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ВСТУП 

 Культура постмодернізму позначилася появою нового типу 

іронічного колективного світовідчуття. Незважаючи на те, що іронія 

привертала увагу дослідників, починаючи ще з античності, і в наш час 

з’являються її нові інтерпретації. Зокрема, іронію розглядали Д. Літман, 

Дж. Л. Мей, Р. Гіббс, Ч. Гліксберг, П. Грайс, Льофлер, Е. Лапп, Д. Спербер, 

Д. Уілсон, О. Дюкро, К.Ф. Мюкке, В. Бут, К. Кербрат-Ореккіоні та інші. 

Кожен із цих учених намагався пояснити природу іронії в межах нових 

наукових теорій: прагматики, семантики, теорії кооперативного принципу, 

теорії аргументації та інших.  

У сучасних літературознавчих дослідженнях центральним стало 

твердження про те, що іронія в постмодернізмі перевтілилися в певний 

світогляд, оскільки все, від історії до самої себе, людина постмодернізму 

сприймає через призму іронії. Це переосмислення дійсності і новий погляд на 

неї знайшли своє відображення в художній літературі, яка набула нового 

іронічного звучання, таким чином, іронія з тропу перетворилася на художній 

принцип сучасного роману, зокрема іспанського. Текст теж зазнав нових 

трактувань в уяві постмодерністів: його можна зрозуміти лише у зв’язку з 

іншими, присутність яких є беззаперечною, а отже жоден із текстів не можна 

вважати автономним. Таким чином, інтертекстуальність, тобто неминуча 

присутність інших текстів, стає одним із ключових елементів епохи, а також 

одним із засобів вираження іронії в художньому творі.   

 У сучасних іспанських романах текст обрамлений в «іронічні лапки», в 

них серйозні теми подано в іронічному ключі. В романах К.Х. Сели та 

К.Р. Сафона іронія служить формою викриття недоліків суспільного ладу 

через дискредитацію його представників, втілених у персонажах на сторінках 

романів. Іронічна манера викладення створює специфічну тональність 

тексту. Іронія належить до елементів ідіостилю К.Х. Сели та К.Р. Сафона, 

вона є засобом вираження  особливої авторської оцінки. Отже, іронічне 
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світобачення, що проявляється в естетичній, прагматичній та художній 

системах твору, має адекватно передаватися в перекладі. При відтворенні 

іронії перекладач стикається з труднощами, пов’язаними з необхідністю 

передачі іронічного ефекту та іронічного звучання, а також зі збереженням у 

цільовій мові засобів вираження іронії, коло яких є достатньо широким у 

постмодерністському іспанському романі.  Задля цього перекладач повинен 

виявити механізми реалізації іронії, принципи її творення та функціонування 

в художньому тексті, чітко зрозуміти закладену в іронію інтенцію та 

прагматичний ефект. Відтворення іронії вимагає глибокого аналізу 

першотвору, з огляду на комунікативну ситуацію, адже поза контекстом 

іронія позбавлена смислу, а також підбору в цільовій мові такого 

відповідника, який би в заданій ситуації забезпечував той самий іронічний 

ефект та адекватну реакцію на нього читача, передбачену в оригіналі. 

Неправильне розуміння вихідного тексту та наміру його автора веде до 

втрати іронії.  

Сьогодні в українському перекладознавстві проблема відтворення 

іронії в сучасній художній літературі залишається недостатньо висвітленою; 

однак варто вказати на працю А. Кам’янець та Т. Некряч «Інтертекстуальна 

іронія і переклад» (2010), що, безумовно, є вагомим внеском у дослідження 

цієї проблематики. Актуальність теми дисертації зумовлено необхідністю 

здійснення ґрунтовного аналізу відтворення художньої іронії як світоглядної 

категорії, зокрема в руслі сучасних досліджень, стосовних літератури 

постмодернізму.  

Актуальність та необхідність цього дослідження зумовлені й тим, що в 

сучасному іспанському романі іронія, як макрофігура, виражається за 

допомогою інших макрофігур, стилістичних засобів та прийомів, таких як 

метафора, каламбур, фразеологізм та інтертекстуальність,  що теж належать 

до елементів авторського стилю, характеризують його мовлення і мають бути 

неодмінно збережені в перекладі. Проте, їх відтворення не гарантує 
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збереження іронічного ефекту, закладеного в оригіналі. Саме тому важливим 

є дослідити шляхи відтворення іронії, вираженої цими засобами та виявити 

чи можливе нехтування ними в перекладі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження відповідає науковій проблематиці кафедри теорії та практики 

перекладу  романських мов імені М. Зерова Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та виконано в межах 

комплексної науково-дослідної теми «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія та самобутність» (№11БФ044-01), що розробляється мовними 

кафедрами Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Мета дослідження полягає у виявленні засобів досягнення 

адекватності при відтворенні іронії в іспансько-українському художньому 

перекладі, на матеріалі романів К.Х. Сели та К.Р. Сафона.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- визначити поняття іронії та з’ясувати особливості її функціонування 

в романах К.Х. Села та К.Р. Сафона; 

- дослідити засоби вираження художньої іронії в романах К.Х. Села 

та К.Р. Сафона та проаналізувати їх відтворення в українському 

перекладі; 

- виявити основні моделі творення та принципи реалізації художньої 

іронії в романах К.Х. Села та К.Р. Сафона та проаналізувати їх 

відтворення в українських перекладах; 

- визначити основні способи та прийоми відтворення художньої іронії 

в українських перекладах.  

Об’єкт нашого дослідження становить іронія в романах сучасних 

іспанських письменників К.Х. Сели та К.Р. Сафона.  
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Предмет дослідження полягає у визначенні основних шляхів 

відтворення іспанських іронічних висловлювань в українському перекладі.  

Матеріалом дослідження послужили романи Карлоса Руїса Сафона 

«Ігри янгола» (2008), «Тінь вітру» (2001), «Володар туману» (1993), роман 

Каміло Хосе Села «Вулик» (1951) та їхні переклади українською мовою, 

виконані Д. Шовкуном, І. Паненко та С. Борщевським відповідно. Обсяг 

проаналізованого іспанського тексту складає 83,6 умов. друк. арк.  

Методи дослідження. Обрані методи дослідження підпорядковуються 

досягненню поставленої мети. Характер дослідження зумовив використання 

комплексної методики, яка дозволила дослідити функціонування іронії в 

тексті та виявити засоби вираження та способи реалізації іронії на різних 

мовних рівнях, передусім морфологічному, лексичному та синтаксичному. 

Метод зіставного аналізу застосовувався для аналізу змісту та форми 

оригіналу у зіставленні зі змістом та формою перекладу, що дозволило 

виявити яким чином перекладач зумів подолати наявні труднощі перекладу. 

Текстово-інтерпретаційний метод уможливив витлумачення іронічного 

наміру в певній мовленнєвій ситуації. Контрастивно-перекладознавчий 

метод використовувався для аналізу іронічних висловлювань в оригінальних 

та перекладних текстах. Трансформаційний аналіз застосовувався для 

пояснення перекладацьких трансформацій. Метод моделювання дозволив 

виявити принципи творення іронії та виокремити основні іронічні моделі. 

Лінгвостилістичний метод застосовувався для оцінки адекватності 

перекладу. Емпіричний корпус формувався за допомогою суцільної вибірки.  

Найвагомішими результатами, які характеризують наукову новизну 

роботи і особистий внесок автора, слід уважати визначення категорійних 

моделей іронії (антифразисної, антитезисної, тонально-стилістичної, 

каламбурної та поліфонічної), а також шляхів і способів їх відтворення в 

українських перекладах. Шляхом застосування лінгвістичного, семіотичного 

та компонентного методів визначено маркери іронії на різних мовних рівнях 
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та Здійснене дослідження сприятиме подальшому розвиткові інтепретативної 

теорії перекладу, насамперед у частині, стосовній відтворення ідейно-

композиційних елементів та тональності художнього твору в перекладі, це 

зумовлює теоретичне значення роботи. Аналіз засобів досягнення 

адекватності у відтворенні іронії в іспансько-українському художньому 

перекладі може слугувати матеріалом для подальшого дослідження різних 

аспектів відтворення конотативної інформації. Основні положення 

дослідження, а також висновки та результати можна використовувати у 

викладанні курсу теорії та практики перекладу, курсів зі стилістики та 

порівняльної стилістики, жанрових теорій перекладу, а також спецкурсу з 

художнього перекладу, що становить практичне значення дисертації. 

