л. Букрєєва [27]; 

образне мовлення: С. Ф. Гончаренко [50, с. 81-91]; С. І. Ткаченко [188, с. 3-10]; 

В. В. Коптілов [103, с. 3-10], яке відіграє в поетичному перекладі особливу роль, 

оскільки створює виразні та емоційні картини. Слід зазначити, що словесні та 

поетичні образи знаходяться на різних рівнях ієрархії. Якщо словесні образи 

прив’язані тісно до окремих слів, то поетичний образ може прив’язуватися як до 

окремого слова, так і до тексту в цілому. 

Дослідження проблем поетичного перекладу може орієнтуватися переважно 

на практику перекладу, приміром, стратегії та методи перекладу Т. П. Андрієнко 

[9], вдалі рішення, на яких можна вчитися, та помилки, яких слід уникати: 

Т. Р. Кияк [89, с. 3-12]; Л. В. Пащина [151, с. 87-94]; В. Є. Шор [207, с. 37-52]; 

Я. Г. Вовк [45, с. 97-105;], труднощі перекладу, які виникають через розбіжності 

міжмовні та міжкультурні: Т. Р. Кияк [90, с. 3-6]; М. В. Скуратовський [183, с. 62-

68]; Р. Майораль Асенсіо [254]; А. М. Рохо Лопес [272]; Х. Вайте [287]. 

Дещо менше досліджень орієнтовано на критику перекладу, приміром, 

оцінка адекватності перекладу: Л. Л. Букрєєва [28, с. 115-127]; Н. П. Воробйова 

[46, с. 62-66]; О. О. Михайленко [124, с. 37-42]; Є. І. Вєтрова [42, с. 68-74]; 

В. Д. Радчук [165, с. 40-57]; В. І. Карабан [77, с. 3-10]; І. В. Корунець [106, с. 19-

29]; О. С. Медвідь [122, с. 38-46], порівняння і оцінка перекладів, виконаних 

різними перекладачами однією мовою або на різні мови: Н. М. Гриців [52, с. 18-

25]; О. В. Москалець [129, с. 80-91]; О. С. Медвідь [123, с. 29-36]; А. А. Мішустіна 

[127, с. 60-71]; Ж. Гуателі Тедескі [234; 238]; Л. Маркес Вільєгас [252]; М. Гальєго 

Рока [225]; Т. Фурнарі [224]; В. Геверс Вреденбрехт [231]; Х. Ортега Лопес [265]; 

М. Гарсія Агілар [227], деталь і ціле в перекладі: Т. Є. Некряч [135, с. 19-24]; 

В. В. Алєксєєв [5, с. 42-48]; С. І. Ткаченко [190, с. 31-42], методика 

перекладознавчого аналізу поетичного тексту: І. М. Боровинський [22, с. 90-94]; 

М. М. Боцманова [24, с. 105-113]; В. І. Жельвіс [63, с. 104-110]; Ю. О. Жлуктенко 

[64, с. 48-52]; Л. В. Коломієць [93, с. 245-254]; В. В. Коптілов [105, с. 91-97]; 
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А. Н. Панасьєв [150, с. 42-46]; В. Д. Радчук [162, с. 52-72]; С. І. Ткаченко [192, 

с. 21-26]; Л. Бехілс [ 211, c. 177-197]; М. Альтімір [209, c. 574-578]; М. Діас [221]. 

Практичний інтерес становлять також психолінгвістичні питання поетичного 

перекладу: С. В. Засєкін [65, с. 134-137]; М. М. Гохлернер [51, с. 53-61]; 

Ю. А. Сорокін [185, с. 14-17]. У дослідженні проблеми сприйняття та відтворення 

тексту оригіналу перекладачем та сприйняття кінцевого перекладного результату 

читачем не останнє місце посідає саме художній образ. Він допомагає 

моделювати процес перекладу і процес сприйняття поетичного твору. 

З іншого боку, відбувається бурхливий розвиток жанрових теорій перекладу, 

в тому числі в поетичному. Об'єктом дослідження поетичного перекладу були 

твори кількох жанрів: скоромовки, загадки, загадки-небилиці: О. А. Крижанівська 

[110, с. 99-105], лемерики: В. І. Карабан [78], сонет: В. В. Алексєєв [6, с. 130-137], 

С. І. Ткаченко [193, с. 37-45].  

Для комплексного аналізу перекладу поетичного твору як цілого малі 

жанрові форми виявляються найбільш плідними. На сучасному етапі розвитку 

жанрових теорій поетичного перекладу вибір їх як об'єкта дослідження видається 

особливо доцільним.  

Сонет є особливо сприятливим для перекладознавчого аналізу жанром 

завдяки чіткій визначеності форми і змісту, тому багато вчених використовують 

його як емпіричний матеріал у дослідженні поетичного перекладу, в англо-

українській теорії перекладу він досліджується як жанр. 

Актуальність дослідження відтворення образів в перекладі сонетів з 

іспанської на українську мову зумовлена кількома чинниками: по-перше, 

невичерпністю проблематики художнього перекладу взагалі та поетичного 

зокрема; по-друге, особливими труднощами поетичного перекладу, в якому 

важливе місце посідає не лише значення змісту, форми оригіналу, а й звучання 

вірша; по-третє, бурхливим розвитком стильових та жанрових теорій перекладу; 

по-четверте, недослідженістю в перекладі з іспанської на українську мову такого 

жанру, як сонет; по-п'яте, активізацією інтересу до таких психолінгвістичних 

питань перекладу, як сприйняття та відтворення тексту оригіналу перекладачем та 

сприйняття перекладного тексту читачем.  
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Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дисертацію виконано на 

кафедрі теорії та практики перекладу романських мов імені М. Зерова Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з 

планом науково-дослідницької роботи над темою “Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність” (код 11 БФ044-01), затвердженою 

Міністерством освіти і науки України. 

Об’єктом дослідження виступають образи в іспаномовних сонетах та їхніх 

українських перекладах.  

Предметом вивчення є перевтілення образів у перекладі і роль 

трансфортацій в ньому.  

У площині викладеного вище мета нашого дослідження полягає у тому, щоб 

виявити закономірності у відтворенні образів у перекладі сонетів іспаномовних 

авторів українською мовою.  

Відповідно до поставленої мети у роботі формулюються та вирішуються 

наступні завдання: 

1) дослідити відтворення образів у поетичному перекладі вітчизняними та 

зарубіжними перекладознавцями; 

2) виявити особливості відтворення художнього образу в жанрі сонета; 

3) проаналізувати роль основних перекладацьких трансформацій (заміни, 

додавання, вилучення, перестановки) в поетичному перекладі;  

4) визначити основні моделі взаємодії трансформацій в перекладі сонетів; 

5) дослідити основні стратегії і тактики відтворення художнього образу в 

перекладі сонетів; 

6) визначити інваріант перекладу в жанрі сонета. 

Для досягнення поставленої мети й розв’язання конкретних завдань було 

використано низку методів.  

Методом спостереження користуємося для спостереження над словесною 

формою, образною та смисловою системами оригінальних та перекладних сонетів 

для отримання конкретно-чуттєвого знання з метою його подальшого 

опрацювання. На основі опрацювання наукової літератури і спостереження над 

сонетами та їх перекладами розбудовується гіпотеза про відтворення художнього 
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образу в перекладі сонетів. Порівняльно-зіставний метод застосовується на всіх 

етапах роботи для порівняння мовних одиниць, образів, смислів, цілісних сонетів. 

Унаслідок роботи цей метод взаємодіє з іншими методами при зіставленні 

останніх між собою. Метод моделювання застосовується для створення моделі 

читацького сприйняття. Загальні положення системного аналізу та синтезу 

використовуються для вивчення наукових праць з метою визначення основних 

понять і вироблення гіпотези, а також для дослідження оригіналів та перекладів 

сонетів. Метод індукції широко застосовується для узагальнення спостережень 

над перекладацькими трансформаціями та їхнім впливом на образно-смислову 

структуру сонетів та над окремими рисами індивідуального стилю перекладачів. 

Метод експерименту застосовується при аналізі окремих фрагментів сонета із 

пропонуванням іншого варіанту перекладу уривків чи цілісного сонета з 

урахуванням проаналізованих недоліків. Описовий метод використовується на 

всіх етапах роботи для викладення результатів дослідження, а також для 

коментування ілюстративного матеріалу. 

Трансформаційний метод використовуємо в аналізі перекладацьких 

перетворень. Метод компонентного аналізу використовувався для аналізу значень 

лексичних одиниць оригіналу і перекладу. Структурний метод [180] 

використовується для вивчення образів та смислів як складників цілісної системи 

в їхніх зв'язках. Контекстний аналіз застосовується для уточнення значення 

мовних одиниць, що важливо для оцінки мікрообразів. 

Біографічний метод використовується для виявлення основних обставин 

життя поета, які вплинули на його творчість, з метою кращого розуміння 

оригінальних сонетів. Філологічний метод, який спрямований на вивчення тексту, 

його ретельний опис та коментування, залучення до аналізу досвіду мовознавства, 

застосовується для практичного аналізу сонетів і їхніх фрагментів в оригіналі та 

перекладі. Естетичний метод, як сукупність способів наукового обґрунтування та 

поціновування художніх творів відповідно до канонів [295, с. 351], послідовно 

використовується для аналізу образно-смислової структури сонетів в оригіналі та 

перекладі. 
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На основі результатів інтроспективного аналізу моделюється сприйняття 

твору прототипічним читачем. 

Герменевтичний метод передбачає багаторазове вчитування в текст, 

проникнення через словесну форму тексту до образної системи і від неї – до 

смислової. Знову повернення до образної системи і смислової з метою цілісного 

розуміння і тлумачення цих трьох складових художнього образу.  

Для порівняльного аналізу оригіналів та перекладів застосовувався поділ 

сонетів на сегменти різної величини (слова, словосполучення, речення), які є 

носіями мікрообразів або компонентами багатокомпонентних мікрообразів, з 

метою їх подальшого аналізу та встановлення їх відповідників.  

Методологічною основою дослідження є фундаментальні положення та 

категорії філософії, такі як категорії форми та змісту, поняття системи та 

структури, поняття деталі та цілого, категорія міри, теорії пізнання та 

відображення. Вони дозволяють тлумачити художній образ як єдність конкретно-

чуттєвої форми та духовного змісту у його взаємодії із словесною формою; 

інтерпретувати поетичний твір як цілісну сукупність певним чином 

структурованих елементів; виявити якісні зміни при аналізі поетичних текстів; 

розглядати художній образ як результат відображення.  

У перекладознавчому плані методологічну основу становлять герменевтична 

та інтерпретативна моделі перекладу. Додатково використовується теорія рівнів 

еквівалентності. Герменевтична модель дозволяє шляхом багаторазового 

вчитування в текст краще зрозуміти оригінал і переклад і точніше оцінити 

останній. Інтерпретативна модель перекладу, за якою обмін інформацією між 

людьми відбувається не завдяки окремим мовним одиницям, а завдяки текстам, 

сам смисл яких не зводиться до простого поєднання значення мовних одиниць, 

допомагає нам видобути смисл із вихідного та цільового повідомлень для 

подальшого їх порівняння та аналізу. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що вперше 

досліджено переклад на українську мову іспаномовних сонетів. Вперше виявлено 

специфіку функціонування художнього образу в жанрі сонета в контексті 

перекладу. 
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Здійснено системний аналіз основних видів перекладацьких трансформацій 

(заміни, перестановки, додавання, вилучення); визначено роль кожного виду 

трансформацій у відтворенні художнього образу, їхню вагу та взаємодію.  

Проведено комплексний аналіз відтворення у перекладі словесної, образної 

та смислової структури художнього образу, виявлено фактори, які забезпечують 

збереження художнього образу і які призводять до його змін у перекладі.  

Обґрунтовано інтерпретацію поняття “образно-смислова структура” як 

інваріанта перекладу.  

На захист виносяться такі положення:  

1. Розвиток образно-смислової структури сонета проходить від 

тези через антитезу до синтезу і розв’язки і детермінується жорсткістю 

жанру. Відтворення в перекладі кожної наступної композиційної частини 

залежить від відтворення попередньої. У практиці перекладу 

найскладнішим виявляється відтворення синтезу. В ньому можуть 

відбуватися відхилення від образно-смислової структури чи навіть її 

деформація через неточне відтворення тези чи антитези, що тягне за собою 

викривлення чи зміну ідеї у розв'язці.  

2. Лексичні заміни можуть зберігати, модифікувати образ або 

порушувати його цілісність. Граматичні заміни стають суттєвими, лише 

коли міняють змістові зв'язки. Негативно на образно-смисловій структурі 

позначаються вилучення одиниць, які є важливим елементом смислової 

структури, а також одиниць з оцінною семою. Вилучення одиниць, 

семантика яких несуттєва або зберігається в перекладі, не має негативних 

наслідків. Додавання вживаються переважно для забезпечення рими та 

ритму і можуть підсилювати експресивність образів. Основна роль 

перестановок полягає у відтворенні рими, ритму, кількості складів, 

інтонаційного малюнку, енжамбеман. Перестановки оцінюються негативно, 

якщо порушують смисл сонета або його цілісність та монолітність.  

3. Взаємодія множинних трансформацій в перекладі сонетів 

описується трьома моделями: гомогенною, контроверзною, гетерогенною. В 

гомогенній моделі вектор дії спрямований на збереження мікро- та 
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макрообразів; частина трансформацій може підсилювати виразність образів. 

У контроверзній моделі дія трансформацій має протилежний вектор; вони 

можуть компенсувати одна одну (зазвичай вилучення та додавання) або 

вносити в образ суперечливість, яка ускладнює його візуалізацію. В 

гетерогенній моделі дія трансформацій різновекторна; для оцінки перекладу 

необхідно визначити а) вплив кожної трансформації та б) силу та ієрархію 

впливів.  

4. Основними стратегіями відтворення художнього образу в перекладі 

іспаномовних сонетів є дотримання норми вірності оригіналові або забезпечення 

норми художності перекладу. Перша стратегія є джерелоцентричною, вона 

забезпечує повніше і послідовніше відтворення смислової структури сонета. 

Норма художності орієнтована на функціонування цільового тексту у цільовій 

культурі, їй не суперечать тактичні рішення з творчого перетворення 

мікрообразів, які забезпечують збереження смислу, цілісність макрообразів і їхній 

зв’язок між собою. 

5. Розуміння художнього образу як образно-смислової структури дозволяє 

доповнити і розширити поняття ідейно-образної структури, оскільки смислова 

структура означає розвиток смислу до його завершення ідеєю.  

6. Поняття образно-смислової структури відповідає поняттю інваріанта 

перекладу в жанрі сонета, оскільки орієнтоване на відтворення образної системи 

та смислу у їх послідовному розвитку і цілісності. 

Теоретичне значення полягає в тому, що розроблене поняття художнього 

образу має цінність для художнього перекладу взагалі. Це поняття може бути 

теоретичною основою для дослідження в різних родах літератури, не лише поезії, 

а й прози, і драми, так само як і конкретних жанрів з уточненням відповідної 

специфіки в жанрі чи роді літератури.  

Одночасно визначено особливості функціонування художнього образу в 

жанрі сонета, виявлено закономірності розвитку його образно-смислової 

структури, що може бути теоретичною та методологічною основою для 

дослідження перекладу сонетів у різних парах мов. Цінними можуть бути також 

результати дослідження ролі трансформацій в перекладі сонетів. 
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Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати є 

корисними у нормативних курсах стилістики, порівняльної стилістики, у 

спеціальних курсах, а саме основ перекладу і редагування художніх текстів, 

семантико-стилістичних особливостей перекладу текстів різних жанрів, жанрових 

теорій перекладу. У практиці художнього перекладу та його викладання суттєвою 

допомогою є аналіз перекладацьких трансфортацій, опис співвідношення 

словесної образної та смислової систем в сонеті, інтерпретація поняття “образно-

смислова структура”. 

Фактичний матеріал. Відібрано та детально проаналізовано 100 сонетів та 

понад 130 перекладів українською мовою поетів Іспанії та країн Латинської 

Америки: Родольфо Алонсо, Рафаель Альберті, Хорхе Луїс Борхес, Леопольдо 

Діас, Еварісто Каррієго, Енріке Ларрета, Роберто Ледесма, Федеріко Гарсія Лорка, 

Леопольдо Лугонес, Мануель Мантеро, Антоніо Мачадо, Юлія Прилуцька Франц, 

Роберто Т. Спероні, Альфонсіна Сторні. Переклади зазначених літературних 

творів виконали такі перекладачі: С. Борщевський, О. Буценко, І. Качуровський, 

О. Криштальська, О. Курченко, Г. Латник, М. Лукаш, О. Макровольський, 

В. Харитонов, Д. Павличко, Л. Первомайський. В основу відбору поетичних 

текстів був покладений принцип жанрової однорідності (форма сонета) та 

хронологічний принцип (ХІХ-ХХ століття).  

Апробація результатів: Результати дослідження було представлено на 

міжнародній науковій конференції "Мовно-культурна комунікація в сучасному 

соціумі" (Київ, 2008), на всеукраїнських наукових конференціях за участю 

молодих учених: "Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри" 

(Київ, 2008), "Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність" (Київ, 

2007), на методологічному семінарі кафедри теорії та практики перекладу 

романських мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (витяг з протоколу №7, 2009), 

на Міжнародному науковому семінарі іспаністів "Іспанія – Східна Європа: 

географічна віддаленість і культурна близькість" (Львів, 2010), на І З'їзді 

іспаністів (Харків, 2010), на ІІ Конгресі іспаністів України (Донецьк, 2011), на ІV 

Конгресі іспаністів України (Львів, 2013), на I Міжнародній науково-практичній 
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конференції "Текст у сучасному лінгвістичному вимірі", (Переяслав-

Хмельницький, 2013), на всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих 

учених "Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі" (Київ, 

2016), на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Текст у сучасному 

лінгвістичному вимірі» (м. Переяслав-Хмельницький, 2017), а також результати 

дослідження пройшли практичну апробацію під час викладацької практики на 

заняттях за спецкурсом "Основи перекладу та редагування художніх текстів" (4-5 

курси, 2007, 2008). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації висвітлено у 9 

одноосібних статтях, з яких 6 – у наукових фахових виданнях України, 2 – у 

зарубіжних виданнях, 1 – входить до збірника матеріалів ІІ Конгресу іспаністів 

України. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів 

з висновками до кожного з них, загальних висновків та додатку. У першому 

розділі досліджується історія питання щодо функціонування образів у 

вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві, визначається перекладознавча 

специфіка функціонування художнього образу в такому поетичному жанрі як 

сонет. У другому розділі розглядається роль трансформацій, кожної окремо і їх 

взаємодія в сонеті. У третьому розділі на основі попереднього дослідження 

визначається роль трансформацій на матеріалі цілісних сонетів. Подаються власні 

переклади. У додатку представлено список публікацій здобувача. Загальний обсяг 

роботи становить 227 сторінок, з них основного тексту ‒ 189 сторінок. Список 

використаної літератури містить 358 позицій.
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РОЗДІЛ 1 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ ВИМІРИ ОБРАЗІВ 

1.1. Дослідження образів у вітчизняному та зарубіжному 

перекладознавстві 

На сучасному етапі розвитку перекладознавства вже накопичено значні 

знання про проблеми поетичного перекладу. В теорії поетичного перекладу 

досліджуються образи, виражальний та виразний потенціал мовних засобів, мовні 

та мовленнєві образи, зв'язок образної системи та смислу твору, образи у площині 

психолінгвістики. Нагальним стає вже виокремлення та вивчення таких питань, 

що стосуються перекладу поетичного твору як цілісного тексту. В цьому випадку 

твір можна розглядати у площині художнього образу та близьких до нього понять, 

якими користуються перекладознавці. У нашому теоретичному аналізі ми, за 

необхідності, залучаємо також результати досліджень прозового перекладу. 

Детальніше про висвітлення проблем поетичного перекладу див. у нашій статті 

[139, с. 369-374]. 

Численні звертання перекладознавців до образів та образної системи свідчать 

про їхню особливу важливість для практики та теорії поетичного перекладу. 

Образна система, з одного боку, тісно пов'язана з мовними засобами, зі словесною 

формою, а з іншого боку, вона виступає носієм ідейного змісту твору.  

За характером зв'язку образів з мовними знаками виокремлюють словесні, 

мовленнєві, мовні та індивідуальні образи. Словесний образ відбиває зв'язок 

образу і лексичної одиниці. Зокрема Р. П. Зорівчак досліджує слова, які 

виступають образами-реаліями [197, с. 51 і далі]. Розрізнення мовленнєвих і 

мовних образів спирається на виокремлення мовних як таких, що набули у 

відповідній спільноті усталеного статусу. Образи, які мають мовленнєве 

походження, завдяки своїй виразності і широкому частому вживанню можуть 

набувати відносної самостійності і функціонувати за межами тексту, де з’явилися. 

За умови повторюваного вживання в різних текстах формується усталений зв’язок 

між конкретно-чуттєвим образом та його словесною формою і мовленнєвий образ 

стає мовним. Саме за цим критерієм виділяє мовні образи С. В. Костянтинова 
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[108, с. 218-223]. Індивідуальні образи виділяються за ознакою створення і 

вживання їх окремим автором. Відтворення у перекладі так званих 

індивідуальних образів важливе для збереження авторського стилю [192, с. 21-

26]. Так, С. І. Ткаченко розглядає індивідуальні образи, характерні для творчості 

В. Шекспіра та їх відтворення у перекладі.  

Залежно від типів мовних знаків, які лежать в основі образів, 

О. І. Чередниченко та П. О. Бех розрізняють автосемантичні та синсемантичні 

образи. Автосемантичні образи представлені мовними одиницями, які володіють 

певним значенням в автономному та вихідно-номінативному вживанні. В основі 

синсемантичних образів лежать композиційні, ритміко-інтонаційні та евфонічні 

особливості організації поетичного мовлення [198, с. 7]. При поділі образів на 

автосемантичні та синсементичні О. І. Чередниченко особливо підкреслює 

значення звучання вірша, тобто синсемантичного образу. Такий поділ особливо 

важливий для перекладу поезії [202]. 

На нашу думку, поняття автосемантичного образу збігається з поняттям 

словесного образу, до якого вдаються вчені для позначення змістових образів, а 

синсемантичні образи ‒ це образи звукові. Водночас ми вважаємо можливим 

користуватися термінами "автосемантичні образи" та "синсемантичні образи", 

оскільки вони широко відомі в українському перекладознавстві.  

У зв’язку з роллю матеріальної основи образу, багато уваги у 

перекладознавстві приділяється образному потенціалу мовних засобів. 

Розглядається у загальних рисах експресивний потенціал одиниць лексичного, 

граматичного, фонетичного рівнів [14, с. 11-21; 16, с. 15-24; 99, с. 21-28; 101; 199, 

с. 71-83]. Наприклад, Т. О. Качановська вивчає поетику онімів у французьких 

сонетах та їх відтворення у перекладі [82]. О. М. Калустова досліджує 

відтворення в перекладі персоніфікації, побудованої на основі роду іменників [74, 

с. 80-85]. У віршованому мовленні і перекладі детально досліджуються 

інтонаційні чинники, [99, с. 21 і далі; 37, с. 79-87], звуко-смислові засоби 

образності та їх відтворення у перекладі [128, с. 186]. Отже, засобами створення 

образності виступають лексичні, граматичні, фонетичні та просодичні одиниці. 
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Просодичні елементи мають підвищене значення для поетичного перекладу, 

оскільки в поезії, на відміну від прози, ритмо-мелодика відіграє естетичну роль. 

Найчастіше об'єктом дослідження перекладознавців виступають образи як 

частини художнього твору у їхньому зв'язку з мовними засобами. В науковій 

літературі у зв'язку з мовним знаком розглядають передусім окремі образи, 

невеликі фрагменти тексту — мікрообрази. Мікрообрази, послідовно 

поєднуючись, складаються в образну систему художнього твору, і кожний з них 

виконує в ній свою функцію. Р. П. Зорівчак, досліджуючи словесний образ, 

адекватність перекладу оригіналові, підкреслює, що оригінал розуміється як 

система, а не як сума елементів, як органічна цілісність, а не як механічне 

поєднання складників. У такій системі кожен її елемент, кожна частина має чітко 

окреслену комунікативну й естетичну функцію [197, с. 53].  

Перекладознавче дослідження мікрообразів та їхніх функцій в образній 

системі зумовлює необхідність розглядати текст як цілісність. Розуміння 

поетичного тексту як цілісної системи відбивається у понятті про співвідношення 

частини і цілого [190], в якому кожна окрема деталь, кожний елемент працюють 

на формування цілісності. За співвідношенням образу як частини твору існують 

різні класифікації. Так, В. В. Алєксєєв поділяє образи на домінантні та 

субдомінантні [5, с. 43] за функцією, яку вони відіграють у створенні художнього 

образу. Детальніше про поняття образу в поетичному перекладі див. нашу статтю 

[145, с. 377-383]. 

В образній системі перекладознавці виділяють такі частини єдиного цілого 

як мікрообрази, макрообрази, образ, який співвідноситься із текстом в цілому. 

Мікрообраз є найменшою одиницею образної системи твору, яка може виділятися 

у тексті і аналізуватися як відносно самостійна одиниця [68]. Макрообраз 

становить ієрархічно вищу цілісну словесно-художню величину, у структуру якої 

можуть входити тісно пов'язані між собою однорідні мікрообрази [68]. Крім того 

макрообраз є неоднозначним, існує інше його тлумачення як цілого тексту. Деякі 

дослідники користуються також терміном "мегаобраз" для позначення твору в 

цілому, але він у перекладознавстві не поширений. В нашій роботі ми приймаємо 

визначення мікрообразу як найменшої одиниці образної системи, макрообразу як 
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ієрархічно вищої цілісності, як структурної частини твору, а образ, який 

співвідноситься із текстом у цілому, як художній образ. Мікрообрази мають 

органічно поєднуватися в макрообрази, а макрообрази мають органічно 

поєднуватися у художній образ, тобто твір у цілому. Вживаючи термін "художній 

образ", ми виходимо з того, що він є одним із базових понять літературознавства і 

зафіксований у термінологічних словниках [297; 289]. Він також вживається у 

перекладознавстві [36; 75]. 

Поняттям "художній образ" у вітчизняному перекладознавстві оперують 

М. А. Венгренівська, О. М. Калустова [36; 75]. Перекладознавча специфіка 

художнього образу полягає в тому, що він, існуючи на рівні тексту, поєднує в собі 

літературознавче і лінгвістичне. М. А. Венгренівська у художньому творі виділяє 

три його аспекти: внутрішню форму або образну систему твору, ідейний зміст та 

зовнішню форму або мовну оболонку [36, с. 24]. О. М. Калустова розрізняє також 

три його складники: образну систему, духовний зміст і словесну форму [75, c. 32]. 

Отже, зазначені науковці розглядають художній образ як твір, який має текстову 

форму і виокремлюють в ньому попри деякі розбіжності у термінології три шари: 

образну систему, ідейний (духовний) зміст і словесну форму (мовну оболонку). 

Поняття "художній образ" вживає також М. Дорофєєва, розглядаючи його як 

композиційну одиницю, що співвідноситься з рівнем тексту; як синонімічне 

поняття в її праці функціонує "макрообраз тексту" [56].  

Тими ж самими термінами – "художній образ" і "макрообраз тексту" – 

користується Л. Л. Букрєєва, але розуміє їх дещо по-іншому. Макрообраз тексту 

посідає найвищий щабель в образній системі художнього твору; образами нижчих 

рівнів є первісні образи (слова), уявлення (речення), художні образи 

(композиційні одиниці твору) [27]. Хоча в цій термінології художній образ не 

ототожнюється з образом у цілому, тим не менш Л. Л. Букрєєва виокремлює такі 

види інформації, що функціонують на текстовому рівні: змістово-фактичну, 

змістово-концептуальну та змістово-підтекстову. В цьому Л. Л. Букрєєва наслідує 

С. Ф. Гончаренка, який в поетичному тексті розрізняє фактуальний, 

концептуальний та естетичний шари інформації [50, с. 81-91]. Обидва автори 

збігаються у виділенні у творі фактуальної (змістово-фактичної) та 
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концептуальної (змістово-концептуальної) інформації, але по-різному виділяють 

естетичну і змістово-підтекстову інформації. На нашу думку, фактуальна 

інформація співвідноситься певною мірою з образною системою твору, 

концептуальна та підтекстова – з ідейним змістом. Зауважимо, що художній образ 

більш виправдано розглядати як такий, що відповідає рівню тексту, а не окремим 

його композиційним частинам, як це робить Л. Л. Букрєєва, оскільки це більшою 

мірою відповідає його тлумаченням в літературознавстві, естетиці, філософії.  

Найбільш близьким до поняття художнього образу є поняття поетичного 

образу, яким користуються А. А. Мішустіна та М. А. Венгренівська. 

А. А. Мішустіна зазначає, що поетичний образ виникає внаслідок поєднання 

мислення автора та його ставлення до дійсності, завдяки чому створюється 

художній смисл [128, с. 4]. Автор також виділяє такі важливі компоненти 

поетичного образу, як відображення в ньому дійсності і ставлення автора до неї.  

Близьким до поняття "художній образ" та "поетичний образ" є "художній 

твір", яким користується П. О. Бех. Науковець виділяє в ньому такі аспекти, як 

мовний, ідейно-образний та аспект реальної дійсності. П. О. Бех наголошує на 

тому, що художній твір (ідейно-образний аспект поетичного твору) є 

відображенням реальної дійсності (аспект реальної дійсності), і що для перекладу 

важливе врахування його словесної форми (мовний аспект). Ідейно-образний 

аспект за термінологією П. О. Беха співвідноситься з ідейним змістом і образною 

системою художнього образу, а мовний аспект – з його словесною формою. 

Поняття "аспект реальної дійсності", яке вводить П. О. Бех [15], відбиває 

відношення художнього твору і об’єктивної реальності: остання відображається у 

свідомості митця і втілюється ним у форму художнього твору. "Аспект реальної 

дійсності" органічно вписується у філософську систему понять, таких як об'єкт та 

суб'єкт, теорія відображення. 

Наближаються до поняття художнього образу і ті, якими користується 

В. М. Кикоть у своїй дисертації "Декодування та відтворення підтексту як 

складника поетичного макрообразу" [87]. Поетичний макрообраз в розумінні 

автора співвідноситься з образом-твором. Науковець зосереджує свою увагу на 

дослідженні так званого субсемантичного образу, який він визначає як "образ, що 
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виникає, декодується та відтворюється в перекладі на семантико-композиційному 

рівні" [87, c. 3]. Субсемантичний образ, який автор ще називає підтекстом, ми 

співвідносимо, виходячи з його функціонування у дисертаційному дослідженні, з 

духовним змістом. Автор вводить поняття "субсемантичного образу" для 

досягнення термінологічної гомогенності з термінами "автосемантичні образи" та 

"синсемантичні образи". Ці два типи образів виокремлені, як відомо, 

О. І. Чередниченком і П. О. Бехом [198]; вони прийняті та поширені в 

українському перекладознавстві. Автосемантичні та синсемантичні образи у своїй 

сукупності утворюють образну систему твору. Іншими словами в образі-творі 

(поетичному макрообразі) В. М. Кикоть розрізняє духовний зміст 

(субсемантичний образ, підтекст), образну систему (автосемантичні та 

синсемантичні образи), але словесну форму твору не виокремлює. 

Зауважимо, що окрім термінів "поетичний макрообраз" (В. М. Кикоть), 

"макрообраз тексту" (М. Дорофєєва) в науковій літературі зустрічається також 

термін "мегаобраз" (В. Іванішин), який співвідноситься з рівнем тексту.  

Окрім проаналізованих вище підходів до художнього твору як цілісності, він 

може досліджуватися крізь призму діалектичного зв'язку, який складається між 

формою та змістом у перекладі (В. М. Кикоть, В. В. Коптілов, С. І. Ткаченко). 

Форма в цілому розглядається як невід’ємна частина самого змісту, оскільки 

порушення у формі можуть призвести до зсувів у змісті твору. Лише за наявності 

гармонії єдності форми та змісту може існувати в перекладі повноцінний 

художній твір [198; 88; 269, c. 25-38].  

Ще одним ракурсом дослідження художнього твору є його аналіз у 

категоріях системи та структури. Так, М. А. Венгренівська, О. М. Калустова та 

О. І. Чередниченко користуються терміном "образно-смислова структура", як 

синонімом до терміну "художній образ" [202, с. 193; 36, с. 24; 75, с. 32].  

Широковживаним у вітчизняному перекладознавстві є термін "ідейно-

образна структура", введений В. В. Коптіловим [102]. У ньому відбивається 

розуміння художнього образу як структурованої системи образів, що є носієм 

ідейного змісту. Хоча В. В. Коптілов не виділяє окремо поняття "словесної 

форми", в усіх його працях присутній перекладознавчий аналіз мовних засобів.  
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Ті ж самі поняття "системи" та "структури" лежать в основі терміну 

"образно-тематична структура", яким користується С. С. Коломієць у дослідженні 

поетичних текстів [97, с. 281-289]. 

Отже, художній образ розглядається в поетичному перекладі, як під кутом 

зору його складових частин, так і під кутом зору таких категорій, як форма та 

зміст, система і структура.  

Образна система, як внутрішня форма поетичного твору, за своїми 

властивостями виявляється носієм ідеї твору, його смислу. У зв'язку з ідеєю та 

смислом твору перекладознавці ставлять різноманітні питання. Так, 

Л. В. Коломієць приділяє увагу інтертекстуальності, алюзіям, ремінісценціям [95, 

с. 279-296]. Ці явища актуалізують мислення читача і у такий спосіб є фактором 

творення смислу. Ю. І. Самусь досліджує фразеологізацію ідей кінцевих 

двовіршів [178, с. 33-40]. 

В. В. Коптілов поєднав образну та смислову канву художнього твору у 

єдиному понятті ідейно-образної структури, яку ми вже розглядали вище під 

іншим кутом зору [102]. 

М. А. Венгренівська, досліджуючи смислові структури тексту та їх 

репрезентації в перекладі, говорить про те, що "безпосереднім об’єктом 

перекладацької діяльності є не сам текст, а його смисл, який не дорівнює 

сукупності значень мовних одиниць, що його формують. Смислові одиниці тексту 

об’єднуються між собою за допомогою різних типів зв’язків, основні серед яких – 

логічні. Саме логічні зв’язки, вербалізовані в тексті та імпліковані цим текстом, 

сприяють здійсненню ним прагматичної функції досягнення задуманого автором 

впливу на сприймача. Смислові одиниці, об’єднані логічними зв’язками та 

імпліцитними логічними висновками, утворюють складні смислові одиниці, що 

входять одна в одну" [36, с. 40]. За інтерпретацією М. А. Венгренівської, смисл 

твору можна розглядати як більш складне явище, ніж його ідея. Підкреслимо 

також роль мовних засобів та імпліцитних логічних висновків, про які пише 

науковець. Про роль імпліцитного у творенні смислу свідчить і термін 

"субсемантичний образ", який вводить В. М. Кикоть і який він тлумачить як 

підтекст [87]. 
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М. П. Кизима також пов'язує формування смислу з образною системою 

твору. Вона зазначає, що поетичний твір, його смисл будується на русі, розвитку 

та протиставленні образів. Сама образна система твору є тим планом змісту, 

збереження якого незмінним (або з мінімальними втратами) дозволяє говорити 

про еквівалентність поетичного перекладу [86, с. 131-138]. Дослідниця, таким 

чином, підкреслює роль образної системи у творенні смислу.  

О. М. Калустова розглядає перекладознавчу специфіку художнього образу, 

виділяє образно-смислову структуру літературного твору і протиставляє її 

понятійно-смисловій структурі наукового твору [75, с. 32]. З такого тлумачення 

випливає, що: по-перше, у смислі твору виділяють його структуру; по-друге, 

остання пов'язана із структурою образною. 

Отже, "смисл" є широким поняттям. Його розглядають як ідею твору, як 

підтекст або імпліцитне, як смислову структуру, як смислову систему твору.  

Смисл має комунікативну природу (О. М. Калустова, Л. В. Коломієць, 

З. Львовська, О. Д. Швейцер). Як зазначають перекладознавці, він виникає у 

процесі мовленнєвого спілкування і тому тісно пов'язаний із мовним знаком. 

О. Д. Швейцер говорить про смисл як про актуалізоване в мовленні значення 

мовної одиниці [205]. Л. В. Коломієць підкреслює зв'язок смислу з 

актуалізованою в мовленні мовною одиницею, в першу чергу лексичною [95]. 

М. А. Венгренівська звертає увагу на те, що смисл слова розвивається тільки у 

фразі, де актуалізується одне конкретне значення, якого воно набуває в контексті 

[36, с. 36]. Про це свідчить і твердження О. М. Калустової, що смисл твориться в 

процесі мовленнєвої діяльності [75, с. 32].  

А. А. Мішустіна зазначає, що художній смисл виникає на основі образу – 

складного центроутворюючого поняття, яке поєднує в собі два значення: пряме 

словникове та контекстуальне переносне, які у свою чергу створюють художній 

смисл [128, с. 4]. Конкретизація "художній" пояснюється тим, що дослідження 

А. А. Мішустіної присвячене поетичному перекладу. З такого тлумачення 

випливає, по-перше, значення образів у творенні смислу і, по-друге, роль 

комунікації в ньому, оскільки мовні одиниці актуалізуються у мовленні. 
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Образи, з одного боку, є основою формування смислу автором оригіналу, а з 

іншого боку, – основою сприйняття смислу читачами. Тому перекладознавці 

досліджують образи ще й у психолінгвістичній площині. Оскільки образ як 

єдність ідеального, психологічного і матеріального, словесного існує не 

ізольовано сам по собі, а у зв’язку з його сприйняттям реципієнтом поетичного 

твору, вчені розглядають метафоричність образів [93, c. 245-254], емоційне 

звучання образів [119, c. 20], їх естетичну спрямованість [119, c. 20], пізнавальне 

та експресивне навантаження [197, c. 53], здатність образів нести смислову та 

естетичну інформацію [14, c. 11]. В дослідженні психолінгвістичних аспектів 

перекладу науковці розрізняють, з одного боку, властивості об'єкта: здатність 

мовних одиниць створювати образи, здатність здійснювати емоційний вплив на 

читача, а з іншого, – здатність сприймаючого суб'єкта: пізнавальна активність 

суб’єкта, його здатність сприймати образи, що мають естетичну цінність.  

У теорії поетичного перекладу образний аспект твору є найбільш 

досліджуваним питанням. Образи розглядаються по-різному: за роллю мовного 

знаку у створені образів, за функціонуванням у тексті, за функцією у тексті, за 

співвідношенням образів як частин цілого тексту.  

За роллю мовного знаку у створенні образів досліджують виражальний та 

виразний потенціал мовних одиниць. За функціонуванням у тексті виділяють 

мовні, мовленнєві та індивідуальні образи. За функцією у тексті виокремлюють 

домінантні та субдомінантні. Домінантними є образи, які займають ключові 

позиції в образній системі і їх точне відтворення в перекладі є пріоритетним. 

Субдомінантні образи є периферійними і відхилення у їх відтворенні може не 

позначатися на перекладі в цілому. Актуальним для поетичного перекладу є поділ 

образів за співвідношенням образів та їхньої словесної форми на словесні або 

автосемантичні та звукові або синсемантичні. За співвідношенням образів як 

частин цілого твору вони поділяються на мікрообрази, макрообрази та художній 

образ. Мікрообраз — це найменша одиниця образної системи твору, яка може 

виділятися у тексті і аналізуватися як відносно самостійна частина. Макрообраз 

— це величина, у структуру якої можуть входити тісно пов'язані між собою 

однорідні мікрообрази. Художній образ співвідноситься із твором у цілому.  
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Художній образ, який відповідає рівню тексту, є поняттям придатним для 

використання у дослідженні перекладу будь-якого художнього тексту, з 

відповідною специфікою жанру чи роду літератури. Розмаїття назв для 

позначення образу, який співвідноситься із текстом у цілому ("художній образ", 

"поетичний образ", "поетичний текст", "поетичний макрообраз", "макрообраз 

тексту", "мегаобраз"; "ідейно-образна структура", "образно-смислова структура", 

"образно-тематична структура") свідчить про складність цього поняття.  

Перекладознавці виокремлюють у художньому творі такі його аспекти, як: 

образна система, ідейний зміст (смисл), ідейно-образний аспект художнього 

твору, мовна (словесна) форма, естетична інформація, аспект реальної дійсності, 

поєднання мислення автора та його ставлення до дійсності.  

Образна система, складаючись із мікро- та макрообразів, є носієм духовного 

змісту твору або його смислу. Смисл має комунікативну природу. Він 

створюється і сприймається в процесі мовленнєвого спілкування, в якому мовні 

одиниці актуалізують своє значення. 

У зв'язку із сприйняттям читачем образів, переважно поетичного тексту, 

вчені досліджують такі їхні властивості, як: метафоричність, емоційне звучання, 

естетична спрямованість, пізнавальне та експресивне навантаження, здатність 

образів нести смислову та естетичну інформацію. Ці питання пов'язані з 

психолінгвістичним аспектом поетичного перекладу, до якого відноситься також 

пізнавальна активність суб'єкта, його здатність сприймати образи.  

 

1.2. Суб'єктивно-об'єктивна природа художнього образу 

Художній образ як специфічний різновид образів виділяється з-поміж інших 

тим, що він функціонує в мистецтві. Художній образ – це відображення явищ 

природи, суспільства, морального світу у конкретно-чуттєвій формі. Це сам 

спосіб буття художнього твору, який розглядається з боку його виразності та 

осмислення. У ньому розрізняють конкретно-чуттєву форму та духовний зміст 

[306; 307; 300, 297]. Слід наголосити на тому, що художній образ у філософії 

розглядається передусім як єдність конкретно-чуттєвої форми та духовного 
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змісту, які існують ідеально, безвідносно до матеріальної, текстової форми його 

існування. 

Одне з питань, яке привертало багато уваги перекладознавців (П. О. Бех, 

Я. Г. Коваль, Г. Р. Гачичеладзе, А. А. Лілова, О. І. Чередниченко), – це 

співвідношення об'єктивного та суб'єктивного у художньому творі. Художній 

образ виникає в уяві поета як відображення певної об'єктивної дійсності і слугує 

ланкою, що поєднує у процесі пізнання суб’єкт та об’єкт. Так, у художньому 

образі, як і в кожному конкретно-чуттєвому образі, зберігаються індивідуальні 

ознаки об’єкта, зберігається зв’язок об’єкта із суб’єктом. Водночас, він має 

духовний зміст, який виникає завдяки тому, що художній образ створюється і 

функціонує в органічній єдності з діяльністю мислення митця, відбиваючи його 

оцінне ставлення до створеної ним дійсності. Зауважимо, що саме співвідношення 

об’єктивного та суб’єктивного у художньому образі може бути різним. У поезії, 

особливо ліричній, ступінь суб’єктивного досить високий. Це пояснюється 

зокрема тим, що об’єктом пізнання може бути для поета його власний емоційний 

стан. Як зазначають П. О. Бех та О. І. Чередниченко, виражаючи авторське 

відношення до зображуваного, образ являє собою єдність суб’єктивного та 

об’єктивного, загального та одиничного, раціонального та емоційного, що 

обумовлюють його неповторність [198, с. 6].  

Те, як вчені розглядають проблематику об'єктивного та суб'єктивного, 

свідчить, що вони в переважній більшості досліджують її з погляду практики 

перекладу. Разом з тим, на проблему об'єктивного та суб'єктивного можна 

дивитися під кутом зору критики перекладу. Як зазначають П. О. Бех та 

О. І. Чередниченко, проблема суб’єктивного та об’єктивного має принципове 

значення для вироблення критеріїв оцінки перекладу, оскільки в низці перекладів 

одного і того самого оригіналу співвідношення об’єкт і суб’єкт буде неоднаковим. 

Інакше кажучи, кращим перекладом є той, в якому об’єктивна частина буде 

більше, а суб’єктивна частина менша, ніж в інших перекладах. Тобто 

співвідношення об’єктивного та суб’єктивного і є показником якості перекладу 

[198, с. 20]. Отже, можна вважати, що в різних перекладах об'єктивне має 

залишатися однаковим, інваріантним. 



31 

Об'єкти дійсності, відображаючись у свідомості митця, поєднуються ним у 

цілісний художній образ на основі суб'єктивних, індивідуальних, творчих 

асоціацій, що мають свою внутрішню логіку. Художник мислить образами, 

природа яких конкретно-чуттєва [291; 288; 256, p.83-98]. Поет в процесі своєї 

діяльності творить художню дійсність, яка є відображенням у його свідомості 

дійсності об'єктивної. Водночас, він втілює у творі своє оцінне ставлення до неї, 

що є суб’єктивною складовою художнього твору.  

Художній образ, в якому поєднуються відображення об'єктивної дійсності і її 

суб'єктивного сприйняття митцем, існує у свідомості поета як його індивідуальне 

знання. Це індивідуальне знання, втілене поетом у художній твір, стає для 

перекладача об’єктивною реальністю [48, с. 235; 91, с. 5; 117, с. 68]. Іншими 

словами, об'єктивна для перекладача реальність – це об'єктивна дійсність, від-

ображена поетом, і його суб'єктивне ставлення до цієї дійсності.  

Художня дійсність виникає у результаті художньої діяльності суб'єктів. Вона 

утворюється сукупністю художніх образів, втілених у витвори мистецтва, і 

відображає духовне життя митця, певної спільноти, людства у цілому.  

Передумовою виникнення художніх образів у свідомості суб'єкта є наявність 

у нього емоційно-образного, за Ю. А. Сорокіним, мислення. Найзагальнішою 

ознакою емоційно-образного мислення визнається його образність. Це означає, 

що сприйняття інформації, мислення розгортається не в поняттях, а в образах. 

Провідною рисою є здатність мислення до створення художнього образу — 

спочатку у свідомості автора, а потім — вираження його у матеріалі. 

Виникнення образів у свідомості поета та перекладача має диференційні 

ознаки. У свідомості поета вони утворюються, як психічні відображення реальної 

дійсності, а у свідомості перекладача і читача, — як психічне відображення 

художньої дійсності, яку створив поет. 

Психічний стан є результатом творчого відображення, яке наповнене 

конкретними смислами, відповідно з якими відчуває, думає і діє людина. 

Іспанський мислитель Хосе Ортега-і-Гасет, описуючи безпосередність і 

потужність впливу художнього образу на психіку людини, зазначає, що кожний 

образ є наче станом дії людини, актуалізацією її "я"
 
[148; 264, c. 49-60]. 
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У площині художньої діяльності виділяють такі етапи формування 

художнього образу, як: образ-задум, художній твір, образ-сприйняття [293; 61]. 

На етапі задуму відбувається "прозріння" художника, коли майбутній твір 

уявляється йому в загальних рисах. Звісно, це лише схема, проте схема наочна та 

образна [293, с. 107]. Тому можна сказати, що задум – це лише натяк в уяві 

автора. З нього починається творчий процес, шляхи розвитку якого точно 

передбачити неможливо. Але від задуму значною мірою залежить подальший хід 

творчого процесу і його результат. При цьому варто підкреслити, що між 

образом-задумом та твором як його реалізацією, може існувати дуже значна 

різниця через непередбачуваний характер процесу художньої творчості.  