На захист виносяться такі положення: 

1) В сучасних іспанських романах ХХ ст. продовжується іронічна 

традиція попередніх епох, де іронія стала художнім принципом 

вираження авторської позиції та виконує різноманітні функції, 

зокрема служить критиці сучасного суспільства, що вимагає 

обов’язкового відтворення в перекладі. 

2) Іронія – складний макротроп, що спирається на мікрофігури та 

стилістичні прийоми різних рівнів, має широкий контекст, є 

інтертекстуальною та етноспецифічною, що створює проблеми для 

інтерпретації та перекладу. 

3) Відтворення іронії в перекладі, як явища, що складно піддається 

формалізації, потребує від перекладача глибокого аналізу та 

застосування інтерпретативної моделі перекладу.  

4) Кожному іспанському постмодерністському роману притаманний 

свій характер іронії (для К.Х. Сели – комічний, нейтральний, для 

К.Р. Сафона – піднесений, саркастичний) та принцип її творення, що 

дозволило виділити п’ять іронічних моделей (антитезизну, 
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антифразисну, каламбурну, тонально-стилістичну, поліфонічну), 

кожній з яких відповідають власні способи відтворення в перекладі. 

5) Основною метою відтворення художньої іронії є досягнення 

адекватності, оскільки якими б релевантними не були засоби 

вираження іронії з точки зору ідейно-образної та композиційної 

структури твору, перекладач стоїть перед завданням в першу чергу 

відтворити саме іронічний ефект, навіть якщо для цього потрібно 

використовувати контекстуальні еквіваленти. 

6) Іронія часто зустрічається в конвергентній формі з іншими 

стилістичними фігурами, що виконують функцію маркерів іронії у 

висловлюванні: метафорою, фразеологізмом, алюзією, переклад 

яких не завжди відбувається через прийняті перекладацькі прийоми. 

На користь збереження іронічного ефекту, метафори та 

фразеологізми, як показові стильові засоби К.Х. Сели та К.Р. 

Сафона, часто відтворюються іншими засобами, що може 

призводити до втрати образності або навпаки, її посилення. 

7) У ситуації відтворення іронії наявними є прагнення перекладачів 

пристосувати вторинний текст до української лінгвокультури: 

йдеться про створення перекладачем альтернативного іронічного 

висловлювання, з метою адаптувати вихідний текст до читача 

перекладу, що зазвичай не впливає на загальний смисл та 

тональність роману і відбувається за рахунок застосування вільного 

перекладу, прийому смислового розвитку, контекстуального або 

описового перекладу. 

8) При відтворенні іронічної метафори перекладач може вдатися до 

альтернативного іронічного висловлювання, навіть коли 

допускається повне відтворення метафори, через реметафоризацію 

зі зміною функціонально-стилістичного наповнення.  
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Апробація дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження викладені у семи статтях і обговорювались на 

засіданнях кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені 

Миколи Зерова, на наукових та науково-практичних конференціях: 

Всеукраїнська наукова конференція за участі молодих вчених «Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій» (КНУ ім.Т.Шевченка, 11 квітня 2013 рік); Міжнародна наукова 

конференція «Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор», 

(КНУ ім.Т.Шевченка, 17 жовтня 2013 рік); Всеукраїнська наукова 

конференція за участі молодих вчених «Філологічна наука в інформаційному 

суспільстві» (КНУ ім.Т.Шевченка, 10 квітня 2014 рік); Міжнародна наукова 

конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки,проблеми» (КНУ 

ім.Т.Шевченка, 9 жовтня 2014рік); Международная научно-практическая 

конференція «Филология и культурология. Актуальные научные 

исследования. Теория, практика» (Познань, Польща, 30 – 31 березня 2015); 

П'ята Всеукраїнська конференція романістів «Структурно-семантичні і 

когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства» 

(Одеса, 17 – 18 вересня 2015). 

Публікації. Основні положення дисертації, результати й висновки 

проведеного дослідження висвітлено у восьми одноосібних наукових статтях, 

з яких 7 опубліковано у наукових виданнях, затверджених ДАК України як 

фахові, та одна –  у зарубіжному фаховому виданні Угорщини. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного х них, загальних висновків, списку 

літератури (304) та джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг 

дисертації становить 212 сторінок, із яких 185 – основного тексту. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність 

проведеного дослідження, визначено основні засади, що зумовили вибір 

об’єкта і предмета аналізу, сформульовано мету, завдання та основні 
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положення, що виносяться на захист, окреслено матеріал дослідження і 

методи його аналізу, розкрито наукову новизну, а також визначено 

теоретичне значення та можливість практичного застосування отриманих 

результатів. 

Перший розділ «Теоретичні засади аналізу іронії як об’єкту 

перекладацьких досліджень» присвячений основним питанням 

художнього перекладу як складової сучасного міжкультурного діалогу, його 

проблемам, що стосуються переважно конотативної інформації, та способам 

їх подолання. У розділі також дається опис еволюції поглядів на іронію від 

античності до сьогодення.  

У другому розділі «Реалізація іронії в художньому тексті та її 

відтворення в перекладі» розглядаються засоби вираження іронії на різних 

мовних рівнях. Аналізуються також типи і функції іронії та її реалізація в 

межах певного контексту; подаються основні моделі творення / відтворення 

іронії, а також основні шляхи відтворення іронічних моделей. 

У третьому розділі «Шляхи відтворення іронії в українських 

перекладах романів к.х. сели та к.р. сафона» проаналізовано відтворення в 

перекладі найпоширеніших маркерів іронії, а також визначено основні шляхи 

відтворення в українських перекладах іронії в романах К.Х. Сели та К.Р. 

Сафона.  

У загальних висновках викладено результати проведеного 

дослідження, сформульовано основні висновки і окреслено перспективи 

подальших досліджень із обраної проблематики. 

Перспективи дослідження: Різноманітність проявів іронії в 

художньому тексті складність поєднання її функцій змінюються від тексту до 

тексту, що ставить перед перекладачем специфічні завдання. Саме тому 

аналіз відтворення іронії в художньому перекладі не вичерпується цією 

роботою та відкриває нові перспективи для подальшого дослідження. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІРОНІЇ ТА ЇЇ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

При створенні художнього тексту письменник не намагається 

збудувати мости або прокласти дороги до інших культур, він, насамперед, 

хоче бути сприйнятим та зрозумілим читачами, незалежно від мовних та 

культурних перешкод, адже художня література – це можливість автора, в тій 

чи іншій манері, виразити своє «я». Прийняття та визнання чужого «я» – 

головна передумова культурної динаміки в цілому. Читачеві, в свою чергу, 

дається змога відкрити для себе інші простори літературної творчості. 

Проблема культурної різноплановості в перспективі передачі знань та 

культури, як запоруки різноманітності, виправдовує функцію перекладу як 

гарантію доступу до «іншого» культурного надбання. Як зазначив Паскаль 

Касанова [Pascale Casanova 1999: 188], переклад, незважаючи на свій 

нейтральний характер, по-перше, є головним шляхом до світового 

літературного доробку, як для читача, так і для письменника, як форма 

літературного визнання, по-друге, це чистий обмін, за яким можна було б 

(варто було б) кількісно визначити обсяг міжредакційних угод у світі. 

В середині ХХ ст. художня література зазнала певних змін, що 

пов’язано з переосмисленням минулого. Пізніше, в 70-і роки, науковці 

остаточно сформулюють концепцію нового світогляду, який назвуть 

постмодернізмом. Постмодернізм як стан сучасної культури, в тому числі 

масової, виник як відповідь модернізмові. Ідеї антропоцентризму та, як 

наслідок, раціоналізму, який визнавав перевагу соціуму над природою, 

вичерпали себе, а людський розум, якого б значення йому не надавав 

авангард, не зміг вирішити всі проблеми. Постмодернізм відкидає 

твердження (впевненість) модернізму про безмежну могутність людського 

мозку.  Саме тоді прийшли до думки, що минуле не варто відкидати, до нього 

треба повернутися та переосмислити. 
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Одні вважають постмодернізм відповіддю модернізмові, тоді як У. Еко 

у примітках до роману «Ім’я Рози» стверджував, що кожна епоха має свій 

постмодернізм, який не відкидає минуле, а переосмислює його, іронічно та 

без наївності.  

Особливе трактування в постмодернізмі отримало поняття тексту.  

Все в культурі постмодерну мислиться через текст. Уявлення та 

переконання людей, їхній історичний досвід, ніщо інше як сукупність 

текстів, які моделюють поведінку людини, визначає її мислення, таким 

чином, відкидається твердження модерністів про те, що людина – центральна 

фігура, рушійна сила. Оскільки «Я» ‒ це текст, то поняття «Бога», «суб’єкта» 

та «автора» не існують як такі. «Смертю автора» можна пояснити 

розмивання в постмодерній літературі рамок між планом вираження автора, 

оповідача та персонажа, часте використання невласне прямої мови, де мова 

автора переходить у мову персонажа. Постмодернізм стверджує 

неможливість автономності тексту, оскільки він у будь-якому разі спирається 

на попередні тексти, переосмислює їх, таким чином, ключовим поняттям 

епохи стає інтертекстуальність [Социальная теория постмодернизма]. 

Постмодерністи не визнавали пріоритету людського розуму та не 

виокремлювали «Я» та «суб’єкта». Вони мислили світ через текст, на їхню 

думку, наші уявлення та переконання складаються через набір текстів 

Один із теоретиків постмодернізму ‒ Іхаб Хасан ‒ виокремлює дві 

основні риси епохи: іманентність та невизначеність. Невизначеністю 

пояснюється спрямованість постмодернізму до плюралізму, іронії та розпаду 

усталених структур. Під іманентністю Хасан розуміє зростаючу тенденцію 

взаємодії людини з усім, що її оточує [Cabo: 144].  

Постмодернізм мислить себе через плюралізм та поліфонію, а особливе 

значення надається іронії та грі. Як стверджує Умберто Еко, в модернізмі, 

якщо ти не розумієш іронію, ти не береш участі у грі, тоді як у 

постмодернізмі грають усі, навіть ті, хто сприймає іронію серйозно і не в 
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змозі правильно інтерпретувати сказане. Важлива роль у постмодернізмі 

надається інтерпретації.  

Всі ці світоглядні зміни знайшли своє відображення в художній 

літературі і, як наслідок, у перекладі. Зокрема, мультидисциплінарна 

спрямованість постмодерну сприяла тому, що проблематика перекладу 

останнім часом розглядається саме в руслі соціолінгвістичних тенденцій, 

тобто як частина процесу комунікації [цит. за Базылев 2012: 31], а не лише в 

рамках філологічних та лінгвістичних теорій.       

 

1.1. ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сьогодні переклад розглядається як міжмовна та міжкультурна 

комунікація, оскільки його суб’єктами є носії різних мов і культур, причому 

мова постає і як складова культури, і як її продукт, і як спосіб її вираження.   

У сучасному світі, де взаємодія та зв’язки між країнами досягли найвищого 

рівня, перекладач виступає як посередник, який забезпечує безперешкодний 

діалог між культурами.  

Культурно орієнтовані концепції перекладу представлені в 

дослідженнях С. Басснет, Дж. Холмс та А. Лефевра (S. Bassnett, J. Holmes,    

A. Lefevere).  У наукових працях (зокрема “Culture as translation”, V. Macura 

[Macura 1995: 71–78] («Культура як переклад», В. Мацура)) переклад почали 

розглядати як вирішальний чинник у становленні національних культур, що, 

на думку вчених, не враховувалося в суто лінгвістичному підході до 

перекладу. Поширення набула теза К.-Х. Поля про те, що наша історія ідей є 

не що інше, як історія перекладу, достатньо згадати переклад Біблії, грецьких 

і римських філософів, епосів, котрі заклали основу західної культури [Pohl 

1999: 179]. Дійсно, вплив перекладу на розвиток культур складно 

переоцінити, і ми погоджуємося з думкою Н.Л. Галєєвої про культуротворчу 
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сутність перекладу, що проявляється в різних його іпостасях (усний 

переклад, письмовий переклад, трансляція жанрів, мотивів, сюжетів, образу 

життя, способів мислення) [Галеева 2006: 24]. Завдяки художньому 

перекладу твори однієї мови стають доступними для іншомовних читачів. 

Перекладна література, що потрапляє в культурний простір іншого народу, 

вступає з ним у тісні стосунки, що впливає на 

літературний процес, доповнюючи та розширюючи тим самим його жанрові, 

тематичні та естетичні межі [Кравчук]. Перекладні твори стають частиною 

національного літературного процесу, вони зміцнюють зв’язок між 

літературами та культурами таким чином, що література та культура одного 

народу вливається в культуру іншого, перетворюючись на її невід’ємну 

складову, духовно збагачуючи її носіїв [Коптілов 2003: 261]. Тим не менш 

зводити історію ідей до історії перекладу означає вдатися до надмірного 

спрощення і, як справедливо зазначає А.Ф. Фефелов, огрубіння їх реального 

розвитку [Фефелов 2014, 95]. В. Мацура вбачав певні типологічні риси 

перекладу в деякі періоди розвитку національних культур [Macura 1995: 70]. 

Переклад виступає засобом взаємодії та взаємозбагачення культур через 

запозичення або калькування культурних цінностей, духовних та 

матеріальних (спосіб мислення, уявлення, образи та самі тексти відповідно), 

що поступово асимілюються з цільовою культурою і згодом сприймаються її 

представниками як щось своє, а не чуже чи набуте. При цьому переклад 

варто розуміти в найширшому значенні: власне переклад, переспіви, 

перекази, адаптація. За такої взаємодії, шляхом перекладу, донорами ставали 

первинні або авторитетні культури. Переклад художнього тексту з 

авторитетної мови на менш поширену сприяє розвиткові останньої, її 

тематичному та жанровому збагаченню. Переклад із менш розвиненої мови 

на більш розвинену дозволяє першій заявити про себе, розширити межі 

літературного, а отже і культурного простору. Для авторитетної мови це 

завжди змога розширити літературні обрії свого читача. Таким чином, 

переклад – це завжди спільне збагачення двох мов. 
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С. Басснет зазначає, що в середині другої половини ХХ ст. об’єктом 

досліджень став текст як елемент двох ‒ вихідної та цільової ‒ «мереж 

культурних знаків» (network of both source and target cultural signs) [Bassnett 

2007: 13], а в перекладацькому аналізі особливий акцент робився на 

«позатекстових чинниках» (extra-textual factors). На думку дослідниці, у 80-х 

роках ХХ ст. перекладознавство вже не могло задовольнятися лінгвістичним 

та літературознавчим підходом до аналізу тексту і почало послуговуватися 

інструментарієм таких наук, як історія культури та культурологія [Bassnett, 

Lefevere 1990]. 

Така переорієнтація перекладацької практики протиставлялася 

наявному, на думку прихильників культурологічного підходу, 

формалістському поглядові на переклад. Очевидно, що механічні заміни 

елементів однієї мови на іншу без урахування культурного фактору не 

гарантують еквівалентності перекладу, на що спирався Кетфорд у своєму 

визначенні. Нагадаємо, що Джон Кетфорд визначав переклад як процес 

заміни тексту однієї мови на текст іншої (“a process of substituting a text in one 

language for a text in another”). Він, на думку Дж. Манді, розглядав переклад 

як операцію, що виконується мовою, і вибудовує своє визначення на понятті 

еквівалентності, яке включає не лише лінгвістичні критерії, а й 

функціональні, ситуативні та культурні [Munday 2008–2010: 61]. Таким 

чином, поняття еквівалентності містить у собі декілька рівнів. Н.Л. Галєєва 

зазначає, що переклад нині розглядається не як система маніпуляцій і замін 

фрагментів тексту фрагментами тексту або цілого тексту цілим текстом         

(у залежності від того, що обирається одиницею перекладу), а в першу чергу 

рефлексивною діяльністю перекладача як діяча з текстом [Галеева 2006: 29]. 