Наступний етап формування художнього образу пов'язаний з конкретизацією 

образу-задуму у матеріал. Матеріалізований образ-задум – це упредметнена 

знакова структура, це художній твір, який ще умовно називають "образ-твір". На 

цьому етапі починають діяти закономірності, пов’язані з природою матеріалу, і 

саме тут образ-твір отримує реальне існування [293, с. 107]. Відбувається 

екстеріоризація художнього образу, який, відчужуючись від свого творця, 

отримує самостійне існування і перетворюється на факт художньої дійсності, її 

частину. Зафіксований у матеріальній формі, образ-твір стає об'єктом пізнання 

для інших людей, у тому числі і для перекладача.  

Останнім етапом є етап сприйняття твору, яке має бути образним. Образність 

сприйняття – ніщо інше, як здатність відтворити, побачити в матеріалі (в кольорі, 

звучанні, слові) ідейний зміст витвору мистецтва [293, с. 107; 309]. Сприйняття 

образу, у тому числі втіленого у поетичний твір, розрізняється за його суб'єктом: 

окрім сприйняття самим автором виникає сприйняття читачем. Читацьким є й 

образ-сприйняття, що формується у перекладача, але з тією специфічною 

вимогою, що воно має максимально наблизитися до авторського.  

Образ-задум та образ-сприйняття існують у свідомості автора, читача, 

перекладача ідеально. Тому це явища психічні. На відміну від них образ-твір 

фіксується в матеріальній формі відповідного виду мистецтва, в нашому 

випадку – в літературі. Оскільки матеріальним носієм образу виступає словесна 

форма, образ-твір стає явищем психолінгвістичним. Ця подвійна природа 
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художнього твору – лінгвістична та психологічна – відкриває, з одного боку, 

можливість перекладознавчого дослідження художнього образу через його 

текстові форми (оригінальну та перекладну), а з іншого, – спонукає звернутися до 

психолінгвістичних питань перекладу і сприйняття поетичного твору.  

Для перекладознавства всі етапи формування художнього образу є 

суттєвими, але різною мірою. Образ-твір для перекладача є найбільш важливим, 

оскільки саме з художнім твором, тобто художнім образом, зафіксованим у 

словесній формі, перекладач працює. Образ-задум, якщо, звичайно, до нього є 

доступ, може допомогти перекладачу глибше проникнути в духовний зміст твору, 

повніше осягнути його. Поняття образу-сприйняття для перекладу двоїсте. 

Первинним у часі є власне сприйняття перекладача, яке, зрештою, й втілюється у 

текстову форму засобами цільової мови. Але у сприйняття перекладачем 

художнього образу вплітається прогноз його сприйняття носіями цільової 

культури. Основою для прогнозування виступає художня дійсність цільової 

культури, в яку має увійти твір, що перекладається.  

Для правильного врахування трьох проаналізованих етапів формування 

художнього образу та його функціонування у художній дійсності вихідної та 

цільової культур перекладачу необхідна розвинута художня свідомість.  

Художня свідомість – це бачення й оцінка світу та людей в їхніх 

найрізноманітніших проявах і аспектах. Відображаючи дійсність, митець 

емоційно сприймає і оцінює її, і ті, для кого він творить, сприймають цей підхід. 

Усі ідейні пласти твору (філософські, політичні, моральні та інші) стають 

компонентами художнього образу настільки, наскільки вони “втягнені” митцем у 

сферу естетичного освоєння світу [20, с. 188–189; 317]. 

Водночас, аналіз художнього твору має спрямовуватися на виявлення у 

ньому емоційного ставлення автора до відображуваної дійсності та її оцінки ним. 

Для сприйняття художнього образу перекладачу необхідна здатність відчувати і 

переживати закладені автором у художній твір емоції. Поняття художньої 

свідомості допомагає точніше зрозуміти відому у перекладознавстві тезу про те, 

що перекладачу краще обирати для перекладу духовно співзвучні йому твори. 

Спорідненість або близькість художньої свідомості перекладача і автора 
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оригіналу є об'єктивним фактором, що дозволяє глибше проникнути у твір, що 

перекладається.  

Художній образ як складне психічне утворення є "інструментом інтуїтивно-

емоційного опанування дійсності". Через утворення образу і оперування ним 

здійснюється діалектичний перехід від реальності до відчуття і мислення [72]. Під 

цим кутом зору фахівці виділяють такі основні властивості художнього образу як: 

1) емоційність, 2) інтуїтивність, 3) метафоричність, 4) інформативність, 5) 

багатозначність та недосказаність [72; 291, с. 245], які ми розглянемо послідовно. 

1) Образ завжди має емоційне забарвлення. В ньому втілюються емоції, 

переживання, оцінки, художні ідеї автора. Емоція виступає як специфічне 

узагальнення нелогічного характеру і забезпечує практичну ефективність образу.  

Витоком емоційності у мистецтві є особистісний характер образів [72; 316]. 

Емоційно-оцінне ставлення поета до відображуваної дійсності, втілене ним у 

художній образ, сприймається читачем і перекладачем саме завдяки емоційному 

забарвленню художнього твору. Однак сприйняття читача і перекладача мають 

різний характер. Читач сприймає художній образ у контексті свого власного 

життєвого досвіду. Специфічною рисою емоцій перекладача є їхня висока 

детермінованість його посередницькою роллю, що відрізняє їх від емоцій, як 

поета, так і читача, вільних у своєму емоційно-оцінному ставленні до художньої 

дійсності. На етапі сприйняття твору перекладачу важливо максимально точно 

відчути емоційно-оцінне ставлення автора оригіналу до відображуваної дійсності, 

а в подальшому закласти його у перевтілюваний ним художній образ. Детальніше 

див. нашу статтю [263, с. 110-113].  

2) За змістом відображення об’єкту в образі останній визначається як 

інтуїтивний. Образ може складатися внаслідок інтуїтивно-емоційного 

"домислювання" художньо-виразних деталей [72]. Інтуїтивне в оригіналі 

відрізняється від інтуїтивного в перекладі. Інтуїція поета дає йому безпосереднє 

знання, шляхи і методи отримання якого він не усвідомлює. Перекладачу для 

відтворення художнього образу необхідний досить високий ступінь усвідомлення 

шляхів і методів сприйняття і відтворення образу, тобто міра інтуїтивного в 

роботі перекладача має бути нижчою.  
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3) Метафоричність – це образність, яка притаманна витвору мистецтва. 

Метафоричність художнього образу виникає, як наслідок перенесення об'єктів 

зовнішнього світу у внутрішній світ. Метафоричність є спільною 

характеристикою мислення художника та художнього образу, як результату цього 

мислення. Відтворення метафоричності в перекладі важливе не тільки тим, що це 

загальна характеристика художньої літератури, а й необхідністю передати 

особливості художнього мислення поета.  

4) Не менш важливою є і така ознака образу, як інформативність, тобто 

насиченість певним змістом. Вона пов’язується з інтелектуальними 

характеристиками і виявляє понятійний аспект образотворчої діяльності [72]. 

Інформативність можна вважати змістовно-смисловим компонентом художнього 

образу, який становить основу формування ідеї твору і тому має відтворюватися в 

перекладі без викривлень.  

5) Образна думка, на відміну від науково-логічної, де все чітко та 

однозначно, – багатозначна. Вона так само багата та глибока за своїм значенням 

та змістом, як саме життя. У художньому образі – система думок, безодня смислу, 

яка розкривається у віках. Кожна епоха знаходить у класичному образі нові 

сторони і дає йому нове трактування. Глибше та глибше проникаючи в суть твору, 

можна все повніше виявити його смисл: критичний аналіз є процес безкінечного 

заглиблення в безкінечний зміст художнього образу. І цей аналіз історично 

варіативний: нова епоха дає нове прочитання твору. Недосказаність стимулює 

думку сприймаючого і з особливою силою проявляється в принципі non finita 

(відсутність кінцівки) [291, с. 245]. 

Емоційність, інтуїтивність, метафоричність, інформативність, 

багатозначність та недосказаність нерозривно пов'язанні у художньому образі.  

Для нашого дослідження, як уже зазначалося, ми приймаємо визначення 

художнього образу як способу існування літературного твору. Такий підхід 

зумовлюється практикою перекладу: перекладач працює з конкретним художнім 

твором, який характеризується неповторністю і тому вимагає уваги до 

індивідуальності автора і його самобутності. Але водночас кожний окремий 

художній образ-твір функціонує не ізольовано, а в певній сукупності, у певній 
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художній дійсності образів-творів вихідної культури. Відповідно, 

перекладознавчий аналіз оригінального твору не може не включати аналіз 

художньої дійсності, частиною якої є твір, що перекладається, тобто його 

культурного контексту. З іншого боку, перекладачу важливо, як ми зазначили 

вище, робити проекцію образу-твору на цільову культуру, тобто прогнозувати те 

місце, яке твір, що перекладається, зможе зайняти у цій цільовій культурі.  

Для перекладача поетичного твору художній образ постає вперше як образ-

сприйняття. Але завдання, що стоїть перед перекладачем ліричного поетичного 

твору, висуває до його сприйняття специфічні вимоги. Вони полягають не в тому, 

щоб втілити власне сприйняття у форму, аналогічну до форми оригіналу, а у тому, 

щоби перевтілити сприйняття автора оригіналу. Перефразовуючи слова 

А. А. Лілової про те, що найкращий стиль перекладача – це вміння зберегти стиль 

оригіналу [117, с. 55], можна сказати, що в перекладі найкращий художній образ – 

це перевтілений перекладачем образ, створений автором оригіналу. Ми вважаємо, 

що для виконання такого завдання найбільш адекватною стратегією є 

герменевтичне, за Л. В. Коломієць, читання і письмо [94, с. 196-199], яке 

забезпечує поступове наближення до суб’єктивного, індивідуального бачення 

автора оригіналу і його відтворення у перекладі. 

Діалектика співвідношення суб’єктивного ставлення автора до твору та 

суб'єктивного бачення перекладача теж не проста. Перекладач вступає у стосунки 

співтворчості з автором оригіналу, за яких складається можливість нового 

прочитання тієї художньої дійсності, що її створив автор. Кожний наступний акт 

перекладу створює подібну ситуацію, коли до концептуальних поглядів автора, до 

його індивідуальності додається індивідуальність перекладача.  

Ще однією передумовою для множинності перекладів є властивості 

художнього образу, які ми розглядали вище, а саме: емоційність, інтуїтивність, 

метафоричність, інформативність, багатозначність та недосказаність. Вони 

виключають однозначність у сприйнятті та інтерпретації твору різними людьми 

та у різні часи. Ці властивості становлять об'єктивну основу для існування 

множинних перекладів. 
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Як зазначає Ю. Д. Лєвін, можливість різних прочитань одного оригіналу 

зумовлено не лише розбіжністю перекладацьких позицій, а й інтерпретаційним 

діапазоном тексту, що перекладається [115, с. 214]. 

У сучасному перекладознавсті ця тема не є новою (М. А. Венгренівська, 

Р. А. Ситар, Ю. Д. Лєвін, П. М. Топер). Услід за Ю. Д. Лєвіним, під терміном 

"множинність" перекладів ми розуміємо можливість функціонування в певній 

національній літературі декількох перекладів одного іноземного літературного 

твору, який в оригіналі має, як правило, одне текстове втілення. [115, с. 213]. 

Слушно стверджував П. М. Топер: "В кожній літературі може бути (принаймні 

теоретично) будь-яка кількість перекладів одного й того самого твору, і кожен з 

цих перекладів має право претендувати на самостійне художнє значення" [194]. 

Як зазначає М. А. Венгренівська, множинність тлумачень передбачає 

множинність текстів і множинність теорій, що, до речі, через одне інакше 

витлумачене слово веде до нових відкриттів [34].  

Сприймаючи об'єктивну дійсність, поет втілює її відображення у своїй 

свідомості у художню дійсність. Вона є продуктом емоційно-образного мислення. 

І в той же самий час у самого поета є оцінне ставлення до цієї дійсності.  

Перекладач як суб'єкт сприйняття і перевтілення твору також формує своє 

оцінне ставлення до нього, що відбивається в тексті перекладу. Перекладач 

вступає у стосунки співтворчості з автором оригіналу до художньої дійсності, яка 

є об'єктивною для перекладача, і до суб’єктивного ставлення автора додається 

його власне оцінне ставлення.  

З трьох етапів формування та функціонування художнього образу — образ-

задум, образ-твір, образ-сприйняття — найважливішим для практики перекладу є 

образ-твір. Це художній образ, зафіксований у словесній формі, і саме з ним 

перекладач працює безпосередньо.  

Серед властивостей художнього образу виокремлюють: емоційність, 

інтуїтивність, метафоричність, інформативність, багатозначність та 

недосказаність. Ці властивості створюють передумови для різних прочитань та 

інтерпретацій поетичного твору, що стають джерелом множинності перекладів. 

Кожний новий переклад має відбиток творчої індивідуальності перекладача.  
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1.3. Образно-смислова структура як інваріант у поетичному перекладі 

Науковці підкреслюють провідну роль змісту художнього твору по 

відношенню до форми і водночас їх діалектичний зв'язок і взаємний вплив 

(П. О. Бех, М. А. Венгренівська, Г. Р. Гачечиладзе, О. М. Калустова, А. А. Лілова, 

С. І. Ткаченко, О. І. Чередниченко). Оскільки у творі наявні три системи, а саме: 

образна, смислова і словесна, то виникає питання, яким же чином вони 

співвідносяться із парною категорією – форми та змісту.  

Саме поняття форми є неоднозначним, якщо його розглядати у площині 

відтворення художнього образу в перекладі. З одного боку, перекладач працює з 

текстом, як системою мовних знаків, а реципієнт сприймає цей текст, тому 

словесна або матеріально-фізична форма тексту, в якій втілюється художній 

образ, є для практики та теорії перекладу значущою. З іншого боку, вже саме 

поняття художнього образу тлумачиться через категорії форми та змісту: 

конкретно-чуттєва форма та духовний зміст.  

Отже, виникає специфічна ситуація, коли у творі, що перекладається, 

виділяються фактично дві форми (словесна та конкретно-чуттєва) і один зміст 

(духовний). З'ясувати, як зазначена потрійна єдність співвідноситься з парною 

філософською категорією форми та змісту, можна шляхом розрізнення у творі, що 

перекладається, матеріального та ідеального. Матеріальним в творі є його 

словесна форма. Слідом за О. О. Потебнею [157], ми визначаємо матеріальну 

форму як зовнішню форму. Це та система мовних знаків, якими втілюється у 

текст оригіналу та перевтілюється у текст перекладу художній образ. По 

відношенню до цієї матеріальної, зовнішньої форми художній образ є 

субстанцією ідеальною. Виокремлення в цьому ідеальному утворенні конкретно-

чуттєвої форми, що виступає носієм духовного змісту, дає підстави тлумачити її 

як форму внутрішню, ідеальну. Зміст у такій інтерпретації залишається 

константою.  

Зауважимо, що поняття внутрішньої форми, гнучке і пов'язане з людською 

свідомістю, може тлумачитися дещо по-різному. Так О. О. Потебня розуміє під 

внутрішньою формою власне художній образ і протиставляє її засобам 
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зображення та вираження літературного твору як формі зовнішній [157]. А 

Н. П. Неборсіна, детально розглядаючи поняття внутрішньої форми під кутом 

зору лінгвогерменевтичного аналізу поетичного твору, розуміє внутрішню форму 

як "своєрідне ієрогліфічне писання елементами узагальненості для естетичного 

виникнення" [133, с. 94]; при цьому словесна форма як окрема складова твору не 

виділяється.  

Ці дві інтерпретації показують, що словесній формі можуть надаватися різні 

значення при неперекладознавчому підході до поетичного твору. Якщо ж 

дивитися на поетичний твір з позиції практики та теорії перекладу, то в ньому ми 

розрізняємо зовнішню форму (матеріальну, словесну), внутрішню форму 

(ідеальну, конкретно-чуттєву) та духовний зміст. При цьому зовнішня форма 

дорівнює тексту, як мовою оригіналу, так і мовою перекладу; внутрішня, 

конкретно-чуттєва форма – це система образів; а духовний зміст, відповідно до 

значення прикметника "духовний" [303, с. 522], – зміст твору, пов'язаний із 

внутрішнім психічним життям людини, її моральним світом.  

Для перекладознавства втілення в матеріал є особливо важливою рисою 

художнього образу. В художній літературі таким матеріалом виступає мова. 

Мовні знаки, з яких складається словесна форма твору, стають безпосереднім 

зовнішнім подразником. Цей аспект формування образів має особливий інтерес 

для перекладознавства. Невипадково науковці приділяють велику увагу пошуку 

виразних засобів та перекладацьких відповідників (П. О. Бех, 

М. А. Венгренівська, Р. П. Зорівчак, О. М. Калустова, В. В. Кікоть, 

Л. В. Коломієць, В. Коптілов, С. І. Ткаченко, О. І. Чередниченко). 

Спробуємо змоделювати, як виникають у суб'єкта образи під впливом такого 

подразника, як мовний знак. Зв'язок мовного знаку і образу описує 

С. Д. Кацнельсон, спираючись на нейрофізіологічні дослідження афазії. Мовні 

одиниці є своєрідними етикетками психічних відображень, що формуються в 

мозку людини у процесі її життєдіяльності і зберігаються у її психічному 

механізмі. Коли на зоровий чи слуховий рецептор людини діє така "етикетка", 

вона викликає у пам'яті пов'язаний з нею образ. На підтвердження цієї думки 

можна послатися на слова С. Д. Кацнельсона про те, що в мозку індивіда 
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свідомість та мова формують дві відносно автономні області; у кожної з них є 

своя "пам'ять", в якій зберігаються дотичні до неї елементи будови. Ці дві області 

сполучені між собою у такий спосіб, що діяльність свідомості супроводжується 

діяльністю мови, що поєднується в єдиний, хоча й складний за своєю 

внутрішньою структурою, мовленнєво-мисленнєвий процес [80, с. 110-11].  

Зв'язок мовного знаку та образу, процеси формування глибинної структури 

мовних одиниць детально розглядає також О. С. Снітко. Вона наголошує на тому, 

що семантика мовного знаку пов'язана з чуттєвим образом, який є первинним по 

відношенню до значення мовної одиниці. З комплексу асоціацій, викликаних 

чуттєвим образом, діяльність мислення виокремлює ті, що є об'єктивно 

релевантними для закріплення у значенні слова. Образ стає узагальненим змістом 

мовного знаку, завдяки чому "обов'язково виникає у свідомості носіїв мови". 

Образна основа мовного знаку допомагає сприймати і розуміти його метафоричні 

вживання [184, с. 216, 220]. Функціональне навантаження внутрішньої форми 

слова у поетичному тексті висвітлює також Р. І. Стефурак [186]. 

У трьох зазначених працях психічний зв'язок мовного знаку і чуттєвого 

образу розглядається з погляду мови. У площині нашого дослідження нас 

цікавлять не тільки мовні зв'язки, а й те, як вони можуть актуалізуватися у 

поетичному мовленні і які це може мати наслідки для перекладу.  

Зв’язок образної системи поетичного твору і психічного стану читача 

активно досліджує Ю. А. Сорокін. Науковець стверджує, що дискретні психічні 

стани співвідносяться з образами, і зміна образів, їх розвиток спричиняє зміну і 

розвиток психічного стану читача [185, с. 16]. В цій інтерпретації ми вбачаємо 

тріаду "мовний знак – образ – психічний стан". Мовний знак є "етикеткою", 

носієм образу, і викликає цей образ у свідомості читача при зоровому чи 

слуховому сприйнятті мовного знаку, а образ у свою чергу викликає у читача 

певний психічний стан. Тож психічний стан читача, викликаний тим чи тим 

образом, носієм якого є мовний знак, має враховуватися перекладачем при 

відтворенні цілісної образної системи оригіналу в перекладі. 

У цій тріаді "мовний знак – образ – психічний стан" М. П. Кизима виділяє 

образну систему як центральну складову у творі. Він відмічає, що поетичний твір, 
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його смисл, будується на русі, розвитку та протиставленні образів. Саме образна 

система твору є тим планом змісту, збереження якого незмінним (або з 

мінімальними втратами) дозволяє говорити про еквівалентність поетичного 

перекладу. Велике значення в поезії відіграє також і словесна форма. Однак 

„словесна” еквівалентність зовсім не забезпечує йому еквівалентності образної, 

семантичної [86, с. 132].  

Діалектика співвідношення форми та змісту в художньому образі органічно 

поєднується з діалектикою частини та цілого. З одного боку, всі елементи в 

системі мовних знаків, в системі образів, в системі смислів, є частинами 

відповідної системи і як такі мають взаємодіяти між собою в її межах. З іншого 

боку, в художньому творі словесна система, образна система та смислова система 

мають поєднуватися між собою, як триєдність єдиного цілого.  

Розглядаючи парні категорії частини і цілого під кутом зору 

перекладознавства, вчені (Р. П. Зорівчак, Іржи Левий, С. І. Ткаченко) зазначають, 

що художній твір є цілим, яке складається з окремих частин – мікрообразів, 

макрообразів. Діалектичний зв'язок між цілим і частинами в художньому 

перекладі полягає у впливі частин на створення цілого та водночас на впливі 

цілого на відтворення в перекладі його частин.  

До діалектики частини і цілого, з якою тісно пов'язане загальне та одиничне, 

звертається Іржи Левий. Дослідник зазначає, що на пристрасті до одиничного 

базується "точний" переклад, переклад рабський, який належить зазвичай 

педантам, які позбавлені творчого дару; навпаки, цілісне сприйняття часто 

приводить дійсно видатних перекладачів до того, що намагаючись виразити 

найбільш загальні принципи, охопити ціле з найбільшою повнотою, вони заради 

цих цілей жертвують одиничним, окремими думками. Завдання полягає в тому, 

щоб, з одного боку, визначити міру значущості деталей, а з іншого, – тією чи 

іншою мірою підкорити їх цілому. Звісно, найбільш важливо передати ціле, але 

при цьому необхідно, щоб у ньому не пропала жодна з семантичних одиниць [116, 

с. 140-141]. 

Таку ж думку висловлює й А. А. Лілова, яка зазначає, що діалектичний 

перехід від цілісної інтерпретації твору, що перекладається, до конкретного 
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відтворення складових його компонентів, і навпаки, – від конкретного 

відтворення частин до відтворення цілого у творі, що перекладається, – дає 

можливість отримати вірний, адекватний переклад [117, с. 69-70]. 

С. І. Ткаченко зазначає, що художній твір існує насамперед як цілісність. 

Зрозуміло, що ця цілісність складається з частин, з окремих деталей, і все ж 

специфіка художнього твору саме в його цілісності, тоталітеті [190, с. 31]. 

Отже, з погляду як практики, так і критики перекладу, важливо, щоб кожний 

мікрообраз, в єдності його словесної форми та конкретно-чуттєвої форми та 

змісту, відтворювався у відповідності до того місця, яке він займає у макрообразі, 

а макрообрази мають органічно поєднуватися у художній образ, тобто твір у 

цілому. 

Таке непросте співвідношення в художньому образі форми та змісту, частини 

і цілого не може не створювати передумов для виникнення труднощів перекладу. 

М. М. Гохлернер, Г. В. Ейгер та А. П. Ковалева поділяють їх умовно на дві групи. 

До першої групи належать особливості, які не відтворюються в перекладі з 

об’єктивних причин. До другої – особливості, які не відтворюються в перекладі 

через суб’єктивні причини [51, с. 61]. Серед об'єктивних перешкод слід назвати в 

першу чергу співвідношення мовного знаку і образу. У цільовій мові не завжди 

можна віднайти мовний знак, що викликає у свідомості адресата перекладу той 

самий образ, що виникає у свідомості адресата оригіналу.  

Крім того відтворення художнього образу як цілісної системи мікрообразів 

також створює перешкоди, зумовлені його зв’язком зі словесною формою як 

цілісною системою мовних знаків. У цьому співвідношенні, яке є мовленнєвим, а 

не мовним, багато індивідуального, і хоча це індивідуальне є авторським, 

суб'єктивним, у перекладі воно має відтворюватися. 

Як ідеальне зображення образ формується у психічному механізмі окремого 

індивіда. Комплекс асоціацій, пов'язаних з образами, може бути різним. Тому у 

відтворені художнього образу і його сприйнятті читачем важливу роль відіграє 

особистість перекладача. Суб'єктивні труднощі, що виникають у перекладача 

пов'язані із рівнем його майстерності у її подвійному значенні: вміння 

проникнути у світосприйняття автора і перевиразити його засобами цільової мови 



43 

та вміння відтворити специфічні образи так, щоб наблизити їх сприйняття до 

сприйняття образів читачами оригіналу.  

У сприйнятті образу, втіленого у витвір мистецтва різними людьми й у різні 

часи виявляються певні спільні риси [61, с. 255, 257]. Тому закономірним є те, що 

у кожному сприйнятті образу зберігається щось колективне і з'являється щось 

індивідуальне. Це пояснюється тим, що психічне відображення, індивідуальне за 

"місцем" розгортання, має спільну психічну природу.  

Вчені Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Онищенко, Д. Ю. Кучерюк 

підкреслюють, що формування художнього образу має безпосереднє, пряме 

відношення до творчого процесу, починаючи від образно-смислового задуму і 

завершуючи втіленням його в упредметнених знакових структурах, а також 

репродукуванням під час сприйняття мистецтва [61, с. 141]. Художній образ не 

можна розглядати як "лише результат ідеальних психічних утворень уяви і 

переживань або ж, навпаки, лише упредметнення їх у відповідній знаковій 

структурі" [61, с. 144]. Для перекладознавства це положення важливе тим, що 

дуалістичний характер образу вимагає від перекладача збереження міри у 

співвідношенні ідеальної образно-смислової структури твору, що перекладається, 

і його предметно-знакової, словесної структури, засобом створення якої виступає 

мова. У визначені міри в збереженні ідеального та матеріального в художньому 

образі доцільно спиратися на поняття словесної, образної, смислової структур у 

їхньому взаємному зв'язку та їхній цілісності. 

Для уточнення співвідношення образів у творі, для теоретичного 

обґрунтування колективного та індивідуального, доцільно звернутися до понять 

системи та структури. Художній образ – це сукупність образів, які утворюють 

єдине ціле, цілісну естетичну систему. В системі, окрім елементів, виділяється 

структура як основні сталі зв'язки між ними. У перекладознавстві з таким 

тлумаченням структури співвідноситься зокрема поняття домінантних образів. 

Диференціація образів на домінантні та субдомінантні проводиться за функцією, 

яку вони виконують у створені образної системи [6; 267]. Домінантні образи 

відіграють основну роль у створенні образної системи і формуванні духовного 

змісту твору.  
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Спираючись на поняття системи та структури, можна виділити в художньому 

творі його образно-смислову структуру [61, с. 141-168]. Цими термінами в 

перекладознавстві оперують М. А. Венгренівська, О. М. Калустова, 

О. І. Чередниченко. Образно-смислова структура твору – це ті суттєві зв'язки у 

художньому образі, що найменш піддаються варіюванню у сприйнятті окремими 

людьми і цілими епохами.  

Приймаючи за основу визначення А. Мішустіної і доповнюючи його, ми 

розуміємо під образною структурою появу, порядок розміщення та сполучання 

образів. Ця образна структура є носієм структури смислової. Смислова 

структура – це поява смислів, їх розвиток і об'єднання в одне ціле. Поєднання 

смислів є основою для формування головної ідеї. Вони поєднуються у єдину 

образно-смислову структуру, в якій образна структура є носієм структури 

смислової. 

Окрім образно-смислової структури логічно виділяти ще і словесну 

структуру, оскільки матеріальна форма існування художнього образу є суттєвою 

для перекладу. Словесна структура – це суттєві зв'язки між елементами тексту як 

системи мовних засобів.  

Отже, ми розуміємо художній образ в поетичному перекладі як єдність 

словесної, образної та смислової структур твору. Ця триєдина цілісність відбиває 

суттєві, інваріантні зв'язки між елементами твору – словесні, образні, смислові, – 

які мають обов'язково відтворюватися і тому є в перекладі інваріантом.  

Порівняємо образно-смислову структуру та ідейно-образну під кутом зору 

інваріанта перекладу. Інваріантом в перекладі за Л. Л. Нелюбіним називають те, 

що має залишатися незмінним внаслідок процесу перекладу, а саме повідомлення, 

що розуміється як інформація, яка призначена для перекладу. Це може бути лише 

смислова інформація, а може бути і ширше, з обов'язковим включенням 

особливостей стилю, як це відбувається в художньому перекладі [298, с.61]. 

Образно-смислова структура передбачає розвиток смислу, оскільки смислова 

структура, як ми зазначали, вказує на появу, розвиток та сполучання смислів, 

який поступово веде до формування ідеї твору. В ідейно-образній структурі на 
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перший план висувається наявність ідеї. Тому образно-смислова структура 

повніше ніж ідейно-образна відбиває поняття інваріанта перекладу.  

Наші теоретичні розвідки підтверджуються практикою колективного 

перекладу. Один з таких проектів реалізується на факультеті перекладу у 

Гранадському університеті уже більше 10 років під керівництвом Жоель-Гуателі-

Тедескі. Щорічно здійснюється переклад творів одного автора на кілька мов. З 

кожною мовою працюють дві групи: одна в Гранадському університеті, друга – в 

країні, на мову якої здійснюється переклад. У кожній групі колективно 

обговорюються переклади, виконані індивідуально, у результаті чого формується 

одне колективне бачення образно-смислової системи оригіналу. На 

завершальному етапі в рамках міжнародного семінару обидві групи у порівнянні 

своїх версій випрацьовують спільний варіант. Важливою обставиною є те, що в 

загальному складі перекладачів на одну мову є носії як вихідної, так і цільової 

мов. В процесі цих двох етапів обговорення відфільтровується індивідуальне у 

сприйнятті твору та викристалізовується колективне, яке і втілюється в кінцевий 

текст перекладу. Опис колективного перекладу представлений у низці статей 

[232, 233, 234, 235, 236, 237, 238].  

Діалектика форми і змісту в художньому образі полягає у тому, що він 

становить триєдність зовнішньої (словесної форми), внутрішньої форми 

(конкретно-чуттєві образи) та духовного змісту. В художньому образі цілісна 

система мікрообразів співвідноситься з цілісною системою мовних знаків; мовні 

знаки, що є носіями образів, поєднуються у єдиний мовний знак – текст. Роль 

словесної форми художнього образу, яка є способом його матеріального 

існування, важлива у поетичному перекладі тим, що, діючи, як подразник, на 

психічний механізм читача перекладу, вона має викликати чуттєві образи, близькі 

до тих, які виникають у читачів оригіналу.  

В кожній системі – мовних знаків, образів, смислів – елементи мають 

взаємодіяти між собою як частини цієї системи. З іншого боку кожна з них є 

частиною єдиного цілого – поетичного твору. 

В художньому образі як складній системі виокремлюється структура. 

Образно-смислова структура твору – це ті суттєві зв'язки у художньому образі, що 
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найменш піддаються варіюванню у сприйнятті окремими людьми і цілими 

епохами. Образно-смислова структура передбачає розвиток смислу, оскільки 

смислова структура вказує на появу, розвиток та сполучання смислів, який 

поступово веде до формування ідеї твору. В ідейно-образній структурі на перший 

план висувається ідея. Тому образно-смислова структура повніше ніж ідейно-

образна відбиває поняття інваріанта перекладу.  

Ми розуміємо художній образ в поетичному перекладі як єдність словесної, 

образної та смислової структур твору. Ця триєдина цілісність відбиває суттєві, 

інваріантні зв'язки між елементами твору – словесні, образні, смислові, – які 

мають обов'язково відтворюватися і тому є в перекладі інваріантом.  

 

1.4. Специфіка функціонування художнього образу в жанрі сонета 

Розглянуте у попередніх параграфах поняття художнього образу є спільним 

не тільки для всіх видів мистецтва, а й для всіх полів та жанрів літератури. У 

кожному з них він має свої специфічні риси. Наприклад, в драматургії, де важлива 

сценічність, художній образ функціонуватиме інакше, ніж у прозі чи поезії. В 

останній звучання (ритм, рима, інтонація тощо) накладає на художній образ 

відбиток, який відсутній у прозі. Навіть в межах одного роду літератури важлива 

форма твору: епос чи епіграма надають різні можливості для створення 

художнього образу. Чим менший текстовий простір, тим жорсткішими є умови 

для втілення в ньому художнього образу. О. І. Чередниченко підкреслює, що 

особливо важким є відтворення образно-смислової структури у малих формах 

[202, с. 193]. Жанр сонета відноситься саме до таких форм: невеликий за 

розміром, із жорсткими вимогами до форми і композиції.  

Сонет досить часто зустрічається в перекладознавчих роботах чи то як об'єкт 

дослідження, чи то як емпіричний матеріал для аналізу конкретних питань 

поетичного перекладу.  

Спеціальну увагу проблемі перекладу сонетів як жанру, що має сталу форму, 

зовнішню та внутрішню, і становить значні труднощі у перекладі, приділяв 

С. І. Ткаченко. Вивчаючи переклади сонетів В. Шекспіра, він зосереджується на 

індивідуальних образах, характерних для творчості поета [189]. Образи дослідник 
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розглядає, не як окремі елементи, існуючі самі по собі, але як органічні частини 

цілого. Науковець зазначає, що вирішальну роль у процесі народження 

конкретних деталей перекладу відіграють не відповідні їм деталі оригіналу, а ціле 

оригіналу (рівне уявному цілому перекладу). Деталь, в свою чергу, також впливає 

на формування образного цілого. Підхід вченого до шекспірових сонетів 

доповнюється розглядом таких аспектів, як індивідуальний стиль В. Шекспіра.  

Розвиваючи перекладознавчий інтерес до шекспірових сонетів, Ю. І. Самусь 

досліджує труднощі їх перекладу під кутом зору індивідуальної картини світу 

В. Шекспіра та її відтворення в перекладах. Дослідник приділяє значну увагу 

таким труднощам перекладу, як рима, ритміка, біблеїзм, алюзія [178, с. 33-40]. 

Під таким самим кутом зору, а саме індивідуальної картини світу В. Шекспіра, 

досліджує його поезію О. С. Медвідь. Але об’єкт дослідження більш широкий – 

лірика, – частину якої становлять також сонети [123, с. 29-36]. 

Шекспірові сонети незмінно знаходяться у полі уваги С. С. Коломієць [97, 

с. 281-289]. Досліджуючи творчий метод перекладача, науковець аналізує стиль 

поета, стиль перекладача, виявляє стильову домінанту в сонеті та її відтворення в 

перекладі. Досліджуючи звучання сонета (риму, ритм, мелодику), його образи та 

ідейно-тематичний задум, С. С. Коломієць підкреслює важливість відтворення в 

перекладі їхньої єдності, стильової домінанти сонета. 

Фактично під кутом зору жанрово-стилістичної домінанти розглядає сонет 

Поля Верлена в авторському перекладі П. Матюши. Науковець обґрунтовує 

необхідність виокремлення так званих опорних точок, які він визначає, як 

"мовностилістичні та ритміко-інтонаційні компоненти, які акцентовано 

створюють загальне звучання поезії, надаючи їй рис індивідуальності та 

неповторності, без відтворення яких переклад не матиме наближення до 

виразності оригіналу" [121, с. 104-109]. Іншими словами, як опорні точки автор 

виділяє звучання сонета і його словесну структуру. 

Звучання сонета як стилістичну домінанту послідовно і всебічно досліджує 

О. Г. Крушинська на матеріалі сонетів Поля Верлена та Артура Рембо [111]. 

Звучання вірша дослідниця аналізує широко і детально, включаючи до нього не 

тільки риму і ритм, але й розташування синтаксичних груп у віршованому рядку, 
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що зумовлює його ритмічну організацію, енжамбеман, вживання різноманітних 

форм ритмо-синтаксичного паралелізму, а також вона виділяє особливості сонетів 

Поля Верлена. Науковець досліджує також лексико-семантичні, семантико-

стилістичні особливості сонетів, сугестивну образність. В усіх своїх розвідках 

автор звертається до аналізу індивідуального стилю перекладачів.  

Л. В. Коломієць приділяє переважну увагу образній та смисловій структурам 

сонета [95]. Схожу позицію займає В. В. Алєксєєв, розвідка якого присвячена 

детальному аналізу образної системи та смислової структури сонета Шарля 

Бодлера та його відтворення в російських перекладах, включаючи авторський [6]. 

Отже, з перекладознавчої точки зору сонет є складним об'єктом. У ньому 

досліджуються образна система, смислова структура і звучання як стилістичні 

домінанти; співвідношення деталей і цілого в сонеті; картина світу поета та 

індивідуальні особливості сонетів; метод перекладача. 

У деяких дослідженнях сонет з'являється як емпіричний матеріал, в якому 

аналізуються окремі проблеми перекладу. Так, Т. О. Качановська розглядає 

солярно-місячні образи в сонетах Шарля Бодлера та їх відтворення в українських 

перекладах [84]. О. М. Калустова аналізує персоніфікацію на основі опозиції роду 

іменників, її функцію у створенні образно-смислової структури сонета А. Мачадо 

та відтворення в перекладах [74, с. 80-85], тобто відтворення окремих образів у 

цілісній системі образів. Остання розвідка є ще одним підтвердженням ролі 

образної системи і смислової структури як складових художнього образу сонета.  

Велика увага до перекладу сонетів пояснюється, на наш погляд, тим, що 

сонет – це надзвичайно плідний та зручний жанр для перекладознавчих 

досліджень. З одного боку, сонет за своїм змістом – це завершений, яскравий, 

цілісний художній образ, а з іншого – невелика і відносно легкоосяжна поетична 

форма. Значною допомогою у перекладознавчому дослідженні сонета як жанру є 

його вивчення в літературознавстві, де він широко досліджувався через свою 

естетичну цінність. 

Вважається, що сонет з'явився на початку ХІІ ст. в Італії, де 

викристалізувалися його основні ознаки. Започаткований Дж. да Лентіні, сонет 

пов'язаний із творчістю Д. Аліг’єрі та Ф. Петрарки, проходить через всю історію 
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європейської і світової літератур. Як одна з найяскравіших поетичних форм 

різних країн світу, сонет здавна поширився і в Іспанії. У цьому жанрі творили 

зокрема Рафаель Альберті, Густаво Адольфо Беккер, Алонсо де Ерсілля, Федеріко 

Гарсія Лорка, Леопольдо Лугонес, Антоніо Мачадо, Хуан де Мена, Хосе Сорілля, 

Хуан Рамон Хіменес та багато інших. Розвивається жанр сонета в інших країнах 

іспаномовного світу: Родольфо Алонсо (Аргентина), Хорхе Луїс Борхес 

(Аргентина), Рубен Даріо (Нікарагуа), Леопольдо Діас (Аргентина), Карільда 

Олівер Лабра (Куба), Енріке Ларрета (Аргентина), Роберто Ледесма (Аргентина), 

Луїс Карлос Лопес (Колумбія), Леопольдо Маречаль (Аргентина), Габріела 

Містраль (Чилі), Юлія Прилуцька-Фарні (Україна, Аргентина), Конрадо Нале 

Роксло (Аргентина), Густаво Гарсія Сараві (Аргентина), Роберто Теміс Спероні 

(Аргентина), Альфонсіна Сторні (Пуерто-Рико) та інші.  

В Україні сонет поширюється пізніше, з ХІХ століття. Він зустрічається в 

поезії М. П. Бажана, О. І. Білецького, С. В. Васильченка, Б. Д. Грінченка, 

Г. П. Кочура, І. Ю. Кулика, В. О. Мисика, М. М. Москаленка, М. А. Плевака, 

М. І. Рудницького, М. К. Садовського, М. В. Стріхи, Б. Л. Тена, М. І. Терещенка, 

Лесі Українки, Ю. А. Федьковича, П. П. Филиповича, С. М. Чаркецького, 

М. Ф. Чернявського, М. С. Шашкевича.  

Видатну роль у розробці сонета відіграв Іван Франко: "Сонети" (1882), цикли 

"Вільні сонети", "Тюремні сонети" тощо. Особливого розвитку досягає сонет у 

творчості неокласиків М. Ф. Рильського, М. К. Зерова (його "Sonnetarium", 

виданий 1948 р. за кордоном, містить 85 оригінальних і 28 перекладних сонетів).  

Серед перекладачів сонетів англійської та американської літератури слід 

назвати таких: О. Терех, М. Пінчевський, М. Габлевич, С. Александровський, 

В. Гольдштейн, О. Кальниченко, С. Гришаєв, С. Потімков, В. Юхта та інші. З 

італійської мови перекладали М. Стріха, П. Куліш, М. Орест, І. Качуровський, 

І. Стешенко, А. Перепадя. Перекладом з німецької мови займалися Є. Попович, 

О. Макровольський. Французькі сонети найбільш відомі в перекладах 

М. Москаленко. З чеської, словацької, польської перекладав В. Житник, а з 

болгарської – Д. Білоус.  
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Попри те, що традиція написання сонетів в українській літературі більш 

молода, ніж в іспаномовній літературі, тим не менш переклад сонетів активно і 

органічно увійшов у вітчизняну культуру. Цьому сприяло також і те, що 

перекладна діяльність часто поєднувалася з власною творчістю у жанрі сонета. 

Серед тих, хто зробив найбільший внесок у переклад сонетів з іспанської, 

слід назвати таких, як С. Ю. Борщевський, О. А. Буценко, М. А. Венгренівська, 

Г. П. Кочур, О. Криштальська, О. О. Курченко, Г. В. Латник, М. О. Лукаш, 

В. О. Мисик, М. М. Москаленко, Д. В. Павличко, Б. Л. Тен. Зазначимо, що 

перекладами з іспанської на українську мову займалися як перекладачі, так і 

поети-перекладачі. Ці переклади публікувалися як в окремих журналах, передусім 

у журналі "Всесвіт", так і входили до різних збірок. В одні з них сонети 

включалися поряд з творами інших жанрів, в інших виступали матеріалом 

виключно сонети. Також друком виходили збірки, присвячені творчості окремого 

іспаномовного автора, виконані або одним перекладачем, або кількома. На жаль, 

поки не існує збірки виключно сонетів у перекладах з іспанської на українську 

мову. 

Сонет – це усталений і жорсткий жанр. Це ліричний вірш, який складається з 

чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба, власне, двох 

чотиривіршів з перехресним римуванням та двох тривіршів [297; 308]. 

За змістом сонет як жанр характеризується особливою експресивністю. 

Л. Г. Гроссман акцентує увагу на тому, що сам термін "сонет" вказує на високу 

поетичну якість, пов’язану з ним, – на звучання вірша. У ньому є ритмічна 

стрункість, звучання рим та жива музика строфічних переходів [53]. Це жанр, в 

якому присутня інтенсивна драматичність. Йому притаманна внутрішня 

гнучкість. Внутрішня гнучкість сонетної форми тяжіє до постійного оновлення 

канону [297; 240]. 

Цей жанр має свої закономірності. Чотирнадцять рядків сонета 

розташовуються двояко. Найбільш поширеною формою написання сонетів є 

поєднання двох чотиривіршованих форм (катренів) та двох тривіршованих форм 

(терцетів). В сонеті можуть також бути два катрени та два терцети або ж три 

катрени та дистих. Крім цього, можливі також неканонічні форми сонетів, такі як: 
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перевернуті сонети, започатковані двома тривіршами; "хвостаті сонети", тобто з 

додатковим рядком; суцільні – побудовані на двох римах; "безголові" – з одним 

чотиривіршем і двома тривіршами; "кульгаві" – останні рядки чотиривіршів 

усічені; напівсонети – один чотиривірш та один тривірш; сонетоїди тощо [297].  

Попри те, що за формою ці сонети різні, в основі своїй вони зберігають 

однакову композицію: тезу – антитезу – синтез – та розв'язку. З усього різнобарв'я 

сонетів ми обираємо для аналізу канонічну форму, що дозволяє забезпечити 

більшу однорідність емпіричного корпусу. Єдиним винятком став сонет "Los 

sueños malos", який містить шістнадцять рядків. Перекладознавче дослідження 

інших форм сонетів в усьому їхньому розмаїтті може стати предметом подальших 

досліджень. 

Сонет – це універсальний жанр; він має загальні наднаціональні жанрові 

характеристики і разом з тим припускає певні особливості, у тому числі 

національного характеру. Такою характеристикою жанру національного 

характеру є римування. В процесі свого розвитку воно набувало специфічних рис, 

які в подальшому дали назви системам римування незалежно від самих мов, 

якими був написаний той чи той сонет. Так, існують італійська, французька та 

англійська форми сонетів.  

А. А. Мішустіна виділяє суттєву відмінність, що викликає труднощі у 

перекладі іспанської поезії на українську мову: різні способи римування. 

Іспанське римування поділяється на дві великі групи: повнозвучне (consonancia) – 

з повним фонетичним збігом наголошеного голосного та усіх наступних за ним 

звуків (mariposas – cosas) і неповнозвучні, асонансні (asonancia), в клаузулах яких 

збігається лише один наголошений або обидва останні голосні (corona – esposa) 

[126, с. 113]. В українській мові римування має бути повнозвучним 

(консонансним).  

Крім того, в системах римування українських та іспанських сонетів існують 

ще інші розбіжності. За А. А. Мішустіною, основними відмінностями між 

українською та іспанською системами віршування є те, що в іспанській традиції 

система – силабічна, де має значення лише кількість складів за будь-якої кількості 

та розташуванні наголосів. Українська традиція інша: система віршування 
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силабо-тонічна, де однаково важлива і кількість складів, і кількість наголосів 

[126, с. 113]. 

Як зазначає А. А. Мішустіна, іспанський асонанс, виконуючи функції рими, 

все ж менш повний та багатий порівняно з повним співзвуччям [126, с. 115]. 

Українська традиція перекладу іспанської поезії для відтворення асонансної рими 

активізує увесь арсенал виразних засобів української поетики: білий вірш, 

літературний український асонанс шевченківського типу, неримовані рядки, 

повну парну риму і монориму, модернізований асонанс [126, с. 115]. 

Особливості римування не є спеціальним предметом нашого дослідження, 

тому коментуються лише в окремих випадках, коли питання стосується 

відтворення художнього образу.  

Ці формальні сторони сонета – кількість і спосіб угрупування рядків, а також 

система римування – тісно пов'язані з його змістом, з образно-смисловою 

структурою. Сонет характеризується автобіографізмом, інтелектуальністю, 

ліризмом [297; 260]. Тому в ньому мають переважати мікрообрази, характерні для 

лірики. На відміну від епосу, де переважають зображальні тенденції у побудові 

образів, в ліриці образи отримують яскраве емоційне забарвлення. З-поміж 

образів, які виділяються у літературознавчих класифікаціях [301, с. 431; 294, 

с. 253; 297], можна виокремити такі образи, актуальні для сонета, як: образи-

персонажі; образи-картини природи (пейзажі); образи-речі (описи обстановки чи 

інтер'єру); образи-емоції (ліричні мотиви); образ-смисл. Останній визначається як 

такий художній образ, який має алегоричний чи символічний зміст.  

Як зазначав М. М. Бахтін, сонет – дуже складна форма. Рими в ньому 

переплітаються, і це зобов’язує, щоб усі образи та теми також були сплетені. У 

сонеті не може бути легкості, натяків; він має бути важким, вилитим з однієї 

глиби [12, с. 98]. Це судження підкреслює єдність в сонеті його словесної форми 

та образно-смислової структури.  

За Й. Бехером, який зробив особливий внесок у теоретичне осмислення 

сонета та вважав його "найдіалектичнішим художнім видом", сонет має чітку 

структуру, так званий сонетний замóк. Дослідник наголошував на інтенсивній 

драматичності сонета, коли перший вірш містить у собі тезу, другий – антитезу, а 
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тривірші – синтез [297; 18]. Окрім зазначених частин в структурі сонета за 

деякими джерелами виділяють також розв'язку.  