В цьому плані варто згадати висловлення А.Д. Швейцера про те, що   

переклад – це не тільки зіткнення мов, а й зіткнення культур [Швейцер 1970: 

43]. Особливо це стосується відтворення художнього тексту загалом, а також 

іронічних і фігуральних смислів зокрема.  
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Художній твір завжди приносить нове прочитання автором дійсності, 

культури, історії та суспільства, в якому він жив, а також уявлення про те, що 

він (автор) хотів відтворити в своєму тексті. Художня література – це витвір 

певної культури, художній переклад, таким чином, – це діяльність, 

спрямована на передачу своєю мовою картини світу учасника іншої системи 

цінностей, що, в свою чергу, забезпечує інтеграцію однієї культури в іншу. 

Згодом перекладний твір асимілюється і починає сприйматися як своє, тобто 

переконання і уявлення однієї культури вплітаються у систему переконань і 

уявлень іншої, в чому і виявляється фактор перекладу як засобу 

міжкультурної комунікації та взаємодії.  

Це означає, що перекладач має справу з різними картинами світу, як 

мовними, так і концептуальними. Перекладач стоїть перед проблемою 

сприйняття та переробки чужого «ментального змісту», оскільки в 

перекладному тексті він не викладає власні ідеї, а лише вербалізує ідеї, 

сформульовані автором оригіналу, причому дотримується тієї 

комунікативної ситуації, яку задає автор [289]. З одного боку, перекладач має 

справу з певним світоглядом, притаманним носіям мови оригіналу, тобто з 

дійсністю, яка для них є об’єктивною, з другого боку – ця ж дійсність, але 

вже в інтерпретації автора, є об’єктивною для перекладача, бо саме її він 

відтворює. Саме тому переклад слід розглядати в контексті картини світу 

носія мови та сприймати його як процес перенесення лінгвоментального 

змісту з однієї мови засобами іншої. 

Концептуальна картина світу – це цілісне суб’єктивне уявлення про 

дійсність, яке виникає у члена певного соціуму, внаслідок духовної 

діяльності людини, під час її контактування зі світом [Валеева 2010: 30]. 

Когнітивна сфера людини формується на основі як національного, так і 

світового когнітивного простору (Т.А. Янссен-Фесенко та А. Вайгель). 

Національний когнітивний простір – це середовище, в яке занурений індивід, 

що складає його етноментальний світ, ідеться про систему поглядів, 
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переконань, притаманних певному народу, зумовлених історичними, 

географічними та етнічними факторами. Вплив світового культурного 

простору виявляється в результаті навчання та міжкультурної комунікації, 

однією з форм якої є читання творів зарубіжної літератури, особливо наявних 

перекладів, в чому знову ж таки проявляється важливість перекладу. Людина 

не лише засвоює ці когнітивні простори, але на їх основі формує свій 

власний когнітивний простір, що і становить її картину світу. Тобто оточення 

(географічне положення, історичний процес), а також прищеплені в процесі 

виховання знання – це те тло, на якому формується свідомість людини.  

На думку Гумбольдта, всі індивідуальності, які входять до окремої 

нації, об’єднані між собою національною спільністю, яка в свою чергу 

відрізняє кожну окрему систему світосприйняття від подібної системи 

кожного народу [Гумбольдт 1984: 166]. Таким чином, концептуальна картина 

світу – це відображення реальної дійсності в свідомості людини. Незважаючи 

на те, що деякі уявлення спільні для всього світу, все ж світобачення людей 

однієї країни тією чи іншою мірою відрізняються від людей іншої країни. 

Особливо по-різному представники різних народів виражають свої думки, 

емоції та почуття, що безумовно знаходить своє відображення у мові, яка, як 

компонент культури, завжди є національно маркованою. Таким чином, 

іронія, що входить до емоційно-оцінної інформації, є безумовним проявом 

світобачення іспанців, втіленому в художньому тексті, врахування чого при 

перекладі забезпечить правильну інтерпретацію оригіналу. Варто зазначити, 

що для К.Х. Сели та К.Р. Сафона властиве іронічне світобачення: в їхніх 

романах іронія служить засобом викриття злиденного існування та пороків 

суспільства через дискредитацію певних його представників.  

Користуючись термінологією Лакоффа та Джонсона із їхньої праці 

«Метафори, якими ми живемо» [Lakoff, Johnson 1980], можна сказати, що 

мова – це не лише слова, вона належить до сфери людського мислення, до 

концептуальної системи людини. Людина сприймає дійсність у межах 
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певних заданих стандартних рамок, що потім фіксується у структурах знань і 

відбивається у мові. З плином часу, зміною історичних умов ці рамки можуть 

змінюватися, що згодом знайде відображення і в мові.  

 Базові концепти властиві для всіх мов, однак у процесі і внаслідок 

подрібнення, модифікації та об’єднання концептів, що знову ж таки 

зумовлено суб’єктивним баченням і сприйняттям навколишнього світу, 

кожна мова набуває своїх, лише їй притаманних концептуальних 

характеристик, що виражається в особливостях її граматики та лексики. 

 По відношенню до концептуальної картини світу, мова – це форма 

вираження змісту (система знань, понять, адекватних щодо дійсності), 

набутого людиною в процесі діяльності (теорії та практики), в процесі 

пізнання навколишнього світу [Валеева 2010: 31]. Як зазначає В.В. Воробйов, 

мова відображає дійсність відповідно до потреб народу, настільки, наскільки 

від неї це вимагається (переклад наш – І.В. Циркунова) [Воробьев 1997: 313]. 

Тобто мова враховує фонові та культурні особливості певного етносу, тому 

переклад слід розглядати в контексті картини світу носія мови, та сприймати 

як процес перенесення лінгвоментального змісту з однієї мови засобами 

іншої.  

С.Г. Тер-Мінасова, Н.К. Гарбовський, Н.Г. Валєєва сходяться на тому, 

що спільні для всіх, універсальні поняття, під впливом конкретних умов 

існування етносу, набуваютьсвого особливого забарвлення і формують 

національну картину світу, яка в свою чергу, відображається в національній 

мові. Як зазначає В.Ф. Гумбольдт, різні мови – це аж ніяк не різні позначення 

однієї і тієї ж речі, а її різні бачення [Гумбольдт 1984: 349].  Таким чином, 

поняття – універсальні, однак їх вираження та сприйняття різне, залежно від 

культури. Саме тому переклад вимагає виконання двох передумов: володіння 

іноземною мовою та систематичне вивчення етнографії спільноти, що 

розмовляє цією мовою. Повноцінний переклад неможливий без дотримання 

цих умов [Mounin 1963: 236]. 
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Художній текст – це складна багатопланова система, яка 

характеризується не лише внутрішніми зв’язками (автор – персонаж, 

персонаж – персонаж), а й зовнішніми (автор – читач, автор – суспільство), 

які накладаються на часовий та культурний фон. Правильно оцінити та 

передати всі ці зв’язки та тонкощі в мові перекладу – основне завдання 

перекладача, який, в ідеалі, повинен правильно передати особливості 

комунікації всіх рівнів оригіналу з поправкою на «свого читача» [Влахов, 

Флорин : 115].  

З літературної точки зору, художній переклад як передавання 

культурно обумовленої інформації, забезпечує відкриття нових систем 

образів. З точки зору процесів збереження літературної спадщини, художній 

переклад повинен сприйматися як основний інструмент поширення та обігу 

художніх творів у світі. Переклад художнього твору варто сприймати, з 

одного боку, як успіх, визнання та розповсюдження цього твору, а з другого, 

як досягнення цільової мови та культури.  

Кожна культура має свою систему стереотипів та образів, отже вкладає 

свій смисл у те чи інше, а мова як форма вираження цієї культури володіє 

своїми засобами вербалізації концептів, образів фрагментів реальної 

дійсності, таким чином перекладач, як активний учасник міжкультурної 

комунікації, повинен однаково добре орієнтуватися в когнітивному просторі 

автора оригіналу та читача перекладу, знати культурологічні засади носіїв 

мови оригіналу та перекладу. Очевидно, що чим більш спорідненими є 

культури мови оригіналу та перекладу та чим ближчими є когнітивні 

простори автора оригіналу та перекладача, тим адекватнішим буде переклад. 

Тим не менш, не варто очікувати повного збігу, оскільки кожна людина 

керується власними знаннями, переконаннями та уявленнями, а також         

по-різному їх вербалізує. Відповідно до інтерпретативної теорії, завдання 

перекладу полягає у забезпеченні такого ж типу міжмовної комунікації, при 
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якому текст мовою перекладу міг би стати повноцінною комунікативною 

заміною оригіналу і ототожнюватися з ним.  

 

1.2. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ІРОНІЮ 

1.2.1. ІРОНІЯ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 Вивчення іронії має давню традицію, що сягає корінням Стародавньої 

Греції. Іронія неодноразово ставала предметом досліджень у філософії, 

риториці, літературознавстві, лінгвістиці, психології. Така зацікавленість 

іронією пояснюється її багатофункціональністю. Роль та статус іронії 

змінювалися залежно від епохи, втім, нею ніколи не нехтували. Зародившись 

як риторичний прийом в античності, іронія поступово перетворилася на 

особливий образ мислення та світобачення.  

Вважається, що вперше іронія з’являється в грецькій літературі в V ст. 

до н.е. в комедіях Аристофана, де вона вживалася у значенні «обману», 

«хитрості», а іронік сприймався як «брехун». Аристофан – майстер 

сатиричної, здебільшого політичної комедії древньої Греції, його творчість ‒ 

приклад використання усіх комедійних можливостей іронії.  

 Пізніше глибшим змістом іронію наділяє Платон (V ст. до н.е.). У нього 

вона лише зовні нагадує «обман», а насправді означає глибоке знання [277]. 

У діалогах Платона Сократ використовує іронію як засіб полеміки та 

доведення істини. Іронія Сократа полягала у применшенні свого знання, 

удаванні, що не маєш жодного уявлення про предмет суперечки, 

погоджуванні з опонентом, а потім за допомогою простого «наївного» 

питання завести противника у глухий кут, доведенням неправоти його 

суджень. Платон характеризує сократівську іронію як самоприниження 

людини, яка знає, що вона не повинна принижуватися. За Платоном під 

самоприниженням ховається глибокий інтелектуальний та моральний зміст 

[277]. 
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 Подібно до Сократа іронію тлумачив і Аристотель (ІV ст. до н.е.), який 

розглядав її як прийом протилежний до хвастощів. За Аристотелем, удавання 

в бік більшого є хвастощі, в бік меншого – іронія, а посередині між ними 

знаходиться істина.  Згідно з Аристотелем, іронік відмінний від хвалька тим, 

що применшує своє знання, що схоже на уявлення Сократа про іронію. 

Аристотель високо оцінює естетичне значення іронії, вважає її однією з 

головних чеснот, свідченням людської безкорисливості та благородства.  

 В подальшому іронію розуміли як алегоричний прийом в ораторському 

виступі.  

Лукіан (ІІ ст. н.е.) використовував іронію для критики античної 

міфології, падіння античних ідеалів. Пізніше іронію як засіб критики 

дійсності будуть використовувати і романтики. Таким чином, вже в часи 

Давньої Греції іронія відігравала різні ролі: і як суто ораторський прийом і як 

засіб розвінчування усталених норм.  

Середньовічна естетика не схвалювала іронію, вважала її пустим, 

софістичним мистецтвом, що порушує віру в догми та авторитети, тим не 

менш тогочасні письменники використовували іронію в своїх творах [277]. 

Однак, навіть у ті часи в руках деяких письменників іронія ставала потужною 

зброєю для розвінчування усталених ідеалів, для боротьби з нав’язаними 

нормами, для критики стану речей. Інколи іронія носила характер занепаду, 

але в деяких набувала войовничого настрою. Так, Боккаччо у «Декамероні» 

розвінчує християнський аскетизм, вказує на недоліки феодального 

суспільства, відстоює інтереси буржуазії як нового класу.  

Іронія – невід’ємний прийом Сервантеса, який широко 

використовувався у його пародії на лицарські романи та в його ¨Novelas 

ejemplares¨.  Як зазначає И.А. Шалудько, найважливішим фактором текстової 

єдності Сервантеса є його мовна майстерність, заснована на тонкій іронії 

[Шалудько 2014: 72].  
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В епоху Відродження іронію розглядали винятково як риторичний 

прийом, як мовний зворот, що допомагає уникнути «особистостей» і 

висміяти когось у формі прихованого натяку [277]. 

В іспанській літературі XVI–XVII століть іронія стала основним 

художнім принципом у крутійському романі, так званому «антиромані» з 

«антигероєм» як сатирі на тогочасне суспільство. 

У ХVII ст. у Мольєра іронія як прийом комедійної творчості поступово 

набуває комедійно-побутового характеру. Такий погляд на іронію 

зберігається аж до XVIII ст. 

 Іронія Вольтера (подібно до Боккаччо) викриває самодержавний 

деспотизм, висміює ідею деїзму. Вольтер виступав за просвітительний 

світогляд, що спирався на буржуазну інтелігенцію. 

 Особливого значення іронія набула в естетиці німецьких романтиків, 

серед яких варто виділити Єнську школу, до лав якої увійшли такі відомі 

літератори, як брати Август Вільгельм та Фрідріх Шлегелі, Людвіг Тік та 

Новаліс [284]. Німецькі романтики надавали іронії універсального значення, 

розглядали її не лише як прийом у мистецтві, але й як принцип мислення, 

філософії та буття. Поняття «романтична іронія» отримало розвиток у 

теоретичних працях Ф. Шлегеля, під впливом філософії І.Г. Фіхте та його ідеї 

про абсолютне «я» окремої безмежно вільної особистості. Через критичне 

сприйняття дійсності, романтична іронія на практиці часто призводила до 

крайнього суб’єктивізму, однак принцип відносності існуючих цінностей та 

понять ніс у собі раціональне начало [294]. Романтична іронія полягає в 

запереченні духом своїх власних, нав’язаних меж. Для романтиків важливою 

була така художня форма, яка б не стримувала творчої фантазії автора [277]. 

На думку Ф. Шлегеля, іронія знімає всі обмеження з окремих професій, епох 

та національностей, робить людину універсальною [Шлегель: 175].  За Ф. 

Шлегелем, іронія – це пародія на самого себе. 
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 Романтична іронія означає абсолютне свавілля автора по відношенню 

до створюваних образів: сюжет стає предметом гри авторської фантазії, 

серйозний тон оповіді порушується алогізмами, ілюзія сценічної дії 

руйнується появою автора. Особливе значення іронія отримує в поезії Гейне, 

коли висміюється не лише зображуваний об’єкт, але й сам автор, його 

позиція по відношенню до об’єкта. Іронія Гейне стала засобом позбавлення 

від надмірного ліризму та сентиментальності, формою утвердження його 

критичних позицій автора по відношенню до дійсності.  

Змішування серйозного та веселого, перевертання, пародійність – 

характерні риси романтичної іронії. Головна її відмінність від античної в 

тому, що вона звернена в середину себе, на себе.  Антична іронія спрямована 

лише на зовнішній об’єкт, в силу чого, на думку романтиків, вона не могла 

бути достатнім засобом для показу дійсності в усій її повноті та цілісності. Ф. 

Шлегель вбачав в античній іронії Сократа передумови до романтичної, 

«перекладеної» на мову романтичної теорії мистецтва [Лосев 1996]. Однак 

Сократові не була притаманна самопародійність, характерна для романтиків, 

яка виникла внаслідок романтичного характеру світосприйняття.  

Згідно з концепцією К.В. Зольгера, іронія – це суть художньої 

творчості та постійний стан душі автора. Дійсність, як уважав філософ, не 

може існувати без ідеї, однак остання руйнується при втіленні у дійсність, в 

чому і полягає іронія. 

 Романтична іронія покликана руйнувати уявлення про світ як про щось 

усталене, найбільше вона застосовувалася в романтичній комедії, яка багато 

перейняла від античної, так, сплетіння серйозного та смішного, веселого та 

трагічного, що впливають одне на одне, сягає ще поетики Аристотеля. 

Подальшого розвитку та витлумачення вона знайшла в творчості Л. Тіка, 

К. Брентано, А. Гофмана та інших. Романтична комедія не була обмежена у 

виборі тем та засобів. Романтики створювали неоднозначні живі характери. 