Кожна з чотирьох композиційних частин сонета має бути синтаксично 

викінченою, рими — точними і дзвінким, рекомендується уникнення повторень у 

віршовому тексті одних і тих же слів (крім службових або спеціально 

вмотивованих за ліричним сюжетом). 

Теза спрямована на пошук відповіді, а не порушує питання чи погоджується 

з ним [296, с. 365]. В сонеті теза є вихідним структурним компонентом.  

Антитеза в загальному вигляді визначається, як особливо підкреслене 

протиставлення протилежних життєвих явищ, понять, почуттів, думок, людських 

характерів тощо [301, с. 28]. Антитеза полягає також у вмотивованому 

контрастуванні смислових значень [295, с. 74]. У структурі сонета антитеза так 

само відіграє роль протиставлення: вона протиставляється тезі. Це відгук на 

пошук відповіді, заданий тезою. 

Синтез загалом спрямований на осягнення предмета в цілісності, єдності, 

взаємозв'язку його частин [301, с. 398]. В сонеті він є логічним розвитком 

протиставлення тези та антитези, спробою їх поєднання. 

Розв'язка в загальному значенні визначається, як повне розкриття ідеї й 

усього змісту твору [301, с. 362]. Це також складник композиції, в якому 

відбувається показ наслідків конфлікту епічного, ліро-епічного, драматичного, 

іноді й ліричного твору, підсумок діяльності персонажів [296, с. 337]. У сонеті 

розв'язка є останнім структурним компонентом. У ній виражено результат 

синтезування – можливий чи неможливий, вдалий чи невдалий. 

У площині образної системи сонета зазначені структурні складові можна 

розглядати як макрообрази. У своїй сукупності макрообрази утворюють художній 

образ. З іншого боку вони складаються з мікрообразів, які визначаються як 

"найменша елементарна художня величина, як вихідна одиниця виміру образного 

художнього мислення, в якій художньо зображено маленьку частинку життя" [68, 

с. 25]. 

В контексті нашої теми ми розглядаємо макрообрази як частини художнього 

образу. Розвиток художнього образу сонета відбувається як перехід від тези, до 
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антитези, до спроби їхнього поєднання в синтезі, і до розв'язки. Відповідно, в 

перекладі важливо відтворити цей розвиток. Від передачі кожного мікрообразу 

залежить відтворення кожного наступного макрообразу як частини єдиного 

цілого.  

Така структура сонета забезпечує його монолітність та цілісність. Кожна 

його структурна частина підготовлює наступну, перетікає в неї. Від перекладу 

кожної попередньої частини залежить переклад кожної наступної частини.  

Зазначені формальні та змістові ознаки сонета є його основними жанровими 

характеристиками.  

Провідною характеристикою ми вважаємо цілісність сонета, а поняття 

монолітності доповнює і уточнює його. Детальніше про це ‒ у нашій статті [146, 

с. 105-109]. 

У контексті нашого дослідження цілісність сонета ми визначаємо, як 

сукупність властивостей, завдяки яким сонет сприймається, як єдине ціле, що має 

внутрішню єдність, зв’язність усіх частин, завершеність. При цьому як частини 

сонета ми виділяємо, у першу чергу, тезу, антитезу, синтез та розв'язку у єдності 

їхньої образної системи, смислової структури і словесної форми. В кожній з 

виділених частин сонета діє ціле, а ціле зі свого боку не складається із суми 

частин і це становить внутрішню закономірність сонета. Такий погляд на сонет 

узгоджується із теорією полісистеми [222], за якою сонет є системою, що 

складається з макрообразів, кожен макрообраз є системою, що складається з 

мікрообразів. З іншого боку, сонет у цілому та кожен макрообраз можна 

виокремлювати, як систему мовних знаків, систему образів та систему смислів. 

Остання, внутрішня закономірність, повніше розкривається через поняття 

монолітності, яку ми розуміємо як суцільність сонета, його непорушний 

структурний склад – словесний, образний та смисловий. 

Отже, специфіка функціонування художнього образу в сонеті полягає у 

жорстких вимогах до форми, композиції, образної та смислової структури, 

функціонування мовних одиниць.  

Жанрово-стилістична домінанта сонета в контексті перекладу визначається 

як єдність словесної форми, образної системи, яка є носієм семантичних та 
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синсемантичних образів та смислової структури. Важливими характеристиками 

сонетного жанру, що мають зберігатися у перекладі, є цілісність та монолітність.  

У перекладі сонетів на українську мову існують об'єктивні перешкоди 

мовного та культурно-історичного характеру. Специфічною мовною перешкодою 

перекладу є система римування, яка в українській мові більш повна порівняно з 

іспанською мовою. Іспанський асонанс, який виступає на перший план, формує 

неабиякі складності для українського перекладача. Перешкодою позамовного 

характеру є те, що традиція віршування у сонетній формі в іспаномовній культурі 

більш давня, ніж в українській.  

 

Висновки до першого розділу  

Питання, пов'язані з образним аспектом поетичного твору, привертали і 

продовжують привертати найбільше уваги перекладознавців. Образи 

розглядаються по-різному. Під кутом зору ролі мовного знаку у створенні образів 

вивчається виражальний та виразний потенціал мовних одиниць. За 

функціонуванням у тексті досліджуються мовні, мовленнєві та індивідуальні 

образи. За функцією у тексті вони поділяються на домінантні та субдомінантні. За 

співвідношенням образів та їхньої словесної форми розрізняють образи словесні 

або автосемантичні та звукові або синсемантичні. За співвідношенням образів як 

частин цілого тексту виокремлюються мікрообрази, макрообрази та образи, які 

співвідносяться із текстом у цілому. 

Розмаїття назв для позначення образу, який співвідноситься із текстом у 

цілому ("художній образ", "поетичний образ", "поетичний текст", "поетичний 

макрообраз", "макрообраз тексту", "мегаобраз"; "ідейно-образна структура", 

"образно-смислова структура", "образно-тематична структура") свідчить про 

складність цього поняття.  

При голістичному підході до образу, який співвідноситься із текстом, 

розглядаються більш загальні питання, а саме: образна система, смисл, 

співвідношення частини і цілого, форми та змісту. 

Образ, який співвідноситься з текстом у цілому, — це художній образ. Цей 

образ формується з мікрообразів, які поєднуються у макрообрази і складаються у 
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цілісну систему. Образна система твору є носієм його духовного змісту, який 

реалізується як система смислів. Смисл має комунікативну природу. Він 

створюється і сприймається в процесі мовленнєвого спілкування, кожен раз 

заново. 

Комунікація стає можливою завдяки тому що, художній образ отримує 

матеріальну, словесну, форму, втілюючись у текст. У художньому образі цілісна 

система мікрообразів співвідноситься з цілісною системою мовних знаків; мовні 

знаки, що є носіями образів, поєднуються у єдиний мовний знак – текст. Роль 

словесної форми художнього образу важлива у поетичному перекладі тим, що, 

діючи, як подразник, на психічний механізм читача перекладу, вона має 

викликати чуттєві образи, близькі до тих, які виникають у читачів оригіналу.  

Подібно до того, як образи поєднуються в систему, так само і мовні знаки, і 

смисли теж поєднуються у системи. З іншого боку, система мовних знаків, як 

матеріальна, зовнішня форма художнього образу, система образів як його 

внутрішня форма і система смислів має гармонійно поєднуватися між собою у 

єдине ціле.  

Окрім таких аспектів художнього образу, як образна система, ідейний зміст 

(смисл), ідейно-образний аспект художнього твору, мовна (словесна) форма, 

естетична інформація, перекладознавці виокремлюють також аспект реальної 

дійсності і мислення автора у поєднанні з його оцінним ставлення до цієї 

дійсності.  

Об'єктивна дійсність відображається у свідомості поета і, опрацьована його 

емоційно-образним мисленням, втілюється у творі, як художня дійсність. 

Водночас у творі виражено суб'єктивне оцінне ставлення до цієї художньої 

дійсності.  

З трьох етапів формування та функціонування художнього образу — образ-

задум, образ-твір, образ-сприйняття — найважливішим для практики перекладу є 

образ-твір. Це художній образ, зафіксований у словесній формі, і саме з ним 

перекладач працює безпосередньо.  

Художня дійсність і суб’єктивне ставлення автора до неї, втілені у 

поетичному тексті, є для перекладача об'єктивними. Як суб'єкт сприйняття і 
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перевтілення художнього образу він формує своє власне оцінне ставлення до них, 

що відбивається в тексті перекладу.  

Самі властивості художнього образу (емоційність, інтуїтивність, 

метафоричність, інформативність, багатозначність та недосказаність) створюють 

передумови для різних прочитань та інтерпретацій поетичного твору. Кожний 

новий переклад позначений індивідуальністю перекладача, як творчої особистості 

з розвинутим емоційно-образним мисленням. Сукупність властивостей 

художнього образу і здібностей та майстерності перекладачів стають джерелом 

множинності перекладів. 

Відчужений від автора, відкритий для сприйняття іншими суб'єктами образ-

твір у його текстовій формі сприймається по-різному. В індивідуальних за місцем 

утворення сприйняттях зберігається дещо спільне, колективне. На цій основі 

виділяється поняття "образно-смислової структури твору". 

Образно-смислова структура твору – це ті суттєві зв'язки у художньому 

образі, що найменш піддаються варіюванню у сприйнятті окремими людьми і 

цілими епохами. Образно-смислова структура вказує на появу, розвиток та 

сполучання смислів, тобто вона передбачає поступовий розвиток смислу, який 

завершується формуванням ідеї твору. В ідейно-образній структурі на перший 

план висувається ідея. Тому образно-смислова структура повніше ніж ідейно-

образна відбиває поняття інваріанта перекладу.  

Ми розуміємо художній образ в поетичному перекладі як єдність словесної, 

образної та смислової структур твору. Ця триєдина цілісність відбиває суттєві, 

інваріантні зв'язки між елементами твору – словесні, образні, смислові, – які 

мають обов'язково відтворюватися і отже є в перекладі інваріантом.  

Таке складне утворення, як художній образ, який відповідає рівню тексту, є 

поняттям придатним для використання у дослідженні перекладу будь-якого 

художнього тексту, з урахуванням відповідної специфіки жанру чи роду 

літератури. Специфіка функціонування художнього образу в сонеті зумовлюється 

жорсткими вимогами до форми, композиції, образної та смислової структури, 

функціонування мовних одиниць. У сонетах об'єктом відображення є емоційний 

стан самого поета. Тому характерними для сонетів є образи-емоції, образи-
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картини природи, образи-речі, образи-смисли. Що стосується образів як частин 

цілого, то можна поділяти сонет на чотири макрообрази, які співвідносяться з 

його композиційними частинами: тезою, антитезою, синтезом та розв'язкою. 

Окрім жорсткості самого жанру об'єктивними перешкодами перекладу 

іспаномовних сонетів на українську мову є значні розбіжності у римуванні 

(асонанс, рідше консонанс, в іспанській мові VS консонанс, рідше асонанс, в 

українській), відмінності у системах віршування (силабічна VS силабо-тонічна). 

Певну роль відіграє також більш давня традиція сонетної форми в іспанській 

літературі. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЛЬ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ 

ОБРАЗІВ У ПЕРЕКЛАДАХ СОНЕТІВ 

2.0. 

У проаналізованому емпіричному корпусі переважають комплексні 

трансформації, в яких по-різному поєднуються заміни, вилучення, додавання та 

перестановки. Перш ніж проводити їх аналіз (див. параграф 4 цього розділу), 

важливо дослідити роль кожної трансформації окремо. Оскільки кожна із 

трансформацій зустрічається у чистому вигляді надзвичайно рідко, для 

проведення аналізу ми добирали фрагменти текстів, в яких досліджувана 

трансформація є пріоритетною і дозволяє абстрагуватися від супутніх їй 

трансформацій. 

 

2.1. Характер і наслідки замін 

Найчастішими з-поміж трансформацій виявилися заміни: лексичні, лексико-

граматичні, граматичні. Заміни аналізуватимемо за критерієм збереження (І), 

модифікації (ІІ) чи викривлення (ІІІ) образів. Відповідно розглянемо послідовно 

заміни у цих трьох великих групах. Аналізовані заміни ми підкреслюємо в 

прикладах і наводимо їх у мінімально достатньому для сприйняття образів 

контексті. 

(І) Збереження образів 

Розглянемо приклади, коли зберігаються самі образи та ступінь їхньої 

експресивності. 

1. Aquí, lo que dejaron los puñales. [345] 

Ось все, що залишилось від людини. 

[323, с. 147] 

2. En el palacio tu garganta espera 

temblorosa 

el puñal.[...] [345] 

В палаці твоє горло у тремтінні 

кинджала жде. [...] [322, с. 102] 

3. Te gustó la ciudad que gota a gota  

labró el agua en el centro de los pinos?  

[349] 

Чи до вподоби місто, що терпляче 

вода створила посеред сосни? 

[326, c. 206] 
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4. Es de noche. No hay otros. [345] 

Одна суцільна ніч. [323, с. 114] 

Це – ніч. Немає інших. [322, с. 105] 

5. Si el sueño fuera (como dicen) una 

tregua, un puro reposo de la mente, 

¿por qué, si te despiertan bruscamente, 

sientes que te han robado una fortuna?  

[345] 

Якщо є сон (як кажуть) інтервалом, 

спочинком мозку необхідним, любим, 

чому тоді, коли нас будять грубо, 

здається, що нас доля обікрала? 

[322, с. 42] 

6. [...] Le daría  

miedo salir del clamoroso día  

Y andar entre los hombres. [345] 

[…] йому так страшно вийти раптом з 

дому в людську юрбу.   [323, с. 66] 

 

[...] Йому дала би 

і страх відчути дня шумливу звабу 

й ходити між людей.    [322, с. 35] 

7. Torne en mi boca el verso castellano 

a decir / lo que siempre está diciendo 

desde el latín de Séneca: / el horrendo 

dictamen de lo que todo es el gusano. / 

[345] 

Іспанським віршем хочеться мені 

сказати те, / що у добу далеку 

латиною бентежило Сенеку: / 

в цім світі все належить хробачні. / 

[323, с. 70] 

8. Una luz de jacinto me ilumina la mano 

al escribir tu nombre de tinta y cabellera  

[349]  

У світлі гіацинта, що сяє над рукою, 

твоє ім’я пишу я з чорнила і волосся;  

[326, с. 202] 

Відомо, що збереження мікро- та макрообразів оригіналу забезпечується в 

першу чергу за рахунок точного добору лексичних еквівалентів [163, с.10-19]. 

Наприклад: entre los hombres – між людей у прикладі 6; No hay otros. – Немає 

інших. (див. приклад 4); Una luz de jacinto – світло гіацинту, ilumina la mano – сяє 

над рукою, al escribir tu nombre – твоє ім'я пишу я; de tinta y cabellera – з чорнила і 

волосся (див. приклад 8). 

Мікро- та макрообрази можуть зберігатися в перекладі і за умови 

застосування лексичних, лексико-граматичних та граматичних замін. Розглянемо 

приклади. 

До лексичних замін, які зберігають мікро- та макрообрази оригіналу 

належать семантично близькі відповідники (tregua 'перепочинок' – інтервал у 
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прикладі 5) та контекстуальні заміни (puro 'чистий' – необхідний у прикладі 5, 

labró – створила у прикладі 3, una fortuna – доля у прикладі 5). 

Однак частіше за лексичні відбуваються заміни лексико-граматичні. До них 

належать такі: заміна у прикладі 6 конкретного іменинника у множині (los 

hombres 'люди') на збірний іменник (юрба), при якій зберігається семантика 

лексичної одиниці; ситуативні заміни, які можуть бути конверсивного типу з 

частковим збереженням лексичних одиниць (див. пр. 1) або з іншим лексико-

граматичним описом цієї самої ситуації (del clamoroso día 'галасливого дня' – 

раптом з дому в перекладі С. Борщевського, в пр. 6); заміна словосполучення на 

слово (gota a gota 'крапля за краплею' – терпляче, пр. 3) чи, навпаки, слова на 

словосполучення (див. приклад 2); заміна словосполучення на словосполучення 

іншої структури (del clamoroso dia – дня шумливу звабу в перекладі Г. Латника, 

приклад 6; заміна двох речень на одне, внаслідок чого два однокомпонентні 

мікрообрази об'єднуються у більш складний (Es de noche. No hay otros. – Одна 

суцільна ніч. в перекладі С. Борщевського, пр. 4). В проаналізованих прикладах 

доповнення лексичних замін граматичними забезпечує необхідний ритм і 

довжину рядка в перекладі, а також рими.  

Що стосується суто граматичних замін, то в нашому корпусі ми виявили 

лише морфологічні, що полягали у заміні множини на однину (entre los pinos – 

посеред сосни у пр.3) чи однини на множину (te – нас в узуальному його 

значенні). 

Лексичні заміни особливо важливі для відтворення автосемантичних образів, 

а граматичний компонент замін відіграє провідну роль у відтворенні 

синсемантичних образів, оскільки вони ведуть до збільшення або зменшення 

кількості складів, до зміни наголосу.  

В усіх проаналізованих прикладах ритм збережено, а довжина рядків 

зменшується на один, два або, рідко, три склади. Асонансна рима оригіналу [126, 

с.113-118] майже завжди або завжди передається консонансною римою, яка є 

більш характерною для української мови (див.приклад 4). Енжамбеман збережено 

(приклади 4 та 6). 
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Збереження образів може супроводжуватися підвищенням або послабленням 

їхньої експресивності. Розглянемо приклади. 

1. Nos buscamos los dos. Ojalá fuera 

éste el último día de la espera. [345] 

Ми – в пошуку обоє. Хай би нині 

зробилося останнім днем терпіння. 

[32, с. 62] 

2. Este largo cansancio se hará mayor un 

día, 

y el alma dirá al cuerpo que no quiere 

seguir 

arrastrando su masa por la rosada vía, 

por donde van los hombres contentos de 

vivir. [356] 

Сягне межі своєї ця втома можновладна 

душа прокаже тілу, що змучилась вона 

тягти його тим шляхом поміж кущів 

трояндних, 

де йдуть щасливі люди, вдоволені 

сповна... [334, с. 17] 

3. Fuiste el fuego. En la pánica memoria  

no eres hoy la ceniza. Él es la gloria.[344] 

Ти був вогнем. У пам'яті лякливій 

Ти – не зола. Ти – славнозвісне диво.  

[322, с. 77] 

4. Dulce y lejana voz por mí vertida.  

Dulce y lejana voz por mí gustada.  

Lejana y dulce voz amortecida. [349]  

Солодкий дальній голос – ніжна гама. 

Солодкий дальній голос – серце мліє. 

Далекий і солодкий – я в нестямі.  

[326, c. 206] 

5. Y le será entregado el orbe entero, 

Aire, agua, pan, mañanas, piedra y lirio, 

Pero después la sangre del martirio,  

El escarnio, los clavos y el madero. 

[344] 

Весь світ йому відкритий, всі путі, 

вода, повітря, хліб, камінна брила, 

а потім кров, тортури, знавісніла, 

юрба і цвяхи, й страта на хресті. 

[323, с. 61] 

6. Largo espectro de plata conmovida,  

el viento de la noche suspirando  

abrió con mano gris mi vieja herida  

y se alejó: yo estaba deseando. [349] 

Широкий вітер срібною марою, 

зітхаючи, летів у пітьмі ночі, 

роз'ятрив рану сірою рукою 

мов стару і втік; я був охочий. 

[326, с. 200] 

7. Voy a dormir, nodriza mía, 

acuéstame.  

Ponme una lámpara a la cabecera;  

una constelación; la que te guste;  

todas son buenas, bájala un poquito. 

[321, c. 38] 
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Буду спати, мене ти вклади, 

годувальнице вірна, 

і постав у моїм узголів'ї світильник —  

до вподоби знайдеш ти його між 

сузір'їв,  

всі хороші вони, — нахили його нижче. 

[321, c. 39] 

8. Ay voz secreta del amor oscuro 

¡ay balido sin lanas! ¡ay herida! 

¡ay aguja de hiel, camelia hundida! 

¡ay corriente sin mar, ciudad sin muro! 

[349] 

Таємно мовить ця любов похмура. 

Ай, мекання без вовни, що за рана! 

Ай, жовчі плин, камелія погана! 

Потік без моря, місто, що без муру! 

[326, с. 207] 

Заміна нейтральної лексичної одиниці на таку, де з'являється сема якості 

(espera 'очікування' – терпіння у прикладі 1) або сема оцінки (este largo 

cansancio – ця втома можновладна у прикладі 2) веде до підвищення 

експресивності. За рахунок семантичного повтору відбувається накопичення 

експресивності, що веде до її підвищення у мікрообразах (див. приклад 3: la gloria 

'слава' – славнозвісне диво). 

Значне підвищення експресивності відбувається за рахунок кількісного 

накопичення, де кожна з замін несе сему якості, як у прикладі 4. Слід також 

зазначити, що в аналізованому прикладі замість якісних прикметників оригіналу в 

перекладі з'являються на їх основі словосполучення та цілі речення, тобто заміна 

має лексико-граматичний характер. 

Якщо лексична одиниця оригіналу замінюється на іншу з більш конкретним 

значенням (piedra 'камінь' – камінна брила, приклад 5) або при деталізації 

(escarnio 'посміховисько' – знавесніла юрба; madera 'деревина' – страта на хресті 

у прикладі 5), то мікрообрази збагачуються конкретикою чи деталями, за рахунок 

чого вони чітко візуалізуються, а отже підвищується їх виразність. Чіткіша 

візуалізація образів відбувається і у тому випадку, якщо компоненти одного 

мікрообразу стають окремими мікрообразами в наслідок сегментації, що також 

веде до підвищення інтонаційної експресивності, як la sangre del martirio – кров і 

тортури у прикладі 5. 
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Проаналізований матеріал дозволяє нам розмежовувати такі поняття, як 

підвищення експресивності мовних знаків в мікрообразах та підвищення 

виразності самих мікрообразів. 

Разом з тим, підвищення експресивності мовних знаків в мікрообразах та 

підвищення виразності самих мікрообразів можуть поєднуватися між собою, як у 

прикладі 6 abrió 'відкрив' замінено на роз'ятрив. 

Можливе також підвищення інтонаційної виразності. Слід зазначити, що на 

цей фактор звертають увагу і інші дослідники у своїх працях [17, с.83-93; 98, с. 

62-74; 158, с.262-269]. Розглянемо приклад 7. 

В макрообразі тези відбуваються незначні лексичні заміни: mía 'моя' на вірна, 

poquito 'трохи' на нижче.  

Una constelación; la que te guste замінюється на речення іншої синтаксичної 

структури. В цілому лексичні одиниці в ньому збережені. При цьому експліцитне 

в оригіналі ототожнення світильника і сузір'я стає в перекладі імпліцитним, і, 

навпаки, імпліцитне значення 'вибери, знайди' експлікується в перекладі 

дієсловом знайдеш. 

Граматичні заміни взаємодіють з пунктуацією. Відбувається посилення 

інтонаційної виразності на рівні синсемантичних образів, за рахунок того, що 

друге складносурядне з підрядним означальним сегментується на п'ять речень, які 

розділяються крапкою з комою, а в останньому випадку комою. Такий синтаксис і 

пунктуація стають чинником ритміко-інтонаційної виразності. 

Зауважимо також, що в оригіналі вжито крапку з комою, що позначає 

тривалу паузу, тоді як в перекладі перекладач надає перевагу тире, що теж 

розділяє елементи, але мікрообрази стають тісніше пов'язаними між собою. 

Кількість складів в перекладі збільшується на чотири склади у першому рядку, 

чотири склади у третьому рядку, один склад у четвертому рядку. Другий рядок 

відтворено еквілінеарно. 

Можливі випадки зниження експресивності в перекладі, але вони поодинокі. 

Прокоментуємо приклад 8. Лексичні та лексико-граматичні заміни (amor) oscuro – 
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(любов) похмура; (camelia) hundida – (камелія) погана; voz secreta – таємно 

мовить; aguja de miel – жовчі плин ведуть до підвищення експресивності.  

Водночас відбувається зміна інтонаційного малюнку у бік послаблення, 

оскільки через граматичні заміни у структуруванні речення з чотирьох окличних 

речень лише два відтворені, як окличні. Це веде до зниження експресивності 

інтонації. Тобто на рівні автосемантичних образів, всі вони відтворені із 

підвищенням експресивності, тоді як на рівні синсемантичних образів, остані 

зазнають змін, відбувається зниження експресивності.  

В усіх проаналізованих прикладах ритм відтворюється. Рима майже завжди 

передається консонансом. Довжина рядків в переважній більшості зберігається, а 

відрізнятися може на один склад у бік збільшення або зменшення останніх. 

(ІІ) Модифікації образів 

1. Árbol de Sangre riega la mañana  

por donde gime la recién parida.  

Su voz deja cristales en la herida  

y un gráfico de hueso en la ventana.  

[349] 

Дерево крові зрощує світання, 

де стогне породілля, що зродила. 

Кришталь у рані – крик її безсилий, 

а у вікні – кісток хистке єднання.  

[326, c. 200] 

Відбуваються лексико-граматичні заміни. Un gráfico de hueso 'графік, 

малюнок з кісток' замінено на кісток хистке єднання. Відбувається модифікація 

мікрообразу: якщо в оригіналі графік, малюнок з кісток, то в перекладі нестійке 

поєднання кісток. За контекстом зрозуміло, що це метафора. На рівні макрообразу 

смислове навантаження зберігається. Мікрообраз міняється, але при цьому 

дозволяє зберегти смисл оригіналу – нестерпний біль.  

Зауважимо, що в цьому фрагменті є ще дві помітні заміни mañana на 

світання, семантично близьку лексичну одиницю, а recién 'щойно, нещодавно' на 

що зродила створює семантичний повтор. Ці дві заміни ніяк не модифікують 

мікрообрази, але друга з них підсилює виразність. Ритм збережено. Кількість 

складів зменшується на два в останньому рядку, три попередні рядки відтворено 

еквілінеарно. 
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2. Carlos avanza entre su pueblo. Mira 

a la izquierda y a la derecha. 

[345] 

Простує Карл серед свого народу. 

Вдивляється в обличчя знов і знов. 

[323, с. 72] 

В аналізованому прикладі відбувається лексико-граматична заміна, при якій 

речення Mira a la derecha y a la izquierda 'дивиться наліво і направо' замінюється 

на Вдивляється в обличчя знов і знов. Відбувається модифікація мікрообразу: 

замість короля, який дивиться на простори своєї країни, виникає образ короля, що 

вдивляється в обличчя своїх підданих. Смислове навантаження мікрообразу 

зберігається. Виразність його посилюється завдяки значенню інтенсивності, що 

міститься в дієслові вдивляється і повтору знов і знов. Ритм відтворено. Кількість 

складів зменшується на один у першому рядку. Другий рядок відтворено 

еквілінеарно. Енжамбеман в перекладі не збережено. 

3. Una sola mujer es tu cuidado, 

igual a las demás, pero que es ella. 

[345] 

Єдина жінка – ось твоя турбота, 

така як інші, але ця – основа. 

[322, с. 84] 

4. Yo soy el Arquetipo. Ellos, los 

hombres. 

[344] 

Я – Архетип. Вони – моє натхнення. 

Я – архетип. Вони – звичайний люд. 

 [322, с. 116; 323, с. 123] 

В аналізованих прикладах відбуваються лексико-граматичні заміни, в яких 

ключовими є лексичні заміни. Pero que es ella 'але хто вона' замінено на ця – 

основа (приклад 3); los hombres 'люди' замінено на моє надхнення (приклад 4 в 

перекладі Г. Латника). Відбувається модифікація мікрообразів. В перекладі 

використовуються такі лексичні одиниці, які виражають те саме значення 

оригіналу: саме ця жінка є головною людиною у твоєму житті, про неї треба 

піклуватися (приклад 3); поета надихають саме люди, завдяки їм він став 

архетипом, тобто з'являється сема надхнення (приклад 4). Вжиті перекладачами 

відповідники за своєю семантикою вдрізняються від оригіналу. Проте розвиток в 

сонеті дозволяє вважати, що ці лексичні відповідники експлікують смисл. 

Оскільки заміни зберігають смисл, хоча і експлікують його, ці заміни можна 

вважати допустимими.  
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Зауважимо, що у порівнянні двох перекладів у прикладі 4, стає помітною 

позитивна емоційна оцінка людей в перекладі Г. Латника та зневажлива – в 

перекладі С. Борщевського. В обох прикладах ритм та риму відтворено, довжина 

рядків зменшується на один склад. 

5. Tu pensamiento es nieve resbalada 

en la gloria sin fin de la blancura. 

[349] 

Твої думки – це снігова дорога, 

Її ковзку, величність осіяла. 

[326, c. 203] 

В перекладі відбуваються лексико-граматичні заміни. Більшість лексичних 

значень оригіналу збережені, хоча інколи змінюється їх морфологічна форма. 

Основна заміна полягає у тому, що одне просте поширене речення замінюється на 

два сурядні. Друге з них розгортається на основі означення en la gloria sin fin de la 

blancura 'у славі безкінечної білизни'. Внаслідок заміни один багатокомпонентний 

мікрообраз поділяється на два, більш простих, які гармонійно поєднуються між 

собою, зберігаючи смисл. Вживання ще одного дієслова осіяла підвищує 

виразність мікрообразу. Оскільки обидва мікрообрази органічно поєднані між 

собою, що зберігає смисл, це дозволяє говорити, про те що така заміна є 

допустимою. Рима, ритм відтворені. Довжина рядків зменшується на один склад в 

першому рядку і на два склади у другому.  

6. Y un día, será el fin. El fin incierto: 

las selvas arderán, pira salvaje; 

será el fácil momento del pillaje, 

la hora del terror, del desconcierto. 

[321, c. 170] 

 

Настане день. Нежданий день кончини. 

Спаде на сельву він пожежею 

страшною. 

Останній час, нагода для розбою, 

жахна пора насильства та руїни. 

[321, c. 171] 

Переклад тези складається практично із суцільних лексико-граматичних 

замін, що відбуваються на рівні речень або словосполучень. При цьому 

перекладач зберігає основні лексичні значення або використовує семантично 

близькі, зазвичай змінюючи морфологічну форму або синтаксичну структуру. 

Наприклад, fácil momento del pillaje 'легкий момент для розбою' – нагода для 

розбою. Створені перекладачем мікрообрази органічно поєднуються у цілісну 
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картину і зберігається їхнє смислове навантаження – жах руйнування. Рима, ритм 

відтворені. Довжина рядків зменшується на один склад лише у третьому рядку, 

інші рядки відтворено еквілінеарно. 

7. Rojo al ojo de fiebre y pesadilla, 

descarnada la mano que trabaja, 

blanca la cara como mascarilla. 

[321, c. 60] 

Від безсоння й праці знемогла людина: 

зчервонілі очі, руки похуділі, 

не лице — безживна біла полотнина. 

[321, c. 61] 

В макрообразі тези відбуваються лексико-граматичні заміни. Заміни окремих 

лексичних одиниць поєднуються із суттєвою перебудовою структури речень, 

внаслідок чого змінюється поєднання компонентів образу. Наприклад, на основі 

одиниць de fiebre y pesadilla, que trabaja 'від гарячки та кошмару, що працює' в 

перекладі формується мікрообраз від безсоння й праці знемогла людина. В цілому 

на рівні макрообразу поєднання модифікованих мікрообразів є цілісним. В 

розвитку смислу спостерігається незначна зміна: якщо в оригіналі опис стану 

передує його причині, то в перекладі, навпаки, спочатку вказується причина, а 

потім описується сам стан, як наслідок. Але на рівні тези смисл також не змінено. 

Тобто зміна причини та наслідку змінює розвиток смислу, але при цьому зберігає 

макрообраз цілісним. Рима і ритм збережені. Довжина рядків збільшується на два 

склади у другому та третьому рядку, перший – відтворено еквілінеарно.  

Отже, лексико-граматичні заміни можуть призводити до модифікації мікро- 

та макрообразів. Мікрообрази можуть зазнавати несуттєвих змін, якщо заміни 

відбуваються на основі семантичного розвитку; якщо вони ведуть до заміни 

деталей в описі ситуації; схожий ефект може виникати у відтворенні метафори. 

Дещо помітними стають модифікації у відтворенні багатокомпонентних 

мікрообразів. Може змінюватися саме поєднання компонентів; один 

багатокомпонентний образ може поділятися на два. У відтворенні 

багатокомпонентних мікрообразів більш важливу роль набувають граматичні 

заміни, порівняно з лексичними. Модифіковані мікрообрази гармонійно 

поєднуються між собою у межах макрообразу і забезпечують відтворення смислу 
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оригіналу. Тому модифікації, за яких зберігається смислове навантаження 

мікрообразів та цілісність макрообразів, можна вважати некритичними.  

(ІІІ) Викривлення образів 

1. Símbolo de una noche que fue mía  

Sea tu vago espejo esta elegía.  

[344] 

Як ніч мою, відобразив тебе я 

У дзеркалі свідомості моєї.  

[322, с. 89] 

В наведеному прикладі відбуваються лексико-граматичні заміни цілих 

частин мікрообразів. При цьому відбуваються лексичні заміни (esta elegía 'ця 

елегія' замінено на свідомості) та заміни зв'язків між ними. Лексичні одиниці 

поєднанні у такий спосіб, що змінюють мікрообраз. Через таку заміну образ стає 

умоглядним, важко уявити дзеркало свідомості, втрачається конкретна чуттєвість 

форми, послаблюється візуалізація образу. Разом з тим, образ стає розмитим, а 

смисл невизначеним. Порівняйте можливість візуалізації нашого перекладу: 

Символ ночі, що була моя / Хай відобразить тебе ця елегія. Риму і ритм 

відтворено. Кількість складів зменшується на два у другому рядку, перший рядок 

відтворено еквілінеарно. 

2. El viento explora cautelosamente 

qué viejo tronco tenderá mañana. 

[349] 

Спостерігає вітер покрадома, 

як старий стовбур день стріча зарані. 

[326, с. 204] 

Внаслідок лексичних та лексико-граматичних замін cautelosamente 'уважно, 

ретельно' на покрадома, mañana tenderá 'завтра протягнеться (впаде)' на день 

стріча зарані замість вітру, який сповіщає, що завтра старий стовбур впаде, 

з'являється вітер, який спостерігає, як старий стовбур крадькома зустрічає новий 

день. Відповідно, смисл оригіналу – промова (попередження) вітра про падіння 

старого стовбура замінено на активне спостереження за процесом зустрічі 

стовбуром нового дня. 

Зауважимо, що поява діалектного покрадома, рідковживаного стріча та 

розмовного зарані порушують стилістичну цілісність оригіналу. При цьому 

ритміко-інтонаційний малюнок не змінюється. Кількість складів збільшується на 

один у другому рядку, перший рядок відтворено еквілінеарно.  
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3. Sueña invierno de lumbre, gris verano. 

¡Duerme en olvido de tu vieja vida!"  

[348] 

Нехай зима горить, а літо квітне. 

Спи в забутті – життя нема з тобою! 

[326, c. 204] 

В уривку, що описує вічний сон, відбуваються лексико-граматичні заміни. 

Змінюється опис зими та літа, з нього вилучається співрозмовник ліричного героя. 

Заміна у першому реченні динамізує образ зими і літа, змінюючи водночас ознаку 

останнього gris 'сіре' на квітне, заміна sueña на нехай зберігає імплікацію на сон – 

нехай у твоєму сні. У другому реченні відбувається сегментація образу: одне 

речення оригіналу замінюється на два: ¡Duerme en olvido de tu vieja vida! 'Спи 

забувши про своє старе, колишнє життя' замінено на Спи в забутті – життя 

нема з тобою! Крім того вживання тире в перекладі має пояснювальний зв'язок. 

Замість образу зими та сірого літа, де ліричний герой звертається до 

співрозмовника, аби він спав, забувши про своє колишнє життя з'являється образ 

зими та квітучого літа, в якому ліричний герой говорить аби той спав в забутті, бо 

життя з ним нема. Відповідно замість вічного сну співрозмовника ліричного героя 

і зимою, і сірим літом з'являється дещо різка заява про те, що з ним нема ніякого 

життя. Риму і ритм відтворено. Кількість складів в оригіналі та перекладі 

однакова.  

Отже, заміни, які не можна вважати ні еквівалентними, ні адекватними, і які 

не є функціональними аналогами, здатні призводити до викривлення смислу. При 

цьому невдалі лексичні заміни можуть супроводжуватися або тягнути за собою 

невдалі граматичні заміни.  

Заміни можуть бути лексичні, лексико-граматичні та граматичні. Основну 

роль у збереженні автосемантичних образів відіграють заміни лексичні. Образи 

зберігаються за умови заміни одиниці оригіналу на семантично близькі або 

контекстуальні відповідники. Лексичні заміни з конкретнішим значенням ведуть 

до конкретизації та / чи деталізації мікрообразу, що полегшує його візуалізацію, 

тобто робить мікроообраз більш виразним. Якщо відповідник містить схему 

якості чи оцінки, експресивність оригіналу підвищується. До підвищення 

експресивності ведуть також заміни, що створюють семантичний повтор у тому 
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числі семи якості. Лексичні заміни у чистому вигляді зустрічаються доволі рідко. 

Зазвичай вони супроводжуються також граматичними замінами, але відіграють 

при цьому провідну роль. Граматичні заміни пов'язані в основному з 

відтворенням синсемантичних образів, у першу чергу такими як: рима, ритм, 

довжина рядка, інтонація. Ритм збережено, довжина рядків зменшується або 

збільшується на один, два або, рідко, три склади. Асонансна рима оригіналу 

передається майже завжди консонансною. Енжамбеман за рідкісним винятком 

перекладачі зберігають. Заміна окличних речень на розповідні знижує 

інтонаційну експресивність мікрообразів. У межах макрообразу може 

спостерігатися більше однієї заміни. Не змінюючи смислу макрообразу, вони 

здатні підвищувати виразність макрообразу або нейтралізувати одна одну.  

Деякі лексико-граматичні заміни можуть модифікувати образ. Заміни, що є 

наслідком семантичного розвитку, здатні модифікувати мікрообраз. Вони не є 

критичними, коли експлікують імпліцитно присутній у тексті фрагменту смисл. 

Критерієм, за яким оцінюються заміни, є збереження / викривлення смислу та 

цілісності і монолітності сонета.  

Заміни лексичних одиниць на такі, що не зберігають семантику вихідної 

одиниці, ведуть до викривлення смислу. Викривлення смислу посилюється, якщо 

така заміна лексичних одиниць супроводжується граматичними замінами, що 

ведуть до створення образів з іншим смислом.  

 

2.2. Вплив вилучень та додавань на відтворення образів 

З-поміж досліджуваних в дисертації трансформацій вилучення зустрічаються 

найрідше. Тому і узагальнення не можуть бути широкими. Розглянемо виявлені 

випадки.  

1. [...] La vaga luz delira 

y en el confín del Este se dilata 

esa luna de escarnio y de escarlata 

que es acaso el espejo de la Ira. 

Alzas los ojos y la miras. [...] [345] 

[...] Крізь полуду 

глузливий місяць вже з'явився на світ 

і так багрянцем закривавив схід 

мов це відбиток з дня Страшного 

Суду. 
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Ти зводиш очі. [...]    [323, с. 40] 

2. Las piezas de mármol son tan ajenas 

al abstracto ajedrez como la mano 

que las rige                          [345] 

І шахові фігури теж від гри 

далекі, як рука, що водить ними  

[323, с. 112] 

Від шахової гри такі далекі 

із мармуру фігури, що рукою 

скеровані                        [322, с. 104] 

3. [...] con algo de reloj visto en un sueño  

y algo de ave dormida que se mueve. 

[345] 

[...] подібна до годинника, а може, 

до птаха, що ворушиться вві сні. 

[323, с. 53] 

4. Yo también soy un sueño fugitivo que 

dura  

unos días mas que el sueño del prado y la  

blancura.                              [345] 

Я також сон, й триватиму насилу 

я довше сну про оленицю білу. 

[323, с. 118] 

Немов лука ранкова, я – також сон 

летючий, 

який триває довше, та зникне 

неминуче. [322, с. 109] 

Найчастіше вилучення призводять до того, що експліцитна інформація стає в 

перекладі імпліцитною.  

Так, у прикладі 1 вилучається y la miras 'дивишся на неї' (luna – місяць). З 

попереднього контексту у читацькому сприйнятті зберігається образ місяця, на 

який поет і зводить очі. Експліцитне в оригіналі стає в перекладі імпліцитним. 

Підкреслимо, що в перекладі створено цілісний, високохудожній образ, хоча 

окрім коментованого вилучення є ще кілька замін.  

У прикладі 2 обидва перекладачі вилучають прикметник abstracto, який 

зберігається імпліцитно завдяки тому, що збережено значення прикметника 

ajenas, який відтворено контекстуальним відповідником далекі.  

У прикладі 4 в перекладі Г. Латника вилучається повтор іменника sueño. Але 

координовані іменником присудки імплікують повтор.  

Окрім зазначеної закономірності можна зафіксувати деякі спостереження. 

Можуть вилучатися означення з відносною семантикою (de mármol 'мармуровий, 

з мармуру', приклад 2) або з уточнюючою ознакою (visto en un sueño 'побаченим 

уві сні', приклад 3). Оскільки вони вказують на додаткові ознаки, то не міняючи 
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самого образу, здатні збіднювати його. Натомість вилучення прикметника з 

якісною ознакою (fugitivo 'швидкоплинний', приклад 4) є більш суттєвим. 

Зауважимо, що, на нашу думку, це вилучення компенсується додаванням насилу. 

До ще суттєвіших втрат може призвести вилучення ключового у мікрообразі 

слова (blancura 'білизна', приклад 4, в перекладі Г. Латника). Натомість вилучення 

не ключового, периферійного слова в мікрообразі є менш суттєвим (prado, 

приклад 4, в перекладі С. Борщевського). 

Ці спостереження над вилученнями з ознакою якості, відносною або 

уточнюючою ознакою, щодо ключових слів можна буде уточнити в подальшому 

розгляді множинних трансформацій. 

Зазвичай ритм зберігається, довжина рядків зменшується або збільшується на 

один, два, рідко три склади. Асонансна рима оригіналу передається майже завжди 

консонансною. Енжамбеман за рідким винятком перекладачі зберігають. 

При аналізі ми виявили, що додавань значно менше, ніж замін, але у два з 

половиною рази більше, ніж вилучень. Додаватися можуть різні частини мови і 

навіть цілі словосполучення. Проте роль їх у відтворенні мікрообразів може бути 

різною. В основному це збереження синсемантичних образів та підвищення 

експресивності мікрообразів. Інколи додаються деталі, які увиразнюють 

мікрообрази за рахунок появи семи якості або додаткової динаміки. Розглянемо 

приклади. 

1. Y se toca la barba con la mano  

Y se pregunta si está herido o muerto  

[345] 

Та бороду обмацює поволі,  

не знаючи, поранений чи мертвий. 

[322, с. 101] 

Тож бороди торкнувся мимоволі, 

щоб зрозуміти, він живий чи ні. 

[323, с. 110] 

2. Intemporal, innumerable, cero 

es el postrer bisonte y el primero. [345] 

Час і лічба його не перевершать  

Бізон останній та бізон найперший. 

[322, с. 97] 

3. Y la ciudad, ahora, es como un plano  

De mis humillaciones y fracasos; 

Desde esa puerta he visto los ocasos  

Y ante esa mármol he aguardado en 

vano. 

[345] 
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Це місто зараз – ніби план буремних 

Моїх образ, поразок і знегоди  

Від цих дверей я розглядав заходи,  

Край мармуру цього чекав даремно. 

[322, с. 46] 

4. Pienso también en esa compañera  

que me esperaba y que tal vez me espera 

[345] 

Я думаю й про подругу тужливо,  

яка ждала і досі жде можливо.  

[323, с. 97] 

До того ж і товаришка зухвала  

Напевне жде мене, як і чекала  

[322, с. 80] 

5. Avanza por el campo la blancura 

del caballo y del poncho. Tristemente  

Francisco Borges va por la llanura. 

[345] 

У білім пончо в чистім полі скаче, 

мов біла тінь на білому коні, 

сумний Франсіско Борхес. 

[323, с. 43] 

6. Más raro es ser el hombre que 

entrelaza 

palabras en un cuadro de una casa. 

[345] 

А ще я – той дивак, який затято 

слова сплітає, сидячи в кімнаті 

[322, с. 93] 

Але найбільш вражає те, що в тиші 

слова складаю саме я у вірші 

[323, с. 105] 

7. Urgido por las gentes asumía  

la forma de un león o de una hoguera  

o de árbol que da sombra a la ribera  

o de agua que en el agua se perdía. 

[345] 

Він змушений людьми вряди-годи, 

робився левом враз, то наче жартом –  

багаттям або деревом, та раптом 

краплиною води серед води. 

[323, с. 111] 

8. Somos el río y somos aquel griego 

que se mira en el río.        [345] 

Ми – і річка, і той грек; у бистрині 

він бачить свій відбиток, ген під 

ногами.                    [322, с. 149] 

Ми – річка і той еллін, що на воду 

дивиться річкову. [323, с. 149] 

9. Patria es la selva, es el obscuro nido, 

La cruz del cementerio abandonado, 

La voz de los clarines, que ha rasgado 

Con su flecha de bronce nuestro oído. 

[321, c. 6] 

Вітчизна – це дрімуча сельва, це 

гніздо в затінні, 

Це хрест могильний, де лиш пустка й 

відмирання, 

Вітчизна – це суремне бронзове 

звучання, 
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Що слух наш, мов стрілою, протинає з далечіні. [321, c. 7] 

Найчастіше додаються одиниці, які створюють повтори або збільшують їх в 

порівнянні з оригіналом. Додані повтори можуть бути лексичними (як у прикладі 

2 додається бізон до словосполучення el postrer bisonte; у прикладі 9 при 

додаванні іменника вітчизна); лексико-семантичними (як у прикладі 3 при 

додаванні іменника знегоди, коли повтор оригіналу стає потрійним; як у прикладі 

7 додавання низки семантично однорідних прислівників вряди-годи, враз, 

раптово, ведуть до його створення; у прикладі 9 додається прикметник дрімуча 

до іменника сельва); лексико-граматичними (як у прикладі 9 при відтворенні 

abandonado як пустка й відмирання). Аналіз повторів дозволяє говорити про те, 

що вони зберігають риму та ритм. Особливо ілюстративним є приклад 1, де 

додано поволі та мимоволі, та приклад 6 в перекладі С. Борщевського (тиші – 

вірші). 

Разом з тим проаналізовані повтори створюють ефект підвищення 

експресивності. Про цей ефект говорять у своїх працях також інші вчені [36; 43, 

с. 118-122]. Додавання лексичних одиниць, які збагачують мікрообраз деталями, 

полегшує його візуалізацію, може підвищувати його виразність або 

конкретизувати. Так, у прикладі 5 при повторному вживанні іменника білий; при 

додаванні словосполучення ген під ногами у прикладі 8 в перекладі 

С. Борщевського відбувається увиразнення мікрообразів. До увиразнення 

мікрообразів ведуть і додавання дієслів, внаслідок чого мікрообрази стають більш 

динамічними (див. приклад 2). 

Але найчастіше увиразнення мікрообразів відбувається за рахунок додавання 

лексичних одиниць із семою якості. Так, у прикладах 3 та 5 при додаванні якісних 

прикметників буремних та чистім відповідно; у прикладі 4 – прислівника міри 

досі, який інтенсифікує значення очікування; у прикладі 6 в перекладі Г. 