Романтична комедія охоплювала всю дійсність, не було нічого такого, щоб 
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могло не стати темою для комедії. А. Шлегель писав про те, що романтична 

комедія відображає «світ, де панує безумовне свавілля кмітливих вимислів та 

скасовуються всі закони дійсності» [Шлегель: 118].  

 Іронія є жанротворчим принципом романтичної комедії, вона дозволяє 

автору виразити свої позиції та оцінки. Іронія кидає яскраве світло на життя 

та характери персонажів, дає зрозуміти, що те над чим сміються, на жаль, з 

жарту перетворилося на сумну дійсність людського буття. Як фігура комічна, 

іронія служить збереженню веселого духу, не дозволяє, щоб гра 

перетворювалася на реальність.  

 Сучасне літературознавство визнає, що романтична іронія є 

світоглядною категорією. А.Є. Соловйов уважає іронію суттєвою рисою 

романтизму й визначає її як оригінальну філософську позицію, яка піддає 

сумніву усталену «впорядковану дійсність» і критикує «владну історичну 

реальність» [Соловьев: 100], що диктує та нав’язує всім модель існування. 

Іронія в романтизмі відображає розчарування, піддає сумніву всі усталені 

думки та положення. Романтична іронія була особливим художнім способом 

світобачення, виражала романтичну свідомість.   

 Теоретики постромантизму спрямували свої пошуки на те, щоб 

універсалізація іронії не суперечила розумінню внутрішнього смислу 

зображення, не робила предмет зображення безпомічною іграшкою в руках 

митця, не перетворювала іронічну гру на самоціль. Ніцше відкрито 

критикував античну іронію. Сучасна іронія, згідно з Ніцше, подібна до 

цинізму, виражає песимістичне ставлення до дійсності [277]. 

Романтична традиція іронії продовжується і в модернізмі, однак вона 

набуває більш песимістичного характеру, оскільки у романтиків критика 

дійсності – це завжди гра, тоді як у модернізмі гри немає. Основні ідеї 

модернізму можна окреслити як глобальний розрив із попередніми 

тенденціями мистецтва, намагання знайти заміну старим прийомам 

мистецтва та кризу віри в раціональний устрій [283]. Іронія в модернізмі – це 
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засіб абстрагування свідомості від світу. Причину такого відчуження вбачали 

в дегуманізації мистецтва, зокрема іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет 

уважав, що сучасне мистецтво позбавлене людяності, а тому будь-яка 

творчість не сприймається серйозно і звучить у комічній тональності. Х. 

Ортега-і-Гассет у своїй праці «Дегуманізація мистецтва» доводить, що 

сучасне мистецтво не може існувати без іронії, оскільки іронізуючи над 

самим собою, заперечуючи себе, мистецтво зберігається [Ортега-и-Гассет:  

256‒258]. Переконаність у тому, що форми зображення дійсності 

неефективні та не відображають її, сприяла пошуку нових, де в чому 

провокативних форм: дадаїзм, кубізм, сюрреалізм, потік свідомості та інші.  

У 70-ті роки ХХ ст. остаточно сформувалася концепція 

постмодернізму, яка, за різними підрахунками, бере свій початок від 

середини століття. Зокрема треба згадати Іхаба Хассана, який, 

проаналізувавши широке коло теоретичних позицій цього періоду, 

виокремив дві основні риси постмодернізму: невизначеність та 

іманентність. Невизначеністю пояснюється спрямованість постмодернізму 

до плюралізму, іронії та розпаду усталених структур. Мова йде про поняття: 

автор, написання, прочитання, книга, жанр, література. Під іманентністю 

Хасан розуміє зростаючу тенденцію взаємодії людини з усім, що її оточує.   

Існує два погляди на постмодернізм. Одні вважають, що він виник у   

20-ті роки ХХ ст. через кризу культури та цивілізації, інші ‒ що 

постмодернізм – трансісторичний період, який виникає в період кризи    

будь-якої епохи. Умберто Еко в передмові до роману «Ім’я Рози» писав, що 

кожна епоха має свій постмодернізм, спрямований не на відмови від 

минулого (як модернізм або авангард), а на його переосмислення. 

У постмодернізмі світ, культуру, історію розглядали як набір текстів. 

Всі наші уявлення та досвід спираються на сукупність текстів, що 

моделюють нашу поведінку. Таким чином, художній текст не можна вважати 

автономним, а слід його розуміти в єдності з іншими. Панівною стає ідея про 
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інтертекстуальність як присутність попередніх текстів, що часто 

виражалася у формі іронічного цитування.  

Оскільки все мислиться як набір текстів, то постмодерністи не 

виділяють автора як такого, цим можна пояснити розмивання в 

постмодерністській літературі рамок між планом вираження автора, 

оповідача та персонажа, часте використання невласне прямої мови, де мова 

автора переходить у мову персонажа, поліфонічного мовлення як звучання 

різних голосів у романі.  

Характерною ознакою постмодернізму є самоіронія, що пояснюється 

відмовою сприймати людське «Я» як певну рушійну силу.  

Естетика ХХ ст. спирається на іронічну концепцію К.В. Зольгера, яку 

розвивають сучасні мистецькі течії, зокрема поп-арт (Раушенберг, Уорхол), 

концептуалізм, хеппенінг, перформанс, енвайронмент, відеоінсталяція. 

Основна ідея постмодернізму полягає в іронічному передражнюванні та 

змішуванні всіх явищ культури, іронічній грі з усіма методами та прийомами 

вираження та зображення, доступними певному виду мистецтва.  

Для ХХ ст. характерні пошуки нових форм висловлювання. Н.Т. Римар 

в своїй статті «Іронія та мимезис: до проблеми художньої мови ХХ ст.» 

наголошує на тому, що в ХХ ст. відбувається «деструкція знака», що веде до 

пошуку нових шляхів розуміння реальності та перебудови художнього 

образу. Свідомість людини переповнена різними кліше колективної 

свідомості, нав’язаними певною ідеологією, стереотипами та міфами, від 

яких людина прагне звільнитися. За допомогою іронії відбувається 

деструкція знаків, які творять нашу культуру, тобто іронія в ХХ ст. 

перетворюється на засіб відсторонення від нав’язаної реальності [Римар : 44]. 

Утім, відсторонення – це не самоціль. Головна мета полягає у тому, щоб 

через звільнення «міфів» мати змогу безпосереднього сприйняття дійсності.           

В. Шкловський говорить про необхідність вивести річ з автоматизму 

сприйняття, відсторонитися від неї, щоб повернути відчуття речі 
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[Шкловський 1983: 15]. Таким чином, іронія ‒ це не лише риторична фігура 

або складова авторського стилю, це особливий спосіб сприйняття світу, 

призма, через яку людина намагається дістатися до істини.  

В іспанській літературі ХХ ст. частково зберігається тенденція 

сатиризації суспільства, особливо в детективній трилогії (середина другої 

половини ХХ ст.) Едуардо Мендоси, що повторює певні особливості 

крутійського роману. Як і в останньому, оповідь ведеться від першої особи, 

від головного героя – маргінала. Роман Е. Мендоси – критичний погляд на 

спробу соціального сходження головного героя шляхом обману та пригод, 

через нього автор показує сатиру на сучасне суспільство, зокрема йдеться 

про іронічне бачення високого та середнього класу, де останній прагне стати 

таким, як перший. 

   

1.2.2.  СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ІРОНІЮ: ВИЗНАЧЕННЯ 

ТА ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ 

 

ХХ ст. відзначилося появою великої кількості праць, присвячених іронії, 

яка є однією з характерних ознак сучасного культурного розвитку, що 

позначилося і на художній літературі. Сьогодні традиційне визначення іронії 

як тропу втратило свою актуальність і не задовольняє  науковців, оскільки 

воно не пояснює всього різноманіття форм, функцій та проявів, притаманних 

іронії. Приховане вираження насмішки ‒ це лише один із проявів іронії. На 

нашу думку, в сучасній художній літературі іронію варто розглядати як 

художній принцип сучасного постмодерністського роману, форма 

висвітлення його ідейно-тематичного змісту, що використовується при 

створенні образів, та вираження авторської позиції. В іспанському 

постмодерністському романі іронія – це також специфічне звучання та 

тональність, що проявляється в основній (домінуючій) емоції художнього 
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тексту та реалізується за допомогою засобів створення вербальної іронії, які 

докладніше розглядаються в другому розділі дослідження. 