Латника – прислівника затято, який вносить сему якісної оцінки, тоді як у 

перекладі цього самого фрагменту С. Борщевський обрав інший. Поодинокими є 

приклади, коли увиразнення мікрообразів відбувається через додавання 

прикметника, який вносить оціне значення з деспективним відтінком, відсутнім в 
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оригіналі, як у прикладі 4 при додаванні зухвала в перекладі Г. Латника; у 

прикладі 7 – порівняння наче жартом.  

Можна висловити таке припущення, що додавання перекладачі вживають 

переважно для забезпечення збереження рими та ритму в поетичних текстах. 

Тому використовують слова, які не вносять додаткового смислу, не позначаються 

на смисловій структурі. Водночас вони можуть увиразнювати мікрообраз, 

підвищувати його експресивність.  

В переважній більшості додані слова забезпечують ритм та риму. Кількість 

складів у рядках може змінюватися по-різному: збільшуватися або зменшуватися 

від одного до п'яти, зрідка по відношенню до оригіналу. Як правило, перекладачі 

тяжіють до еквілінеарності.  

 

2.3. Характер і наслідки перестановок 

При аналізі такої перекладацької трансформації, як перестановки, ми 

встановили, що переставлятися можуть, як окремі слова в межах словосполучення 

або речення, так і цілі словосполучення і речення. За їх роллю у відтворенні 

мікро- та макрообразів всі перестановки можна поділити на три групи: такі, що не 

впливають на образну структуру (І), такі, що підвищують або знижують 

експресивність мікро- та макрообразів (ІІ), такі, що порушують монолітність або 

цілісність образно-смислової структури сонета (ІІІ).  

(І) Перестановки, що на образно-смислову структуру не впливають  

Вживання перестановок може визначатися необхідністю приведення порядку 

слів до норм цільової мови, в тому числі, коли норма допускає варіантність. 

Розглянемо приклади. 

1. Adentro irradian mágicos rigores 

las formas: torre homérica, ligero 

caballo, armada reina, rey postrero, 

oblicuo alfil y peones agresores 

 [345]  

Їх зваблює суворість промениста 

Гомерівська тура і слон понурий, 

Орудний ферзь і короля статура, 

Рухливий кінь і пішаки пружисті. 

[322, c. 25] 

2. Tú quisiste morir enteramente. 

La carne y la gran alma. [345] 
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Ти так хотів, щоб вмерли водночас 

Твоя душа велика й тіло.  

[323, с. 124] 

3. ¡Cómo en el alto llano tu figura 

se me aparece!... Mi palabra evoca 

el prado verde y la árida llanura, 

la zarza en flor, la cenicienta roca.  

[331, c. 54] 

Як чітко вимальовує увага 

твій образ між нагір’я!.. Слово стеле 

сухі рівнини, луки зеленаві, 

ожини килим, зводить сірі скелі. 

[333 , c. 63] 

В думках далекий там, на височині, 

твій бачу силует. І воскресають 

зелений луг, посушлива рівнина; 

кущі ожини й скелі виринають. 

[331, c. 55] 

4. Por los aires anda la Luz 

que para verte, hijo, me vale. 

Si no estuviese, todas las cosas 

que te aman no te mirasen; [355] 

У повітрі Світло летить,  

я в нім, синку, тебе побачу.  

Речі всі, що люблять тебе,  

без проміння стали б незрячі; 

[334, c. 54] 

5. Piensa: leí los libros esenciales 

y otros compuse 

que el oscuro olvido no ha de borrar 

un dios me ha concedido 

todo lo que es dado saber a los mortales 

por todo el continente anda mi nombre 

no he vivido 

quisiera ser otro hombre. [345] 

Він мислить: Я читав книжки суттєві 

та сам створив такі, що їх ніколи 

не знищить забуття. Господня воля –  

і смертному це знати читачеві. 

Моє ім’я звучить по всіх усюдах; 

Не жив я. Та, можливо, іншим буду. 

[322, с. 34] 

6. Somos Edipo y de un eterno modo  

La larga y triple bestia, somos todo  

Lo que seremos y lo que hemos sido.  

[345] 

Ми всі – Едіп, адже в одвічний спосіб  

Усі були ми і лишились досі  

Як довгі та потроєні звірюки  

[322, с. 40] 

7. Me acuerdo de tu rostro que se fijó en 

mis días  

Mujer de saya azul y de tostada frente  

Que en mi niñez y sobre mi tierra de 

ambrosía  

Vi abrir el surco negro en un abril 

ardiente. [356] 

Пригадую обличчя твоє, бо пам’ятаю 

З чолом засмаглу жінку, її спідницю 

синю,  
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Яка в моїм дитинстві, у тім солодкім 

краї  

Орала чорну землю у квітні 

розпашілім [334, с. 8] 

 

8. Nada o muy poco sé de mis mayores 

portugueses, los Borges: [...] [345] 

Про португальських пращурів моїх, 

про Борхесів, я знаю надто мало, 

[323, с. 44] 

Зазвичай постпозитивний прикметник оригіналу, що є нормою іспанської 

мови, стає препозитивним у перекладі відповідно до норм української мови 

(приклад 1 – гомерівська тура замість torre homerica; приклад 3 в перекладі 

О. Курченко – зелений луг замість prado verde).  

Разом з тим, у позиції прикметників допустима варіантність. В іспанській 

мові прикметник може стояти перед іменником і набувати значення епітету. В 

перекладі виникають дві можливості: в першому випадку позиція прикметника 

може зберігатися (приклад 1: ligero caballo – рухливий кінь; armada reina – 

орудний ферзь) або прикметник може переставлятися у постпозицію, що норма 

української мови допускає (приклад 1: oblicuo alfil – слон понурий; peones 

agresores – пішаки пружисті; приклад 2: gran alma – душа велика). В межах 

допустимої варіантності можуть переставлятися займенник у функції означення, 

займенник-додаток дієслова (приклад 4: todas las cosas – речі всі; приклад 9: mis 

mayores – пращури мої). Зазначені види перестановок відбуваються в межах 

словосполучень і дозволяють зберегти риму та ритм оригіналу.  

Може відбуватися перестановка словосполучень, а інколи словосполучень та 

слів, коли змінюється порядок появи мікрообразів (приклад 3 в перекладі 

Г. Латника: el prado verde, la árida llanura – сухі рівнини, луки зеленаві; приклад 2: 

la gran carne y la gran alma – душа велика й тіло). Перестановка словосполучень-

мікрообразів відбувається в межах низки мікрообразів, порядок яких не є 

суттєвим для розвитку смислу. Перекладачі можуть вдаватися до таких 

перестановок в описі пейзажів, персонажів, тощо. Як приміром в описі жінки 

(приклад 7: Mujer de saya azul y de tostada frente – З чолом засмаглу жінку, її 

спідницю синю) або шахової гри (приклад 1: ligero caballo – рухливий кінь та 

oblicuo alfil – слон понурий міняються місцями відповідно).  
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Відбувається перестановка частин речення, які є носіями 

багатокомпонентного мікрообразу (приклад 5: переставлені місцями моє ім'я та 

звучить по всіх усюдах; приклад 6: міняються місцями словосполучення як довгі 

та потроєні звірюки та усі були ми і лишились досі). Перестановка компонентів не 

порушує ані смислу, ані цілісності. Про багатокомпонентні образи детальніше 

див. статтю Качановської Т. [81, с. 22-27]. 

Поодинокими є перестановки, де, як і в оригіналі, вжито інверсію, але іншу. 

Так, у прикладі 8 в оригінальному реченні відбувається інверсія порядку слів. 

Прямий додаток nada виноситься на початок. Таке синтаксичне структурування 

оригіналу взаємодіє з інтонацією, створюючи експресію. В перекладі так само 

вжито інвертований порядок слів, але на початок виноситься інший додаток – 

прийменниковий. Взаємодія синтаксису та інтонації також створюють експресію 

в перекладі. Хоча в перекладі і відбувається перестановка, проте вона зберігає 

експресивне навантаження речення. Особливу увагу збереженню експресивності 

оригіналу в перекладі приділяє Коломієць Л. В. [94]. 

Зауважимо, що перестановки можуть зумовлюватися необхідністю 

забезпечити збереження ритму, а також рими. Порівняйте наприклад, 

перестановки іменника та прикметника в перекладі Г. Латника (приклад 2) та 

нашому експериментальному. В перекладі Г. Латника відбувається подвійна 

перестановка, але оригінал можна було відтворити і без неї: Твоє тіло і велика 

душа. В нашому перекладі ритм та рима порушуються.  

Так, у прикладі 1 можливо відтворити опис фігур та порядок їхньої появи без 

перестановок, не порушуючи ніяких норм української мови. Порівняйте: torre 

homérica – тура гомерівська, ligero caballo – рухливий кінь, armada reina – 

орудний ферзь, rey postrero – статура короля, oblicuo alfil – понурий слон, peones 

agresores – пішаки пружисті. За таких умов фрагмент втрачає ознаки 

віршованого ритму і рими. Експеримент показує, що перестановки в середині 

словосполучень і самих словосполучень є необхідними. Можна також зазначити, 

що в оригіналі взаємне розташування іменника та прикметника не завжди 

однотипне; його варіювання підпорядковується потребам ритму та рими. 
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Довжина рядків у перекладах у цілому тяжіє до еквілінеарності. Можливі 

зміни відбуваються в діапазоні плюс або мінус один склад. 

Отже, перестановки іменника та прикметника або іменника та займенника у 

функції означення, а також дієслова і займенника у функції додатка, що 

відбуваються в межах словосполучень, на образній структурі не позначаються.  

Перестановки словосполучень в межах речення також не позначаються на 

образній структурі, коли ці словосполучення є компонентами 

багатокомпонентного мікрообразу або частинами розширеного опису персонажа, 

ситуації тощо і порядок їхнього слідування не суттєвий для мікрообразу або 

опису в цілому. Водночас перестановки, які не впливають на образну структуру, 

забезпечують відтворення ритму та рими, тобто синсемантичних образів. 

Довжина рядків тяжіє до еквілінеарності (+/- один склад). Оскільки описані 

перестановки не змінюють образну структуру, то вони і не позначаються на 

структурі смисловій. 

(ІІ) Перестановки, які підвищують або знижують експресивність 

Перестановки, що ведуть до підвищення експресивності або, зрідка, до її 

зниження в перекладі пов'язані з ритміко-інтонаційним звучанням вірша. 

Розгляньмо приклади.  

1. Pude haber sido un mártir. Fui un 

verdugo. [345] 

Я катом став, хоч вийти в жертву міг. 

[323, с. 122] 

Я міг би бути жертвою. Став катом. 

[322, с. 115] 

2. En vano es vario el orbe [345] 

Даремно світ різноманітний  

[323, с. 108] 

Даремно всесвіт – різний [322, с. 96] 

3. Vana también la muerte. [345] 

Смерть також марна. [323, с. 65] 

4. De hierro, no de oro, fue la aurora. 

[345] 

Зоря була не золота – залізна. 

[323, с. 121] 

5. Por aquí habré pasado tantas veces 

No puedo recordarlas [343] 

Я стільки тут разів блукав поволі, 

Але забув, коли вже це було  

[323, c. 155] 

Скільки разів ходив я в цій місцині 

Не можу пригадати  

[322, c. 145] 
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6. Continuarán marchando las estrellas  

[321, c. 170] 

Продовжувати рух свій будуть зорі  

[321, c. 171] 

До підвищення експресивності ведуть такі перестановки, коли лексеми, що є 

носіями рематичного наголосу, переставляються ближче до початку речення або у 

самий його початок. Так у прикладі 1 в перекладах різний ступінь експресивності. 

Г. Латник залишає рематичний наголос в кінці речення, відтворюючи 

експресивність оригіналу. А С. Борщевський переставляє відповідник ближче до 

початку речення, вдаючись до експресивізації.  

Процесом зворотнім до такої експресивізації є перестановка в перекладі 

рематичного елемента в кінець речення. Так, у прикладі 2 vario знаходиться в 

середині речення, а його відповідники (різноманітний, різний) в обох 

перекладах – в кінці речення. Така перестановка веде до нейтралізації 

експресивності.  

Якщо інвертований порядок слів змінюється на прямий, відбувається 

зниження експресивності мікрообразів, тобто її нейтралізація (див. приклад 3).  

Чинником підвищення експресивності є ускладнення інтонаційного малюнку 

речення, до якого ведуть два основних види перестановок.  

По-перше, це інтеркаляція якогось члена речення між частинами іншого, як у 

прикладі 4, де у словосполученні De hierro, no de oro протиставлення no de oro 

інтеркальоване між частинами складеного присудку в оригіналі, а в перекладі 

відбувається перестановка двох іменних частин присудка не золота – залізна. 

Зауважимо разом з тим, що перестановка la aurora на початок речення в перекладі 

нейтралізує експресивність позиції підмета. Внаслідок цього експресивізація з 

одного боку і нейтралізація експресивності з іншого – взаємно компенсуються.  

По-друге, інтеркаляція члена речення між двома іншими членами речення, 

які пов'язані тісним змістовим зв'язком, утворюють єдиний інтонаційний контур, 

а внаслідок інтеркаляції стають дистанційованими, їхній інтонаційний зв'язок 

порушується, інтонація фрагменту в цілому ускладнюється (див. приклад 5). 

У проаналізованих прикладах довжина рядків в переважній більшості 

відрізняється на один склад в бік зменшення по відношенню до оригіналу. Як 
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показує аналіз, перестановки в основному є важливим фактором збереження 

ритму та рими.  

Проаналізуємо це останнє положення ще таким прикладом (див. приклад 6). 

В перекладі взаємне розташування підмета та присудка в цілому збережено. 

Предикативна ознака, виражена дієслівно-іменниковою конструкцією з 

додаванням займенника свій, зазнає подвійної перестановки: допоміжного 

дієслова будуть та займенника. Ці перестановки забезпечують збереження ритму. 

Водночас, інверсія створює складний інтонаційний малюнок, який підвищує 

експресивність. Порівняйте такий порядок слів в групі присудка: будуть 

продовжувати свій рух. Він не зберігає ритм вірша і є експресивно нейтральним.  

Отже, чинниками експресивізації є такі перестановки: 1) перестановка слова, 

що несе рематичний наголос ближче до початку речення; 2) інтеркаляція члена 

речення між частинами іншого речення або між двома членами речення, 

пов'язаними тісним змістовим зв'язком, що веде до ускладнення інтонаційного 

малюнку фрагменту; 3) заміна стилістично нейтрального порядку слів на 

інвертований, експресивний.  

Чинником нейтралізації експресивності є, відповідно, перестановки, що 

ведуть до переміщення рематичного наголосу на кінець речення, до заміни 

експресивно маркованого порядку слів на нейтральний. Про ефект нейтралізації 

писали також і інші дослідники [197]. 

Самі мікрообрази від аналізованого виду перестановок не міняються. 

Відповідно перестановки не позначаються на смисловій структурі.  

Важливою функцією перестановок є відтворення в перекладі ритму та рими 

оригіналу. Експресивізація чи нейтралізація експресивності виконують, на нашу 

думку, вторинну функцію.  

 

(ІІІ) Перестановки, які послаблюють монолітність сонета 

Монолітність може послаблюватися різною мірою залежно від того, де саме 

відбувається перестановка: всередині макрообразів чи на їх стику. Розглянемо 

приклади: 
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1. Y la ciudad, ahora, es como un plano 

De mis humillaciones y fracasos; 

Desde esa puerta he visto los ocasos 

Y ante esa mármol he aguardado en 

vano.                                    [345] 

Мої поразки й днини безталанні 

Відбило місто це, мов на картині; 

Тут бачив я заходи сонця дивні, 

А тут стояв у марному чеканні.  

[323, с. 75] 

2. Y como el toro tú, mi sangre astada, 

Que el cotidiano cáliz de la muerte, 

Edificado con un turbio acero, 

Vierte sobre mi lengua un gusto a 

espada 

Diluida en un vino espeso y fuerte 

Desde mi corazón donde me muero. 

[352] 

Ти кров моя – разюча, наче бик, 

і келих смерті криця незбагненна 

мені підносить у щоденнім герці. 

Смак шпаги відчуває мій язик, 

мов смак вина терпкого, – то 

смертельна 

відкрилась рана у моєму серці. 

[328, c. 118] 

3. Supervive el azul urdido en hierro, 

y en él, amortajadas las pupilas, 

tranza su aullido pastoral un perro. 

[358] 

Блакить металу все тьмяніше блима, 

і виє пастораль свою собака 

з мертвіючими білими очима.  

[336, c. 87] 

4. ¡No le puedo gritar, no le puedo seguir! 

Su barca empuja un negro viento de 

tempestad. 

Retórnalo a mis brazos o le siegas en 

flor”  

Se detuvo la barca rosa de su vivir... 

¿Qué no sé del amor, que no tuve piedad? 

¡Tú que vas a juzgarme, lo comprendes, 

señor! [356] 

Не можу йти за ним я й гукнути до 

пуття! 

А темна буря човен його кудись жене. 

Верни його, благаю, або зітни той 

цвіт" 

Спинився човен – ружа юнацького 

життя. 

Хай на суді своєму спитає Бог мене 

про жаль і про кохання моїх 

дівочих літ. [334, c. 18] 

5. En la playa he encontrado un caracol 

de oro 

macizo y recamado de las perlas más 

finas; 

Europa le ha tocado con sus manos 

divinas 
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cuando cruzó las ondas sobre el celeste 

toro. 

He llevado a mis labios el caracol 

sonoro 

y he suscitado el eco de las dianas 

marinas; 

le acerqué a mis oídos, y las azules 

minas 

me han contado en voz baja su secreto 

tesoro. [347] 

Знайшов я мушлю в золотом піску, 

Перлинами обсипану рапану; 

Європа, на божественнім бику 

Морями пропливавши в даль багряну, 

Торкнула пальцями її, сяйну й дзвінку. 

Я в ній роз’ятрив музику рахманну – 

Мені заграли в темнім завитку 

Блакитні шахти й глиби океану. 

[336, c. 90] 

У прикладі 1 la ciudad – місто тісно пов'язано із попереднім контекстом. 

Перестановка іменника в кінець речення в перекладі деякою мірою послаблює 

цей зв'язок. Бажано зберегти позицію слова місто на початку речення, наприклад: 

І місто це літопис зараз / Моїх принижень і поразок; або І місто це картина 

зараз / Моїх принижень і поразок.  

У прикладі 2 Vierte sobre mi lengua un gusto a espada – Смак шпаги відчуває 

мій язик дієслово vierte пов'язано із іменниками cáliz, sangre із попереднього 

контексту. Перестановка в перекладі віддаляє його від цих слів.  

Проаналізовані приклади ілюструють деяке послаблення монолітності. 

Зауважимо, що воно відбувається в межах макрообразу і для сонета в цілому є 

менш відчутним.  

Наголосимо, що було зафіксовано випадки, коли перекладач застосовує 

комплексні творчі трансформації, як у прикладі 3. Всі мікрообрази збережені, але 

відносно оригіналу переставлені місцями. Разом з тим, в межах самого перекладу 

встановлюються зв'язки між кожним попереднім та наступним мікрообразом, що і 

забезпечує монолітність макрообразу.  

Більш суттєвими є перестановки, які відбуваються на стику макрообразів. 

Так, у прикладі 2 Y como el toro tú, mi sangre astada – Ти кров моя – разюча, наче 

бик мікрообраз знаходиться на початку антитези. Він побудований на порівнянні 

двох компонентів: кров і бик. В оригіналі тісний зв'язок з попереднім 
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макрообразом забезпечується лексичним повтором (torre – бик) і посилюється 

сполучником у. В перекладі компоненти мікрообразу бик і кров переставлені. Так 

послаблюється монолітність образної структури і, відповідно, це відбражається на 

розвитку смислової структури. 

У прикладі 4 перестановки відбуваються у розв'язці, у самому кінці сонета. В 

оригіналі закономірний розвиток лексичної семантики від синтезу до розв'язки 

забезпечує тісний зв'язок між ними і послідовне завершення смислової структури. 

В перекладі перестановка послаблює зв'язок синтезу із розв'язкою і веде до 

переносу акценту з того, хто буде судити ліричного героя, на те, за що. 

Макрообраз розв'язки стає окремим, він не є послідовним розвитком синтезу. 

Отже, перестановка негативно позначається на монолітності образної та 

смислової структури цієї частини сонета.  

Окремо прокоментуємо приклад 5, в перекладі Д. Павличка. В ньому 

відбувається чимало трансформацій: замін, додавань, вилучень. Але в контексті 

цього параграфу приклад особливо цікавий перестановками. Мікрообрази та їхні 

компоненти значно відрізняються від оригіналу. Але при цьому образ в цілому 

характеризується багатством деталей і їхньою виразністю. Перестановки 

мікрообразів відбуваються, як в межах кількох рядків одного макрообразу, так і 

між макрообразами. Внаслідок таких масштабних творчих трансформацій 

перекладач створив цілісний і монолітний сонет.  

Рима і ритм як правило відтворюються перекладачами. Кількість складів в 

перекладах змінюється в переважній більшості на один або два склади в бік 

збільшення або зменшення порівняно з оригіналом.  

Отже, перестановки можуть призводити до послаблення монолітності сонета, 

а інколи навіть до порушення його образно-смислової структури. До незначного 

послаблення монолітності сонета призводять перестановки всередині 

макрообразу. Більш суттєвим є послаблення монолітності образно-смислової 

структури сонета в наслідок перестановок на стику макрообразів. Перестановки у 

розв'язці здатні навіть змінювати завершення образно-смислової структури 

сонета. Внаслідок численних творчих перестановок в перекладі може 
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створюватися сонет, образна структура якого відрізняється від оригіналу, але 

який, безвідносно до останнього є цілісним і монолітним.  

 

2.4. Множинні трансформації та їхня взаємодія 

Найчастішими серед основних перекладацьких трансформацій виявляються 

множинні трансформації, тобто збіг в одному мікро- чи макрообразі двох чи 

більше трансформацій. В проаналізованому емпіричному матеріалі в макрообразі 

можуть комбінуватися від двох до десяти трансформацій. Одночасно можуть 

з'являтися всі чотири види перекладацьких трансформацій. Загальне число 

комбінацій стає таким, що не піддається вичерпному моделюванню та опису. 

Тому ми враховуємо, яку роль відіграють трансформації в мікро- чи 

макрообразах, спираючись на їхній аналіз, проведений у попередніх параграфах, а 

також те, як вони взаємодіють між собою: чи то мають спільний вектор дії, чи то 

протилежний, чи то різнорідний. Відповідно до впливу, який здійснює комплекс 

трансформацій на відтворення мікро- чи макрообразів, ми відиляємо три моделі: 

(І) комплекс гомогених трансформацій, (ІІ) контроверзних трансформацій, (ІІІ) 

гетерогенних трансформацій. (ІV) Окрему групу становлять випадки, коли 

трансформації ведуть до заміни мікрообразу. Розглянемо їх послідовно.  

(І) Гомогенні трансформації 

Трансформації зі спільним вектором дії, або гомогенні, можуть 

забезпечувати збереження образно-смислової структури, підвищення чи зниження 

виразності або експресивності мікро- та макрообразів; образ може 

модифікуватися. Внаслідок трансформацій може виникати інший образ. 

Розглянемо приклади, коли зберігаються самі образи та ступінь їхньої 

експресивності.  

1. Te imagino severo, un poco triste; 

Quién nos dirá cómo eres y quién fuiste. 

[345] 

Здаєшся ти суворим, сумовитим. 

Не відаю, яким ти був на світі. 

[322, с. 43] 

2. ¿Quién me dirá si estás en el perdido 

laberinto de ríos seculares 

de mi sangre, Israel? ... [345] 

Ізраїлю, не згубився ти, 
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бува, у лабіринті рік правічних 

моєї крові? ...      [323, с. 92] 

3. Tu materia es el tiempo, el incesante  

Tiempo. Eres cada solitario instante. 

[340] 

Матерія твоя – це час безмежний. 

Ти – кожна мить, самотня і залежна. 

[322, с. 122] 

4. Mis libros (que no saben que yo 

existo) 

son tan parte de mí como este rostro 

de sienes grises y de grises ojos  

que vanamente busco en los cristales 

y que recorro con la mano cóncava. 

[345] 

Мої книги (вони не знають про моє 

існування) – 

така ж частка мене, як це обличчя 

з сірими скронями та сірими очима 

(А я марно шукаю їх у дзеркалах 

і доторкаюся долонею до них). 

[323, с. 116] 

Мої книжки (не знають, що живу я) – 

така ж мене частина, як обличчя 

оце, ці сірі скроні й сірі очі, 

яке дарма шукаю я в дзеркалах 

і зігнутою мацаю рукою. [322, c. 107] 

5. Urgido por las gentes asumía 

la forma de un león o de una hoguera 

o de árbol que da sombra a la ribera 

o de agua que en el agua se perdía. 

[345] 

Покликаний цікавістю людською 

він образ прибирав води чи лева, 

на березі стояв, схожий на дерево, 

водою був, спливаючи з водою. 

[322, с. 103] 

Як показують приклади, трансформації можуть комбінуватися дуже по-

різному: дві заміни + вилучення + додавання (див. пр.1); заміна + вилучення + 

додавання + перестановка (див. пр.2); заміна граматичної структури + вилучення 

+ перестановка + додавання (див. пр.3); чотири заміни + додавання + вилучення + 

перестановка (див. пр. 4); три заміни + три додавання + два вилучення + 

перестановка (див. пр.5). 

Збереженню мікрообразів сприяють заміни лексичних одиниць на 

семантично близькі відповідники (decir 'говорити' – відати, nos – я у пр.1; 

existir 'існувати' – жити, cristales 'скло' – дзеркала, cóncava – зігнута у пр.4) або 

контекстуальні (recorrer – доторкатися, мацати у пр.4; o de agua que en el agua 

se perdía – водою був, спливаючи з водою у пр.5).  
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Відтворенню мікрообразів та смислу не перешкоджають вилучення, коли 

інформація імпліцитно зберігається (вилучення cóncava у пер. С. Борщевського, 

пр.4) та додавання, що призводить до експлікації (схожий на дерево, див. пр.5). 

Граматичні заміни, які не змінюють змістових зв'язків між мікрообразами і 

не позначаються на смислі, забезпечують відтворення рими та ритму, тобто 

синсемантичних образів (див. пр. 2; пр. 3).  

Так само, як і перестановки в межах словосполучень (sienes grises – сірі 

скроні у пр.4; tu materia –матерія твоя, el instante tiempo – час безмежний у пр.3), 

а також перестановки, які не порушують зв'язку між макрообразами (див. пр.2).  

Ці численні трансформації не призводять до жодних негативних наслідків, 

оскільки гармонійно взаємодіють між собою, забезпечуючи відтворення 

мікрообразів та цілісність макрообразів. Як видно з прикладів, в гомогенній 

моделі можуть поєднуватися всі ті з проаналізованих раніше трансформацій, які 

забезпечують відтворення автосемантичних і синсемантичних образів.  

Збереження мікрообразів може супроводжуватися підвищенням їхньої 

виразності. Проаналізуємо приклади. В загалі трансформацій частина з них 

виконують роль відтворення мікрообразів, а інша частина – підвищення 

виразності мікрообразів. 

1. Desde otra luz (desde otro siglo) miran 

Los ojos, que miraron las batallas. [345] 

Ці очі звикли до видовищ битви, 

Вдивляються (крізь плин століть) у нас. 

[323, с. 39] 

2. Esas cosas no son. Otra es mi suerte: 

[345] 

Ні, все мара, бо інший жереб мій: 

[323, с. 98] 

3. No me abandona. Siempre está a mi lado 

La sombra de haber sido un desdichado. 

[345] 

Постійно, невідступно, щохвилини  

Зі мною тінь нещасної людини. 

 [323, с. 125] 

4. Grupo de gente salta en los jardines  

esperando tu cuerpo y mi agonía  

en caballos de luz y verdes crines. [349]  

В садах якісь людці стрибають 

хтиво –  

Ждуть твоє тіло, мені смерті 

просять –  

На кониках ясних, 

зеленогривих. [326, с. 208] 
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5. Así mi corazón de noche y día,  

preso en la cárcel del amor oscura,  

llora, sin verte, su melancolía.[349]  

Вдень і вночі терзають серце муки, 

темна любов зробилася тюрмою, 

в самотності ридаю від розпуки. 

[326, с. 207] 

6. Solo me queda la ceniza. Nada.[554] 

Мені ж лишився тільки попіл. Тлін. 

[387, с. 155] 

 

Мені лишився попіл. І зневага. 

[372, с. 145] 

7. Quiero llorar mi pena y te lo digo  

para que tú me quieras y me llores 

en un anochecer de ruiseñores,  

con un puñal, con besos y contigo. [349] 

Горе моє оплакати годиться, 

тому кохай мене і плач зі мною, 

в ніч солов’їну буду я з тобою, 

а ще цілунки будуть, гостра криця. 

[326, с. 205] 

Експресивність мікрообразів підвищують лексичні заміни, в яких з'являється 

сема якості, яка в тому числі може виражати інтенсивність дії або високий ступінь 

узагальнення (мара замість no son 'вони не є', пр.2; ридати замість llorar 

'плакати', пр.5; звикли до видовищ замість miraron 'вони дивилися', вдивляються 

замість mirar 'дивитися', крізь плин століть замість desde otro siglo 'з іншого 

століття', пр.1; все замість esas cosas 'ці речі', пр.2), а також сема оцінки (якісь 

людці замість grupo de gente 'група людей' із додаванням прислівника хтиво, пр.4). 

Експресивні одиниці замість експресивно нейтральних (розпука замість 

melancolía, sin verte 'не бачучи тебе' замість в самотності, preso (en en la carcel) 

замість зробилося (тюрмою), пр.5). Додавання заперечення ні, як у прикладі 2, або 

частки ж у прикладі 6. 

Прокоментуємо приклад 7 в якому відбувається доволі багато 

трансформацій, що взаємодіють між собою. Заміна llorar 'плакати' на оплакати, 

quiero 'хочу' на годиться; додавання підмета і присудка буду я, присудка буду, 

сполучника а, прислівника ще та прикметника гостра у своїй сукупності 

підвищують експресивність мікрообразу. Разом з тим, вилучено сурядне y te lo 

digo 'і я тобі це кажу', що виконує нейтральну роль у відтворенні мікрообразу. 
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Виразність мікрообразів підвищують одиниці з більш конкретним значенням 

(тлін замість nada 'нічого', пр.6). Перестановка, яка експлікує глибині зв'язки, як у 

прикладі 6. 

Не позначаються на мікрообразах і при цьому забезпечують відтворення 

їхнього смислу лексико-граматичні заміни, які забезпечують розв'язання 

синтаксичної зевгми (ждуть твоє тіло та моєї крові просять замість esperando 

tu cuerpo y mi agonía, пр.4), а також повтор з однорідних прислівників (no me 

abandona 'не кидають мене' i siempre 'завжди' передаються прислівниками 

невідступно і постійно із додаванням ще одного прислівника щохвилини, пр.3). 

Граматичні трансформації та перестановки, які не порушують змістових зв'язків 

(див. пр.1, пр.2, пр.4, пр.5), а також вилучення неключових слів (див. пр. 7) 

негативно на мікрообразах не позначаються. 

Окремо прокоментуємо приклад 5, в якому внаслідок трансформацій на 

основі одного багатокомпонентного мікрообразу оригіналу в перекладі виникає 

три окремих мікрообрази. Так, перетворення del amor oscuro на підмет, заміна 

llora (el corazón) su melancolía на я ридаю від розпуки змінюють суб'єктивно-

об'єктивні відношення і стають основним чинником підвищення виразності 

мікрообразів. Цьому сприяють заміна sin verte на в самотності та preso (en la 

cárcel) на зробилося (тюрмою), так само як і додавання муки до іменника серце і 

присудка терзають. Перестановки в перших двох рядках на образі не 

позначаються. 

Отже, емпіричний матеріал показує, що комбінуватися можуть 

трансформації, які просто зберігають мікрообраз, з такими, що підвищують 

виразність останнього.  

Проаналізуємо приклади, в яких відбувається модифікація мікрообразів. 

1. Más allá de este afán y de este verso 

Me queda inagotable el universo. [338] 

За віршем цим і ревністю, одначе, 

безмежний Всесвіт жде мене 

терпляче.                             [323, с. 64] 

2.Solo me queda la ceniza. Nada. 

[343] 

Мені лишився попіл. І зневага. 

[322, с. 145] 
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До модифікації автосемантичних образів призводять в першу чергу лексичні 

заміни (nada – зневага у пр.2) та лексичні заміни укупі із додаванням (me queda – 

жде мене із додаванням прислівника терпляче, пр.1). Разом з тим, це додавання 

виконує подвійну роль: сприяє модифікації автосемантичних образів і водночас 

збереженню синсемантичних образів (одначе – терпляче, пр.1). Заміна nada на 

більш сильне зневага у пр.2 компенсує вилучення solo.  

В аналізі взаємодії різних трансформацій можна виокремити такі, що не 

позначаються на формуванні та виразності мікрообразів, тобто є нейтральними. 

На відтворенні автосемантичних образів не позначається додавання сполучника і, 

який не змінює змістових зв'язків (див. пр.1). Перестановка забезпечує 

збереження рими та ритму, тобто синсемантичних образів (див. пр.1).  

Про модифікацію автосемантичних образів, яка здатна вести до викривлення 

смислу, детальніше див. у наших статтях [141, с. 35-38; 142, с. 164-171]. 

(II) Контроверзні трансформації 

Маючи протилежний вектор дії, вони взаємодіють по-різному. 

1. Te imagino severo, un poco triste; 

Quién nos dirá cómo eres y quién fuiste. 

[345] 

Здаєшся ти суворим, сумовитим. 

Не відаю, яким ти був на світі. 

[322, с. 43] 

2. ¿Quién me dirá si estás en el perdido 

laberinto de ríos seculares 

de mi sangre, Israel? ... [345] 

Ізраїлю, не згубився ти, 

бува, у лабіринті рік правічних 

моєї крові? ... [323, с. 92] 

3.Yo sé que mi perfil será tranquilo  

en el norte de un cielo sin reflejo: [...] 

[351] 

Я знаю, що мій профіль буде тихим 

на півночі, що вкрита мохом 

тьмяним.[...] [326, с. 201] 

4.No me abandona. Siempre está a mi lado 

La sombra de haber sido un desdichado. 

[345] 

Не кидає мене. Завжди за мною 

Тінь нещасливця ходить стороною. 

[322, с. 120] 

5.Los días y las noches limaron los perfiles 

de las letras humanas y los rostros amados; 

[...] [345] 

Ночі та дні окресли в повітрі 

шліфовані слова й кохання лиця; [...] 

[322, с. 105] 
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Такі контроверзні трансформації, як вилучення та додавання, зазвичай 

тяжіють до взаємокомпенсації, внаслідок чого образ зберігається. Так у пр.1 

вилучено como eres V.S. додано на світі, у пр. 2 додано модальну частку бува V.S. 

вилучено quien me dirá, які компенсують одна одну.  

Взаємодія цих двох трансформацій з іншими може справляти різний вплив. 

Як, приміром, вести до компенсації експресивності мікрообразу у пр. 3 (вилучено 

означення до словосполучення el norte de un cielo, що дещо знижує емоційність 

образу, V.S. замінено sin reflejo на вкрита мохом тьмяним, що компенсує це 

вилучення). 

Заміна, яка входить у суперечність із додаванням призводить до того, що 

образ втрачає свою природність, відповідно і смисл стає неприродним (див. пр. 4) 

siempre está a mi lado 'завжди поруч, завжди зі мною' замінено на завжди за 

мною. Разом з тим додано ходить стороною. Внаслідок чого порушується 

"природа" тіні, яка не може відокремитися від людини і ходити стороною. Тобто 

відбувається викривлення мікрообразу. 

Внаслідок замін і додавань образ може модифікуватися і виникає інший 

смисл. Так у пр. 5 через заміну limar на окреслити вкупі із додаванням в повітрі 

та заміною letras humanas на шліфовані слова виникає протилежний образ: якщо в 

оригіналі йдеться про те, що із плином часу обличчя коханих людей стираються, 

то в перекладі, ці обличчя окреслилися в повітрі, тобто навпаки, з'явилися. 

Змінюється і смисл уривка. 

На мікрообразах не позначаються, а ведуть до збереження синсемантичних 

образів перестановки (пр.4, 5) та граматична заміна, яка пояснюється 

розходженням граматичного ладу двох мов (пр.4).  

Майже в усіх прокоментованих прикладах асонансна іспанська рима 

передається консонансною. Ритм відтворено. Як правило, перекладачі тяжіють до 

еквілінеарності. 

Отже, внаслідок дії контроверзних трансформацій можливо збереження 

образу, коли трансформації компенсують одна одну, нейтралізуючи свою 

протилежну дію. Якщо нейтралізація не відбувається і суперечливість між 
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трансформаціями зберігається, може відбуватися викривлення образу, тобто 

порушення природної логіки у поєднанні його частин. Образ може 

модифікуватися так, що змінюється смисл. Зрештою, на відтворенні мікрообразу 

сильніше позначається та із контроверзних трансформацій, вплив якої вагоміший. 

(ІІІ) Гетерогенні трансформації 

Розглянемо гетерогенну модель трансформацій. З огляду на те, що самих 

трансформацій може бути багато (в нашому емпіричному матеріалі від двох до 

восьми) і вектор їхньої дії різнорідний, їх важко звести до якогось єдиного типу. 

Тому ми прагнули визначити лише загальні тенденції дії різнорідних 

трансформацій. Послідовно розглянемо і прокоментуємо приклади.  

1. Alta en el alba se alza la severa 

faz de metal y de melancolía. [345] 

Високе у світанні підноситься обличчя  

карбоване з металу із виразом зажури 

[322, с. 113] 

2. Los días y las noches limaron los 

perfiles 

de las letras humanas y los rostros amados; 

en vano interrogaron mis ojos agotados 

las vanas bibliotecas y los vanos atriles. 

[345] 

Стирали поступово дні та ночі 

обличчя любі й літери чужі 

на марні книгозбірні й стелажі 

вважають марно виснажені очі 

[323, с. 114] 

Лексичні заміни, що є ситуативними відповідниками (humanos 'людські' – 

чужі, пр. 2), а також лексико-граматичні заміни, які зберігають значення 

оригіналу (de melancolía – з виразом зажури, пр.1), ведуть до збереження образу 

оригіналу. Вилучення та додавання, які компенсують одне одного, сприяють 

відтворенню образів (вилучено прикметник severa, додано прикметник карбоване, 

пр.1). Вилучення, яке не веде до суттєвої втрати, тому що імпліцитно інформація 

зберігається (вилучено іменник perfiles, пр.2), та додавання, яке можна вважати 

виправданим контекстом (додано поступово, пр.2), негативно на образі не 

позначаються. В цілому автосемантичні образи збережені, що сприяє також 

збереженню смислу оригіналу.  

Перестановки в основному виконують роль збереження рими та ритму, тобто 

синсемантичних образів. Кількість складів збільшується в перекладі на 2 склади в 
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першому рядку і на 4 – у другому, пр.1; а також зменшується на три склади у 

першому рядку і на чотири склади у другому рядку по відношенню до оригіналу, 

пр.2. 

Внаслідок гетерогенних трансформацій може відбуватися деяка модифікація 

мікрообразів, чи навіть увиразнення смислу. 

3. Libre de la metáfora y del mito 

labra un arduo cristal: el infinito 

mapa de Aquel que es todas sus 

estrellas. [345] 

Свобідний від метафори і міту, 

він скло крихке шліфує трудовито: 

мапу того, хто зоряним є дивом. 

[322, с. 41] 

 

4. Esta luz, este fuego que devora. 

Este paisaje gris que me rodea. [349] 

Це світло і вогонь цей невгомонний. 

Цей сірий краєвид без 

перспективи. [326, с. 205] 

5. Por el aire andan plácidas montañas 

o cordilleras trágicas de sombra 

que oscurecen el día. [...] [341] 

 

Пливуть повітрям гори безпечальні, 

чи то сумні й хмурні тримають путь, 

потьмарюючи день [...] 

[324, с. 152] 

У цих трьох прикладах частина трансформацій забезпечує відтворення 

мікрообразів. Так, заміна означення arduo 'суворий' на крихке у пр.3, додавання 

сполучника і у пр.4 не позначаються суттєво на мікрообразах. Перестановки 

забезпечують збереження ритму і рими (див. пр.3, пр.4).  

Разом з тим, в кожному з прикладів є трансформації, вектор дії яких інший. У 

пр.3 заміна labra 'обробляє' на більш конкретне шліфує із додаванням прислівника 

трудовито увиразнює мікрообраз, а вилучення прикметника infinito, що містить 

оцінну сему, дещо послаблює виразність мікрообразу. У пр.5 додається дієслівно-

іменникове словосполучення тримають путь, що є носієм предикативної ознаки. 

Отже, в перекладі збільшено кількість дієслів, що веде до підвищення динаміки 

образу.  

Водночас, найсуттєвішими трансформаціями для кожного з прикладів є такі:  

У прикладі 3 заміна es todas sus estrellas 'в усіх його зірках' на зоряним є 

дивом веде до заміни мікрообразу, але дуже вдалої. Образність, яка створюється в 
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оригіналі лексико-граматичними засобами на основі об'єднання усієї сукупності 

зірок, в перекладі відтворюється переважно лексично з використанням емоційно-

виразного іменника диво, який супроводжується прикметником зоряним; 

інтеркаляція дієслова між означенням та означуваним підсилює ритміко-

інтонаційну експресивність мікрообразу, тобто стає більш виразним 

синсемантичний образ. 

У прикладі 4 заміна підрядних означальних que devora 'який зжирає' і que me 

rodea 'який мене оточує' на, відповідно, прикметник невгомонний та 

словосполучення без перспективи дещо модифікують образ. В першому випадку 

зникає семантика спрямованості вогню на ліричного героя, а в другому – 

з'являється значення обмеженості оточуючого простору, відсутнє в оригіналі.  

У прикладі 5 спостерігаються вилучення іменника cordilleras 'гірський 

хребет'. Замість двох лексичних одиниць оригіналу (montañas і cordilleras) в 

перекладі вжито одну – гори, що веде до узагальнення мікрообразу; при цьому 

частково змінюються синтаксичні зв'язки означень. Макрообраз в перекладі є сам 

по собі цілісний, оскільки його компоненти збережені і між ними немає 

внутрішньої суперечливості.  

В усіх трьох прикладах рима та ритм відтворені. Кількість складів зменшено 

на один склад у першому та другому рядку і на два склади у третьому рядку, пр.3; 

на один у першому та третьому рядку по відношенню до оригіналу, другий рядок 

відтворено еквілінеарно, пр. 5. Приклад 4 відтворено еквілінеарно. 

Гетерогенні трансформації можуть призводити до більш глибоких змін в 

образно-смисловій структурі, пов'язаних їз викривленням мікрообразів і, 

відповідно, втратами в смислі.  

6. Cuantas cosas. Lucano que amoneda 

el verso y aquel otro la sentencia. 

[344] 

Стільки речей. Лукано, що складає 

добірний вірш і висловів сплетіння. 

[322, с. 152] 

7. ¿Quién me dirá si estás en el perdido 

laberinto de ríos seculares 

de mi sangre, Israel? ... [345] 

Хто пояснив би, що є течією 

моєї крові в закутках таємних, 

Ізраїлю? … [322, с. 66] 
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8. En aquel cielo están el pez, la aurora,  

la balanza, la espada y la cisterna.  

[344] 

Є риба, терези й зоря на нім, 

підземне джерело і меч двосічний 

[322, с. 150]  

Серед трансформацій, які працюють на збереження образів, можна назвати 

заміни на рівні словосполучень, які зберігають значення оригіналу (amoneda el 

verso – складає добірний вірш, la sentencia – висловів сплетіння, пр.6); лексичні 

заміни, які зберігають семантику оригіналу (хто пояснив би замість quién me dirá 

'хто б мені сказав', течією замість ríos 'ріки', в закутках таємних замість en el 

perdido laberinto 'у загубленому лаберінті', пр.7); лексичні заміни, які є 

контекстуальними відповідниками і ситуативно відтворюють мікрообрази (En 

aquel cielo 'на тому небі' – на нім, пр.8). 

Найсуттєвішими трансформаціями, які ведуть до викривлення образів та 

смислу в кожному з прикладів, є такі:  

У прикладі 6 вилучення aquel otro букв. 'той інший' суттєве не тільки тим, що 

втрачається вказівка на ще одного мислителя, а сентенції приписуються Лукану, 

так само, як і його вірші. У контексті сонета про славетні історичні та культурні 

особистості Андалузії і той інший, автор сентенцій, декодується як Сенека. Отже, 

вилучення призводить до втрат в образі, які суттєво позначаються на смислі. 

У прикладі 7 вирішальною стає заміна граматичної структури речення. В 

оригіналі ліричний герой звертається до Ізраїлю із запитанням, чи тече в його 

венах кров Ізраїлю, чи був той його пращуром. В перекладі Г. Латника ліричний 

герой також звертається до Ізраїлю, але із запитання, хто міг би йому пояснити, 

чия ж кров тече в його жилах. Невипадково вилучено прикметник seculares 

'віковий': він не відповідає такому баченню мікрообраза, змінюються змістові 

зв'язки, що веде до викривлення образу і, відповідно, зміни смислу.  

У прикладі 8 La espada відтворено як меч із додаванням прикметника 

двосічний, що зберігає імплікацію на сузір'я Оріону. Заміна la cisterna на підземне 

джерело означає заміну мікрообразу, який не декодується як елемент вечірнього 

зоряного неба. La Aurora відтворюється як зоря, що, на нашу думку, не є вірним. 

Слід зважати щонайменше на кілька обставин. Мовною мотивацією такого 
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перекладу можна вважати те, що в українській культурі, так само як і в іспанській, 

ім’я Аврори – богині Світанку, асоціюється із світанням, зорею. Однак в описі 

вечірнього неба це все ж таки слід розуміти, як назву зірки – Aurora, 

відповідником якої в українській традиції є зірка Венера. Ця найбільша зірка, яка 

найдовше залишається на небі, детермінується ще, як вечірня і як вранішня. 

Вечірню Венеру називають ще Фосфора або Люцифера, а вранішню – Геспера або 

Веспера. Тому відтворення Aurora як зоря виводить мікрообраз за межі образу 

зоряного неба. Заміна двох мікрообразів із п'яти порушує цілісність опису 

зоряного неба, оскільки він стає розрізненим, еклектичним. Що стосується 

перестановок мікрообразів в межах цього переліку, то вони не нейтралізують його 

еклектичність, але забезпечують ритм та риму.  

В усих трьох прикладах рима і ритм збережені. Кількість складів зменшено 

на один в обох рядках, пр.6; на три, один та три склади у відповідних рядках, пр.7; 

на два склади по відношенню до оригіналу в обох рядках, пр.8. 

Прокоментуємо також уривки з двох перекладів одного і того самого сонета, 

виконаних Г. Латинком та С. Борщевським. Обидва відповідають гетерогенній 

моделі, проте результати різні. 

9. El viento hace girar las laboriosas 

aspas que el hombre gris ha acometido. 

[345] 

 

 

 

В людині сірій гнів росте скажений 

на обертові вітрякові крила. 

[322, с. 108] 

А вітер дме й противитись невміч 

дивам – махають вітрякові крила. 

[323, с. 117] 

В перекладі Г. Латника відбуваються заміни, вилучення, перестановки. 

Найбільш суттєві трансформації відбуваються в підрядному означальному 

реченні, що знаходиться в останньому рядку. Відбувається заміна синтаксичної 

структури речення, за якої підмет оригіналу el hombre gris перетворюється на 

детермінант речення, а присудок ha acometido 'здійснив' замінюється на гнів росте 

скажений. В сонеті, присвяченому Дон Кіхоту, така заміна призводить не лише до 

заміни мікрообразу, а й до зміни смислу уривку: гнів, та ще й скажений, не були 

властиві цьому персонажу Сервантеса. З іншого боку, перестановка цієї частини 
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речення на початок порушує монолітність сонета, оскільки перехід від 

попереднього макрообразу до наступного змінюється. Порівняно з цим 

трансформації у першій частині уривку менш суттєві: заміна laboriosas на 

обертові та додавання означення вітрякові дозволило перекладачу відтворити 

предметну ситуацію попри вилучення el viento hace girar 'вітер обертає'. Рима і 

ритм відтворені. Кількість складів зменшена на два склади в обох рядках.  

В перекладі С. Борщевського також відбуваються суттєві зміни, переважно 

через лексико-граматичні заміни. Однак вони відрізняються за своїм характером 

від попереднього перекладу. Найсуттєвішою є поява противитись невміч дивам, 

яке можна вважати заміною el hombre gris ha acometido 'сіра людина здійснила'. 

Аргументуємо наше бачення трансформації. Воно спирається на те, що 

макрообраз в перекладі побудований на персоніфікації вітрякових крил і, 

відповідно, опис ситуації їхніми очима – противитись невміч дивам. За такого 

сприйняття, дивам може декодуватися, як той самий сірий чоловік, який сміливо 

бореться з вітряками. При цьому конверсивному описі ситуації імплікація на Дон 

Кіхота у контексті сонета прочитується. Перестановка цього мікрообразу в 

середину уривку не порушує його цілісності. Інші трансформації, а саме: заміна 

hace girar на дме, laboriosas на вітрякові, додавання присудка махають є значно 

менш суттєвими і на макрообраз не впливають. Рима і ритм відтворені. Кількість 

складів зменшена на один склад в обох рядках. 

В перекладі Г. Латника негативні наслідки гетерогенних трансформацій 

пов'язані, на нашу думку, насамперед з невмотивованими замінами, які досить 

сильно віддаляють переклад від оригіналу. В перекладі С. Борщевського заміни 

ближчі до оригіналу, тому вплив гетерогенних трансформацій не такий 

негативний.  

Серед гетерогенних трансформацій є частина таких, що зберігають 

мікрообрази, а є інші. Якщо трансформації компенсують одна одну, в першу 

чергу вилучення та додавання, то вони не заважають формуванню образів. Заміни, 

додавання, виправдані контекстом, та вилучення, які не ведуть до втрати 

інформації дозволяють зберегти образ в перекладі. Заміни та додавання, не 
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мотивовані контекстом, здатні модифікувати образи, позначаючись деякою мірою 

і на смислі. Суттєві невмотивовані відхилення від оригіналу ведуть до 

викривлення образів та до втрати смислу. Перестановки в переважній більшості 

забезпечують відтворення синсемантичних образів. 

(ІV) Трансформації, що ведуть до заміни мікрообразів 

Як показує аналіз емпіричного матеріалу, множинні трансформації у своїй 

сукупності можуть вести до заміни мікро- чи макрообразів. Розглянемо приклади: 

1. Defiéndeme, Señor. (El vocativo 

No implica a Nadie. Es sólo una palabra 

De este ejercicio que el desgano labra 

Y que en la tarde del temor escribo). 

[346] 

Спаси мене, о Господи! Нема  

мольби до когось в цих словах, 

благання. 

Їх слабкість підказала в мить вагання, 

я їх пишу, бо душу страх пройма. 

[323, с. 99] 

В перекладі наведеного уривку відбувається настільки багато переплетених 

між собою трансформацій та замін, що за надто деталізованого аналізу можна 

втратити цілісне сприйняття цього макрообразу. Спробуємо прокоментувати 

трансформації так, щоб цього не сталося. Основні лексичні одиниці в перекладі 

збережено. Характерними для уривку є лексико-граматичні трансформації на 

рівні речень, а саме: El vocativo / No implica a Nadie. – Нема /мольби до когось в 

цих словах, благання; el desgano labra – їх слабкість підказала вмить вагання; Y 

que en la tarde del temor escribo – я їх пишу, бо душу страх пройма. Внаслідок 

формується цілісний макрообраз, що описує ту саму ситуацію, що й оригінал. 

Інтерпретація макрообразу на рівні ситуації забезпечує дотримання перекладачем 

норми художності [298; 316]. 

1. No sé por qué en las tardes me 

acompaña 

Este asesino que no he visto nunca.  

[345] 

Хоч я його не знав, та хтозна-звідки 

до мене він приходить мов мара. 

[323, с. 42] 
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У перекладі відбуваються заміни, як лексичні, так і лексико-граматичні, 

додавання та перестановки. Заміна no sé por qué 'не знаю чому' на хоч я його не 

знав веде до заміни мікрообразу; оскільки в сонеті йдеться про вбивцю 

невідомого особисто ліричному герою, то мікрообраз перекладу гармонійно 

вписується в контекст. Заміну обставини часу en las tardes 'по вечорах'ина 

обставину місця хтозна-звідки можна з невеликою часткою умовності також 

вважати такою, що не позначається негативно на макрообразі, оскільки є 

логічним продовженням попереднього мікрообразу.  

В me acompaña este asesino 'мене супроводжує це вбивство' присудок 

'супроводжувати' замінено на приходить, а підмет este asesino – на він; водночас 

відбувається перестановка членів речення, яка забезпечує ритміку рядка. 

Мікрообраз також є логічним розвитком попереднього. Підрядне речення que no 

he visto nunca 'який я ніколи не бачив' замінено на виразніше порівняння мов мара, 

що веде до заміни мікрообразу.  

Внаслідок лексичних замін послідовно відбуваються заміни мікрообразів, що 

сприяє певній модифікації макрообразу. При цьому в перекладі мікрообрази 

складаються в цілісний макрообраз, що увінчується порівнянням. Останнє є 

експлікацією того ж смислу, який несе оригінал. В цьому випадку експлікація 

стає, на наш погляд, фактором збереження смислової структури в умовах 

модифікації структури образної. Риму і ритм відтворено. Кількість складів в 

перекладі зменшена на два склади у першому рядку і на один склад у другому. 

2. Yo no puedo olvidar de qué divino  

rincón del mundo nos llevó tu pura  

voz de amor, ni tu voz de sangre y vino 

cuando eres negra caja de amargura. 

[321, с. 9] 

Я божественний закуток світу не в силі  

забути, де водив нас твій голос любові 

пречистий, як і голос вина, голос 

крові, 

що здригаються ним чорні груди твої 

наболілі. [321, с. 10] 

О. Криштальська вдається в перекладі до складного комплексу 

трансформацій, як лексичних, так і граматичних. Основні лексичні одиниці 

збережені (olvidar – забути, divino – божественний, rincón – закуток, del mundo – 
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світу, tu – твій, voz – голос, de sangre – крові, de vino – вина, llevó – водив, negra – 

чорна). При цьому замінено no puedo на не в силі, вилучено voz de amor. Окремо 

прокоментуємо відтворення останнього мікрообразу тези. З лексичного складу 

мікрообразу збережено лише прикметник negra – чорні. Решта лексичних одиниць 

замінено, що веде фактично до заміни образу, порівняйте: cuando eres negra caja 

de amargura букв. 'коли ти – чорна скриня гіркоти' та у О. Криштальської що 

здригаються ним чорні груди твої наболілі. Виразний метафоричний мікрообраз 

відтворено не менш виразним, хоча і побудованим на іншій лексичній основі. В 

цілому завдяки інтерпретації макрообраз тези на рівні смислу відтворено як 

цілісний і такий, що в ньому витримано норму художності, хоча і деякою мірою 

порушено норму вірності. Рима і ритм відтворені. Кількість складів збільшена на 

два склади у другому та четвертому рядках, на один склад у першому рядку, 

третій рядок відтворено еквілінеарно. 

4. En aquel cielo están el pez, la aurora,  

la balanza, la espada y la cisterna. 

[344] 

Там – шпага, терези і риба дивна,  

водойма є та міститься світання. 

[322, с. 150] 

В оригіналі в описі вечора, який викликає відчуття спокою, частиною 

пейзажу є опис вечірнього неба. В цьому контексті, де безпосередньо названі 

сузір'я el pez (риба), la balanza (терези), la espada декодується як сузір'я Оріону, 

який тримає в руках меч і щит, cisterna – як сузір'я Водолія, який ллє воду з 

посудини, а зірка Aurora – як Венера, яка першою з’являється на вечірньому небі і 

найдовше залишається на ньому перед світанням. Про це можна знайти відмітки у 

словниках символів [302; 313]. 

В перекладі Г. Латника відбуваються заміни, додавання та перестановки. La 

espada відтворено словниковим еквівалентом шпага. En aquel cielo замінено на 

там, що ситуативно відтворює мікрообраз оригіналу і на ньому не позначається. 

До іменника риба додано прикметник дивна, що незначною мірою посилює 

виразність мікрообразу.  

Найбільш суттєвими трансформаціями виявляються заміна La cisterna на 

водойма з додаванням дієслова є, а Aurora – на світання з додаванням дієслова 
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міститься, що не відповідає опису вечірнього зоряного неба. А також 

перестановка, внаслідок якої ці мікрообрази опинилися поруч; їх об’єднує також і 

додавання дієслів. Зазначені трансформації надають їм певної самостійності по 

відношенню до попереднього опису, який вочевидь є описом неба. Відкривається 

можливість сприйняття цих мікрообразів, як компонентів опису вже не неба, а 

землі. За такого сприйняття, коли погляд ліричного героя наче перейшов з 

небесних світил на землю, разом з настанням зорі, навряд чи варто говорити про 

еклектичність макрообразу, про порушення його цілісності. Опис в перекладі 

розвивається у двох частинах і є по-своєму цілісним, однак в перекладі порушено 

норму вірності оригіналові. Хоча образна система зазнала деяких змін, її художня 

цілісність забезпечує відтворення смислу та емоційний вплив на читача 

перекладу, подібний до того, який зазнає читач оригіналу. Рима і ритм відтворені. 

Висловимо припущення, що причиною перестановки мікрообразу водойма є 

необхідність забезпечити риму. Кількість складів зменшена на два у першому 

рядку, другий рядок відтворено еквілінеарно.  

5. Y tú, arriba, en lo alto, verde y frío, 

¡olvídate! y olvida al mundo vano, 

delicado Giocondo, amigo mío. 

[349]  

Вгорі, зелений, спочивай у мирі, 

забудь намарний світ разом зі мною, 

Джокондо сумовитий, друже щирий.  

[326, с. 201] 

В перекладі відбуваються вилучення, заміни, перестановки, Вилучено 

звертання y tú, словосполучення en lo alto, що є семантичним повтором до 

прислівника arriba, прикметник frío зі складу словосполучення verde y frío, а 

olvídate замінюється на спочивай у мирі. Додано словосполучення разом зі мною, 

delicado замінено на сумовитий зі зміною позицій, а (amigo) mío замінено на 

(друже) щирий. У своїй сукупності заміни не змінюють образ у цілому і його 

смисл. Однак не може не привернути увагу морфологічна форма прикметника 

зелений, який, за логікою, має стосуватися вічного співрозмовника, у той час як в 

оригіналі йдеться про холодну і зелену височінь. Дещо затримує увагу і 

синтаксичний зв'язок доданого словосполучення разом зі мною: забудь разом зі 

мною намарний світ чи забудь намарний світ і мене теж. В цьому випадку логіка 
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підказує, що слід приймати перше тлумачення, а питання про те, кого чи чого 

стосується означення зелений залишається для читача відкритим. Ці два випадки 

можна вважати невеличкими "тріщинками" у монолітності образно-смислової 

структури. Рима та ритм збережені. Кількість складів зменшено на один в усіх 

рядках. 

6. Con el mentón caído sobre la mano 

ruda, 

el Pensador se acuerda que es carne de la 

huesa, 

carne fatal, delante del destino desnuda, 

carne que odia la muerte, y tembló de 

belleza. [356] 

Підперши підборіддя грубезною 

рукою, 

Мислитель розуміє, що жде на плоть 

могила, 

що плоть супроти долі є голою, 

слабкою, 

що смерть їй осоружна, бо врода 

полонила. [334, с. 7] 

В перекладі сонета, присвяченого роденівському мислителю [296], 

відбуваються лексико-граматичні заміни та додавання. Заміни Con el mentón caído 

sobre la mano ruda на Підперши підборіддя грубезною рукою та carne que odia la 

muerte на смерть їй осоружна можна вважати конверсивними. (Зауважимо 

одразу, що прикметник осоружний маркований в словнику сучасної української 

мови [305], як розмовний, у той час як в оригіналі вжито стилістично не 

марковане дієслово odiar 'ненавидіти'). Se acuerda замінено на ситуативно 

адекватне розуміє. Зазначені заміни зберігають мікрообрази. Додавання 

прикметника слабкою створює семантичний повтор, незначною мірою 

посилюючи виразність мікрообразу.  

Складнішою є заміна es carne de la huesa, carne fatal на жде на плоть могила. 

Сукупність лексичних одиниць оригіналу замінено в перекладі на іншу 

сукупність, водночас відбувається заміна синтаксичної структури. Внаслідок 

комплексу цих замін сам мікрообраз замінюється, але смисл його – смертність 

людського тіла – зберігається. Складною є також заміна у tembló de belleza букв. 'і 

здригнувся від краси' на бо врода полонила. Заміну синтаксичної структури на 
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конверсивну (лексема врода з додатка стає підметом) і заміну дієслова tembló на 

полонила можна загалом вважати такими, що відтворюють мікрообраз і 

зберігають його смисл – сильне враження від краси. Але заміна сурядного 

сполучника y на сполучник причини бо призводить до зміни змістових зв'язків. В 

оригіналі очевидним є морфологічний зв'язок між se acuerda та tembló, за якого 

обидва присудки відносяться до мислителя. В перекладі морфологічна 

послідовність дієслівних форм не простежується, за синтаксичними показниками 

речення бо врода полонила стосується речення що смерть їй осоружна. Внаслідок 

зміни семантичних зв’язків смисл останнього рядка розпливається, стає 

абстрактним.  

Отже, комплекс лексико-граматичних трансформацій у своїй переважній 

більшості забезпечує дотримання норми вірності оригіналові, однак заміна 

сурядного зв’язку на підрядний причини знижує норму художності та послаблює 

монолітність. Вживання розмовного осоружний порушує стилістичну цілісність 

макрообразу. Про особливості появи стилістично маркованої лексики у поетичних 

творах див. нашу статтю [144, с. 218-226]. Риму і ритм відтворено. Кількість 

складів збільшено на один склад у першому рядку, зменшено на два склади у 

другому рядку і на один у четвертому рядку, третій рядок відтворено 

еквілінеарно.  

У загальних рисах можна визначити кілька закономірностей. На базі 

лексичних одиниць оригіналу через граматичні заміни формується інший 

мікрообраз, не менш виразний, ніж оригінальний, але здатний модифікувати 

смисл. Водночас, на основі інших лексичних одиниць в перекладі може 

утворитися також виразний мікрообраз, який відтворює ситуацію та зберігає 

смисл оригіналу. Низка послідовних замін мікрообразів веде до модифікації або 

заміни макрообразу. При цьому смислове навантаження макрообразу може 

зберігатися або викривлятися, залежно від того, чи зберігався смисл у відтворенні 

мікрообразів. Для оцінки заміни мікро та макрообразів доцільно користуватися 

такими критеріями як норма вірності та норма художності [298; 319]. Дотримання 

норми вірності може супроводжуватися послабленням смислової монолітності 
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сонета і зниженням норми художності. З іншого боку, дотримання норми 

художності на шкоду нормі вірності здатне забезпечувати відтворення смислу.  

Отже, через складність поетичного перекладу перекладачі зазвичай вдаються 

до множинних трансформацій. Їхню дію слід оцінювати з урахуванням кількох 

критеріїв: за масштабом застосування (в межах мікрообразу або макрообразу), за 

силою впливу на відтворення образів (суттєві / несуттєві), за комплексним чи 

одиничним характером дії. Трансформації можуть також бути однотипними чи 

різнотипними. 

Якщо трансформації діють кожна сама по собі, то оцінюється вплив кожної з 

них окремо і їхній сумарний вплив на образ.  

Множинні трансформації вжиті в межах одного мікро- або макрообразу 

можуть здійснювати гомогенний, контроверсний або гетерогенний вплив на 

відтворення образів. Трансформації гомогенного впливу мають спільний вектор 

дії. Вони, в першу чергу, забезпечують цілісне відтворення художнього образу. 

Результатом їх застосування може бути підсилення виразності образу; 

модифікація образу, яка може позначатися і на смислі; створення на основі 

ключових лексем образу відмінного від оригіналу, в якому частково порушена 

норма вірності, але забезпечена норма художності і створення образу, відмінного 

від оригіналу, але несуперечливого і цілісного.  

Трансформації контроверзного типу, тобто з протилежними векторами дії 

компенсують одна одну (вилучення V.S. додавання), або нейтралізують 

(підвищення експресивності V.S. зниження експресивності), або суперечать одна 

одній, що руйнує образ.  

Для множинних трансформацій гетерогенної дії важливо визначити силу 

впливу кожної з них на образ і, відповідно, ієрархію їхньої дії. Результатом 

застосування трансформацій гетерогенної дії може бути порушення внутрішньої 

цілісності образу, оскільки неузгодженість компонентів між собою чинить опір 

цілісній візуалізації мікрообразів. Гетерогенні трансформації можуть призводити 

до заміни образу, яка тягне за собою зміну в смислі.  
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В загальній оцінці трансформацій пріоритетним є критерій збереження 

смислу, що у свою чергу забезпечується відтворенням образів.  

 

Висновки до другого розділу 

З-поміж основних перекладацьких трансформацій найчастішими виявилися 

заміни та перестановки. Вилучення та додавання зустрічаються значно рідше. 

Оскільки у чистому вигляді трансформації зустрічаються дуже рідко, частими є 

множинні трансформації. Вони можуть діяти як в межах мікро-, так і в межах 

макрообразів; бути однотипними чи різнотипними; справляти на образи різний 

вплив. 

З-поміж замін лексичні є більш значущими для перекладу, ніж граматичні, 

що підтверджує провідну роль лексичних одиниць у побудові образів. Лексичні 

заміни можуть здійснювати на образ різновекторний вплив, який визначається за 

співвідношенням семантики вихідної та цільової одиниць. Образ може 

зберігатися в перекладі, модифікуватися або замінюватися. 

Образ зберігається в перекладі, якщо заміна заснована на семантичному 

розвитку або на вживанні контекстуальних відповідників. Він також зберігається, 

але стає конкретнішим, тобто полегшується його візуалізація, якщо ознаки дій або 

предметів позначаються лексичними одиницями з конкретнішим значенням, ніж в 

оригіналі. Якщо вживаються ситуативні відповідники, які унаочнюють образ, то 

така конкретизація підвищує виразність образів. Заміна одиниць оригіналу на 

одиниці з більш загальним значенням веде до послаблення конкретності образу і 

навіть до перетворення конкретного смислу на абстрактне судження. Заміна 

метафоричної ознаки на конкретну збіднює її. Заміни лексичних одиниць на такі, 

що містять сему якості або оцінки, ведуть до посилення виразності. 

Заміна на семантично близькі, але відмінні за значенням, одиниці, 

модифікують образ, що може призводити до модифікації смислу. 

Вживання у перекладі лексики іншої семантики, відмінної від оригінальної, 

веде до заміни образу і навіть зміни смислу, чому може сприяти зміна 

синтаксичних зв'язків між лексичними одиницями.  
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Такі заміни, що ведуть до порушення семантичної сполучуваності 

компонентів мікрообразів, ведуть до порушення його цілісності та ускладнюють 

або навіть унеможливлюють його візуалізацію. 

Граматичні заміни, в першу чергу синтаксичні, не впливають на відтворення 

образів, якщо вони не змінюють змістових зв'язків між лексичними одиницями. 

Вони відіграють важливу роль у забезпеченні ритму та рими. Зміна змістових 

зв'язків внаслідок граматичних замін призводить до модифікації чи зміни смислу. 

Негативний вплив посилюється, якщо граматичні заміни змістового характеру 

взаємодіють з лексичними, які теж здатні модифікувати образ. 

Заміни можуть виступати фактором збереження ритму та рими. Іспанський 

асонанс в переважній більшості передається консонансною римою.  

Заміна стилістично нейтральних лексичних одиниць на стилістично 

марковані призводить до порушення стилістичної цілісності перекладу.  

У перекладі можуть вилучатися різні частини мови, словосполучення, а 

також речення. Якщо вилучення компенсується іншою трансформацією, 

найчастіше додаванням, або вилучення не має оцінної чи якісної семи, тобто не 

втрачається суттєва для мікрообразів інформація, то за таких умов образ в 

перекладі зберігається. Вилучення послаблюють виразність образів, якщо 

вилучається оцінна сема або ознака, важлива для структури мікрообразу. При 

вилученнях образ також може зберігатися або його структура може 

ускладнюватися, коли експліцитна інформація зберігається як імпліцитна. 

Вилучення одиниць, які відіграють провідну роль в образній структурі твору, 

можуть змінювати образ. 

Додавання, які ведуть до експлікації імпліцитної інформації, зберігають 

образ. Додавання, які збагачують мікрообраз деталями, полегшують його 

візуалізацію. Додавання, які створюють або посилюють лексичні, лексико-

семантичні повтори, або додавання епітетів веде до підвищення експресивності 

образів. Додавання також можуть сприяти збереженню ритму і рими в сонеті. 

Перестановки відіграють провідну роль у відтворенні синсемантичних 

образів, в першу чергу рими та ритму.  
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Перестановки підвищують експресивність образів, якщо ведуть до 

ускладнення інтонаційного малюнку речення порівняно з оригіналом, що 

відбувається при інвертованому порядку слів, в тому числі переміщенні 

рематичного наголосу на початок речення, при інтеркаляції або при 

дистанційованому розташуванні тісно пов'язаних між собою слів. Перестановки 

знижують експресивність, коли ведуть до спрощення інтонаційного малюнку 

речення порівняно з оригіналом, тобто інтонаційно-експресивний порядок 

замінюється на нейтральний. 

Перестановки не впливають на образну систему, а відповідно і на смисл, 

якщо відбувається приведення до норм цільової мови (наприклад, перестановка в 

межах словосполучення). Несуттєвими для макрообразу є перестановки місцями 

однорідних мікроообразів.  

До послаблення монолітності сонета призводять перестановки на початку 

антитези, синтезу та розв'язки, оскільки порушується зв'язок цих макрообразів з 

попередніми. Відповідно перестановки на початку тези на монолітності не 

позначаються. 

Множинні трансформації можуть здійснювати гомогенний, контроверзний 

чи гетерогенний вплив на образ. У цих трьох моделях зазвичай частина 

трансформацій забезпечує відтворення мікрообразів. А інша частина впливає на їх 

відтворення.  

У гомогенній моделі трансформації мають спільний вектор дії. Вони можуть: 

а) посилювати або послаблювати виразність образів, б) призводити до 

модифікації, що здатна впливати на смисл, в) створювати образ, відмінний від 

оригіналу, але цілісний.  

У контроверзній моделі трансформації мають протилежний вектор дії. Вони 

можуть компенсувати одна одну, насамперед вилучення та додавання. В інших 

випадках, коли суперечливість між трансформаціями не нейтралізується, 

відбувається модифікація, або навіть викривлення образу, що може позначатися 

на його смислі.  
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У гетерогенній моделі важливо визначати вплив кожної з трансформацій на 

образно-смислову структуру, їхню ієрархію і загальний ефект. Комплекс 

трансформацій гетерогенної дії може призводити до неузгодженості компонентів 

мікрообразу, яка ускладнює його візуалізацію, і, відповідно, до порушення його 

цілісності. Наслідком гетерогенної трансформації може бути заміна образу, яка 

тягне за собою зміну смислу. Позитивно оцінюється такий комплекс 

трансформацій, який забезпечує відтворення образів, здатних зберігати смисл.  
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РОЗДІЛ 3 

ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ В ПЕРЕКЛАДАХ 

СОНЕТІВ 

3.0. 

Щоб виявити закономірності відтворення художнього образу в перекладі 

сонетів, починаючи від вірного відтворення образно-смислової структури до її 

деформації і викривлення ідеї твору, для отримання об'єктивнішої картини, ми 

відібрали сонети різних авторів та переклади, виконані різними перекладачами. 

Відібрані сонети угруповані у п'ять блоків. Кожен сонет супроводжується 

літературознавчим коментарем. У п’яти випадках, після аналізу перекладу ми 

пропонуємо наш власний переклад сонета. Не принижуючи естетичної цінності 

аналізованих перекладів, ми пропонуємо наші власні для ілюстрації положення 

про множинність перекладів; у параграфі 3.5 до аналізу залучені також рукописні 

переклади С. Б. Фокіна та І. М. Шиянової.  

 

3.1. Дотримання норми вірності в перекладі 

Автор сонета – Родольфо Алонсо – відомий аргентинський, поет, есеїст, 

перекладач. Народився у 1934 році в Буенос-Айресі. Антології його поетичних 

творів друкувалися в Бельгії, Іспанії, Мексиці та Колумбії. Він отримав 

Національну поетичну премію за збірку "Конкретна музика" (1994). Лауреат 

премії "Конекс" в галузі поезії (2004). Займає активну громадянську позицію. Він 

оприлюднює свої думки не лише про поезію, але й про сучасний стан літератури, 

культури, політики, в Аргентині, в Латинській Америці, в Європі. Продовжує 

друкувати свої твори.  

Центральним образом сонета El amor público є образ дівчини, в зображенні 

якої виявляється ставлення автора до любові і до життя. 

EL AMOR PÚBLICO 

lejos en la ciudad  

donde nada nuevo puede ocurrir  

ЩИРЕ КОХАННЯ 

далеко в місті 

де усе без переміни 
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mi muchacha vive sus sueños  

o inicia un ágil canto 

 

lejos en la ciudad mi muchacha conversa 

conmigo 

salta conmigo sobre todos los ojos 

bebe en mi copa la luz que he conseguido 

 

mi muchacha está lejos del rencor  

está lejos del miedo  

no conoce más cielo que mis manos  

construye simplemente 

 

ella es de día 

ella asegura el amor da fe de nuestra vida 

mi muchacha es la esperanza del mundo 

 [321, с. 150] 

там дівчина моя замріялась 

а чи свою веде веселу пісню 

 

далеко в місті дівчина моя зі мною 

розмовляє  

з моєї чарки світло п'є  

задивлена у мене 

 

далека дівчина моя від злоби  

далека від боязні  

крім рук моїх вона не знає неба  

і тільки творить 

 

просвітлена як день 

кохання захищає і вселяє віру в 

майбутнє наше 

надія світу дівчина моя [321, с. 151] 

 

У тезі виникає образ дівчини, яка далеко в місті, далеко від ліричного героя 

(lejos en la ciudad) живе своїми мріями (mi muchacha vive sus sueños), співає (o 

inicia un ágil canto), радіє життю. 

В антитезі охарактеризовується спілкування дівчини з ліричним героєм 

(conversa conmigo, salta conmigo, bebe en mi copa). Численні повтори займенників І 

особи (mi, conmigo) підкреслюють близькість стосунків дівчини та ліричного 

героя. 

У синтезі представлений опис дівчини (está lejos del rencor) та тісного її 

зв'язку з ліричним героєм: вона не знає страху (está lejos del miedo), вона не знає 

іншого неба, ніж його руки (no conoce más cielo que mis manos), вона творить 

(construye simplemente). 
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У розв'язці образ дівчини розкривається в її сутності: вона – це день (ella es 

de día), вона стверджує любов (ella asegura el amor), вона дає надію нашому 

життю (da fe de nuestra vida), вона – це надія світу (mi muchacha es la esperanza del 

mundo). 

Специфічною особливістю цього сонета є повна відсутність знаків пунктуації 

в цитованому виданні. Речення визначаються за предикативним ядром із 

залежними від підмета та присудка членами. З формального погляду, кожне 

речення займає окремий рядок. За цими ознаками речення і відповідно рядки в 

тезі, синтезі і розв'язці більш короткі. Речення антитези більш поширені, і рядки 

навіть візуально довші. Тому ритм образів в антитезі дещо уповільнюється. 

Формується цілісна образна система, яка є носієм смислу. Смисл 

утворюється навколо образу дівчини. Життєрадісність, мрійливість, щирість, 

відкритість у ставленні до людей, творчість – це надійна основа віри, надії, 

любові людей.  

У перекладі О. Криштальської в сонеті зберігається образ дівчини. Сонет 

відтворений дуже близько до оригіналу завдяки ретельному добору лексичних 

одиниць. Це можуть бути повні лексичні відповідники: lejos en la ciudad – далеко 

в місті; mi muchacha conversa conmigo – дівчина моя зі мною розмовляє; bebe en 

mi copa la luz – з моєї чарки світло п'є; está lejos del rencor – далека від злоби; lejos 

del miedo – далека від боязні; ella asegura el amor – кохання захищає; mi muchacha 

es la esperanza del mundo – надія світу дівчина моя. Відтворення мікрообразів 

забезпечує вживання дуже близьких за значенням слів та словосполучень: nada 

nuevo puede ocurrir – усе без переміни; vive sus sueños – замріялась; no conoce más 

cielo que mis manos – крім рук моїх вона не знає неба; соnstruye simplemente – 

тільки творить; ella es de día – просвітлена як день.  

Форму також відтворено повністю, але, як і в будь-якому перекладі, навіть 

дуже близькому, є певні відхилення від оригіналу. Так, в макрообразі тези 

замінено ágil canto на весела пісня; це не зовсім точно, але заміна є функціонально 

адекватною.  
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Більш віддаленою від оригіналу є заміна в антитезі задивлена у мене замість 

salta conmigo, вкупі з вилученням sobre todos los ojos. Переклад викликає 

відчуття, що дівчина закохана в ліричного героя, чого немає в оригіналі. 

Вилучається також підрядно-означальне (la luz) que he conseguido – здобуте мною 

(світло). 

В макрообразі розв'язки заміна словосполучення da fe de nuestra vida на 

вселяє віру в майбутнє наше з одного боку є дещо конкретним і водночас 

експресивним за рахунок лексичної конкретизації vida на майбутнє. 

Проте такі заміни не здійснюють помітного впливу на відтворення 

мікрообразів. За винятком мікрообразу задивлена у мене. Але ці відхилення не 

змінюють макрообразів. Вони не змінюють навіть мікрообразів. Тому можна 

стверджувати, що в перекладі відтворюється цілісна образна система.  

Це забезпечує і відтворення смислу оригіналу. Підкреслимо точне 

відтворення словосполучення esperanza del mundo – надія світу, яке є 

кульмінацією смислової структури, її провідної ідеї. Водночас, викликає сумніви 

переклад назви El amor público як Щире кохання. З одного боку, відомо, що назва 

художнього твору має прагматичне навантаження і налаштовує читача на 

сприйняття образно-смислової структури, формує у нього певні очікування. З 

іншого боку, слід зазначити, що сама назва сонета є складною для перекладу 

через свою неоднозначність. Остання створюється прикметником público. У своїх 

перших значеннях прикметник тлумачиться як ′відкритий′, ′очевидний′, ′всім 

відомий′, ′публічний′, ′загальний′ [314, с. 1856]. Зрозуміло, що такі значення мало 

підходять для перекладу назви у поєднанні з іменником кохання. Можна 

припустити, що саме це спонукало перекладачку вжити прикметник щирий. Між 

тим прикметник público має ще й інші значення – ′громадський′, ′суспільний′, 

′загальнонародний′ [314, c. 856]. Відповідно до цього другого значення назва 

твору та його останній рядок поєднуються єдиним смислом, оскільки прикметник 

público і del mundo є семантично однорідними.  
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Спираючись на ці останні значення, ми інтерпретуємо El amor público як 

′загальна любов′, ′любов народу′, ′любов світу′. В такому тлумаченні назва має 

тісний смислової зв'язок з розв'язкою сонета.  

Пропонуємо авторський переклад сонета, який ми зробили з урахуванням 

відхилень, виявлених у наведеному вище аналізі. Хоча не виключаємо, що ми 

припустилися якихось інших хиб. 

 

ЛЮБОВ СВІТУ  

Далеко в місті, 

Де відбутися не може змін 

Моя дівчина живе своїми мріями 

Чи починає жвавий спів 

 

Далеко в місті дівчина спілкується зі мною 

Увагу привертаємо разом 

П'є з мого келиха те світло, видобуте мною 

 

Моїй дівчині чужі злоби звуки 

Вона відвагою дивує 

Не знає неба вищого за мої руки 

Вона лише будує 

 

Вона – це день, 

Несе в собі кохання, дарує істинність життю 

Моя дівчина – це надія світу 

Дозволимо собі висловити припущення, яке стало результатом 

герменевтичного читання та перекладу О. Криштальської. Образ дівчини може 

бути метафоричною персоніфікацією поезії, яка для автора і творчість, і любов, і 

надія. 
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Автор сонета El cuerpo deshabitado – іспанський поет Рафаель Альберті, 

народився у 1902 році в Пуерто-де-Санта-Марія (провінція Кадіс, Іспанія). На 

початку свого життєвого шляху окрім літератури займався ще й живописом. У 

1925 році його перша збірка "Marinero en tierra" ("Моряк на суші") отримала 

Національну премію. З проголошенням Іспанської республіки Альберті активно 

включився в політику. Під час громадянської війни він, як і більшість 

письменників, боровся на боці республіканців. У період з 1939 по 1977 роки жив у 

вигнанні в Аргентині. Рафаель Альберті був останнім представником 

"Покоління 27".  

Його творчості близькі традиції фольклору (збірка "Моряк на суші", 1925), 

сюрреалізму (збірка "Про ангелів", 1929); він пише інтимну лірику, 

антифашистські вірші, соціальну лірику (збірки "Строфи Хуана Панадеро", 1949; 

"Балади та пісні річки Панами", 1954 та інші), цикл "Про живопис" (2 видання, 

1968), мемуари (книги "Загублений гай", 1959; "Пабло Пікассо", 1977), п’єси.  

EL CUERPO DESHABITADO 

Yo te arrojé de mi cuerpo,  

Yo, con un carbón ardiendo. 

- Vete. 

Madrugada. 

La luz, muerta en las esquinas 

Y en las casas. 

Los hombres y las mujeres 

Ya no estaban. 

- Vete. 

Quedó mi cuerpo vacío, 

Negro saco, a la ventana. 

Se fue. 

Se fue, doblando las calles. 

Mi cuerpo anduvo, sin nadie. 

ТІЛО БЕЗ ДУШІ 

Я тебе вирвав з грудей, 

Розпеченим випік залізом. 

Йди геть! 

Ранок настав. 

Світло мерцем полягло у провулках, 

В будинках. 

Мужчини забрали жінок, 

Пішли. Нікого. 

Йди геть! 

Тіло моє залишилось порожнє 

Чорною торбою на підвіконні. 

Ти пішла.  

Ти пішла, зникла в мереживі вулиць. 

Моє тіло самотньо блукало. 
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 [337]  [320, с. 55] 

Аналізований твір належить до сонетів за ознаками, які ми зазначали у 

параграфі 5. Тема сонета – біль від втраченого кохання.  

В макрообразі тези виникає метафоричний образ ліричного героя, який 

вириває із серця свою любов (Yo te arrojé de mi cuerpo, / Yo, con un carbón 

ardiendo. / Vete.). Найбільш вражаючим та емоційно насиченим є імператив. 

Виникає відчуття напруженого емоційного стану ліричного героя. 

В антитезі формується контрастний макрообраз спокійного нічного міста, 

темного, тихого, безлюдного. 

У наступному макрообразі відбувається динамічний синтез внутрішнього та 

зовнішнього світу. Динаміку синтезу надає швидка зміна мікрообразів. Тіло 

ліричного героя залишилося без любові, чорне від суму, наче мішок на підвіконні 

(Quedó mi cuerpo vacío, / Negro saco, a la ventana). Вона пішла (Se fue.)  – Любов? 

Кохана? Основним смисловим елементом, який формується в синтезі є відчуття 
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спустошеності, але водночас і твердого наміру позбутися болю. Цей намір 

виражений в лексичному повторі (Vete).  

У розв'язці виникає метафоричний образ спустошеного тіла ліричного героя, 

яке самотньо блукає містом (Mi cuerpo anduvo sin nadie) і образ любові / кохання, 

яка пішла геть вулицями міста. Макрообрази розв'язки продовжують відчуття 

спустошеності і здійсненого наміру.  

Отже, чотири макрообрази формують цілісну образну систему, що 

розвивається від образу ліричного героя, який рішуче вириває любов із свого 

серця до образів коханої і самого ліричного героя, які пішли вже різними 

шляхами. Додаткову експресію цій системі надає ритм у зміні мікрообразів і сама 

візуальна форма сонета. Довгі, розгорнуті, словесні форми мікрообразів 

чергуються з короткими однослівними. Кожен макрообраз сонета утворює окрему 

строфу. Теза, антитеза, синтез та розв'язка завершуються короткими рядками, в 

які винесено короткі дієслівні форми (Vete і Se fue). 

Смислова система сонета розвивається від напруженого емоційного стану 

ліричного героя до відчуття самотності, яке переростає у відчуття спустошеності і 

водночас рішучості, яка дає звільнення від болю після розриву, але закріплює 

спустошеність і самотність. Специфічне значення для образно-смислової 

структури має словесна форма мікрообразу Se fue. Ця дієслівна форма відповідно 

до узусу іспанської мови вживається в сонеті без займенника-присудка і не 

виражає ознаки роду. В контексті сонета підметом в цих реченнях могло б бути, 

як mi querida (ж.р. – моя кохана), так і mi amor (ч.р. – моя любов). В українському 

перекладі ця двозначність може легко зберігатися завдяки тому, що слова кохана і 

любов відносяться до жіночого роду: Se fue перекладається як Пішла.  

В перекладі В. Харитонова Тіло без душі в тезі образ ′палаючого вугілля′ 

(carbón ardiendo) замінено на образ розпеченого заліза, що можна виправдати 

присутністю останнього в нашому національному менталітеті. ′Моє тіло′ (mi 

cuerpo) замінено на груди, відбувається лексична конкретизація образу. В цілому 

макрообраз збережено. Однак 2 та 3 мікрообрази оригіналу (yo - 1; con un carbón 

ardiendo - 2), виражені відповідно займенником та словосполученням, поєднанні в 
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перекладі в одне розгорнуте двоскладне речення Розпеченим випік залізом. Хоча 

ці трансформації призводять до певних змін, тим не менш вони забезпечують 

цілісність макрообразу, який у свою чергу відтворює відчуття напруженого 

емоційного стану ліричного героя. 

В макрообразі антитези відбуваються значні трансформації. Називне речення 

Madrugada. (період з 12 до 3 години ночі) [314, с. 1415] замінено на Ранок 

настав, що надає йому ознаки процесуальності. І непослідовним стає наступний 

мікрообраз Світло мерцем полягло у провулках, / В будинках. оскільки 

порушується природна зміна дня і ночі. Мікрообраз пустих вулиць (немає ні 

чоловіків, ні жінок), виражений екзистенційним реченням в оригіналі, 

відтворений в перекладі трьома реченнями-мікрообразами. В першому 

мікрообразі невмотивовано з'являється забрали, яке означає активну дію. Ця дія 

розвивається в другому мікрообразі – Пішли. Додавання третього речення передає 

відсутність на вулицях людей – Нікого. Внаслідок проаналізованих 

трансформацій, у першу чергу введення дієслів (настав, полягло, забрали, пішли), 

формується динамічний макрообраз. При уважному читанні в ньому виявляється 

внутрішня суперечливість. По-перше, як ми зазначали, порушено природну зміну 

дня і ночі, а по-друге, виникає запитання: якщо ранок настав, то куди пішли 

мужчини, забравши жінок? Запитання виникає саме собою, оскільки макрообраз 

дуже натуралістичний. Відчуття самотності, яке створювалося в оригіналі описом 

нічного, безлюдного міста, в перекладі не відтворюється. Виникає картинка 

життя, яке не стоїть на місці.  

Макрообраз синтезу відтворюється дуже близько до оригіналу. Однак 

відбувається заміна третьої особи однини Se fue на другу – Ти пішла. Така заміна 

зберігає зв'язок ліричного героя із співрозмовницею, позначений у першому рядку 

сонета, в той час як вжита в оригіналі дієслівна форма вказує на те, що цей зв'язок 

вже перерваний. Основним смисловим компонентом синтезу є самотність 

ліричного героя.  

Макрообраз розв'язки також відтворюється дуже близько до оригіналу. При 

цьому перекладач повторно замінює Se fue на Ти пішла. Заміна doblando las calles 
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на зникла в мереживі вулиць підсилює експресивність мікрообразу. Основним 

смисловим компонентом розв'язки є глибоке відчуття самотності. 

Отже, образна систему відтворено близько до оригіналу. Її висока 

метафоричність певною мірою порушується натуралізмом антитези. Відхиленням 

від оригіналу є збереження в синтезі та розв'язці зверненості сонета до 

співрозмовниці. В цілому збережена і зовнішня, візуальна, форма сонета. 

Основними компонентами смислової структури перекладу є напружений 

емоційний стан ліричного героя, життя, яке не стоїть на місці, глибоке відчуття 

самотності. Якщо в оригіналі останнє посилюється і переростає у спустошеність, 

то в перекладі відтворено лише самотність і її посилення. Тож основні 

компоненти смислу в перекладі послаблено. 

Прокоментуємо додатково відтворення В. Харитоновим антитези. Як ми 

зазначали вище, в порівнянні з оригіналом в ній відбуваються значні зміни. Однак 

спроба прочитати цей сонет очима читача, який не знає оригіналу, показує, що 

викликати відчуття самотності цей макрообраз потенційно здатний. Образ 

Мужчини забрали жінок. Пішли. Нікого. викликає асоціацію 'А я залишився один'. 

Ця частина антитези виявляється більш виразною і вагомою, ніж Ранок настав. 

Світло мерцем полягло у провулках, в будинках і внутрішня суперечливість 

мікрообразів антитези може залишитися непоміченою. 

Отже, в цілому можна вважати, що в перекладі В. Харитонова норму 

художності витримано. 

Пропонуємо авторський переклад сонета, який ми виконали виходячи з 

проведеного аналізу оригіналу та перекладу.  

ТІЛО БЕЗ ДУШІ 

Я вигнав тебе з мого тіла, 

Сам, палаючим вугіллям… 

Йди геть! 

Ніч.  

Згасало світло на розі 

Й темніли вікна у будинках. 
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Ані чоловіків, ані жінок  

На вулицях не видно. 

Йди геть! 

Вона пішла, залишивши моє тіло 

Порожнім, чорним мішком на вікні… 

Вона пішла. 

Пішла, лишаючи позаду вулиці… 

Моє тіло ходило самотньо... 

Сонет Tengo miedo a perder la maravilla належить перу видатного іспанського 

поета Федеріко Гарсія Лорки. Народився поет у 1898 році в місті Фуенте-Вакерос, 

поблизу Гранади. Він належав до покоління іспанських поетів, яке сформувалося 

в 20-ті роки, під час воєнної диктатури Прімо де Рівери, до так званого 

"Покоління 27". Саме постулати "Покоління 27" і лягли в основу переконань, 

формування громадянської та естетичної позиції Ф. Г. Лорки. У своїй поезії автор 

знаходить в метафорах не розумові, а живі, емоційні зв’язки. Він глибоко 

переживає за долю своєї батьківщини, що безумовно знаходить відображення в 

його творах. В 30-ті роки поет очолює пересувний студентський театр "Ла 

Баррака", який ставив п’єси іспанських класиків на вулицях та площах. Тобто 

своєю діяльністю поет намагався створити театр соціального дійства, наблизити 

звичайних людей до мистецтва. Серед творчого доробку автора слід назвати 

збірки "Поет в Нью-Йорку" (1929-1930), "Циганський романсеро" (1924-1927), 

"Пісні" (1921-1924), "Перші пісні" (1922), "Поема про Канте Хондо" (1921), 

"Книга віршів" (1921). 19 серпня 1936 року Ф. Г. Лорка був розстріляний 

франкістами поблизу Гранади. Сонет, який ми аналізуємо, було написано за 

кілька місяців до смерті. 
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[TENGO MIEDO A PERDER LA 

MARAVILLA] 

Tengo miedo a perder la maravilla 

de tus ojos de estatua, y el acento 

que de noche me pone en la mejilla 

la solitaria rosa de tu aliento. 

 

Tengo pena de ser en esta orilla 

tronco sin ramas; y lo que más siento 

es no tener la flor, pulpa o arcilla, 

para el gusano de mi sufrimiento. 

 

Si tú eres el tesoro oculto mío, 

si eres mi cruz y mi dolor mojado, 

si soy el perro de tu señorío, 

 

no me dejes peder lo que he ganado 

y decora las aguas de tu río 

con hojas de mi otoño enajenado. 

 [350] 

СОНЕТ 

 

Я так боюсь, що втрачу срібне диво цих  

зимних, мов у статуї, очей і подих цих  

байдужливих речей, що звіддаля  

впиваюсь ним жадливо. 

 

Я так болю (боли, безвіта іво, 

на березі розмріяних ночей!), 

що хробакові мук моїх — страстей — 

у цвіт чи в плід укритись неможливо. 

 

Як ти — мій скарб, заритий в смерку тінь,  

мій хрест, мій жаль з блакитних 

незабудків, 

а я лиш пес примарних володінь, — 

 

не позбавляй мене хоч тих добутків... 

Прийми в свою безтрепетну бистрінь 

осінній лист моїх безумних смутків. 

[327, с. 306] 

У тезі з’являється образ ліричного героя, який боїться втратити диво очей 

(maravilla de tus ojos) коханої, розу її подиху (la solitaria rosa de tu aliento). 

Виразність мікрообразів посилюється їхнім граматичним оформленням: зміною 

синтаксичних зв’язків між носієм ознаки і означенням (maravilla de tus ojos 

замість tus ojos maravillosos). Смисловий компонент тези виражений експліцитно, 

словосполученням tengo miedo (я боюся). 

В антитезі образ розвивається як уявлення того, що життя його без коханої 

схоже на життя стовбура на березі, у якого немає навіть гілок (en esta orilla tronco 

sin ramas). Метафора розгортається і деталізується: порожнистий стовбур не має 
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ні квіту, ні глинястого ґрунту для коріння (no tener la flor, pulpa, arcilla), нічого, 

чим може поживитися гусінь страждань поета (gusano de mi sufrimiento). 

Смисловим компонентом антитези є жаль ліричного героя бути таким 

порожнистим і неживим, як стовбур. 

Синтез – це ще одна розгорнута метафора, в якій кохана порівнюється зі 

схованим, таємним скарбом (el tesoro oculto mío), з хрестом (mi cruz), з болем, що 

викликає сльози (dolor mojado), а сам ліричний герой – з вірним псом у її 

володіннях (perro de tu señorío). Основним смисловим компонентом синтезу є 

покірливе визнання своєї повної залежності від кохання. 

Метафора, створена в синтезі, отримує свій розвиток у розв’язці: води річки 

коханої (aguas de tu río) і листя вже чужої для неї осені поета (hojas de mi otoño 

enajenado). Поет просить кохану не позбавляти його того, що він має і дозволити 

прикрасити цим листям її життя. В цьому проханні – готовність поета до 

самозречення. 

Отже, в чотирьох макрообразах сонета формується цілісна образна система. 