Протягом останніх ста років іронія була предметом дослідницького 

інтересу психологів, лінгвістів, логіків, а також представників таких галузей, 

як семіотика (наука про знаки і значення) і теорія комунікації (наука про 

закони спілкування), що дозволило розробити нові підходи до аналізу іронії, 

розкрити це поняття з різних точок зору. Психологи, наприклад, спробували 

визначити ступінь присутності свідомого і несвідомого у специфічній 

сміховій реакції на іронічне висловлювання. Нещодавні дослідження 

психолога Пенні Пексман (Penny Pexman,University of Calgary), присвячені 

розумінню вербальної іронії у дітей, засвідчили, що розуміння іронії 

залежить від комплексу соціальних, емоційних та когнітивних уявлень, які 

формуються завдяки системі сприйняття, тобто швидкого зіставлення 

отриманої інформації зі знаннями та можливими інтерпретаціями [293]. 

Логіки встановили зв'язок іронії з дотепністю, показали, що іронічне 

висловлювання співвідноситься одночасно з декількома взаємовиключними 

тлумаченнями: як логічність, так і алогічність, які при цьому працюють на 

створення сенсу. Поворотну роль в усвідомленні діалектики суб'єктивного / 

об'єктивного в іронії відіграли праці М.М. Бахтіна. З появою семіотики було 

детально вивчено, як "кодується" і "розшифровується" іронізування в тексті.  

У руслі цієї наукової проблематики особливо цікавими є роботи 

Ю.М. Лотмана і його тартуської школи. Теорія комунікації встановила 

діалогічну природу іронії і проаналізувала відносини між автором, адресатом 

і предметом іронічного висловлювання. Вихідною позицією більшості 

сучасних досліджень є постулат про те, що в самій суті іронічного 

спілкування закладена необхідність активного інтелектуального контакту 

його учасників. Підсумки більш ніж півстолітньої полеміки привели до 

переконання в тому, що для пояснення суті іронії необхідно враховувати,     

по-перше її знакову природу, а по-друге ‒ парадоксальність. Дані 
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лінгвістики, логіки, семіотики та когнітивістики також свідчать про те, що 

значення іронічної образності хитке та індивідуальне для кожного 

конкретного випадку, однак незмінною залишається функція іронії – 

поєднувати непоєднуване, робити образ перехрестям двох і більше знакових 

систем. 

ХХ ст. позначилося появою багатьох досліджень, присвячених іронії, 

зокрема вчені почали розрізняти різні форми іронії. Так, Д. Літман та Д. Мей  

[Littman, Mey 1991: 138] виділили дві форми іронії: іронічні ситуації та 

іронічні висловлювання.  Іронічні висловлювання стосуються вербальної 

іронії, наявної у більшості літературних творів, що, як правило, виражається 

у двох проявах: діалозі та просто заяві людини, яка іронічно реагує на те, що 

бачить чи відчуває. Таким чином, іронічним є лише твердження, а не вся 

ситуація загалом. Іронічна ситуація, на думку вчених, виступає як парадокс 

долі, в результаті обставин та подій, що відбулися,  а не словесних заяв.  

Д. Мюкке (1973) розрізняв іронічні висловлювання та іронічні ситуації 

за наміром: вербальна іронія завжди умисна та попередньо спланована, тоді 

як іронічні ситуації є результатами розвитку певних подій [Muecke 1973: 35]. 

Як бачимо, класифікація іронії, а  саме її поділ на іронічні висловлювання та 

ситуації, збігається у вчених. Іронічну ситуацію прийнято також називати 

іронією долі. Р. Гіббс (1994) визначав іронічні ситуації як драматичну іронію, 

коли слухач, глядач або читач знають те, чого не знають персонажі твору.  

Варто зазначити, що у добу постмодернізму іронію можна розглядати 

як світоглядну категорію, як призму сприйняття світу, подій, себе у світі.    

У художній літературі постмодернізму  іронія стає художнім принципом, 

тобто тією точкою зору через яку автор/ головний герой/ персонаж дивиться 

на світ та описує його. Таким чином, у художній літературі світоглядна 

іронія виражається вербально, оскільки вона звучить у думках автора/ 

головного героя, у реакції персонажів, у самоіронії наратора/ головного 

героя/ персонажа, у описі подій, людей та ситуацій. Ч. Гліксберг, зокрема, 
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наголошував на тому, що ХХ ст. характеризується іронією «в собі», на 

відміну від романтичної іронії, яка зривала з усього рамки [Glicksberg 1969].  

У ХХ ст. більшість дослідників зійшлася у думці про те, що іронія – це 

не лише стилістичний прийом, а й особливе світосприйняття. Така позиція 

дозволила розглядати концептуальні аспекти іронії. Найбільш вичерпну 

характеристику іронії намагалися дати такі зарубіжні науковці як Д.Мюкке, 

Р.Тернер, Н.Нокс та Ч. Гліксберг. Вони розглядали розвиток тлумачення 

цього поняття в англійській літературі та естетиці. Вагомий внесок в аналіз 

іронії зробив і В. Бут у «Риториці іронії» [Booth 1974].  

Вольф Дитер Штемпель (1984) та В. Пропп (1997) розглядали іронію як 

категорію комічного, тісно пов’язану з гумором, основною функцією якої є 

жарт.  

 С.І. Походня у своїй праці «Языковые виды и средства реализации 

иронии» (1989) розглядає різноманітні засоби вираження іронії на різних 

рівнях мови: лексичному, синтаксичному, текстовому. 

 Серед зарубіжних авторів варто також згадати праці Дж. Ліча,            

Г.П. Грайса, Д. Сімпсона, М. Кляйн, Р. Гіббса та Х. Колстона, яких об’єднує 

відмова від класичного сприйняття іронії як тропа. Вчені намагаються 

представити всі точки зору на іронію, визначити її роль у процесі 

комунікації, основні функції та механізм розуміння, в якому особлива роль 

відводиться контексту та комунікативному досвіду, на які спирається 

адресат. Так, М. Кляйн (1979) був одним із перших, хто наголошував на 

різниці між комунікативними рівнями, що є однією з особливостей іронії, та 

на необхідності володіння позамовною інформацією для розуміння іронії. 

Зокрема, науковець визначив чотири змінні (тема, співрозмовник, рольові 

відносини, тип взаємодії), порушення між якими може свідчити про іронію 

[Кляйн 1974: 343]. Ми поділяємо думку М. Кляйна і згодні з тим, що будь-

яка неузгодженість та невідповідність між ситуацією та її оцінкою або 

порушення прийнятного тону спілкування (прийнятих норм) між учасниками 



32 

 

комунікації можуть застосовуватися автором художнього твору як прийоми 

створення іронії. Варто також зазначити, що в інтерпретації іронії мовець 

спирається на лінгвістичний та екстралінгвістичний контекст, що детальніше 

розглядається у другому розділі. 

 Останнім часом зростає тенденція розгляду іронії з точки зору 

прагматики. В прагматичному розрізі іронію розглядали такі вчені як 

Давид Й. Аманте, Хек Хаверкейт, Норберт Гроебен, А.Б. Гомер та 

Б.А. Гольмешко. Зокрема, остання зазначає, що необхідність застосування 

прагмалінгвістичного підходу до іронії пояснюється її прямою залежністю 

від намірів і характеристик комунікантів. У цьому сенсі іронію можна 

визначити як явище, природно схильне до прагматичного аналізу, оскільки 

керівною в ній є суб’єктивна сторона. 