Структурно образи розвиваються від образів очей і подиху коханої, що їх боїться 

втратити ліричний герой, через образ порожнистого, безплідного стовбура, через 

образ покірливого, вірного пса до образу осіннього листя, яким ліричний герой 

просить кохану прикрасити води її життя.  

Смислова структура сонета формується такими компонентами як: боязнь 

втратити кохану, жаль стати таким порожнистим і неживим, як стовбур, 

покірливе визнання своєї повної залежності від кохання, готовність поета до 

самозречення. 

Сонет насичений лексичними одиницями та словосполученнями, кожний з 

яких окремо є носієм автосемантичного образу. Синтаксична будова речень в 

сонеті не проста: він організований у три складні речення, в яких присутні 

підрядні та сурядні зв’язки, як сполучникові так і безсполучникові. Попри 

складну будову речень мовні одиниці, що є носіями автосемантичних образів, 

з’являються послідовно і формують прозорі і яскраві мікрообрази.  
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Провідним мотивом всього сонета виступає звернення ліричного героя до 

коханої, його готовність до самозречення. В сонеті спостерігається висока 

метафоричність образів, які тісно взаємодіють зі словесною формою. 

У перекладі М. Лукаша в тезі мікрообраз очей коханої відтворений з 

додаванням прикметників срібне, та зимних, які підсилюють його виразність. 

Водночас, через заміну присвійного займенника tus (твоїх) на вказівний цих 

зникає безпосереднє звертання до коханої. Наступні рядки зазнають значних змін. 

Перекладач створює образ подиху байдужливих речей, яким ліричний герой 

впивається жадливо. Мікрообраз подих цих байдужливих речей є відповідником 

до la solitaria rosa de tu aliento; мікрообраз звіддаля впиваюсь ним жадливо є 

додаванням, а мікрообраз el aliento que de noche me pone en la mejilla ('подих, який 

вночі залишає на моїй щоці') вилучено. Мікрообрази, створені в перекладі, не 

передають оригінальних, але є дуже гармонійними і поєднуються в цілісний 

макрообраз тези. Смисловий компонент тези виражений експліцитно – боюся 

втратити.  

В антитезі образ порожнистого стовбура замінено на безвіту іву. Образ 

відсутності у стовбура квіту, плоду, глинястого ґрунту для коріння, всього, чим 

може поживитися гусінь страждань поета в перекладі відтворений з деякими 

трансформаціями. Він модифікується за рахунок лексичної заміни плід замість 

pulpa, вилучення arcilla, додавання страстей. І хоча образ іви, у якої немає гілля, 

передає образ оригіналу – стовбур без гілля, – його можна вважати певною 

ознакою одомашнення перекладу. Попри коментовані трансформації збережено 

гармонійне поєднання елементів макрообразу антитези і його цілісність. 

Смисловим компонентом антитези виступає, як і в оригіналі, жаль поета бути 

таким порожнистим, як стовбур. 

У синтезі, мікрообраз tesoro oculto mío відтворено як скарб, заритий в смерку 

тінь, у якому прикметник oculto замінено на дієприкметниковий зворот. 

Мікрообраз mi dolor mojado замінюється на мій жаль з блакитних незабудків, 

тобто мікрообраз болю замінено в перекладі повністю. Мікрообраз вірного пса у 

володіннях коханої відтворюється з додаванням прикметника примарних. Хоча 
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мікрообрази синтезу зазнають у перекладі трансформацій, іноді досить значних, 

вони утворюють цілісний макрообраз. Смисловим компонентом синтезу в 

перекладі, як і в оригіналі, є покірливе визнання своєї повної залежності від 

кохання, який на емоційному рівні підсилено, передусім за рахунок додавань. 

У розв’язці образ води річки коханої передається як бистрінь, листя вже 

чужої для неї осені поета – як осінній лист його смутків. Лексичні заміни 

бистрінь замість aguas de tu río, безумних смутків замість enajenado та додавання 

безтрепетну, які здійснюються вкупі з граматичними трансформаціями, дещо 

модифікують образ у порівнянні з оригіналом, однак не позбавляють його 

гармонійності і цілісності. Основним смисловим компонентом розв’язки є 

прохання не дати втратити те, що має ліричний герой. Це прохання передається 

експресивніше ‒ не позбавляй, через що в ньому не міститься готовності до 

самозречення. 

Отже, образна система в перекладі зберігає майже всі основні компоненти, а 

саме: образи очей коханої, неживого дерева, скарбу, хреста, болю, вірного пса, 

річки, осіннього листя. Слід зазначити, що в переважній більшості збережені 

образи відтворюються з певними модифікаціями в тому числі з одомашненням 

перекладу, емоційним підсиленням, через лексичні та граматичні трансформації. 

Попри такі зміни цілісність та гармонійність образної системи збережено.  

Смислова структура перекладу містить ті самі смислові компоненти, що і 

смислова структура оригіналу, а саме: боязнь втратити кохану, жаль ліричного 

героя стати порожнистим, як стовбур, визнання своєї залежності від кохання, 

прохання не позбавляти його того, що він має. Завершення смислової структури в 

перекладі менш вагоме, ніж в оригіналі, за рахунок не відтворення такого 

компоненту, як готовність до самозречення. Водночас, відтворення мікрообразів з 

підвищеною, у порівнянні з оригіналом, емоційною напруженістю, компенсує цю 

втрату. 

Крім того, зазначимо, деякі трансформації, які краще відчутні в масштабах 

цілого сонета. Через кількаразове вилучення присвійного займенника tu (твій) або 

його заміна на вказівний цих зникає безпосередня спрямованість до коханої. В 
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оригіналі вона присутня з перших рядків, а в перекладі з’являється лише в 

синтезі. Семантику відчуженості, яка має останнє слово в оригіналі – enajenado, в 

перекладі перенесено в перші рядки байдужливих, звіддаля. На тлі такої 

відчуженості у першій половині сонета звертання до коханої в розв’язці – не 

позбавляй звучить дуже емоційно, як благання. Попри усі ці індивідуальні 

перекладацькі рішення образна та смислова системи в перекладі є цілісними і 

гармонійними, сонет сприймається, як емоційно насичений, естетичний твір. І 

навіть елемент одомашнення іва звучить в ньому природно. 

Проведений аналіз показав, що створення в перекладі естетичного, цілісного 

художнього твору залежить, в першу чергу, від відтворення його образної 

структури. Точне відтворення мікрообразів та їх поєднання у макрообрази 

відповідно до оригіналу стає основою для збереження смислової структури твору.  

У свою чергу відтворення образної структури залежить від точного 

відтворення словесної форми мікро- та макрообразів. Передача словесної форми 

забезпечується ретельним добором лексичних та граматичних відповідників.  

У перекладі можуть спостерігатися вилучення, додавання, заміни. Вони 

оцінюються залежно від впливу, який здійснюють на мікро- та макрообрази. 

Припустимими можна вважати певні модифікації мікрообразів або незначне 

одомашнення, якщо вони зберігають функцію образу та його виразність, а також 

не вносять дисгармонію у твір. 

Гармонійність образної структури зберігається і в тих випадках, коли через 

граматичні трансформації виразність мікрообразів посилюється або 

послаблюється. Елементом дисонансу може бути поява натуралістичних 

мікрообразів у метафоричній в цілому образній системі твору. Подібні порушення 

метафоричності за умови збереження самого мікрообразу не впливають негативно 

на смислову структуру. 

Сонети з високим ступенем метафоричності та інтуїтивності вимагають 

багаторазового проникнення у смислову структуру твору і достатньо повного її 

відтворення в перекладі. 
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3.2. Перетворення образної структури з конкретно-чуттєвої на 

абстрактно-чуттєву 

Автор сонета Los sueños malos – видатний іспанський поет "Покоління 1898 

року", драматург, есеїст Антоніо Мачадо. Народився він у 1875 році в місті 

Севільї в родині професорів, з давніми філологічними традиціями. У 1883 році 

Антоніо Мачадо вступив до Вільного інституту освіти, а пізніше перевівся до 

Сан-Ісідро, де дуже зацікавився вивченням філософії. Поет багато викладав у 

різних провінціях Іспанії, а в 1932 році – в Мадриді. З 1902 року починає активно 

публікувати свої перші праці в різних літературних виданнях. З 1927 року – член 

іспанської Королівської академії. У 1939 році він був змушений покинути 

Іспанію, пішки перетнув кордон із Францією. І менше ніж через місяць помер.  

У творчості Антоніо Мачадо виявляється його глибока філософська ерудиція. 

На його ліриці позначилися ідеї видатних філософів першої третини ХХ століття, 

особливо ті, що знаходилися у сфері естетичного. Його поезія – це пошук того, 

що допомогло б людині подолати страх смерті, подолати сумнів у осмисленні 

життя. В ній смисл переважає над образністю, ритмом. 

Сонет, який ми аналізуємо, входить до збірки "Самотність", надрукованої у 

1903 році. Він відбиває сприйняття автором оточуючої дійсності, як кошмарного 

сну. Тема позначена в назві сонета "Los sueños malos" – "Погані сни". 

LOS SUEÑOS MALOS 

Está la plaza sombría; 

muere el día. 

Suenan lejos las campanas. 

De balcones y ventanas 

se iluminan las vidrieras, 

con reflejos mortecinos, 

como huesos blanquecinos 

y borrosas calaveras. 

En toda la tarde brilla 

ПОГАНИЙ СОН 

Все на площі затихає; 

тихо день вмирає. 

Десь лунають дзвони. 

А на вікнах і балконах 

ніби грають вітражами 

мертві відблиски різкі, 

наче мертвого кістки 

зі страшними черепами. 

В цього вечора в очах 
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Una luz de pesadilla. 

Está el sol en el ocaso. 

Suena el eco de mi paso. 

— ¿Eres tú? Ya te esperaba... 

— No eras tú a quien yo buscaba. 

[354] 

бачу жах. 

День до заходу прямує. 

Тільки власні кроки чую.  

— Це ти? Я давно тут чекаю… 

— Я зовсім не тебе шукаю. 

[331, с.21] 

Тезу сонета утворює образ нічного міста, який є вихідним пунктом в описі 

ліричної ситуації. На площі сутінки, вмирає день (Está la plaza sombría; muere el 

día), десь вдалині дзвонять дзвони (Suenan lejos las campanas). В цих трьох рядках 

створено образ вечірнього міста. Далекі дзвони розширюють просторові рамки 

міського пейзажу і надають йому присмаку загадковості, таємничості. Сутінки, 

безмежність простору викликають відчуття легкого суму, який посилюється 

метафоричним образом вмираючого дня. Починають з’являтися перші 

компоненти смислової структури сонета: безмежність простору, сутінкова 

таємничість, легкий сум.  

Опис вечірнього міста проходить крізь призму внутрішнього світу ліричного 

героя. І його сприйняття вечірнього міста утворює макрообраз антитези. 

Відблиски вмираючого сонця на склі вікон та балконів нагадують білуваті кістки і 

обриси черепів (Se iluminаn las vidrieras, con reflejos mortecinos, como huesos 

blanquecinos y borrosas calaveras). В цих образах відображається індивідуальне 

світосприйняття ліричного героя, як протиставлення реальному світові. В образі 

міста з’являються виразні ознаки смерті. Легкий сум, що з’являється на початку 

сонета, доповнюється цими новими компонентами смислу і переростає у жаль та 

тугу.  

У наступному катрені, синтезі, увесь вечірній міський пейзаж овіяно 

кошмарними снами, які стали частиною денного життя ліричного героя (En toda 

la tarde brilla una luz de pesadilla). Образ рesadilla –– це нічні кошмари, які 

переслідують ліричного героя наяву і яких неможливо позбутись. Образ створює 

відчуття смутку та безвиході. Згадка про кошмарний сон (рesadilla) розкриває 

тему, задану назвою твору (Los sueños malos). Причому множина, вжита у назві, 
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вказує на повторюваність, на те, що кошмар постійний. Для наступного 

мікрообразу у цьому ж катрені згадується відлуння кроків (suena el eco de mi 

paso), характерним є саме відлуння, що виникає як у порожньому, безлюдному 

місці. Відлуння кроків та захід сонця (Está el sol en el ocaso) створюють у сонеті 

ефект безлюддя та самотності. Відбувається синтез реальності та її відбиття в 

душі ліричного героя. Смисловими компонентами у катрені виступають смуток, 

безвихідь, безлюддя, самотність. 

Розв’язка укладається в два рядки. Після опису міста – короткий діалог. У 

репліках звертання відчувається очікування, сподівання (¿Eres tú? Ya te 

esperaba...), а у відповіді невідомого співрозмовника – неможливість здійснення 

сподівання (No eras tú a quien yo buscaba). Смисловими компонентами розв’язки 

є: очікування, сподівання та неможливість здійснення цього сподівання.  

Образна система розвивається від образу тихого міста в сутінках, через 

образи скелетів, що їх нагадують відблиски сонця на вікнах та балконах, до 

вираженого експліцитно образу кошмарних снів та до образів двох 

співрозмовників, що постають за репліками діалогу. Отже, всі мікрообрази сонета 

працюють на формування єдиного цілісного образу: самотність ліричного героя. 

Тісно пов’язана з образною і смислова структура твору. Опис міста – це 

просторова основа, яка формує легкий сум і загадковість. Вони переходять у 

смуток і жаль в антитезі та переростають у самотність в синтезі. Смислова 

структура завершується неможливістю здійснення очікувань та сподівань, 

неможливістю розірвати кошмар.  

Отже, образно-смислова структура сонета А. Мачадо "Los sueños malos" є 

цілісною, гармонійною, органічно завершеною.  

У тезі перекладу відтворено образ вечірнього міста, площі, вмираючого дня, 

дзвонів. Однак мікрообрази модифікуються. Через заміну дієслова стану está 

(sombría) на дієслово затихає і додавання займенника все формується інший, 

динамічніший образ, з процесуальними ознаками. В мікрообразі вмираючого дня 

додавання прислівника тихо в значенні 'повільно' надає руху, який присутній у 

попередньому мікрообразі, додаткової процесуальної характеристики. Важливою 
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ознакою для образу далеких дзвонів в оригіналі є віддаленість (lejos). В перекладі 

її замінено на ознаку просторової невизначеності – десь. Отже, через зазначені 

трансформації формується макрообраз вечірнього міста, де все денне життя міста 

затихає і воно готується до нічного сну. Смислові компоненти тези – безмежність 

простору, сутінкова таємничість та легкий сум – в перекладі зникають, натомість 

залишається лише фон міського пейзажу.  

У макрообразі антитези в розгорнутому образі відблисків на склі вікон та 

балконів, що нагадують кістки та черепи, відбуваються множинні зміни. Замість 

експресивно нейтрального дієслова se iluminan (las vidrieras) з’являється дієслово 

грають, вжите в переносному значені – грають відблиски [314]. Крім того, 

змінено і нормативне для дієслова грати у цьому значенні керування додатком 

(грають вітражами замість грають у вітражах). Завдяки заміні дієслова та 

граматичним замінам виникає життєрадісний персоніфікований образ – 

відблисків вечірнього сонця, які грають вітражами. В перекладі vidriera – рама зі 

склом – передається як вітражі. Важко уявити, щоб відблиски вечірнього сонця 

на кольорових вітражах могли нагадувати кістки та черепи. Це внутрішнє 

протиріччя посилюється також опозицією означень: з одного боку, відблиски – 

різкі, а з іншого, – мертві. Далі речення синтаксично структурується у такий 

спосіб, що образ руйнується. Відблиски порівнюються з черепами та кістками: 

вони грають вітражами наче мертвого кістки зі страшними черепами. Додавання 

ніби означає невпевненість та невизначеність. Отже, персоніфікація, додавання, 

заміни та зміни у синтаксичній структурі формують внутрішньо суперечливий, 

фрагментарний та розмитий мікрообраз. Замість конкретно-чуттєвого образу 

оригіналу формується абстрактно-чуттєвий, який можна уявити лише приблизно, 

тобто він погано візуалізується. Через внутрішню суперечливість макрообразу 

смислові компоненти оригіналу жаль та туга присутні в перекладі лише 

умоглядно.  

В синтезі від образу кошмарних снів, що пронизують весь вечір, в перекладі 

зберігається лише відповідник вечір (tarde), остання частина речення повністю 

замінена. Ключовий іменник рesadilla, який перегукується з назвою, у перекладі 
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вилучено В цього вечора в очах бачу жах. В перекладі формується інший образ: 

персоніфікованого наляканого вечора із жахом в очах. Особова форма дієслова 

бачу вказує на те, що ліричний герой спостерігає очі наляканого вечора, ніби той 

знаходиться навпроти нього. Мікрообраз заходу сонця (Está el sol en el ocaso) в 

перекладі стає персоніфікованим – День до заходу прямує. Речення буття замінено 

на речення з динамікою, рухом. У мікрообразі відлуння кроків (Suena el eco de mi 

paso), дієслово sonar замінюється на дієслово чую. Повторне вживання дієслів у 

першій особі однини означає присутність ліричного героя в описуваному ним 

пейзажі.  

Отже, у відтворенні цих трьох мікрообразів через персоніфікацію, заміну, 

вилучення та додавання відбулася заміна образів. Замість синтезу відбувається 

віддалення міського пейзажу та ліричного героя і навіть їх протиставлення. 

Смисловим елементом синтезу є відстороненість героя від життя міста, його 

відчуженість. 

У розв’язці вживання дієслів шукати та чекати у теперішньому часі змінює 

часовий план. Вилучено прислівник ya – уже. Додано прислівники зовсім, давно, 

тут. Зовсім лише частково відтворює видільну конструкцію іспанської мови no 

eras tú a quien yo buscaba. Давно підсилює напругу від очікування. Тут вказує на 

присутність у певному конкретному місці. В наслідок усіх цих трансформацій 

відбулося значне викривлення останнього мікрообразу сонета.  

Смислова структура в розв'язці так само передає очікування, сподівання та 

неможливість здійснення цього сподівання, але їх значення модифіковані. Через 

порушення смислової структури синтезу, це вже інше очікування та сподівання, 

інша неможливість їх здійснення.  

Отже, образна структура перекладу характеризується тим, що два світи – світ 

поета та об’єктивний світ – існують окремо. Синтез не відбувається. В оригіналі 

ключовим є те, що ліричний герой бачить вечірнє місто крізь призму кошмарних 

снів, що переслідують його. В перекладі вечірнє місто існує відокремлено від 

внутрішнього світу ліричного героя. Персоніфікації, додавання, множинні 
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лексичні та граматичні заміни, вилучення, зміна часових планів, створюють в 

перекладі низку динамічних, дієвих, рухомих, наближених до реальності образів.  

Смислові компоненти перекладу відрізняються від компонентів, що 

утворюють смислову структуру оригіналу. Переклад просякнутий реалістичністю, 

динамікою, рухом, дієвістю, невпевненістю, відстороненістю. Всі ці смислові 

компоненти не складають єдиної смислової системи, а утворюють два окремих 

смислових блока. Перекладу властиві внутрішня суперечливість, фрагментарність 

та розмитість.  

Отже, в перекладі, на відміну від оригіналу, немає монолітності, цілісності 

образно-смислової структури. Якщо у А. Мачадо основна ідея полягає в тому, що 

все його життя – це кошмарний сон, то від образів, створених в перекладі 

О. Куpченко, виникає відчуття того, що кошмарний сон – це стан, що переживає 

ліричний герой саме зараз. Множинні лексичні та граматичні трансформації 

привели до зміни образної та смислової структури твору.  

Пропонуємо авторський варіант перекладу, який ми виконали, враховуючи 

попередній аналіз. 

ПОГАНІ СНИ 

На площі тінь,  

Згасає день. 

Лунають дзвони вдалині. 

Балконів й вікон  

Скло блищить. 

На ньому відображень мертвих слід. 

Неначе кісток білих тінь 

Та черепів нечіткий вид. 

Весь вечір сповнений яскравим, 

Непевним світлом від кошмару. 

Вечірнє сонце на ніч сходить; 

Відлуння кроків звуки ронить. 

– Це ти? Тебе уже чекаю. 
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– Ні, ти не той, кого шукаю. 

Сонет "Nubes" написано всесвітньовідомим аргентинським прозаїком, 

поетом та публіцистом Хорхе Луїсом Борхесом. Автор народився у 1899 році в 

Буенос-Айресі. Творчість Борхеса вражає авторською ерудицією, глибиною 

бачення, філософськими роздумами, парадоксальністю та свободою поводження з 

історичною та культурною традицією. Як зазначає І. Тертерян, в ультраїстських 

маніфестах, які укладали Борхес та його товариші, метафора проголошувалася 

першоосновою та метою поезії. На початку творчості поета метафора 

народжувалася від дивовижної подібності предметам. Пізніше, виникла інша 

метафоричність – не візуальна, а інтелектуальна, не конкретна, а абстрактна. 

Метафорами стали не образи, не рядки, а твір в цілому [187, с. 6].  

Сонет, який ми аналізуємо, входить до збірки "Змовники" (1985). Він 

відповідає усім формальним та композиційним характеристикам жанру. Тема 

сонета – мінливість хмар, яка асоціюється із швидкоплинністю самого життя. 

NUBES 

No habrá una sola cosa que no sea 

una nube. Lo son las catedrales 

de vasta piedra y bíblicos cristales 

que el tiempo allanará. Lo es la Odisea. 

Que cambia como el mar. Algo hay 

distinto 

cada vez que la abrimos. El reflejo 

de tu cara ya es otro en el espejo 

y el día es un dudoso laberinto. 

Somos los que se van. La numerosa 

nube que se deshace en el poniente 

es nuestra imagen. Incesantemente 

la rosa se convierte en otra rosa. 

Eres nube. Eres mar, eres olvido. 

ХМАРИ 

Немає речі жодної, щоб нею 

Хмарина не здавалась. Хоча би хмари 

із грубого каміння, з вітражами, 

що нищить час.Чи взяти «Одиссею» -  

мінливу, наче море, бо відмінна 

вона щоразу в чомусь. Лиця наші, 

у дзеркалах відбиті, вже інакші, 

і лабіринт химерний – кожна днина. 

Ми ті, хто йдуть. Хмарина, що направду 

в західну розпадається годину,  –  

ось образ наш. Троянда без упину 

на іншу обертається троянду. 

Ти море, і хмарина, й забуття. 

І все, що втратив ти без вороття. 
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Eres también aquello que has perdido. 

[341] 

 [323. с. 152] 

ХМАРИ 

Не буде речі жодної, що з неї 

Не стала б хмара. Катедральний храм 

З широких брил, 

Біблійність шиб і рам –  

Усе зрівняє час. І «Одіссея» 

Мінлива, наче море. Щось нове 

У ній щоразу бачимо. Незнане 

Чиєсь лице на тебе з люстра гляне, 

Й непевним лабіринтом день пливе. 

Ми, ті, що проминаємо. Безкрая 

На обрії мов хмара розтає –  

Оце наш образ. Іншою стає 

Й сама себе троянда не впізнає.  

Ти – це хмарина, море забуття 

І те, що загубив без вороття…  

 [324, с. 136] 

У тезі виникає образ хмари, як такої, що уособлює в собі всі земні речі (No 

habrá una sola cosa que no sea una nube). Це і велетенські собори (catedrales de 

vasta piedra), і скло храмів (bíblicos cristales), і "Одіссея" (la Odisea), яка постійно 

змінюється (Que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos). 

Смисловими компонентами тези виступають величність і змінюваність речей, 

плинність часу. 

В антитезі розгортається ознака мінливості: відображення твого обличчя в 

дзеркалі щоразу інше (El reflejo de tu cara es otro en el espejo), день схожий на 

примарний лабіринт (el día es un dudoso laberinto). Смисловий компонент 

антитези – поширення простору, мінливості, плинності часу з світу речей на світ 

людей.  

У макрообразі синтезу – образи людей, поколінь, що змінюють одне одне 

(Somos los que se van, nuestra imagen) та троянд, що народжуються і вмирають (la 

rosa se convierte en otra rosa) порівнюються з образом численної хмари (La 

numerosa nube). Образ парадоксальний, він метафорично поєднує в собі 

численність (людей, троянд) і водночас цілісність. В синтезі зберігається 
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смисловий компонент плинності часу, який з’явився в тезі, і додається смисловий 

елемент неподільності світу.  

У розв’язці з’являється образ людини, яка порівнюється з хмарою (Eres 

nube), з морем (Eres mar), з забуттям (eres olvido), з усім тим, що втрачено (Eres 

también aquello que has perdido). Форми другої особи однини, вжиті в 

узагальненому значенні, вказують на те, що це порівняння стосується кожної 

людини. Смисловий компонент розв’язки: кожна окрема людина є частиною 

цього мінливого світу.  

Отже, в чотирьох макрообразах формується цілісна образна система, 

стрижнем якої є образ хмари. Автор бачить світ, як хмари, що рухаються, 

з’являються, зникають; світ людей і речей як одну численну хмару і кожну окрему 

людину як частку цієї хмари. 

Смислова структура оригіналу розвивається від величності, змінюваності 

речей та плинності часу, через поширення мінливості та плинності у світ людей, 

до цілісної неподільності двох світів: людей та речей. 

Характерною для сонета є конкретна лексика, яка позначає предмети та 

людей. В синтаксичному відношенні основною формою речень є речення 

тотожності з іменним присудком в теперішньому часі. В значній частині з них 

предмети та люди ототожнюються з хмарами. Така синтаксична будова надає 

кожному окремому мікрообразу особливої вагомості. Дієслово в майбутньому 

часі на початку (el tiempo allanará) і в перфектному минулому в кінці сонета (has 

perdido) поширюють образ хмари і на те, що було, і на прийдешнє.  

З автосемантичними образами взаємодіє і такий синсемантичний образ як 

енжамбеман. Його неодноразове вживання надає інтонаційної напруженості 

твору, що посилює зв'язок між мікрообразами.  

В перекладі І. Качуровського в тезі відтворено основні лексичні компоненти: 

хмара, катедральний храм, біблійність шиб і рам, мінлива "Одиссея". Однак 

зв’язки між мікрообразами змінено, переважно через граматичні трансформації. В 

першому реченні заперечна частка не у поєднанні з дієсловом у майбутньому часі 

буде та з дієсловом в умовному способі стала б, а також займенник жодної у 
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постпозиції надають завершеності та категоричності тверджень про те, що кожна 

річ перетвориться на хмару. Мікрообрази другого речення граматично не 

пов’язані з початком тези, на відміну від оригіналу. Вони виникають окремо, і 

тільки остання частина речення – усе зрівняє час – поєднує їх з першим 

мікрообразом і додатково підсилює категоричність його твердження, завдяки 

додаванню займенника усе. Образ Одиссеї, останній в тезі, приєднаний до 

попередніх сполучником і та оформлений у два речення. Парцеляція і сполучник 

сурядності ставлять образ Одиссеї в один ряд з образом собору та біблійних шиб і 

рам. Тим самим оцінка усе зрівняє час має переноситися і на Одиссею. Однак 

перекладач дуже близько до оригіналу відтворює характеристику Одиссеї Щось 

нове у ній щоразу бачимо. Виникає протиріччя між образом мінливості і 

оновлюваності Одиссеї та попередніми образами, про які стверджується, що вони 

неминуче зникнуть. 

Зазначимо, що в цих попередніх мікрообразах є внутрішня неузгодженість. 

Слово брила (безформний шматок каменю) не узгоджується з уявленням про те, 

що з таких безформних шматків може бути побудований собор. Побутовість 

словосполучення шиб і рам не поєднується органічно з ознакою біблійності. 

Суттєвим в перекладі є не відтворення функцій предикативного займенника 

lo. Його повторюване вживання виражає ототожнення кожного предмета з 

хмарою і водночас забезпечує поєднання мікрообразів у цілісний макрообраз 

тези. Через усі проаналізовані трансформації змінюється і смисловий компонент 

тези в перекладі: замість мінливості предметів стверджується їх неминуче 

зникнення, і водночас мінливість Одиссеї.  

В антитезі основні лексичні одиниці збережено: лице, люстро, лабіринт, 

день. Мікрообраз дня, який порівнюється з лабіринтом відтворено дуже близько 

до оригіналу. Водночас мікрообраз відображення в дзеркалі значно змінено. 

Заміна tu (твоє) на чиєсь, відтворення присудка es otro як гляне і додавання 

означення незнане створюють мікрообраз непізнаваного відображення в дзеркалі 

якоїсь людини. Смислові компоненти антитези відрізняються від оригінальних: 
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мінливість та плинність замінюються в перекладі на непізнаванність (обличчя) і 

примарність (дня). 

В синтезі основні лексичні одиниці також відтворено: хмара, наш образ, 

троянда. Вдало передано мікрообраз Somos los que se van – Ми ті, що 

проминаємо. Натомість не зовсім вдало відтворено образ численної хмари, через 

не конвенційне граматичне оформлення речення. А образ троянди значно 

змінений: предикативна ознака se convierte en otra (rosa) замінено на іншою стає; 

прислівник incesantemente (постійно, весь час) – вилучено; додано немотивоване 

оригіналом речення сама себе не впізнає. Виникає образ рози, яка змінюється: не 

впізнає себе. Так, конкретно-чуттєвий образ оригіналу стає абстрактно-чуттєвим, 

не піддається чіткій візуалізації. Мікрообрази синтезу, як і в оригіналі, оформлені 

в перекладі трьома граматично не пов’язаними між собою окремими реченнями. 

Семантичною основою їх поєднання у цілісний макрообраз синтезу виступає в 

оригіналі мотив змінюваності поколінь людей і речей. В перекладі цей мотив 

зберігається лише в двох перших мікрообразах і радикально модифікується в 

останньому. На основі такої образної структури синтезу виникають смислові 

компоненти змінюваності, зникнення, непізнаваності.  

У розв'язці майже всі лексичні одиниці є точними відповідниками 

оригінальних: хмарина, море, забуття, те, що загубив. Це дозволяє говорити про 

вірне в цілому відтворення макрообразу розв’язки: порівняння людини з хмарою, 

з морем, забуттям, з усім, що втрачено. Порівняння оформлюються як однорідні 

предикативи, у той час як в оригіналі повторення дієслова-зв’язки при кожному 

порівнянні надає їм форми речень і, відповідно, підсилює вагомість і виразність 

кожного з них. Суттєвим є також те, що в оригіналі перше порівняння оформлене 

окремим реченням Eres nube. – Ти – хмара. Воно задає смисловий розвиток усій 

низці порівнянь. Через порушення синтаксичного оформлення лексичних одиниць 

в перекладі смисловим компонентом стає розмаїття властивостей людини.  

Отже, в образній системі відбувається модифікація мікрообразів. Через те, 

що значна частина мікрообразів містить внутрішню суперечливість, немає 

порівняння з хмарами усіх предметів та людей, порушується зв’язок між 
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макрообразами. Сам образ хмари з’являється в перекладі на початку сонета і в 

кінці, в той час як в оригіналі цей образ проходить через весь твір стрижнем, 

навколо якого структуруються усі інші образи.  

Відповідно і смислова структура твору зазнає змін в перекладі. Вона 

розвивається від неминучості зникнення речей, їх непізнаваності, примарності, 

через змінюваність, зникнення, повторний мотив неподільності та непізнаваності 

до розмаїття властивостей в людині. Ідея плинності світу речей та людей 

замінюється в перекладі на дві окремі ідеї: неминущого зникнення речей та 

розмаїття властивостей в людині. 

В перекладі С. Борщевського в тезі так само виникає образ хмари, яка вбирає 

в себе весь світ – Немає речі жодної, щоб нею хмарина не здавалась. Цьому 

сприяє в першу чергу ретельний добір лексичних відповідників. Макрообраз 

собору, який в оригіналі порівнюється з хмарою, в перекладі передається 

образом-уявою з високою метафоричністю – хмари із грубого каміння з 

вітражами. Внутрішньо гармонійні мікрообрази поєднуються між собою завдяки 

граматичним трансформаціям хоча б, чи взяти, що відтворює той зв'язок, який в 

оригіналі створюється завдяки повтору предикативного lo. В макрообразі Хоча би 

хмари із грубого каміння, з вітражами, що нищить час відбувається семантична 

конверсія, яка полягає у тому, що не речі порівнюються з хмарами, як в оригіналі, 

а навпаки, хмари ототожнюються з речами. Проте такі трансформації суттєво не 

впливають на образну систему, оскільки зберігаються усі компоненти 

мікрообразів. Смислові компоненти тези: величність речей, їхня мінливість.  

У макрообразі антитези мікрообрази зберігаються за рахунок збереження 

лексичних одиниць: лиця, дзеркала, днина. Разом з тим, граматичні трансформації 

надають додаткових відтінків: заміна займенника ІІ особи однини tú на І особу 

множини наші; заміна однини іменників лице, дзеркало на множину вносять 

елемент узагальненості. Вживання більш експресивної лексики днина підвищує 

виразність образу антитези. Смисловий компонент антитези: щоденна мінливість 

світу. 
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Мікрообрази синтезу в перекладі відтворено. Образи людей, що йдуть, і 

троянди, що на іншу обертається, відтворені дуже точно до оригіналу. Хмару, що 

розпадається, як образ людей, також відтворено. Відтворена і функція цього 

образу. Але втрачена оригінальна метафоричність, яка створюється в оригіналі 

прикметником numerosa (nube). Підкреслимо, що це високохудожня авторська 

метафора, яку складно відтворити в перекладі. Однак зазначимо і те, що 

перекладач створив в тезі більш метафоричний мікрообраз, ніж в оригіналі – 

храму з грубого каміння. Можна вважати, що метафоричність цих двох 

мікрообразів взаємо компенсується в рамках сонета. Смислові компоненти 

синтезу: змінюваність і мінливість речей. 

Макрообраз розв'язки в перекладі відтворюється вірно. Повністю 

зберігаються всі мікрообрази завдяки ретельному добору лексичних 

відповідників: хмарина, море, забуття, все, що втратив ти. Граматичне 

оформлення розв’язки характеризується кількома трансформаціями. Два речення 

оригіналу поєднані в одне. Дієслово-зв’язка в перекладі відсутнє, однак лексичні 

одиниці поєднуються сполучником сурядності і (й), завдяки чому передається 

вагомість кожного окремого слова-мікрообразу. В перекладі додано без вороття і 

відбулася перестановка слів море та хмара. Додавання можна вважати 

мотивованим, оскільки в оригіналі вжито перфектний час – Pretérito Perfecto. 

Смислові компоненти розв’язки: присутність людини в усьому, що існує в світі.  

Отже, образна система в перекладі С. Борщевського відтворюється повністю. 

При цьому спостерігаються семантична конверсія в тезі, деяке підвищення 

метафоричності в тезі і певне її послаблення в синтезі, посилення експресивності 

в антитезі та розв’язці, за рахунок додавання та лексичних замін. 

Смислова структура в перекладі розвивається від величності речей, їхньої 

мінливості, через щоденність змінюваності і повторюваності речей до присутності 

людини в усьому, що існує в світі. Смислова структура відтворена дуже близько 

до оригіналу. Компонент плинності часу не відтворюється в перекладі 

безпосередньо, а компенсується за рахунок мотиву щоденної повторюваності 

речей, який вводить С. Борщевський.  
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В обох перекладах добір лексичних одиниць виявляється дуже близьким до 

оригіналу. Однак перекладачі застосовують різні граматична трансформації, що 

призводить до створення двох різних образних структур. Основною відмінністю є 

та, що С. Борщевський зберігає образ хмари як стрижневий в сонеті, в той час як в 

перекладі І. Качуровського він стає рамковим з'являючись лише на початку і в 

кінці твору. Розбіжності в образній структурі зумовлюють і розбіжності у 

структурі смисловій. Основна ідея перекладу С. Борщевського – цілісність світу, 

його плинність; у І. Качуровського – минущість, непізнаваність, химерність 

усього в світі.  

Сонет "El poeta del siglo XIII", так само як і попередній, належить 

всесвітньовідомому майстру Хорхе Луїсу Борхесу. Цей твір входить до збірки 

"Інший, той самий" (1964). Тема сонета – пошук поета-початківця, який раптом 

усвідомлює свій винятковий талант, свою надзвичайну долю. 

UN POETA DEL SIGLO XIII 

Vuelve a mirar los arduos borradores 

De aquel primer soneto innominado, 

La página arbitraria en que ha mezclado 

Tercetos y cuartetos pecadores. 

 

Lima con lenta pluma sus rigores 

Y se detiene. Acaso le ha llegado 

Del porvenir y de su horror sagrado 

Un rumor de remotos ruiseñores. 

 

¿Habrá sentido que no estaba solo 

Y que el arcano, el increíble Apolo 

Le había revelado un arquetipo 

 

Un ávido cristal que apresaría 

Cuanto la noche cierra o abre el 

ПОЕТ XIII СТОЛІТТЯ 

Він знову розглядає писанину  

найпершого, незнаного сонета; 

окреслились катрени і терцети 

на тій сторінці в дивній мішанині. 

 

У текст пером повільним вносить зміни 

Й спиняється. Можливо, вздрів сюжети 

З майбутнього, чи стиснув жах лабети, 

чи спів зачувся дальній солов’їний. 

 

Невже збагнув, що Аполлон магічний 

позбавив самоти й відкрив величчя 

незнаного, нового архетипу, 

 

подарувавши жалібне свічадо, 
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día:Dédalo, laberinto, enigma, Edipo? 

[345] 

що стрічу ночі й дня вказало радо – 

чи лабіринт, чи загадку Едіпа? 

 [322, с. 29] 

ПОЕТ XIII СТОЛІТТЯ 

Він дивиться на аркуш, на трудні 

слова свого найпершого сонета,  

в якому два катрени й два терцети 

перемішались – грішні й визивні. 

 

Перо щось виправляє в тишині 

І завмирає. Жах бере поета: 

немов із майбуття, лунає вперто 

спів солов’я, що чувся в давні дні. 

 

Чи він збагнув, що від цієї миті 

він більше не самотній в цілім світі, 

дав Аполлон йому той прототип,  

 

кристал магічний той, що зріли очі 

все, що дарують дні й ховають ночі: 

там хаос, лабіринт і цар Едіп. 

 [323, с. 54] 

 

У макрообразі тези виникає образ поета, який творить свій перший сонет: він 

дивиться на чернетки, на катрени та терцети, виправляє. За цими мікрообразами 

виникає смисловий компонент: досягти досконалості у своєму першому сонеті.  

І щось його зупиняє. Можливо, що в своєму священному трепеті він розчув з 

прийдешнього звуки солов’їного співу. Ці мікрообрази формують макрообраз 

антитези. Смислові компоненти антитези: таємничість прийдешнього і 

причетність поета до неї.  

В синтезі відбувається спроба усвідомити це прийдешнє, свій талант, який 

позбавляє його відчуття самотності, і який наче магічний кристал, якийсь 

неймовірний Аполлон, бере його в полон на межі ночі і дня. Смислові 

компоненти синтезу: усвідомлення свого таланту і спроба проникнути в своє 

майбутнє.  

Це усвідомлення викликає нові образи, нові запитання в розв’язці: Дедал? 

лабіринт? загадка? Едіп? Що буде з ним і з його талантом: він буде творити, як 

Дедал, чи нести руйнацію, як Едіп? 
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Відзначимо також особливість словесного оформлення розв’язки: 4 

іменники – 4 мікрообрази, які є спадщиною стародавнього світу. Кожен з них сам 

по собі здатен викликати багато асоціацій. Сполучення цих мікрообразів і саме в 

такому порядку формує асоціативний ряд, який стає основою смислового 

розвитку.  

Одна з особливостей сонета полягає в тому, що перехід від тези до антитези 

відбувається в межах одного речення (Lima \\ Se detiene). Синтез і розв’язка 

граматично оформлені, як єдине запитальне речення. Крім того в синтезі, що є 

найбільш багатослівною частиною сонета, мікрообраз Аполлона (el increíble 

Apolo) вбудовується в більш багатослівний мікрообраз (el arcano le había revelado 

un arquetipo); таке граматичне оформлення мікрообразів надає сонета особливої 

зв’язності і монолітності. 

Образна система оригіналу розвивається від образу поета-початківця, який 

редагує свій перший сонет і раптом зупиняється, прислухаючись до далекого 

солов’їного співу з майбутнього; у його священному трепеті відкривається талант, 

дарований Аполлоном, талант-таємниця, який тягне за собою образ Дедала з 

лабіринтом та Едіпа з загадкою.  

Смислова структура оригіналу розвивається від бажання досягти 

досконалості у своєму першому сонеті до усвідомлення свого таланту і спроби 

проникнути в те, яку долю несе йому цей талант: долю Дедала, що побудував 

лабіринт, чи долю Едіпа, що, розгадавши загадку, здійснив пророцтво оракула.  

В перекладі Г. Латника в тезі відтворено образ поета, який переглядає та 

виправляє свій перший сонет, де змішалися катрени та терцети. Але відбуваються 

деякі лексичні заміни: arbitraria на дивний, innominado на незнаний, borradores на 

писанину. Значення дивний перекладач поєднує з іншою лексичною одиницею, з 

іменником мішанина, який утворив шляхом рекатегоризації дієслівної форми. 

Хоча форма його інша, значення передається досить близько до оригіналу – ha 

mezclado. Прикметник незнаний – 'невідомий' в цьому контексті є двозначним: 

невідомий читачам чи самому ліричному герою. Це дещо розмиває образ, тобто 

послаблюється його візуалізація. Найбільш суттєвою є заміна borradores – 
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'чернетки' на писанина, оскільки така лексична одиниця є зневажливою по 

відношенню до витвору мистецтва і стилістично не відповідає контексту. Однак 

заміна в наступному реченні Lima sus rigorеs – 'шліфує недосконалості' на 

вносить зміни веде до втрати семи точності, з якою ретельно добираються слова, 

тобто в українському перекладі це значення не відтворюється повністю. 

Додавання іменника з прийменником у текст, а також перестановка зі зміною 

синтаксичних зв’язків lenta на повільно в цілому на мікрообраз не впливають. 

Смисловим компонентом тези є жага вдосконалення.  

Мікрообрази антитези відтворені нерівномірно. Збережено мікрообрази й 

спиняється, спів зачувся дальній солов’їний, відтворено такі одиниці як з 

майбутнього, можливо. Мікрообраз le ha llegado del porvenir внаслідок 

семантичної конверсії перетворюється на вздрів сюжети з майбутнього, в якому 

сюжети є немотивованим додаванням, а дієслово вздрів (позначене в словнику як 

застаріле) надає тексту стилістичної маркованості. Шляхом порівняння словесних 

форм антитези в оригіналі та перекладі виявляється, що речення стиснув жах 

лабети має бути відповідником до le ha llegado de su horror sagrado – 'йому 

відчулось з його священого трепету'. За своїм лексичним складом воно не 

відповідає оригіналу. Сприйняття цього образу читачами ускладнюється 

діалектизмом лабети і самою граматичною структурою речення, за якою лабети 

можуть декодуватися як об'єкт, порівняймо: жах стиснув груди. Проведене 

обмежене опитування показало, що мікрообраз сприймається саме на основі 

моделі: жах стиснув груди, а незнання слова лабети (45 з 50 респондентів) 

заважає сприймати образ як конкретно-чуттєвий, він сприймається як абстрактно-

чуттєвий. Антитеза зазнає в перекладі також значних граматичних 

трансформацій. Перекладач структурує її, як окремі мікрообрази, кожен з яких 

оформлюється, як речення з власним присудком, і які пов'язані між собою 

альтернативним зв'язком. Це відрізняє переклад від оригіналу в якому антитеза – 

це єдиний, розгорнутий, та одночасно цілісний макрообраз. Смисловий 

компонент антитези: усвідомлення своєї винятковості, таємничість 

прийдешнього.  
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У синтезі лексичні одиниці оригіналу частково відтворюються 

відповідниками Аполлон, архетип, ніч, день, а частково замінюються близькими 

за значенням словами habrá sentido – невже збагнув, no estaba solo – позбавив 

самоти, increíble – магічний, había revelado – відкрив. Водночас є немотивовані 

оригіналом додавання та заміни: величчя, вказало радо; apresaría – подарувавши, 

cristal – свічадо, ávido – жалібне. Внаслідок граматичних трансформацій з цих 

лексичних одиниць вибудовується образ, який значно відрізняється від 

оригінального. Ключову позицію в макрообразі синтезу займає образ Аполлона, 

який позбавив поета самотності, відкрив йому величчя архетипу і подарував 

свічадо, що вказали йому можливе майбутнє. Разом з тим, деякі лексичні одиниці 

є негармонійними в цьому образі. Насамперед це стосується прикметників 

магічний і жалібне, поєднання яких з іменниками Аполлон та свічадо порушує 

семантичну сполучуваність. Слова свічадо, стрічу, радо є стилістично 

маркованими, відповідно як застаріле (поетичне), діалектне, розмовне [305]. 

Поєднання в одному макрообразі стилістично різнорідних слів є неорганічним. 

Крім того поява таких стилістичних значень не відповідає оригіналу. Аналіз 

дозволяє говорити, що образ свічадо вказало радо це спроба відтворити образ el 

arcano apresaría ('таємничість візьме в полон'). Водночас в мікрообразі 

створеному Г. Латником містяться значні культурні конотації: до дзеркальця 

звертаються дівчата у різдвяну ніч, зазвичай, щоб спитати у нього про свого 

майбутнього нареченого. Тому цей мікрообраз стає ознакою одомашнення 

перекладу. Але це одомашнення також неорганічне для макрообразу синтезу, 

оскільки йдеться не про дівчат, а про поета і він хоче побачити в майбутньому не 

свою наречену, а долю свого таланту.  

Попри наші численні критичні зауваження маємо наголосити на тому, що 

негерменевтичне прочитання синтезу дозволяє сприйняти в цьому макрообразі 

такі смислові компоненти як величність (Аполлон, магічний, величчя, архетип), 

таємничість майбутнього.  
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Розв'язка в перекладі також вкладається в один рядок. Вилучено перший 

іменник Dédalo – Дедал. Решта організовані, як альтернатива: щось із двох 

можливостей очікує поета в майбутньому.  

Образна система в перекладі Г. Латника розвивається від образу поета, який 

виправляє свій перший сонет, через образи сюжетів з майбутнього і дальнього 

співу, що їх розчув поет, і через образ магічного Аполлона, який позбавив поета 

самотності та відкрив йому величчя нового архетипу до образу свічада, яке 

вказало поету на лабіринт або на загадку Едіпа. 

Смислова структура в перекладі Г. Латника розвивається від жаги 

вдосконалення, усвідомлення своєї винятковості і таємничості прийдешнього, 

через величність та загадковість майбутнього, в якому можуть очікувати його 

труднощі, плутанина лабіринту чи складність загадки.  

В перекладі Г. Латника збережено в тезі образ поета, який виправляє свій 

перший сонет. В макрообразі антитези модифікований мікрообраз священного 

трепету, доданий мікрообраз сюжетів з майбутнього. В макрообразі синтезу 

збережено образи межі дня і ночі; модифіковані мікрообрази Аполлона, 

самотності, архетипу; та додано мікрообраз величчя. Образ кристала замінено на 

мікрообраз свічада. В макрообразі розв'язки збережено мікрообраз лабіринту, 

вилучено образ Дедала, поєднанні в один образи загадки і Едіпа.  

Ці зміни в образній структурі оригіналу призводять до модифікації смислової 

структури. Замість відчуття свого таланту та причетності до таємничих вищих 

сил, що накладає на поета відповідальність, в перекладі з’являється усвідомлення 

поетом своєї винятковості, непересічне вміння чути і бачити речі і дещо пасивний 

інтерес до своєї майбутньої долі, про яку йому каже свічадо.  

Прокоментовані зміни в образно-смисловій структурі сонета зумовлюються 

змінами в його словесній формі, до яких вдається Г. Латник. До таких 

трансформацій відносяться: лексичні заміни, додавання і вилучення, не завжди 

мотивовані оригіналом; зміна граматичної структури речення, внаслідок чого 

конкретно-чуттєвий образ стає абстрактно-чуттєвим або змінюються смислові 

зв’язки між мікрообразами; елементи одомашнення; порушення лексико-
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семантичної сполучуваності іменників та прикметників; вживання стилістично 

маркованої лексики замість стилістично нейтральної.  

Практично всі елементи тези в перекладі С. Борщевського збережено: аркуш 

з катренами і терцетами сонета, поет, який дивиться на сонет і виправляє його. 

Відтворення мікрообразів спирається на ретельний добір лексичних 

відповідників.  

Перекладач застосовує лексичні та деякі граматичні трансформації, 

переважно заміни, які не змінюють мікрообразів, а саме: página 'сторінка' – 

аркуш; lima 'шліфує' – виправляє; (con) lenta (pluma) 'пером повільним' – в тишині; 

sus rigores 'недосконалості' – щось.  

Інші трансформації дещо модифікують мікрообрази. Контекстуальна заміна 

arduos borradores замінено на трудні слова, що частково спрощує образ і 

послаблюється його виразність. Через заміну vuelve a + mirar 'знов дивиться' на 

дивитися втрачена семантика повторюваності дії. Вживання прикметника 

найменший у найвищому ступені порівняння замість primero 'перший' призводить 

до модуляції мікрообразу: акцент переноситься з труднощів виправлення сонета 

на те, що він найменший. Так само не позначається на образі зміна синтаксичних 

зв'язків, а саме: в оригіналі терцети і катрени змішались в сонеті, а в перекладі – 

на аркуші. В словесній формі мікрообразу lima con lenta pluma sus rigores 

відбуваються множинні трансформації. Як ми зазначали, rigores змінюється на 

щось, lenta передається як в тишині, змінюється сама синтаксична структура 

речення, внаслідок чого перо – інструмент дії – персоніфікується. Внаслідок 

виникає гармонійний мікрообраз, близький до оригіналу.  

Конкретизація мікрообразів тези та підвищення експресивності сприяють 

збереженню смислового компоненту – прагнення досягти досконалості у своєму 

найпершому сонеті.  

Мікрообрази антитези відтворені з меншою точністю. Мікрообраз le ha 

llegado de su horror sagrado відтворено як жах бере поета. Мікрообраз стає 

однозначним та більш експресивним. В мікрообразі солов'їного співу через заміну 

ha llegado на лунає, через додавання вперто посилюється конкретно-чуттєвий 
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характер образу і, як наслідок,  – його експресивність. Разом з тим в середині 

цього мікрообразу можна розгледіти внутрішню суперечливість: лунає із 

майбуття спів, що чувся в давні дні. Дистанційованість цих елементів пом'якшує 

суперечливість, хоча і не знімає її повністю. Поєднання і протиставлення в 

макрообразі жаху та краси солов'їного співу з майбуттям і давніми днями 

формують смислові компоненти антитези: невідомість майбутнього.  

Переважна більшість лексичних одиниць синтезу відтворена словниковими 

або контекстуальними відповідниками, що сприяє збереженню мікрообразів: 

Apolo – Аполлон, ávido – магічний, cristal – кристал, noche – ніч, día – день, solo – 

самотній; (la noche) cierra – ховають (ночі), abre (el día)  – дарують дні, 

arquetipo – прототип. Додавання словосполучень від цієї миті, в цілім світі, очі, 

все, повторювання двічі та заміна неозначеного артикля un на вказівний 

займенник той роблять мікрообраз більш конкретно-чуттєвим та експресивним, 

ніж в оригіналі. Підсиленню експресивності також сприяє заміна habrá sentido на 

чи він збагнув, додавання прикметника більше, стилістична маркованість дієслова 

зріли, метафоричне відтворення речення la noche cierra o abre el día як дарують 

дні й ховають ночі. Смисловий компонент синтезу – усвідомлення своєї 

причетності до таємничості світу.  

У розв'язці вилучено іменники Дедал та загадка, натомість додано прикладку 

цар до імені Едіп, а на початку рядка – там хаос. За такою впорядкованістю 

іменників вимальовується можливе майбутнє поета: хаос – лабіринт – цар Едіп. 

Смисловим компонентом розв'язки є складність і невизначеність долі поета. В 

цілому він відповідає оригіналу, але в ньому відсутня альтернатива, закладена в 

оригіналі.  

Образна система в перекладі С. Борщевського розвивається від образу поета, 

який дивиться на свій перший сонет та виправляє його, через образи жаху, який 

бере поета, співу солов’я з майбутнього, усвідомлення того, що він більше не 

самотній, відчуття зв’язку з Аполлоном, який відкрив йому прототип і магічний 

кристал, до образів хаосу, лабіринту і царя Едіпа.  
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Смислова структура твору в перекладі С. Борщевського розвивається від 

прагнення досягти досконалості у своєму найпершому сонеті, через невідомість 

майбутнього, усвідомлення поетом своєї причетності до таємничості світу і веде 

до складності та невизначеності життя.  

Макрообраз тези в перекладі збережено. В антитезі самі мікрообрази 

збережено. Однак підвищено експресивність образу жаху, що створює естетичне 

протиріччя між жахом та красою (солов’їного співу). В синтезі мікрообрази також 

збережено. Посилюється виразність мікрообразів самотності та межі дня і ночі. 

Натуралістичність мікрообразу зріли очі нейтралізується маркованістю дієслова 

зріти як поетичного. В розв’язці збережено мікрообраз лабіринту, модифіковано 

мікрообраз Едіпа, вилучено мікрообраз Дедала, додано мікрообраз хаосу, що 

змінює макрообраз розв’язки. 

Ці зміни в образній структурі оригіналу призводять до модифікації смислової 

структури. Замість відчуття свого таланту та причетності до таємничих вищих 

сил, що накладає на поета відповідальність, в перекладі з’являється відчуття 

суперечливості і складності життя, воно деталізується як здатність поета бачити 

все приховане. За цими смисловими компонентами імпліцитно стоїть загострена 

чутливість поета і результат цієї чутливості – бачення хаосу світу.  

Прокоментовані зміни в образно-смисловій структурі сонета є результатом 

перекладацьких перетворень словесної форми. До них належать: лексичні заміни, 

вилучення, додавання, які частково модифікують мікрообрази; лексико-

граматична трансформація, яка призводить до внутрішньої суперечливості в 

макрообразі антитези, що посилює метафоричність мікрообразів в синтезі; 

акумуляція трьох додавань, двох вилучень і зміна граматичної структури – у 

розв’язці.  

Перекладацькі трансформації, вжиті обома перекладачами, забезпечили 

відтворення макрообразу тези дуже близько до оригіналу. Антитеза в перекладі 

Г. Латника за рахунок заміни конкретно-чуттєвого образу на абстрактно-чуттєвий 

стає менш виразною. В перекладі С. Борщевського у відтворенні тих самих рядків 

оригіналу, виникає внутрішня суперечливість. В макрообразі синтезу в обох 
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перекладах спостерігається значний стилістичний зсув. В перекладі Г. Латника 

наявна семантико-стилістична неузгодженість словесних мікрообразів, а в 

перекладі С. Борщевського – підсилення експресивності мікрообразів. 

Домінантними смисловими компонентами антитези і синтезу в перекладі 

Г. Латника є усвідомлення поетом своєї винятковості, таємничості прийдешнього, 

його величності і загадковості. В перекладі С. Борщевського домінуючими 

смисловими компонентами виступають невідомість майбутнього, усвідомлення 

поетом своєї причетності до таємничості світу. Поступовий дивергентний 

розвиток образно-смислової структури в обох перекладах завершується значними 

розбіжностями в розв’язці. Розв’язка в перекладі Г. Латника полягає у виборі між 

плутаниною лабіринту і складністю загадки. В розв’язці С. Борщевського 

формується ідея невизначеності та складності життя. У застосованих 

перекладачами трансформаціях є як спільні, так і розбіжні риси. Обидва 

перекладачі застосовують лексичні заміни, вилучення, додавання, вдаються до 

граматичної перебудови речень. У перекладі Г. Латника неодноразово 

використовуються стилістично марковані одиниці замість стилістично 

нейтральних, що не характерно для перекладу С. Борщевського, який є естетично 

завершеним твором. Проте однакові види трансформацій здатні призводити до 

різних результатів. Тому вони мають оцінюватися за тим, наскільки вірно 

передають образну і смислову структури твору. Різне відтворення образної 

структури призводить до появи розбіжностей у смисловій структурі. Внаслідок 

накопичення поступових змін образно-смислової структури в перекладі 

Г. Латника формується ідея, дуже близька до ідеї оригіналу. А стилістичні зсуви 

негативно позначаються на художній цілісності твору, знижуючи його естетичну 

цінність. Накопичення зсувів у перекладі С. Борщевського послідовно формують 

ідею, відмінну від ідеї оригінального твору: складність і невизначеність життя, 

замість питання про долю таланту. Стилістичні зсуви відносно оригіналу не 

порушують художньої цілісності перекладу, який є естетично завершеним 

твором.  
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Отже, ретельний добір лексичних одиниць, контекстуальних відповідників, 

близьких за значенням слів, а також семантична конверсія дозволяють зберігати 

образну систему оригіналу. Адекватне відтворення граматичних зв'язків між 

компонентами мікро- та макрообразів важливе для забезпечення відповідних 

оригіналу зв'язків між мікрообразами та їх компонентами. Застосування 

перекладацьких трансформацій, таких, як додавання, перестановки, заміни, 

вилучення, можуть не впливати на мікрообрази, а отже і формування образної 

системи твору, якщо вони мотивовані оригіналом, тобто пояснюються 

об'єктивними чинниками. Заміни, додавання, вилучення лексичних одиниць, 

немотивовані оригіналом в перекладі можуть призводити, як до модифікацій 

мікрообразів, так і до заміни образів або підсилення їх експресивності. 

Рекатигоризація не змінює образ. Зміна стилістичного регістру вжитої в перекладі 

лексики не позначається на образній структурі, але позначається на стилістиці 

(можливо і на емоційно-оцінному компоненті твору).  

Позитивна стилізація зберігає образну систему оригіналу. Тобто стилістична 

маркованість лексичних одиниць може і не давати негативних результатів в тому 

разі, якщо ці застарілі або рідко вживані слова є характерними для поетичного 

мовлення. В той час як може відбуватися і негативна стилізація в перекладі. Не 

допускається вживання діалектизмів, а також слів, які важко декодуються, 

оскільки вони ускладнюють сприйняття твору. Поява додаткової процесуальної 

характеристики підсилює експресивність мікрообразів. Експресивність 

підсилюється і через вживання лексики з дещо вищим ступенем експресивності у 

порівнянні з оригіналом. Через заміну дієслів може відбуватися динамізація 

мікрообразів. Порушення зв'язків та лексичної і граматичної узгодженості в 

перекладі призводить до внутрішньої суперечливості в образі та до його 

фрагментарності. Порушення змістових зв'язків між компонентами мікрообразів 

призводить до перетворення конкретно-чуттєвого образу на абстрактно-чуттєвий 

образ. Через появу двозначності в перекладі може послаблюватися конкретно-

чуттєвий характер образу в бік абстрактно-чуттєвого. Зміна граматичних зв'язків 

між мікрообразами може призводити до суперечливості між ними, до внутрішньої 
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суперечливості між компонентами мікрообразів. Посилення метафоричності 

образу в одному з макрообразів і послаблення метафоричності в іншому можуть 

взаємо компенсуватися в межах всієї образно-смислової структури перекладу. 

Елементи одомашнення перекладу в разі створення гармонійного образу можуть 

вважатися виправданими. Трансформації здатні впливати на образи, а образи в 

свою чергу обумовлюють формування смислу. Великий вміст зсувів у образній 

структурі, спричинений неадекватними лексико-граматичними трансформаціями, 

призводить до зміни смислової структури перекладу порівняно з оригіналом. 

 

3.3. Порушення цілісності образної системи в перекладі 

У сонеті "Blind Pew", який входить до збірки "Творець", Х. Л. Борхес 

звертається до образу сліпого пірата. Blind Pew – Сліпий Пью – є одним із 

персонажів відомого роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів". Це союзник та 

помічник капітана Флінта, який поділяв з ним здобич і славу. 



151 

BLIND PEW 

Lejos del mar y de la hermosa guerra, 

que así el amor lo que ha perdido alaba, 

el bucanero ciego fatigaba 

los terrosos caminos de Inglaterra. 

 

Ladrado por los perros de las granjas, 

pifia de los muchachos del poblado, 

dormía un achacoso y agrietado 

sueño en el negro polvo de las zanjas. 

 

Sabía que en remotas playas de oro 

era suyo un recóndito tesoro 

y esto aliviaba su contraria suerte; 

 

a ti también, en otras playas de oro, 

te aguarda incorruptible tu tesoro: 

la vasta y vaga y necesaria muerte. 

 [345] 

BLIND PEW 

Від моря й воєн вдалині, за ними 

тужив сильніше він стократ. 

Безсило шкандибав старий пірат 

дорогами Британії курними. 

 

Хазяйські пси брехали скрізь на нього, 

на вулицях дражнили хлопчаки. 

Були його притулком рівчаки, 

щоб уві сні забутись ненадовго. 

 

Та все ж він мав надію хоч яку: 

Він скарб зарив у золотім піску –  

і примхи долі відступали геть. 

 

Ти маєш теж надію хоч яку, 

Вона – твій скарб у золотім піску: 

це неосяжна й неминуча смерть. 

 [323, с.41] 

BLIND PEW 

Далі від моря, славного боями, 

що він так полюбляв їх вихваляти, 

доля вела осліплого пірата 

землистими англійськими шляхами. 

Розлючено брехали пси на нього, 

І брали хлопчаки його на кпини, 

А засипав він, кволий, самотинний, 

у чорних рівчаках біля дороги. 

 

Він знав: на золотому узбережжі 

зарито скарб, який його бентежив, 

і псам не дозволяв його роздерти; 

 

розваж і ти: у золотому краї 

нетлінний скарб також тебе чекає – 

розлогої блукаючої смерті. 

 [322, с.25] 
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У тезі виникає образ сліпого пірата (el bucanero ciego), який вдалині від моря 

(Lejos del mar) і доброї війни, тобто піратського розбою (de la hermosa guerra), 

особливо цінував все, що втрачено (el amor lo que ha perdido alaba), стомлюючи 

своєю присутністю землі Англії (fatigaba los terrosos caminos de Inglaterra). 

Смисловим компонентом тези є те, що життя вже пройшло, залишилася лише 

старість. 

У макрообразі антитези виражається ставлення оточуючого світу до пірата. 

На нього гавкали собаки з ферми (Ladrado por los perros de las granjas), з нього 

глузували хлопчаки (pifia de los muchachos del poblado), він спав у бруді, пилу 

канав (dormía […] en el negro polvo de las zanjas). Смисловий компонент антитези: 

відторгнення такої людини людською спільнотою.  

У синтезі з'являються образи золотого піщаного берегу (playas de oro) – його 

таємний, схований в душі, скарб (recóndito tesoro). Пам'ять про це полегшувала 

його долю (y esto aliviaba su contraria suerte). Смисловий компонент синтезу: 

пам’ять про прожите життя, яка дає сили жити далі.  

У макрообразі розв'язки з'являється співрозмовник, до якого звертається 

ліричний герой, і зазначає, що на нього також чекає його справжній скарб (a ti 

también [...] te aguarda [...] tu tesoro), яким є велична, вільна, необхідна смерть (la 

vasta y vaga y necesaria muerte). Смисловий компонент розв’язки – це смерть, як 

звільнення від страждань.  

Образна система в сонеті розвивається від образу сліпого пірата через образ 

оточуючого світу, який вороже до нього ставиться, і через образи золотого 

піщаного берегу та таємного скарбу, схованого в душі пірата, до образу величної 

смерті, яка як звільнення чекає на співрозмовника ліричного героя. 

Смислова структура оригіналу розвивається від усвідомлення того, що життя 

вже пройшло, залишилася лише старість; через відторгнення старої сліпої людини 

людською спільнотою, через її пам’ять про прожите життя, яка дає сили жити далі 

і чекати смерті, як звільнення від страждань. 

Отже, в чотирьох макрообразах сонета формується цілісна образна система, 

стрижнем якої є життя сліпого пірата на землі, а не на морі. Опис сонета ведеться 
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в подовженому минулому часі (alaba, fatigaba, dormía, sabía, era, aliviaba), що 

викликає відчуття тривалості подій і станів. Вживання теперішнього часу в 

розв'язці (te aguarda) та звертання на ти (a ti) наближують ці події та стани до 

читача або слухача. Використання на цьому тлі нещодавнього минулого (lo que ha 

perdido) на початку сонета в тезі підкреслює той біль, який переживає пірат, 

втративши можливість ходити в море, і надає сонета додаткової експресивності.  

Отже, перед нами цілісна неподільна образна система твору, де всі 

компоненти тісно взаємопов’язані та працюють на формування смислу: 

розчарування людини після того, як доля виводить її за межі власного звичного 

середовища, на прикладі опису життя сліпого пірата.  

У перекладі С. Борщевського збережено мікрообрази моря, боїв, доріг 

Британії. Відтворюється образ пірата, але він модифікується за рахунок заміни 

прикметника ciego ('сліпий') на старий та заміни присудка fatigaba ('втомлено 

ходив') на безсило шкандибав. Трансформації можуть бути мотивованими 

денотативною ситуацією і такими лексичними одиницями, як ciego ('сліпий') та 

fatigaba ('втомлено ходив'). Вони надають образу пірата чітких вікових ознак і 

водночас підвищують його експресивність. Ще сильніше модифікується 

мікрообраз спогадів: замість звеличення і цінування минулого створено образ 

сильної туги тужив сильніше він стократ. Обставина міри стократ підвищує до 

того ж експресивність мікрообразу. Смисловим компонентом тези в перекладі є 

туга старої людини за минулим. 

У макрообразі антитези повною мірою відтворено ворожість оточуючого 

світу: це і гавкіт собак хазяйськи пси брехали скрізь на нього, і зневажливе 

ставлення хлопців на вулицях дражнили хлопчаки, і відсутність даху над головою 

були його притулком рівчаки. А додавання скрізь та словосполучення забутись 

ненадовго не руйнують загальної картини, а лише роблять макрообраз антитези 

виразнішим. Смисловим компонентом антитези є відторгнення старої людини 

людською спільнотою.  

У мікрообразах синтезу в перекладі відбуваються значні зміни. Мікрообраз 

скарбу набуває конкретного значення – награбованих піратом коштовностей за 
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рахунок додавання дієслова зарив. Конкретизації цього мікрообразу сприяє заміна 

образу знання про те, що його скарб – це золоті піски далеких берегів, на надію, 

яку він покладав на той заритий скарб. Мікрообраз непростої долі, відтворений із 

застосуванням високотворчої трансформації, яка забезпечує високу виразність 

образу. Смисловим компонентом синтезу виступає надія повернути собі заритий 

колись скарб, яка полегшує життя. 

У розв'язці присутні мікрообрази золотих берегів, скарбу, смерті, але вони 

дещо послаблюються за рахунок вилучення прикметників incorruptible (tesoro) 

'(скарб), що не псується' та necesaria (muerte) 'необхідна (смерть)'. Мікрообраз 

надії, який з'явився в синтезі, поширюється в розв'язці на співрозмовника. 

Виразність мікрообразу послаблюється у порівнянні з оригіналом за рахунок 

додавання хоч яку та заміни te aguarda 'на тебе чекає' на надію маєш. Смисловим 

компонентом розв’язки є надія на скарб – смерть. 

Образна система в перекладі С. Борщевського розвивається від образу 

старого пірата, через образи ворожого оточуючого світу до образів золотого 

піску, скарбу, надії пірата та до образу золотих берегів і скарбу-смерті 

співрозмовника ліричного героя. 

Смислова структура в перекладі С. Борщевського розвивається від туги 

старої людини за минулим, через відторгнення людською спільнотою цієї старої 

людини, в серці якої зберігається бажання повернути собі заритий колись скарб, 

до надії на скарб-смерть. 

Основними трансформаціями, застосованими в перекладі С. Борщевського, 

виявляються: додавання як окремих слів, так і словосполучень; лексичні та 

контекстуальні заміни; вилучення. 

Образна структура в перекладі С. Борщевського в порівнянні з оригіналом 

відтворюється дуже близько до оригіналу. Макрообрази тези, антитези та синтезу 

характеризуються підвищеною виразністю, яка створюється вживанням 

експресивніших у порівнянні з оригіналом лексичних одиниць; підвищенню 

виразності в синтезі сприяє також конкретизація мікрообразу скарбу.  
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Підсилення виразності образів на смисловій структурі не позначається. 

Проте деякі незначні модифікації окремих мікрообразів змінюють деякі нюанси в 

розвитку смислової структури. Ключовим в цьому плані нам видається 

мікрообраз скарбу. В оригіналі скарб – це пам’ять про минуле, яка дає сили жити 

далі. В перекладі – це заритий десь скарб, який пірат ніби хоче повернути собі, 

але зрозуміло, що не зможе вже цього зробити. Такий образ, на перший погляд, 

видається непослідовним у розвитку смислової структури сонета. Однак тут варто 

повернутися до тези. Образ туги тужив сильніше він стократ, що з'являється в 

перекладі як смисловий розвиток образу пам’яті про минуле, зберігає свою 

присутність в подальшому розвитку сонета і переводить образ заритого скарбу у 

метафоричну площину. Ця метафоричність розвивається в розв’язці, де 

зберігається основний смисловий компонент. В цілому конкретизація 

мікрообразів компенсується посиленням метафоричності, і смислова структура 

перекладу відповідає смисловій структурі оригіналу.  

В перекладі Г. Латника в тезі зберігається образ сліпого пірата, який іде 

дорогами Англії, образи морів та боїв. Однак, додається образ долі, яка веде 

пірата далі від моря (доля вела осліплого пірата), через синтаксичну конверсію 

відбувається персоніфікація долі за рахунок використання дієслова спрямованого 

руху вела від, в той час як в оригіналі будь-яка спрямованість відсутня: пірат 

ходив дорогами Англії. Стилістично невдалим є прикметник англійськими, у 

словосполученні англійськими шляхами він додає якісного відтінку до цього 

прикметника (порівняйте: англійськими шляхами і шляхами Англії). Смисловим 

компонентом тези виступає те, що доля веде осліплого пірата далі від його 

минулого. 

В антитезі мікрообрази переважно збережені, але відтворюються з певними 

змінами. Через додавання розлючено та вживання фразеологізму брали на кпини 

образи, відповідно, псів та хлопчаків отримують підвищену експресивність. 

Ознаки achacoso y agrietado відтворені близько до оригіналу – самотній, кволий, 

але вони характеризують самого пірата, а не те, яким був його сон, тобто 

відбувається семантична конверсія. Додавання біля дороги не змінює мікрообразу. 
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Смисловим компонентом антитези виступає: вороже ставлення оточуючих до 

такої людини.  

У макрообразі синтезу відтворюються образи золотого узбережжя, скарбу, 

знання про нього. Додавання підрядного речення який його бентежив в цьому 

контексті цілком можливо сприймати як 'не давав спокою', 'не давав про себе 

забути', що не суперечить оригіналові. Образ скарбу модифікується, він набуває 

конкретного значення завдяки додаванню дієслівної форми зарито, якої не було в 

оригіналі. Мікрообраз долі замінено на мікрообраз псів, які не могли роздерти 

пірата. Важко викликати в уяві образ скарбу, який не дозволяє роздерти свого 

володаря. Така метафоризація образу перетворює його з конкретно-чуттєвого на 

абстрактно-чуттєвий, тобто послаблюється його візуалізація. Отже, внутрішній 

стан персонажа і зовнішній світ в цьому макрообразі не поєднуються, синтезу не 

відбувається. Смисловим компонентом синтезу є внутрішній неспокій через 

скарб, захований у далекому краї. 

В макрообразі розв’язки відтворено образ нетлінного скарбу, золотого краю 

та смерті, останні два – з певними модифікаціями. Вилучення займенника otros 

('інші') в мікрообразі золотого краю надає мікрообразу певного абстрактного 

узагальнення. В образі смерті вилучається ознака її необхідності, неминучості 

(necesaria). Разом з тим звертання до співрозмовника конкретизується 

додаваннями дієслова розваж. Смисловим компонентом розв'язки є неминучість 

смерті.  

Образна система в перекладі Г. Латника розвивається від образу осліплого 

пірата, якого доля веде шляхами Англії, через образи псів, хлопчаків, які 

ставляться до нього вороже, і через образи золотого узбережжя, заритого скарбу, 

що хвилює пірата, до узагальненого образу золотого краю і скарбу смерті.  

Смислова структура в перекладі Г. Латника починає розвиватися від того, що 

доля веде пірата далі від його минулого, через вороже ставлення до нього світу; 

перехід до наступного смислового компонента сонета – внутрішнього неспокою 

через скарб, заритий в далекому краї,  – не є гармонійним. Дещо окремо 

з'являється і останній смисловий компонент – неминучість смерті кожної людини. 
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У своєму перекладі Г. Латник застосовує наступні трансформації: додавання 

лексичних одиниць, лексичні заміни, контекстуальні заміни, вилучення.  

У перекладі Г. Латника макрообраз тези відтворено близько до оригіналу. За 

рахунок введення персоніфікованого образу долі теза стає дещо експресивнішою 

порівняно з оригіналом. Так само дуже близько до оригіналу відтворено 

макрообраз антитези і підсилено його виразність за рахунок вживання більш 

експресивної у порівнянні з оригіналом лексики і фразеологізму. В синтезі образ 

скарбу, який зарито у золотім піску і який бентежить пірата, та образ псів не 

поєднуються в єдиний макрообраз, тобто синтезу не відбувається. Також окремо у 

смисловій структурі стоїть макрообраз розв'язки – розлогої неминучої смерті як 

нетлінного скарбу. 

Розвиток образної структури у порівнянні з оригіналом є менш послідовним. 

Відносно послідовний початок розвитку порушується в синтезі через те, що його 

мікрообрази не утворюють цілісного макрообразу. З цієї ж причини макрообраз 

розв'язки відокремлений від тези та антитези.  

Подальший розвиток смислової структури оригіналу як пам'яті про славетне 

бойове минуле, яка дає сили жити, переривається в перекладі появою 

невідповідного оригіналу смислового компоненту – внутрішнього неспокою через 

заритий скарб. В розв'язці смислова структура перекладу знову наближається до 

смислової структури оригіналу. Проте ідея про смерть як звільнення від 

страждань відтворена як ідея неминучості смерті кожного з людей.  

В обох перекладах переважна більшість лексичних одиниць відтворена 

близько до оригіналу. Ключові образи оригіналу зберігаються: образ сліпого 

пірата, ворожого оточуючого світу, золотого піщаного берегу. Проте образи 

скарбу та смерті зазнають в обох перекладах модифікацій. Дієслівні форми зарив 

(у С. Борщевського) та зарито (у Г. Латника) надають образу скарбу 

конкретності. Образ смерті в обох перекладах набуває семантично близьких 

ознак: у С. Борщевського вона неосяжна та неминуча, у Г. Латника – розлога та 

блукаюча. Образ скарбу та смерті поєднується в перекладі С. Борщевського 
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образом надії. Г. Латник інтерпретує образ скарбу інакше: він бентежив пірата і 

не дозволяв псам його роздерти.  

Близькість образних систем, як вони відтворені в обох перекладах, є основою 

для близькості їхніх смислових структур. Бойова молодість пірата залишилась в 

минулому, старість у ворожому світі, спогади про славетні дні дають сили 

витримувати прикрості життя. Внаслідок зазначених вище модифікацій образів 

скарбу та смерті смислова структура в перекладі С. Борщевського завершується 

надією на смерть як звільнення від страждань, а в перекладі Г. Латника – 

узагальненою констатацією того, що смерть чекає на кожну людину.  

Отже, детально розглянувши два переклади і порівнявши їх один з одним, 

можна зробити висновок щодо перекладацьких трансформацій, застосованих 

обома перекладачами. Обидва вдаються до додавань, замін та вилучень. Але ці 

трансформації по-різному позначається на відтворенні в перекладах образної 

системи оригіналу.  

Той факт, що попри застосування одних і тих самих трансформацій в 

перекладах створюються дещо розбіжні образні системи свідчить на користь 

провідної ролі саме образної системи. Один і той самий вид трансформації, 

застосований С. Борщевським та Г. Латником, можуть оцінюватися позитивно чи 

негативно залежно від того, чи забезпечують вони точність у відтворенні образної 

системи. 

Отже, творчі перекладацькі трансформації забезпечують високу виразність 

образів. Окремі стилістично невдалі поєднання лексичних одиниць в межах 

сонета суттєво не відчуваються. Вилучення лексичних одиниць можуть справляти 

подвійний ефект: по-перше, вони незначною мірою послаблюють виразність 

мікрообразів; по-друге, можуть призводити до абстрактного узагальнення. 

Додавання окремих лексичних одиниць можуть справляти на мікро- та 

макрообрази різний вплив: додавання не змінюють мікрообразів, підвищують їх 

експресивність, надають їм додаткової виразності; через додавання може 

відбуватися конкретизація мікро- та макрообразів; додавання у поєднанні із 

семантичною конверсією призводить до персоніфікації образів. Заміни, 
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мотивовані денотативною ситуацією та лексичними одиницями відповідного 

регістру, можуть призводити до підсилення експресивності мікрообразів або 

вводити додаткову характеристику. Заміна в середині мікрообразів перетворює 

його з конкретно-чуттєвого на абстрактно-чуттєвий, тобто послаблюється 

візуалізація образу. Внаслідок чого відсутнє поєднання внутрішнього стану 

персонажів і зовнішнього світу, тобто синтез не відбувається. 

 

3.4. Зміна ідеї твору внаслідок відхилень від образно-смислової 

структури  

Сонет "La muerte del niño herido" так само, як і сонет "Los sueños malos", який 

ми детально розглядали у 2 параграфі, належить видатному іспанському поету 

Антоніо Мачадо-і-Руїсу. Він народився у сім'ї фольклориста А. Мачадо 

Альвареса. Закінчив Вільний інститут освіти (Мадрид), кафедру французької 

мови (інститут у Сорії), цікавився філософією. Друкуватися почав з 1903 року. 

Належав до "Покоління 98". Був одружений з Леонор, яку дуже кохав і яка рано 

померла від хвороби легень. Смерть дружини безумовно відбилася на всій 

подальшій творчості поета. У 1932 р. Мачадо-і-Руїс переїхав у Мадрид, де його й 

захопила громадянська війна. Вірші та проза цього часу ввійшли у збірку "Війна" 

("La Guerra", 1937). Значне місце у ній приділено формі сонета, одним із 

найкращих з-поміж яких вважають "Смерть пораненої дитини". В сонеті йдеться 

про страждання пораненої дитини та її матері, яка розуміє, що втрачає свого сина. 

Вона просить його заснути, аби хоч на деякий час вгамувати той біль. Центральна 

тема сонета – смерть. Та сама смерть, яку несе з собою війна, та смерть, що 

забирає близьких та рідних, та смерть, що несе страждання та руйнацію.  

LA MUERTE DEL NIÑO HERIDO 

Otra vez en la noche... Es el martillo 

de la fiebre en las sienes bien vendadas 

del niño. – Madre, ¡el pájaro amarillo!, 

¡las mariposas negras y moradas!  

СМЕРТЬ ПОРАНЕНОЇ ДИТИНИ 

Знов ніч… пошерхлі спалені уста, 

гарячка гатить молотом у скроні 

дитини. – Мамо, пташка золота, 

метелики рожеві і червоні! 
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– Duerme, hijo mío. – Y la manita oprime 

la madre, junto al lecho. – ¡oh, flor de 

fuego! 

¿quién ha de helarte, flor de sangre, dime? 

Hay en la pobre alcoba olor de espliego; 

 

fuera, la oronda luna que blanquea 

cúpula y torre a la ciudad sombría. 

Invisible avión moscardonea. 

 

– ¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? 

El cristal del balcón repiquetea. 

– ¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría! 

 [354] 

 

– Спи, синку мій… Засни бодай на 

мить… – 

А рученьки немов кричать: спасіте! –  

Скажи ж мені, хто може остудить 

тебе, моєї крові ясний цвіте?! 

 

Надворі тихо мерехтять зірки, 

біліє, наче купол, місяць молод, 

невидимі гуркочуть літаки. 

 

– Моєї крові ти квітучий солод… 

Чи спиш?.. – Лякливо дзеленчать 

шибки. 

– О холод, холод, холод, холод, холод! 

 [336, с. 57] 

СМЕРТЬ ПОРАНЕНОЇ ДИТИНИ 

Але потім вночі… Молоток пропасниці 

В перев’язані скроні невпинно дитині 

Б'є вмирущій. – О мамо! Оранжові 

птиці! 

І метелики пурхають – чорні і сині! 

 

…Пахне в біднім алькові лаванда чи 

м’ята. 

Повний місяць біліє у небі низькому, 

Тіні веж укривають все місто довкола. 

Цей незримий літак – він густиме до 

скону. 

– Спи, мій синку… – Стискає бліді 

рученята, 

Нахилившись над ліжком. – О, 

вогненний цвіте! 

Хто шукає тебе, щоб недужого вбити? 

 

– Спи, жаринко моя, моя квітонька 

квола? 

Розлітаються з брязкотом двері 

балкону. 

– Вже вона захолола, уже захолола. 

 [332, с. 135] 
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У тезі виникає образ хворої дитини з перев'язаними скронями (sienes bien 

vendadas), у якої жар (el martillo de la fiebre). Звертаючись до матері вона марить 

жовтими пташками та чорними і фіолетовими метеликами (¡el pájaro amarillo!, 

¡las mariposas negras y moradas!). В іспанській культурі фіолетовий колір 

асоціюється з болем, стражданням; жовтий колір, який символізує сонячне, 

божественне, священне набуває у поєднанні з чорним похоронного символізму 

[292]. Смисловим компонентом тези виступає відчуття тривоги від марева 

пораненої дитини. 

Наче відгук на звертання дитини в антитезі з’являється образ матері, яка 

заколисує сина (Duerme, hijo mío) і питає: хто дасть тобі прохолоду? (¿quién ha 

de helarte?). Біль дитини та матері наповнює кімнату (en la pobre alcoba olor de 

espliego) і лине далі, до міста (fuera, la oronda luna que blanquea cúpula y torre a la 

ciudad sombría.) і до неба. А там, у небі, гуде літак (Invisible avión moscardonea). 

Смисловий компонент антитези: безмірний біль матері. 

В синтезі поєднується людський біль (¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía?) 

і цей зовнішній світ (El cristal del balcón repiquetea). Смисловий компонент: 

відбиття материнського болю в оточуючому середовищі. 

Розв’язка формується п’ятиразовим повтором прикметника fría 'холодна' 

після вигуку oh. Смисловий компонент розв'язки: розпач від втрати дитини. 

Образна система розвивається від образу пораненої дитини, що марить, через 

образи матері, кімнати, літака в небі до образу холоду смерті. Зауважимо, що 

образи перев'язаних скронь та літака, що гуде в небі є в образній системі сонета 

периферійними. Але вкупі з назвою сонета створюють образ війни, на тлі якого 

структуруються основні образи. 

Смислова структура оригіналу розвивається від відчуття тривоги, 

викликаного маревом пораненої дитини, через безмірний біль матері до відбиття 

материнського болю в оточуючому світі та до розпачу від втрати дитини. Ця 

смислова структура доповнюється імпліцитним смислом: війна несе страждання і 

смерть.  
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Отже, в чотирьох макрообразах сонета формується цілісна образна система, 

центром якої є біль матері: і її власний, і відлуння болю дитини. Біль, на якому 

зійшовся цілий світ. 

У перекладі Д. Павличка макрообраз тези відтворено близько до оригіналу. 

Відтворюється образ хворої дитини гарячка гатить молотом у скроні дитини, 

яка марить, та звертається до мами мамо, пташка золота / метелики рожеві і 

червоні. Майстерно відтворено образ гарячки: б’є молотом у скроні. Додавання 

словосполучення пошерхлі спалені вуста, якого немає в оригіналі підсилює 

експресивність образу. Так само відтворюється в перекладі і марення дитини. Але 

символіка кольорів відсутня, що послаблює експресивність мікрообразу. 

Вилучення словосполучення bien vendadas 'туго перев’язаних', яке вказує на 

поранення як причину тяжкого стану дитини, є суттєвим, а оскільки тема 

поранення задається ще в назві сонета, через вилучення тема сонета в макрообразі 

тези не підтримується. Смисловий компонент тези: біль та тривога. 

В антитезі, так само, як і в оригіналі, виникає образ матері, яка заколисує 

сина спи, синку мій. Персоніфікованим виступає образ маленьких рученят, які в 

оригіналі стискають руку матері, а в перекладі кричать: спасіте. Образ flor de 

sangre відтворено творчо і виразно як моєї крові ясний цвіте. Проте макрообраз 

антитези зазнає модифікацій. Додавання бодай на мить створює асоціацію із 

ситуаціями, коли навіть короткий сон здатний принести хворій людині 

полегшення. В оригіналі натомість зображена ситуація не просто лихоманки, 

високого жару, а смертельного поранення. Це також віддаляє переклад від 

антивоєнної теми сонета. Вилучається образ кімнати із запахом лаванди, що 

послаблює зв'язок між образом матері з дитиною і образом нічного міста. В описі 

міста додається образ зірок, які мерехтять в небі, образ літака замінюється на 

образ літаків, що надає пейзажному опису більш загальних характеристик. 

Порівняння місяця молодого з куполом видається не дуже вдалим. Оскільки 

молодий місяць і купол (церкви) мають різну форму. Отже, у відтворенні образної 

системи антитези суттєвими є додавання бодай на мить та втрата образу кімнати: 

перша сприяє подальшій зміні смислової структури сонета, а друге послаблює 
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його монолітність. Смисловий компонент антитези: прагнення спокою для хворої 

дитини. 

У синтезі відтворюється поєднання болю матері і зовнішнього світу. 

Додавання іменника солод та прислівника лякливо підсилюють експресивність 

образів. Разом з тим прислівник лякливо вносить додаткові значення, відсутні в 

синтезі оригіналу, а саме відчуття тривоги. Смисловий компонент синтезу: 

відображення болю матері та дитини в світі, що їх оточує. 

У розв'язці образ холоду відтворюється з п'ятиразовим повтором лексичного 

значення. В оригіналі воно виражено прикметником, яке узгоджується в роді та 

числі з запитанням flor (ж.р.) de sangre mía. В перекладі лексичне значення 

набуває форми іменника. Через таку форму образ холоду стає двозначним. З 

одного боку його сполучення з образом шибок, які лякливо дзеленчать, 

конкретизується як образ холоду, що йде з двору через вікно. З іншого боку 

контекст усього сонета не сприяє такому звуженню, і має формуватися радше 

образ холоду смерті. Смисловий компонент розв'язки: біль від втрати дитини.  

Образна система в перекладі Д. Павличка розгортається від образу хворої 

дитини, яка марить, та образу матері, яка її заспокоює, через образ нічного міста, 

літака, до образу холоду смерті.  

Смислова структура в перекладі Д. Павличка розвивається від болю хворої 

дитини та тривоги, через прагнення матір'ю спокою для хворої дитини та через 

відображення болю матері та дитини в світі, що їх оточує, до болю від втрати 

дитини.  

Основні перекладацькі трансформації в перекладі Д. Павличка: лексичні 

заміни, перестановки, вилучення, додавання. 

У перекладі Д. Павличка макрообраз тези відтворюється близько до 

оригіналу. Збережено мікрообрази хворої дитини, гарячки, ночі, звернення 

дитини до матері. Заміна кольорів веде до втрати символізму, що присутній в 

іспанській культурі. Але образ пораненої дитини замінюється на образ хвороби. 

За рахунок вилучення bien vendadas втрачається образ поранення, як причини 

гарячки дитини.  
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В антитезі з яскравою образністю відтворені звертання матері до дитини 

скажи ж мені, хто може остудить тебе, моєї крові ясний цвіте, спи синку мій і 

образ дитячої рученьки, яка стискає руку матері а рученьки немов кричать: 

спасіте. Водночас перекладач додає третє звертання засни бодай на мить 

відсутнє в оригіналі, яким вводить образ короткого відпочинку від гарячки, 

змінюючи у такий спосіб розвиток образної системи. Вилучено образ кімнати, в 

якій знаходиться мати зі своєю дитиною.  

У синтезі присутні образи місяця, купола, літака, балкона, але вони зазнають 

модифікацій. Місяць і купол утворюють єдиний образ завдяки порівняльному 

звороту біліє, наче купол, місяць молод. Образ літака стає множинним гуркочуть 

літаки. Образ балкону відтворюється як шибки без вказівки, що вони балконні. 

Крім того додається образ зірок, що тихо мерехтять, але вилучається образ 

міської вежі. Образ міста відтворено обставиною на дворі, яка вкупі з образом 

шибок, що лякливо дзеленчать, що імплікує наявність кімнати, частково 

компенсує вилучення цього образу з антитези. 

В макрообразі розв'язки образ холоду збережено, але внаслідок граматичних 

трансформацій втрачається узгодження в роді та числі з іменником, до якого він 

відноситься (дитина), і формується загальний образ холоду. 

Збереження основних елементів образної системи сонета сприяє загалом 

збереженню його смислової структури – болю матері від хвороби та смерті 

дитини. Разом з тим, через проаналізовані зміни в образній системі смислова 

структура модифікується. Через вилучення образу поранення як причини 

хвороби, додавання Засни бодай на мить, зміни в образі літака вилучається мотив 

війни, що накоїла таку біду, як смерть дитини. Через це в перекладі втрачається 

антивоєнна спрямованість оригіналу.  

Прокоментовані зміни в образно-смисловій структурі сонета зумовлюються 

змінами в його словесній формі, до яких вдається Д. Павличко. До таких 

трансформацій належать: додавання, вилучення, заміни та перестановки. Інколи 

перекладач вдається до експресивізації, підсилюючи виразність образів.  
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У перекладі Л. Первомайського в тезі яскраво відтворено образ хворої 

дитини молоток пропасниці в перев’язані скроні невпинно дитині б’є вмирущій. 

Експресії образу сприяє додавання пропасниця та метафори (молоток) в скроні 

б’є. Тут же в тезі з’являється образ смерті через додане означення вмирущій. 

Дитина так само в маренні звертається до матері О, мамо!, але символічне 

значення кольорів, яке було в оригіналі, не зберігається. Через високу виразність 

мікрообразів тези її смисловим компонентом стає біль хворої дитини. 

В антитезі відтворюються образи кімнати, міста, літака в небі та матері. 

Додавання іменника м’яти не змінює мікрообраз кімнати. Натомість додавання 

прислівника до скону до образу літака знов повторює тему смерті. Образ матері, 

яка заколисує сина спи, мій сину відтворюється з додаваннями. В її запитанні хто 

шукає тебе, щоб недужого вбити? звучить думка про смерть, як в оригіналі, але 

вона виражена експліцитно дієсловом вбити. Суттєвим є те, що образи матері та 

кімнати переставлені місцями. Якщо в оригіналі відлунням на біль дитини 

виникає образ матері і лише потім зовнішній світ, то в перекладі образ матері 

з’являється після опису кімнати та нічного міста. Через цю перестановку 

послаблюється внутрішній зв'язок між образами антитези і зв'язок між 

макрообразами антитези та тези, що є певним відхиленням від суворих вимог 

жанру. Смисловий компонент антитези в перекладі: спокій нічного міста, яке 

видається байдужим до болю матері. 

У синтезі відтворюється мікрообраз матері, яка звертається до дитини, та 

мікрообраз балкону. За рахунок добору лексичних відповідників жаринко, 

квітонька, квола звертання матері стає експресивнішим за оригінал. Образ 

балконного скла оригіналу передається в перекладі більш масштабним образом 

балконних дверей Розлітаються з брязкотом двері балкону. Він передає відчуття 

тривоги більш інтенсивно за рахунок додавання дієслова розлітаються та заміни 

дієслова repiquetear 'дзеленчати' на рекатегоризований відповідник, що позначає 

більш інтенсивний звук – з брязкотом, – мікрообраз балконних дверей також стає 

виразнішим за оригінальний. В перекладі відбувається тісне поєднання болю 
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матері і найближчого оточуючого світу. Смисловий компонент синтезу: 

посилення материнського болю і відгук на нього найближчого світу.  

У розв’язці виникає образ дитини, яка вже померла і чиє тіло уже захололо. 

Присутній лексико-граматичний повтор. Разом з тим, зміни в словесній формі 

мікрообразу дещо модифікують його. Заміна прикметника fría на дієслово 

доконаного виду захолола та додавання прислівника вже створюють імпліцитний 

образ смерті. Смисловий компонент розв'язки: смерть.  

Образна система в перекладі Л. Первомайського розвивається від образу 

хворої дитини, яка звертається до мами, через образ матері, яка заспокоює 

дитину, через образи кімнати, міста та літака до образу дитини, яка вже померла.  

Смислова структура в перекладі Л. Первомайського розвивається від болю 

хворої дитини, через спокій та байдужість нічного міста, через посилення 

материнського болю і відгук на нього найближчого світу – до смерті.  

У своєму перекладі Л. Первомайський вживає такі перекладацькі 

трансформації, як додавання, перестановки, заміни.  

У перекладі Л. Первомайського макрообраз тези наближений до оригіналу. 

Збережені мікрообрази пораненої дитини, ночі, гарячки та марення, звертання до 

матері. Словосполучення el martillo de fiebre відтворюється як молоток 

пропасниці, що конкретизує образ гарячки. Додаванням означення вмирущий 

вводить мотив смерті вже в тезі. Зміни в позначеннях кольорів призводять до 

втрати символізму, який вони мають в іспанській культурі.  

Зауважимо, що в реченні молоток пропасниці... порядок розташування його 

членів інвертований. Порушення послідовного порядку слів зумовлено вимогами 

ритму та рими. Оскільки речення є багаточленним, то неодноразові порушення у 

послідовності порядку слів дещо ускладнюють сприйняття образів.  

У подальшому розвитку образної системи відбуваються масштабні 

перестановки, внаслідок яких антитеза опиняється між частинами синтезу. В 

макрообразі антитези збережено образи звертання матері до сина, рученят, але 

вони зазнають модифікацій. В мікрообразі звертання матері до сина недужого. Ha 

de helarte замінено на шукає, щоб вбити. Отже, ці трансформації призводять до 
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зняття двозначності (helarte – 'охолодити') і до підсилення виразності образу. 

Менш суттєвою є модифікація образу рученят, якщо в оригіналі дитина стискає 

руку матері, то в перекладі навпаки. Мікрообраз кімнати перенесено з антитези 

вище. З цього образу починається перша частина синтезу. В цій частині 

збережено мікрообрази місяця, літака, міста, тіней веж. Деякі з них зазнають 

незначних модифікації. В образі літака з'являється ознака безкінечності його 

гудіння густиме до скону. Ознака довкола розширює образ міста. Перекладач 

вдається також до вилучення і додавання. Вилучається образ купола, а додається 

образ низького неба. В другій частині синтезу збережено образ звертання матері 

до сина та балкона, які стають експресивнішими за рахунок додавання в 

першому – жаринко моя, квола, а в другому – розлітаються.  

У розв'язці образ холоду смерті замінено на образ дитини, яка вже померла, і 

тіло якої вже захололо.  

У цілому мікрообрази сонета в перекладі відтворено: поранена дитина, її 

гарячка і марення, мати, що схилилася над сином, кімната, нічне місто, літак, 

смерть. Разом з тим, порядок їх появи змінено за рахунок поділу синтезу на дві 

частини та розташування антитези між ними.  

Перестановки в образній структурі позначаються на смисловій структурі у 

такий спосіб, що в ній змінюється порядок появи смислових компонентів, але при 

цьому не змінюється смисл сонета в цілому, його ідея.  

Завдяки збереженню образів оригіналу, його смислу та ідеї можна 

розцінювати перестановку антитези як таку, що послаблює цілісність, 

монолітність сонета, тобто змінює його жанрову характеристику, порушує 

жанрову домінанту.  

Серед перекладацьких трансформацій, окрім цієї детально коментованої 

перестановки, слід назвати також додавання, заміни та вилучення повтору.  

Переважна більшість лексичних одиниць оригіналу в обох перекладах 

відтворюється, що забезпечує збереження образів ночі, гарячки, дитини, матері, 

образ звертання дитини до матері, місяця, міста, літака, балкона, смерті.  



168 

В обох перекладах дуже близько до оригіналу відтворюються макрообрази 

тези та синтезу, останній з підсиленням емоційності за рахунок добору більш 

експресивної лексики.  

Суттєвими можна вважати розбіжності в антитезі та розв'язці.  

В антитезі в перекладі Д. Павличка короткий сон, якого мати бажає для своєї 

дитини і який здатний принести їй полегшення, відводить вбік від образу 

смертельного поранення, якому короткий сон не допоможе.  

Внаслідок проаналізованих трансформацій в антитезі в перекладі 

Л. Первомайського послаблюється зв'язок між мікрообразами, а також зв'язок між 

антитезою і тезою.  

Макрообраз розв'язки в перекладі Д. Павличка наближається до оригіналу 

досить близько і лише через рекатегоризацію іменника образ холоду смерті стає 

двозначним; в перекладі Л. Первомайського за рахунок заміни прикметника на 

іменник виникає інший образ – дитини, яка вже померла і чиє тіло вже захололо.  

Внаслідок вилучення образу поранення, а отже і образу війни в перекладі 

Д. Павличка зникає антивоєнна спрямованість сонета, хоча зберігається його 

естетична цілісність, яка стає основою у формуванні ідеї твору – болю матері від 

втрати хворої дитини. Натомість у перекладі Л. Первомайського антивоєнна ідея 

відтворена, але дещо порушується монолітність мікрообразів антитези і її зв'язок з 

тезою, що можна вважати частковим відхиленням від жанрових характеристик 

твору. 

Сонет A un condiscípulo належить Луїсу Карлосу Лопесу (1883-1950), 

колумбійському поету-постмодерністу. Поет народився в Картахені. Більшу 

частину свого життя він прожив у провінційному містечку. В юнацькі роки 

бідність примусила його поступити працювати прикажчиком у маленьку 

крамничку; пізніше він закінчив медичний факультет, став професором, але і це 

не дало йому матеріального благополуччя. Вірші свої він адресував вузькому 

колу друзів та цілувальникам поезії; писав мало: поет створив приблизно двісті 

віршів, які увійшли до трьох збірників: "З мого містечка" ("De mi Villorio", 1908), 

"Гриби на березі" ("Hongos de la Riba", 1909) та "Найкоротшим шляхом" ("Por el 
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Atajo", 1928). В ті часи на батьківщині поета вони пройшли майже непоміченими, 

хоча і отримали високу оцінку відомого латиноамериканського поета Рубена 

Даріо та видатного іспанського філософа та письменника Мігеля де Унамуно. 

Зараз його вірші перекладені багатьма мовами світу і складають невід’ємну 

частину світової скарбниці латиноамериканської поезії. Переважна більшість 

віршів Карлоса Лопеса – сатиричні. Він ненавидів обивательську психологію, 

демагогію керівників. Ця ненависть наповнювала його короткі, лаконічні вірші, 

які і до сьогодні не втратили своєї гостроти. Проте крізь сарказм та їдку посмішку 

проступає біль серця, яке прагне людяності та справедливості і не може їх знайти. 

Яскравим прикладом є сонет "A un condiscípulo" ("Однокласникові"). Тема 

сонета – зустріч із шкільним приятелем після багатьох років розлуки.  

A UN CONDISCÍPULO 

¡Qué situación la tuya! ¡Qué situación la 

mía! 

Los dos fuimos alumnos de griego y de 

latín 

Y desde aquellos años de olímpica alegría, 

tú no pasaste nunca de ser un adoquín. 

 

Más hoy por un prodigio, quizá de 

hechicería, 

Ya eres académico, tu casa es un jardín, 

Y sabiamente preñas de duros tu alcancía, 

Mientras que tu cofrade no guarda ni un 

chelín 

 

Después surgió el político. Yo apenas soy 

un cero. 

Viajas en automóvil. Y yo por mi sendero 

ОДНОКЛАСНИКОВІ  

Ну, як живеш? Скажи, чого добитись 

зміг? 

З тобою вчили ми і греку , і латину, 

та ще як розлягавсь наш гомеричний 

сміх, 

ти не скидався, ні! на дурня-дурачину. 

 

А нині! Чудеса! Ти – з голови до ніг 

геть академік став, і маєш не хатину –  

палац! І золотом свій набиваєш міх, 

коли товариш твій лиш вигляда 

грошину… 

 

 

В політиці ростеш…А я лишивсь 

нулем. 

Ти – в лімузині, я ж тропою-путівцем 

на росінантику, без чаду, без шофера. 
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Cabalgo en rocinante, sin humos de 

chofer. 

Y yo, cuando te encuentro, con qué 

efusión te acojo 

– Siempre andas por las calles, más serio 

que un cerrojo – 

Con una de las cáusticas sonrisas de 

Voltaire. 

 [353] 

Не забалакаєш на вулиці ні з ким. 

А стрінуся тобі – і вже ж таким їдким 

Тебе вшаную враз я усміхом Вольтера! 

 [330, с. 10] 

У тезі перші окличні речення (¡Qué situación la tuya!… – Як ти?, ¡Qué 

situación la mía! - Що я?) викликають у ліричного героя спогади про шкільні роки 

(los dos fuimos alumnos de griego y de latín), про безтурботну радість юності (años 

de olímpica alegría) і про те, що однокласник ніколи не був особливо розумним (tu 

no pasaste nunca de ser un adoquín). Смисловий компонент тези – безтурботність 

шкільних років і невігластво однокласника. 

Перехід від тези до антитези здійснюється емотивним образом дива, за яким 

колись бовдур-учень перетворюється на поважну людину (quizá de hechicería; ya 

eres académico; tu casa es un jardín; preñas de duros tu alcancía). А він, ліричний 

герой, не має і шилінга (mientras que tu cofrade no guarda ni un chelín). Смисловий 

компонент антитези: диво перетворення невігласа на академіка і багача. 

У синтезі розвивається протиставлення життів двох однокласників. Один 

займається політикою (después surgió el político), їздить на машині (viajas en 

automóvil), а про себе ліричної герой говорить, що він ніщо (yo apenas soy un 

cero), що він продовжує свій шлях на росінанті, без натяку на шофера (y yo por mi 

sendero cabalgo en rocinante, sin humos de chofer). Поєднання в синтезі цих двох 

життів реалізується, як єдність у протиставленні. Смисловим компонентом стає 

єдність і протиставлення світу матеріального і світу духовного.  

Макрообраз розв'язки також реалізується у протиставленні образів ліричного 

героя, який радий зустрічі зі своїм однокласником (y yo, cuando te encuentro, con 

que efusión te acojo), і самого однокласника, завжди серйозного, з їдкою 
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вольтерівською посмішкою (más serio que un cerrojo, con una de las cáusticas 

sonrisas de Voltaire). Смисловий компонент розв'язки: один (однокласник) набув 

статусу, але загубив людські цінності, а ліричний герой саме дивиться на 

ситуацію з позиції людських цінностей, так виявляється несумісність двох світів 

колишніх однокласників, двох систем цінностей. 

Образна система оригіналу розвивається від образу веселих шкільних років, 

того, якими вони тоді були, через образи вже теперішніх однокласників, одного – 

академіка, багача, політика, і другого – скромної людини, яка не має навіть 

шилінга, до образів щирості одного та закритості і їдкої вольтерівської посмішки 

іншого.  

Смислова структура розвивається від безтурботності шкільних років та 

невігластва однокласника, через диво перетворення необдарованого на вченого і 

багатого, через єдність та протиставлення світу матеріального і світу духовного 

до несумісності двох світів колишніх однокласників, двох систем цінностей.  

У перекладі О. Макровольського в макрообразі тези так само, як і в 

оригіналі, виникають образи ліричного героя та його однокласника. Проте 

лексичні та граматичні трансформації значно модифікують образ. З'являється 

пряме звертання до співрозмовника Ну, як живеш? Чого добитись зміг? за 

рахунок вживання другої особи однини. Разом з тим поява низки дієслів живеш, 

добитись, зміг, скажи та сполучального ну надає образу тези динаміки та 

комунікативної активності. В оригіналі, натомість, ‒ простий роздум-здивування. 

Заміна словосполучення olímpica alegría на фразеологізм гомеричний сміх [59] 

спирається на суміжність явищ і тому є адекватною. Остання частина 

макрообразу тези tú no pasaste nunca de ser un adoquín (буквально: 'ти не 

переставав ніколи бути бовдурем', тобто 'був дурнем') в перекладі відтворюється 

як ти не скидався, ні! на дурня-дурачину, через що значення змінюється на 

повністю протилежне. Всі ці трансформації формують смисловий компонент 

макрообразу – бажання дізнатися про успіхи однокласника і оцінити їх.  

В макрообразі антитези ретельний добір лексичних та фразеологічних 

одиниць забезпечує відтворення образів багатія-однокласника – Ти з голови до ніг 
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геть академік став, і маєш не хатину – палац! І золотом свій набиваєш міх та 

небагатого ліричного героя – коли товариш твій лиш вигляда грошину. 

Образність та експресивність антитези збережено за рахунок вживання не менш 

експресивнішої, ніж в оригіналі, лексики: золотом свій набивати міх, замість 

preñar de duros tu alcancía, виглядати грошину замість guardar ni un chelín, а нині! 

Чудеса замість quizá de hechicería. Вживання підсилювальної частки геть, 

фразеологізму з голови до ніг підвищують експресивність образу, роблять його 

динамічнішим. Смисловим компонентом антитези виступає протиставлення 

багатства одного та бідності іншого.  

У макрообразі синтезу лексичні одиниці відтворено еквівалентними або дуже 

близькими за значенням лексичними одиницями cero – нулем; en rocinante – на 

росінантику; el político – в політиці; en automóvil – в лімузині; sendero – тропою-

путівцем; sin humos de chofer – без диму, без шофера. Саме протиставлення 

матеріального та духовного збережено, але воно підсилюється. Цьому сприяє 

введення дієслова ростеш, яке свідчить про вдалу кар'єру і заможність, вживання 

іменника лімузин замість авто (щодо однокласника); використання форми 

лишивсь замість soy, росінантик зі зменшувальним суфіксом, який в контексті 

перекладу вцілому набуває зневажливого відтінку, замість rocinante, тропою-

путівцем замість sendero, що вказує на відсутність успіхів (щодо ліричного 

героя). Смисловий компонент синтезу: зберігається протиставлення багатства 

одного та бідності іншого і, водночас, стає більш експліцитним протиставлення 

матеріальних та духовних цінностей, відповідно.  

У макрообразі розв'язки відбувається перестановка речень місцями, що веде 

до перестановки мікрообразів. Образ пихатого однокласника не забалакаєш на 

вулиці ні з ким з’являється в перекладі раніше, ніж образ ліричного героя y yo, 

cuando te encuentro, con que efusión te acojo. Через вилучення іменника efusión в 

перекладі відсутня ознака щирості, з якою ліричний герой сприймає свого 

однокласника. За рахунок невірного тлумачення граматичної структури оригіналу 

в останніх двох рядках перекладу їдка усмішка Вольтера приписується не 

однокласнику, як в оригіналі, а самому ліричному герою. Смисловим 
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компонентом розв'язки є саркастична оцінка ліричним героєм життєвих успіхів 

свого однокласника. 

Образна система в перекладі розвивається від ліричного героя, який питає 

про успіхи свого колишнього однокласника, який (в інтерпретації перекладача) 

ніколи не був схожий на дурня, через протиставлення образів заможного, 

успішного однокласника та простого і бідного ліричного героя до образу 

вольтерівської усмішки, якою ліричний герой зустрічає свого однокласника.  

Смислова структура розвивається від бажання дізнатися про успіхи 

однокласника і оцінити їх, через протиставлення багатства одного і бідності 

іншого, через протиставлення матеріального і духовного до саркастичної оцінки 

ліричним героєм прагматизму свого однокласника. 

У зміні образної системи ключовою виступає трансформація образу веселих 

шкільних років в образ ліричного героя, який питає колишнього однокласника 

про його успіхи. Близькими до оригіналу є образи багатія-однокласника та 

бідного ліричного героя. Відсутній образ щирості ліричного героя, натомість 

саркастична вольтерівська усмішка однокласника за оригіналом в перекладі 

приписується самому ліричному герою.  

Внаслідок змін в образній системі перекладу змінюється і його смислова 

структура. Ключовими відхиленнями смислової структури перекладу є бажання 

дізнатися про успіхи однокласника і оцінити їх (замість безтурботності шкільних 

років та невігластва однокласника), протиставлення образів заможного 

однокласника і бідного ліричного героя, що врешті-решт відповідає оригіналу 

(щодо протиставлення духовного і матеріального світів), саркастична оцінка 

ліричним героєм життєвих успіхів однокласника (замість несумісності двох світів 

колишніх однокласників, двох систем цінностей). 

Отже, в перекладі створено образ ліричного героя, який саркастично оцінює 

успіхи свого колишнього однокласника. 

Така смислова структура відрізняється від оригінальної і дещо змінює ідею 

сонета. Сонет експліцитно виражає засудження однокласника. В оригіналі 

експліцитна оцінка відсутня, читач має сам зробити її. Така трансформація 
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образно-смислової структури сонета була задана перекладачем ще в тезі. Вона 

досить послідовно проводиться у відтворенні інших макрообразів і зрештою 

змінює характеристики самого ліричного героя. 

Найсуттєвішими трансформаціями, які позначилося на образно-смисловій 

структурі, є додавання, заміни, перестановки. За рахунок вживання більш 

виразних, ніж в оригіналі, засобів перекладач підвищує експресивність образно-

смислової структури.  

Пропонуємо наш переклад цього сонета з урахуванням попереднього аналізу.  

ОДНОКЛАСНИКУ 

Як справи в тебе! Як мої діла! 

Обидва вчили ми і грецьку, і латину 

Тоді, весела безтурботності пора, 

Не був ти розумніш за дурачину. 

 

Чаклунства мить, відлуння дива: 

Вже академік ти, а твій будинок – сад, 

Ти вміло міх наповнюєш грошима, 

Коли твій друг і шилінгу б був рад. 

 

Ти став політиком. А я залишився ніким. 

Ти роз’їжджаєш на авто. Я ж по стежках своїх  

Плетусь на росінанті без диму у шофера. 

 

Коли тебе я зустрічаю, зі щирістю завжди сприймаю. 

Ти ж, навпаки, по вулицях ідеш, закритий на замок з металу, 

І на лиці своїм несеш ядучу посмішку Вольтера.  

Отже, ретельний добір лексичних та фразеологічних одиниць забезпечує 

адекватне відтворення образів оригіналу. Добір лексичних відповідників може 

також підсилювати експресивність образів або розширювати межі образу. 

Введення дієслів, відсутніх в оригіналі, спонукальних та підсилюючих часток 
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надають образу динаміки та стимулюють комунікативну активність. Образність та 

експресивність макрообразів зберігається за рахунок вживання не менш 

експресивної, ніж в оригіналі, лексики. Відсутність символіки кольорів 

послаблює експресивність образів. Персоніфікація може змінювати акценти або 

окремі деталі, але при цьому не міняти образу. Перестановка рядків місцями веде 

до перестановки мікрообразів, проте не змінює смислу оригіналу. Перестановка 

образів місцями може також послаблювати внутрішній зв'язок між мікро- і 

макрообразами, що є певним відхиленням від вимог жанру. Вилучення 

словосполучень інколи призводить до втрати зв'язку окремих компонентів твору з 

основною темою сонета. Вилучення може призводити до відсутності в перекладі 

ознак, притаманних оригіналу. Вилучення послаблює зв'язок між образами, що 

призводить до порушення монолітності твору. Заміни можуть спиратися на 

суміжність понять та бути адекватними. Заміна частини макрообразу на 

протилежне за значенням висловлювання змінює смисл оригіналу. Заміна у 

поєднанні із додаваннями може сприяти створенню імпліцитно вираженого 

образу. Зміни порядку слів в реченні, що зумовлюються вимогами ритму та рими, 

на образ не впливають. Додавання лексичних одиниць можуть підсилювати 

експресивність образу. Інколи додавання може викликати відмінний від оригіналу 

асоціативний ряд і тому сприяти модифікаціям смислу в подальшому. Додавання 

можуть вносити відсутні в оригіналі значення. Граматична трансформація образу 

призводить до порушення узгодженості в роді та числі, що формує інший, більш 

загальний образ. Невірне тлумачення граматичної структури оригіналу 

призводить до зміни смислу на протилежний. 

Внаслідок відхилень від образно-смислової структури ідея твору може також 

зберігатися. Детальніше див. у нашій статті [140, с. 148-153]. 

 

3.5. Деформація образно-смислової структури 

Автор сонета "Me desordeno, amor, me desordeno" – видатна кубинська 

поетеса Карільда Олівер Лабра, яка отримала міжнародне визнання за свою 

літературну працю. Вона народилася 6 липня 1922 року в місті Матансасі. 
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Закінчила університет у Гавані і отримала диплом юриста цивільного права. 

Окрім виконання обов'язків адвоката, яким вона все життя працювала в рідному 

місті, Карільда Олівер Лабра паралельно працювала також у громадській 

бібліотеці "Gener y del Monte" в Матансас і була викладачем малювання, 

живопису та скульптури. Тож не дивно, що в душі такої різносторонньої особи 

панувала також палка жага до поезії. Поетеса є лауреатом численних 

національних та однієї міжнародної премії. Останню вона отримала у 2001 році.  

Серед її робіт найбільш відомими є: "На південь від моєї шиї" ("Al sur de mi 

garganta", 1949), "Пам'ять про гарячку" ("Memoria de la fiebre", 1958), "Вірші про 

кохання" ("Versos de amor", 1963), "Зникає пил" ("Desaparece el polvo", 1983), 

"Дорога до Тірро 81" ("Calzada de Tirro 81", 1987), "Я втратила людину" ("Se me 

ha perdido un hombre", 1993), "Записник молодої дружини" ("Libreta de la recién 

casada", 1998). 

"Me desordeno, amor, me desordeno" – це сонет надзвичайної щирості, що 

виражає глибоке відчуття кохання. Його тема наскільки проста, настільки ж і 

складна. Цей твір є одним з найцитованіших сонетів поетеси. 

ME DESORDENO, AMOR, ME 

DESORDENO... 

Me desordeno, amor, me desordeno 

cuando voy en tu boca, demorada; 

y casi sin por qué, casi por nada, 

te toco con la punta de mi seno. 

 

Te toco con la punta de mi seno 

y con mi soledad desamparada; 

y acaso sin estar enamorada; 

me desordeno, amor, me desordeno. 

 

Y mi suerte de fruta respetada 

Я ГЛУЗД ВТРАЧАЮ 

 

Я глузд втрачаю, мій любий, втрачаю 

глузд, 

аж завмираю – губи в губи – нерухомо 

і ненавмисно, навіть несвідомо. 

О дотик персів, дотик спраглих уст! 

 

О дотик персів, дотик спраглих уст! 

А в тому дотику – самотність і утома 

і чи кохана я справді – не відомо: 

Я глузд втрачаю, милий мій, втрачаю 

глузд. 
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arde en tu mano lúbrica y turbada 

como una mal promesa de veneno; 

y aunque quiero besarte arrodillada, 

cuando voy en tu boca, demorada, 

me desordeno, amor, me desordeno. 

 [357] 

В твоїй руці, як у вогні солома, 

Згорає моя доля бурштинова 

Неначе плід із дерева спокус; 

Мені б на землю впасти, як від грому, 

та завмираю – губи в губи – нерухомо, 

я глузд втрачаю, милий мій, втрачаю глузд. 

 [335, с.64-65] 

У макрообразі тези виникає образ ліричної героїні, яка втрачає рівновагу, 

приходить у відчай (me desordeno, amor, me desordeno). Вона уповільнено 

наближується до губ коханої людини (cuando voy en tu boca demorada) і тоді, не 

знаючи чому і не знаючи навіщо (casi sin por qué, casi por nada), торкається його 

грудьми (te toco con la punta de mi seno). Смисловий компонент тези: сумніви, 

невпевненість. 

В антитезі відбувається перехід до внутрішнього світу героїні, яка відчуває 

себе самотньою і незахищеною (y con mi soledad desamparada) і можливо, навіть 

не закоханою (y acaso sin estar enamorada). Перший і останній рядки тези (me 

desordeno, amor, me desordeno) та (te toco con la punta de mi seno) виступають 

також рамковими гілками антитези. Утворюється повтор за принципом 

структурування хіазму, завдяки якому ці два мікрообрази отримують додаткову 

експресію. Смисловий компонент антитези: розгубленість, самотність, 

незахищеність. 

Макрообрази тези та антитези синтезуються в образ героїні-коштовної 

іграшки (fruta respetada), доля якої палає у хтивих та неспокійних руках коханого 

(arde en tu mano lúbrica y turbada) обіцянкою недоброї отрути (como una mal 

promesa de veneno). Смисловий компонент синтезу ‒ згубність цього кохання. 

У розв'язці виявляється бажання героїні кохати, кохати жертовно (aunque 

quiero besarte arrodillada). Сонет завершується повтором його перших двох рядків 

у зворотному порядку. Перестановка дещо змінює акценти у співвідношенні 

мікрообразів, що додатково підсилює їх виразність. Смисловий компонент 

розв'язки: розуміння безнадійності свого кохання.  
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Отже, всі чотири макрообрази сонета формують цілісну образну систему, яка 

стає носієм смислу сонета: лірична героїня хоче любити і не наважується, боїться 

любити, не довіряючи цим хтивим і неспокійним рукам.  

Образна система сонета розвивається від образу ліричної героїні, яка втрачає 

рівновагу від близькості коханого, через образи-емоції самотності, незахищеності, 

невпевненості у своїй закоханості та через образ ліричної героїні-коштовної 

іграшки у хтивих руках коханого до образу нездійсненного жертовного кохання. 

Смислова структура оригіналу розвивається від сумнівів, втрати рівноваги, 

невпевненості, через самотність та незахищеність, отримує подальший розвиток у 

згубності цього кохання до розуміння марності свого бажання любити жертовно.  

У перекладі О. Буценка відтворюється образ ліричної героїні. З перших 

рядків заміна me desordeno на я глузд втрачаю задає низку перекладацьких 

трансформацій. Семантичний повтор завмираю і нерухомо, додавання 

словосполучення дотик спраглих уст з експресивним прикметником, частки аж 

та вигуку о створює яскравий образ палкої пристрасті ліричної героїні, здатної 

втратити глузд від своїх почуттів. З цим образом узгоджуються і сприяють його 

створенню заміни casi sin por qué на ненавмисно та casi por nada на несвідомо. 

Смисловий компонент тези: пристрасне кохання.  

В антитезі зберігаються повтори рядків, що утворюють рамку з незначною 

лексичною заміною (любий, милий). В середині рамки створюється інший образ: 

образ самотності та втоми від невідомості, чи кохання взаємне. Такий образ 

створюється конверсією чи кохана я замість sin estar enamorada, заміною acaso на 

справді, додаванням іменника утома. Смисловий компонент антитези: сумнів у 

взаємності кохання.  

У синтезі зберігається мікрообраз долі з певною модифікацією: бурштинова 

замість de fruta respetada, додається яскраве порівняння як у вогні солома. 

Порівняння долі з отрутою відтворюється як неначе плід із дерева спокус. Разом з 

тим вилучаються прикметники lúbrica і turbada, які в оригіналі характеризують 

коханого ліричної героїні і тому відіграють важливу роль в образній і смисловій 

структурі сонета. Внаслідок цих трансформацій образ пристрасті отримує 
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подальший розвиток і синтезується з почуттями коханого, який непрямо 

порівнюється з вогнем. Смисловий компонент синтезу: нерозсудливе кохання в 

руках коханого. 

Коментовані трансформації, що призводять до зміни мікро- і макрообразів 

узгоджуються тим не менш з назвою і першим рядком перекладу і не порушують 

його цілісності.  

Розв'язка завершує ці модифікації образів. Образ y aunque quiero besarte 

arrodillada замінено на мені б на землю впасти як від грому. Як і в оригіналі, 

сонет завершується повтором двох рядків з тези, як вони були перекладені 

О. Буценком. Смисловий компонент розв'язки: переповненість почуттями від 

кохання.  

Отже, замість образу ліричної героїні, яка хоче кохати і не наважується, 

боїться любити, не довіряючи коханому, виникає образ пристрасного кохання.  

Образна система в перекладі формується образом ліричної героїні, здатної 

втратити глузд від своїх почуттів, через образи самотності, втоми від сумнівів у 

взаємності кохання, через образ коханого, який непрямо порівнюється з вогнем, 

до образу кохання, що здатне вразити, як грім. 

Смислова структура перекладу розвивається від пристрасного, до безглуздя, 

кохання ліричної героїні через сумніви у взаємності свого безрозсудного кохання, 

яке згорає в руках коханого, до переповненості ліричної героїні почуттями.  

Основними перекладацькими трансформаціями, які застосовує перекладач 

виступають: заміни, в тому числі і конверсивні, додавання, семантичні повтори. 

За рахунок вживання більш експресивної лексики, ніж в оригіналі, підвищується 

виразність образно-смислової структури. За рахунок багаточисленних додавань 

створюються образи, відмінні від оригінальних, які відповідно формують іншу 

смислову структуру. Внаслідок перекладацьких трансформацій змінюється 

образна система і, відповідно, смислова структура. 

Зсуви пронизують усю образну систему перекладу від самого початку. В 

зміні образної системи ключовими виступають заміна образу втрати рівноваги на 

втрату глузду, поява сумніву у взаємності кохання, заміна хтивих рук коханого на 
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пристрасні руки, що здатні запалювати, зміна характеристики кохання з 

нездійсненного, жертовного на вражаюче, наче грім. 

Внаслідок змін в образній системі перекладу змінюється і його смислова 

структура. Ключовими відхиленнями смислової структури перекладу є 

пристрасне кохання (замість втрати рівноваги), поява сумнівів у його взаємності, 

розпалення кохання (замість його згубності), разюча сила кохання (замість його 

жертовності). 

Отже, в перекладі створено образ пристрасної любові, від якої лірична 

героїня втрачає глузд і яку розпалює саме існування коханого, здатного вдарити, 

наче грім. 

Підкреслимо, що переклад О. Буценка є естетично цілісним, завершеним 

твором. Суттєвим здобутком перекладача є відтворення дуже близьке до 

оригіналу форми сонета, його рими та еквілінеарності. 

Разом з тим, зміни в образно-смисловій структурі сонета дозволяють 

говорити про гендерну деформацію. В центрі твору опиняється чоловік, що 

здатний викликати таке кохання, через яке жінка втрачає глузд, падає, наче від 

грому. Натомість у центрі оригіналу любов жінки, яка усвідомлює хтивість 

коханого і згубність своєї любові і водночас сповнена бажання любити жертовно. 

Замість ліричної героїні з тонкими, піднесеними і сильними почуттями в центрі 

твору опиняється чоловік, який вже завдяки своєму існуванню здатний 

розпалювати любов і, наче бог, вражати громом. 

Цілісність образно-смислової структури перекладу, в якому практично 

відсутні негармонійні перекладацькі рішення, дає підстави говорити про свідому 

зміну образно-смислової структури оригіналу. Свідомі зміни, які перекладач 

вносить в оригінал, визначаються в перекладознавчій літературі, як деформації 

перекладу [79, с.27-31]. В даному конкретному випадку ми розцінюємо її як 

гендерну деформацію образно-смислової структури оригіналу. 

Пропонуємо наш власний переклад цього сонета. 

ВТРАЧАЮ РІВНОВАГУ, ЛЮБИЙ МІЙ, ЇЇ ВТРАЧАЮ 

Втрачаю рівновагу, любий мій, її втрачаю, 



181 

Коли до вуст твоїх свої вуста я наближаю 

Та майже ні для чогось, ні чомусь 

Грудьми своїми я до тебе доторкнусь. 

 

Грудьми своїми я до тебе доторкнусь 

В беззахисній самоті опинюсь, 

Тебе можливо не кохаю, 

Втрачаю рівновагу, любий мій, її втрачаю. 

 

І доля іграшки коштовної 

В твоїх сласних руках падає-непритомніє 

Немов зловісно мою згубу обіцяє. 

 

Тебе, уклінна, цілувати я бажаю, 

Коли до вуст твоїх свої вуста я наближаю 

Втрачаю рівновагу, любий мій, її втрачаю. 

Цей ліричний сонет, який вважається одним з найкращих сонетів авторки, 

викликав інтерес і у іспаністів кафедри к. філол. наук, доц. С. Б. Фокіна та 

к. філол. наук І. М. Шиянової. Вони виконали свої переклади цього сонета і 

люб'язно погодилися надати нам можливість включити їх у наше дослідження. 

Рукописи цих перекладів оприлюднюються вперше:  

Я БЕЗПОРАДНА, ДРУЖЕ, БЕЗПОРАДНА 

Я безпорадна, друже, безпорадна 

Коли в твоїх устах усмішка лине, 

І якось незумисне, безневинно 

Мій торс тебе торка так недоладно. 

 

Мій торс тебе торка так недоладно, 

Моя самотність вп’ялась тобі в спину, 

Хоч я не закохалась, мов дівчина –  
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Я тільки безпорадна, безпорадна. 

 

Плід не зірвеш – не хочеш брать провини, 

Отруту вгледів ти в моїй перлині, 

Що сяє і тремтить. Я тебе ладна 

 

Розцілувати, впасти на коліна, 

Коли в твоїх устах усмішка лине. 

Я безпорадна, дуже безпорадна. 

  [переклад С. Б. Фокіна] 

Я ГЛУЗД ВТРАЧАЮ, ЛЮБИЙ, ГЛУЗД ВТРАЧАЮ 

Я глузд втрачаю, любий, глузд втрачаю 

І шаленію від твого цілунку; 

мети не маю, ані розрахунку —  

торкнутися грудьми тебе бажаю. 

Торкнутися грудьми тебе бажаю, 

самотності полону безпорадність, 

кохання моє — правда чи уявність? 

я глузд втрачаю, любий, глузд втрачаю. 

 

В руках твоїх жадаючих палати, 

та плоду невідданому дарунку 

смак гіркої отрути заважає 

 

Хоч ладна на колінах цілувати 

і шаленію від твого цілунку, 

Я глузд втрачаю, любий, глузд втрачаю. 

  [переклад І. М. Шиянової] 

У перекладі С. Б. Фокіна особливо вдалими і яскравими є такі відповідники, 

як: Cuando voy en tu boca, demorada – коли в твоїх устах усмішка лине; y casi sin 

porque, sin nada – і якось незумисне, безневинно; y acaso sin estar enamorada – хоч 
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я не закохалась, мов дівчина. Художньо виразними є і інші мікрообрази. Завдяки 

чому створюється цілісний, завершений сонет. Дуже вдалим, на нашу думку, є 

переклад назви, яка повторюється в сонеті рефреном: Me desordeno – Я 

безпорадна. Водночас відмітимо, що вжитий в перекладі іменник торс викликає 

відчуття гендерних конотацій. 

У перекладі, виконаному І. М. Шияновою, хотілося б особливо відмітити такі 

яскраві мікрообрази, створені перекладачем: y casi sin porque, sin nada – мети не 

маю, ані розрахунку; Cuando voy en tu boca, demorada – і шаленію від твого 

цілунку; y aunque quiero besarte arrodillada – хоч ладна на колінах цілувати. Разом 

з тим ми не зовсім згодні з перекладом Me desordeno як Я глузд втрачаю. Ми 

розуміємо, що дуже важко перекласти цей фрагмент, і не вважаємо свій переклад 

досконалим. У словосполученні в руках твоїх жадаючих замість en tu mano 

lúbrica y turbada втрачається сема хтивості, яка, на нашу думку, є важливим 

компонентом образно-смислової структури сонета. Переклад сонета, виконаний 

І. М. Шияновою, є цілісним художнім твором, гармонійним та емоційним.  

Отже, цей ліричний сонет має множинність прочитань, хоча безумовно в 

запропонованих перекладах простежується спільна образно-смислова структура, 

близька до оригінальної.  

Зазначимо, що в наших перекладах, попри спільне бачення образно-

смислової структури, є багато індивідуального. Це не дивно, оскільки сонет 

метафоричний, надзвичайно ліричний та багатоплановий. В цих перекладах попри 

індивідуальні рішення зберігається коллективне, як інваріант перекладу. 

Детальніше про інваріант перекладу див. нашу статтю [142, с.141-149]. 

 

Висновки до третього розділу 

Основою для створення цілісного, естетично завершеного художнього твору 

в перекладі є, в першу чергу, відтворення образної структури оригіналу. Точне 

відтворення мікрообразів та їх поєднання у макрообрази є запорукою збереження 

смислової структури художнього твору. У свою чергу передача образної 
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структури залежить від відтворення словесної форми, яке зумовлюється 

застосованими перекладачем трансформаціями.  

Припустимими можна вважати трансформації, що є об’єктивно 

мотивованими, які незначним чином модифікують мікрообрази або вносять 

елемент одомашнення, але при цьому зберігають сам образ і його виразність у 

цілому. Перетворення окремих образів оригіналу на натуралістичні, конкретніші, 

яке є наслідком лексичних замін, вносить дисонанс у метафоричну в цілому 

образну систему. Послаблення метафоричності образної структури в одному місці 

та її посилення в іншому здатні компенсувати одне одного. Лексичні та 

граматичні трансформації можуть посилювати або послаблювати виразність 

мікрообразів, не впливаючи на образно-смислову структуру.  

Лексичні та граматичні трансформації призводять до внутрішньої 

суперечливості мікрообразів та / або їх фрагментарності, якщо вони порушують 

предметно-логічні зв’язки між компонентами мікрообразів чи між мікрообразами 

або лексичну узгодженість і змістові зв’язки у словесній формі чи створюють 

двозначність. Внаслідок таких зсувів конкретна чуттєвість мікро- та макрообразів 

послаблюється, вони стають абстрактнішими. Поява абстрактно-чуттєвих образів 

у тезі та антитезі синтезі розмиває смисловий розвиток твору. Накопичуванні у 

тезі та антитезі зсуви стають передумовою відхилень у синтезі, оскільки він є 

поєднанням тези та антитези. Внаслідок цього у синтезі цих двох макрообразів 

може частково або повністю втрачатися смисл оригіналу. У проаналізованому 

матеріалі спостерігається більше відхилень у синтезі, ніж у тезі чи антитезі. 

Макрообраз синтезу становить найбільші труднощі для перекладачів. Синтез 

вимагає особливої уваги, тим більше, що від нього залежить подальше 

відтворення розв'язки, якою завершується сонет. 

Непослідовне відтворення образно-смислової структури в тезі, антитезі та 

синтезі здатне призвести до зміни ідеї сонета. Зміна ідеї може відбуватися в разі 

застосування перекладачем евристичної моделі читання та письма, зокрема у 

перекладі тонкої жіночої лірики перекладачем-чоловіком, коли відбувається 

гендерна деформація.  
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На образно-смисловій структурі сонетів не позначаються трансформації, які 

мають стилістичний характер. Заміна лексичних одиниць оригіналу на 

експресивніші, у тому числі вживання часток, дієслів, що позначають 

динамічнішу дію, веде до підвищення експресивності твору, зберігаючи його 

стилістичну цілісність. Остання зберігається також, якщо стилістично нейтральна 

лексика оригіналу замінюється на стилістично марковану, але характерну для 

поетичного мовлення. Порушують стилістичну цілісність заміни на діалектні або 

рідковживані слова.  

Загальна вимога відтворення образно-смислової структури в перекладі 

залишає, разом з тим, певну свободу перекладачеві у виборі шляхів досягнення 

цієї мети. В перекладі спостерігаються дві основні тенденції: дотримання норми 

вірності та забезпечення норми художності. Норма вірності досягається за 

рахунок добору мовних одиниць близьких до оригіналу, що забезпечує 

збереження образності і смислу оригіналу. Водночас, дотримання норми вірності 

може призводити до послаблення виразності твору. Норма художності 

забезпечується творчими трансформаціями, внаслідок яких створюються 

естетично довершені переклади. Художність може забезпечуватися за рахунок 

перетворення предметно-логічної структури мікрообразів та збереження їх 

смислу або перетворень в межах макрообразів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

З-поміж проблем поетичного перекладу найбільше уваги перекладознавців 

привертають питання, пов'язані з образним аспектом поетичного твору. Образи 

розглядаються по-різному. Зокрема з погляду на співвідношення образів з їхньою 

словесною формою розрізняють образи словесні або автосемантичні та звукові 

або синсемантичні; вивчається виражальний та виразний потенціал мовних 

одиниць; за функцією у тексті образи поділяються на домінантні та 

субдомінантні; за співвідношенням образів як частин цілого тексту 

виокремлюються мікрообрази, макрообрази та образи, які співвідносяться із 

текстом у цілому. 

Образ, який співвідноситься з текстом у цілому — це художній образ, це 

образ-твір. Він формується з мікрообразів, які поєднуються у макрообрази і 

складаються у цілісну систему. Образна система твору є носієм його духовного 

змісту, який реалізується як система смислів. Смисл має комунікативну природу. 

Він створюється і сприймається в процесі мовленнєвого спілкування, кожен раз 

заново. 

Об'єктивна дійсність відображається у свідомості поета і, опрацьована його 

емоційно-образним мисленням, втілюється у творі, як художня дійсність. 

Водночас у творі виражено суб'єктивне оцінне ставлення до цієї художньої 

дійсності. Комунікація стає можливою завдяки тому, що художній образ отримує 

матеріальну, словесну, форму, втілюючись у текст. Читач сприймає цей текст, і у 

нього формується своє оцінне ставлення до твору. Перекладач, як і всі суб'єкти 

сприйняття, також сприймає твір індивідуально і в нього формується своє власне, 

суб'єктивне ставлення до художнього образу. Але на відміну від читача, він 

працює з двома словесними формами: перекладач сприймає твір у словесній 

формі вихідною мовою і перевтілює його у словесну форму цільової мови. Цим 

пояснюється особлива роль словесної форми для перекладознавства. 

Самі властивості художнього образу як об'єкта сприйняття і перевтілення, а 

також творчий, індивідуальний характер емоційно-образного мислення 
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перекладача створюють передумови для різних прочитань та інтерпретацій 

поетичного твору. Сукупність властивостей художнього образу і здібностей та 

майстерності перекладачів стають джерелом множинності перекладів.  

В індивідуальних за місцем утворення сприйняттях твору різними суб'єктами 

зберігається дещо спільне, колективне. На цій основі виділяється поняття 

"образно-смислової структури твору". Це ті суттєві зв'язки у художньому образі, 

що найменш піддаються варіюванню у сприйнятті окремими людьми і цілими 

епохами. Образно-смислова структура вказує на появу, розвиток та сполучання 

смислів, тобто вона передбачає поступовий розвиток смислу, який завершується 

формуванням ідеї твору. В ідейно-образній структурі на перший план висувається 

ідея. Тому образно-смислова структура повніше ніж ідейно-образна відповідає 

поняттю інваріанта перекладу. 

Поняття художнього образу як одне з базових понять літературознавства, яке 

в перекладі має розглядатися з урахуванням його словесної форми, актуальне для 

перекладознавчого дослідження різних жанрів та родів літератури. Специфіка 

функціонування художнього образу в сонеті зумовлюється жорсткими жанровими 

вимогами до форми, композиції, образної та смислової структури, 

функціонування мовних одиниць. У сонетах об'єктом відображення є емоційний 

стан самого поета. Тому характерними для сонетів є образи-емоції, образи-

картини природи, образи-речі, образи-смисли. Що стосується образів як частин 

цілого, то можна поділяти сонет на чотири макрообрази, які співвідносяться з 

його композиційними частинами: тезою, антитезою, синтезом та розв'язкою. 

Окрім жорсткості самого жанру, об'єктивними перешкодами перекладу 

іспаномовних сонетів на українську мову є значні розбіжності у римуванні 

(асонанс, рідше консонанс, в іспанській мові VS консонанс, рідше асонанс, в 

українській), відмінності у системах віршування (силабічна VS силабо-тонічна); 

певну роль відіграє також більш давня традиція сонетної форми в іспанській 

літературі.  
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З-поміж перекладацьких трансформацій основну роль відіграють лексичні 

заміни, оскільки лексика – це основний матеріал для побудови автосемантичних 

образів.  

Лексичні заміни здійснюють на образ різний вплив. Вони зберігають образну 

структуру твору, якщо засновані на семантичному розвитку, використанні 

функціональних аналогів, контекстуальних або ситуативних відповідників, і 

зберігають образ та його смисл. Заміни лексичних одиниць на такі, що містять 

сему якості або оцінки, ведуть до посилення виразності образу. Так само заміни 

на одиниці з конкретнішим, ніж в оригіналі, значенням увиразнюють образ, 

полегшуючи його візуалізацію. І навпаки, заміни на одиниці з більш абстрактним 

значенням послаблюють конкретну чуттєвість образу. 

Заміни можуть модифікувати образ і навіть смисл, якщо вживаються 

семантично близькі, але відмінні за значенням одиниці. Лексичні одиниці іншої 

семантики, відмінної від оригінальної, можуть призводити до заміни образу і 

навіть зміни смислу. Заміни, що ведуть до семантичної неузгодженості 

компонентів мікрообразу, порушують його цілісність і ускладнюють або навіть 

унеможливлюють його візуалізацію. Заміна стилістично нейтральних лексичних 

одиниць на стилістично марковані призводить до порушення стилістичної 

цілісності в перекладі. 

Граматичні заміни допомагають відтворювати синсемантичні образи. Якщо 

заміни змінюють змістові зв'язки у словосполученнях та реченнях, відбувається 

модифікація образу чи заміна смислу. Якщо граматичні заміни змістового 

характеру взаємодіють з лексичними, які теж здатні модифікувати образ, 

негативний вплив посилюється. 

Вилучення одиниць, що не містять оцінної або якісної семи, компенсація 

вилучень, найчастіше додаванням, зберігають образ. Якщо вилучення перетворює 

експліцитну інформацію на імпліцитну, структура образу ускладнюється. 

Вилучення слів, що несуть важливу для образно-смислової структури 

інформацію, у першу чергу значення якості та оцінки, збіднює образ або знижує 

його виразність.  
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Додавання, що ведуть до експлікації імпліцитної інформації, зберігають 

образ. Додавання слів, які конкретизують чи збагачують мікрообраз деталями, 

зберігаючи і увиразнюючи його, полегшують візуалізацію. Додавання епітетів та 

лексичних одиниць, що створюють або посилюють повтори, підвищують 

експресивність образів. Додавання також можуть сприяти збереженню ритму і 

рими в сонеті. 

Перестановки відіграють провідну роль у відтворенні синсемантичних 

образів. Перестановки, які ускладнюють інтонаційний малюнок речення 

порівняно з оригіналом (інверсія порядку слів, переміщення рематичного 

наголосу на початок речення, інтеркаляція або дистанціювання тісно пов'язаних 

між собою слів), посилюють експресивність образів. Якщо інтонаційний малюнок 

спрощується, то експресивність образів послаблюється. Перестановки не 

порушують образно-смислової структури в перекладі, якщо вони мотивовані 

нормами та узусом цільової мови або здійснюються в межах переліку однорідних 

мікрообразів, порядок розташування яких не важливий для формування 

макрообразу. Перестановки на початку антитези, синтезу, розв'язки, які 

призводять до порушення тісного зв'язку з попереднім макрообразом, 

послаблюють монолітність сонета в перекладі. 

На практиці, в перекладі сонетів трансформації застосовуються комплексно. 

Вони здійснюють гомогенний, контроверзний чи гетерогенний вплив на 

відтворення образу.  

У гомогенній моделі трансформації мають спільний вектор дії. Вони можуть 

зберігати образ, посилювати або послаблювати його виразність; призводити до 

модифікації, що здатна впливати на смисл; створювати образ, відмінний від 

оригіналу, але цілісний.  

У контроверзній моделі трансформації мають протилежний вектор дії. Вони 

можуть компенсувати одна одну, насамперед вилучення та додавання. Якщо між 

трансформаціями присутня суперечливість, відбувається модифікація або навіть 

викривлення образу, що може позначатися на його смислі. 

Трансформації гетерогенної, тобто різновекторної, дії можуть призводити до 
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неузгодженості компонентів мікрообразу, яка ускладнює його візуалізацію і, 

відповідно, веде до порушення його цілісності. Гетерогенні трансформації 

можуть вести до заміни образу, яка тягне за собою зміну смислу. Позитивно 

оцінюється такий комплекс трансформацій, який забезпечує відтворення образів, 

здатних зберігати смисл. У гетерогенній моделі необхідно визначати вектор дії 

кожної трансформації, їхню ієрархію, і оцінювати загальний результат.  

У перекладі цілісних сонетів ключову роль відіграє образна структура. З 

одного боку, вона є носієм структури смислової, а з іншого, – її передача залежить 

від відтворення словесної форми.  

Запорукою збереження в перекладі образно-смислової структури оригіналу є 

ретельний добір перекладацьких відповідників. Відтворення образно-смислової 

структури забезпечують також трансформації, які зберігають образ, хоча і 

модифікують його незначним чином.  

Великий вміст зсувів в образній структурі оригіналу, спричинений 

перекладацькими трансформаціями, призводить до зсувів у його смисловій 

структурі і навіть до зміни ідеї. До викривлення образної структури призводять 

порушення змістових зв'язків, а також семантична неузгодженість лексичних 

одиниць та предметно-логічних зв'язків в макрообразі або всередині 

багатокомпонентного мікрообразу, через які виникає внутрішня суперечливість в 

образах. Вони стають фрагментарними і більш абстрактними, втрачають свій 

конкретно-чуттєвий характер. Ускладнюється візуалізація образу і декодування 

смислу, послаблюється емоційний вплив твору. 

Заміна конкретно-чуттєвих мікрообразів у тезі чи антитезі оригіналу на 

абстрактно-чуттєві у перекладі ускладнює подальший синтез цих двох 

макрообразів. Смислова структура в сонеті втрачає свій послідовний розвиток, 

набуває абстрактності, емоційний вплив твору знижується.  

На ідеї сонета і на його образно-смисловій структурі не позначаються 

лексичні заміни стилістично нейтральної лексики на таку стилістично марковану, 

що притаманна поетичному мовленню; водночас, заміна на діалектну та 

рідковживану лексику порушує стилістичну цілісність твору.  
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У відтворенні синсемантичних образів перекладачі тяжіють до збереження 

ритму і, майже виключно, до відтворення асонансної рими оригіналу 

консонансною в перекладі. Простежується незначна тенденція до ускладнення 

ритміко-інтонаційного малюнку речення в перекладі. Енжамбеман переважно 

зберігається, поодинокими є випадки його нейтралізації або створення 

енжамбеману в перекладі за його відсутності в оригіналі. Еквілінеарність 

переважно зберігається, відхилення становить ± 1-2 склади.
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