Поява «теорії мовленнєвих актів» Д. Серля та Д. Остина дала поштовх 

до нових досліджень іронії. Теорія комунікативних актів дозволила 

розглядати мовлення не лише з точки зору його граматичних особливостей, а 

й із точки зору контексту, в якому воно відбувається, з позицій, намірів його 

учасників, а також зважаючи на негласні, усталені правила комунікації. Як 

зазначає М. Пратт, ця теорія дозволяє розглядати літературні твори з огляду  

на контекст, оскільки написання та розуміння тексту завжди залежить від 

культурних переконань, які відображаються в мові [Pratt 1977: 86]. Вивчення 

іронії з точки зору прагматики пояснюється тим, що іронія виникає в процесі 

комунікації. К. Кербрат-Ореккіоні наголошує на прагматичному аспекті 

іронії й погоджується з думкою М. Флудернік про те, що іронія – явище 

прагматичне, яке має імпліцитну природу. Окрім того, для розпізнання іронії 

необхідно розпізнати комунікативну мету та наміри мовця, а ця здатність 

входить до поля прагматики [Asunción Barreras Gómez: 244]. З точки зору 

прагматики іронія є ризикованим способом спілкування: ініціюючи іронічне 

ставлення, мовець може залишитися незрозумілим, що в свою чергу може 

призвести до втрат у перекладі, оскільки інтерпретація іронії – складне 
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завдання, що вимагає від адресата вміння розрізняти і утримувати в 

свідомості два значення: пряме та переносне. Іронічне не піддається 

формалізації, можна навести скільки завгодно прикладів іронічних 

висловлювань, але насилу їх можна систематизувати, оскільки іронія завжди 

балансує на грані між тим, що піддається і не піддається опису у вже відомих 

формах. Використання тих чи тих мовних знаків у мовленні невипадкове, за 

ними завжди стоїть певний намір мовця, та й відповідна реакція реципієнта. 

Л.С. Бархударов визначає прагматичне значення як відношення між знаком і 

людиною (колективом), яка цей знак використовує. Реалізація іронії залежить 

від усвідомлення та розуміння комунікативної ситуації, лінгвістичного та 

екстралінгвістичного досвіду учасників комунікації, що в свою чергу входить 

до питань прагматики.   

Сучасні науковці розглядали два підходи до аналізу іронії: 

семантичний та прагматичний. В рамках семантичного підходу теорію іронії 

розглядали такі вчені як Г. Вайнріх (1966), Г. Льофлер (1975), К.П. Білс 

(1995) та М. Кляйн (1974).  

Г. Льофлер у своїй праці описав основні характеристики вербальної 

іронії. Загалом, зазначає автор, іронічне висловлювання складається з двох 

фрагментів: іронічної пропозиції та лінгвістичного або нелінгвістичного 

знаку, який змінює статус інформаційного твердження. Іронічна пропозиція 

може виражатися одним словом (напр.: друже, любий), фразою, реченням 

(Продовжуй у тому ж дусі!), декількома реченнями або довшим періодом 

тексту [Loffler 1975: 124]. 

Кетрін П. Білс (1995) вводить терміни локус (locus) та сфера (scope) 

іронії, де локус – це найменший іронічний вираз, а сфера – найбільший, 

наприклад у реченні «То ти герой» герой – це локус, а ціле речення – це 

сфера.  У цьому дисертаційному дослідженні терміну локус відповідає термін 

фокус іронії, що вживається на позначення слова або словосполучення, на 

яке припадає іронія, наприклад: 
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El único comentario fue un comentario puritano. – ¡Caray, con las horas de 

estar bebida [Cela 2008: 116, 35]! – Перехожі спромоглися лише                      

по-пуританському зауважити: зранку вже налигалася, чорт забирай [Села 

2011: 68]! В оригіналі сферу іронії складають два речення: слова автора та 

репліка персонажів, що в перекладі виражено одним реченням, а фокус іронії 

припадає на словосполучення comentario puritano – по-пуританському 

зауважити.  

У межах прагматичного підходу до аналізу іронії варто виділити 

теорію порушення комунікаційних принципів  Г.П. Грайса, теорію 

«іронічного відлуння» Д. Спербера та Д. Уілсона, суміжну до них теорію 

«іронічного нагадування» Р. Круза та С. Глюксберга, а також теорію 

симуляції нещирості Е. Лаппа, сутність кожної з яких ми коротко розглянемо 

нижче. 

Значного впливу на прагматично-лінгвістичний аналіз мав розроблений 

Г.П. Грайсом принцип кооперації та максими спілкування.  

Деякі вчені спирають на теорію розмовних максим, згідно з якою 

можна правильно зрозуміти висловлювання.   

Кооперативний принцип, що лежить в основі «імплікатури дискурсу» 

Г.П. Грайса, відображена в чотирьох максимах: 

- кількості (мовець надає достатню кількість інформації); 

- якості (надана інформація має бути правильною та правдивою); 

- способу (висловлювання має бути чітким, недвозначним, коротким 

та послідовним); 

- релевантності (мовець має дотримуватися заданої теми). 

При іронії, як правило, порушується максима способу. На таке 

порушення вказують стилістичні інструменти, що у певних текстах 

використовуються у різних цілях. Відтак, існує необхідність визначення цих 

порушень. Знання мовленнєвої події є передумовою до застосування іронії, 

що має враховуватися перекладачем, бо якщо читач не розуміє, про що йде 
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мова, то він і не розпізнає іронію. Читач та письменник розділяють 

стилістичні норми письмового тексту: обсяг тексту, стратегії викладення 

тексту, структуру, імпліцитність, явну або приховану критику, повчання між 

рядками, стислість, риторичну манеру та інші стратегії. 

Попереднє знання мовленнєвої події відіграє вирішальну роль в 

ідентифікації порушень Грайсових максим, що виступають механізмами 

іронії. Ці механізми викликають сумнів та розгубленість, спонукають читача 

до виявлення іронії. 

Спербер та Уілсон розглядали іронію як «відлуння» (“echo mention”), 

тобто згадку або посилання на висловлювання, яке вже звучало раніше. Як 

зазначають науковці, будь-яке іронічне висловлювання – це згадка, 

відголосок того, що було сказано. На їхню думку, «відлуння» може 

виявлятися в різних формах – як безпосереднє відлуння, як запізніле 

відлуння, як реакція на попередні твердження або думки чи погляди. 

«Відлуння» не обов’язково повинно мати реальне джерело або походження 

[Sperber, Wilson 1981: 310]. Автори зазначали, що різниця між іронічним 

висловлюванням «Яка чудова погода» (коли на вулиці дощ) та буквальним 

«Жахлива погода» в тому, що перше виражає ставлення мовця до самого 

висловлювання, а друге до ситуації, предмету комунікації, тобто до погоди. 

Ми погоджуємося з думкою більшості критиків (Е. Лапп, Дж. Ромбоутс) про 

те, що іронічні висловлювання – це не завжди і не обов’язково «відлуння» чи 

нагадування того, що було, і ця теорія не пояснює всіх випадків вживання 

іронії, наприклад таких, як використання полісемії для створення іронічного 

ефекту. До того ж, як зазначає Е. Лапп, теорія «відлуння» є занадто 

абстрактною [Lapp 1992: 77].   

На основі попередньої теорії “echo mention” виник підхід до вербальної 

іронії як до нагадування “echoic reminder”, розроблений Р.Дж. Крузом та       

С. Глюксбергом. Згідно з цією теорією, буквальне значення – це і є те, що 

виражається, хоча воно саме по собі і є іронічним. Р.Дж. Круз (1989: 383) 
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наводить наступний приклад звертання мами до доньки: «Чи не заперечуєш 

ти, якщо я попрошу тебе подумати над тим, щоб прибрати свою  кімнату, 

можливо якось у цьому місяці?» (“Would you very much mind if I asked you, 

please, to perhaps consider cleaning up your room sometime this month?”), в 

якому ввічливість мами не підходить ситуації. Запитання мами є одночасно і 

вимогою. Питання нагадує ставлення мовця до поведінки слухача [Kreuz, 

Glucksberg 1989: 383].  

У будь-якому разі, зрозуміти іронію висловлювання в обох теоріях 

можливо лише з огляду на контекст, загальну ситуацію. Знання контексту 

допомагає зробити висновок про те, що висловлювання вибивається з 

загальної ситуації, не відповідає їй, саме тому можна розглядати іронію як 

недоречність.  

Едгар Лапп розглядає іронію як симуляцію брехні, тобто мовець тільки 

вдає, що бреше [Lapp 1992: 141]. Згідно з його теорією, використовуючи 

іронію, мовець удає, ніби вірить у те, що він каже. Таким чином, іронія, на 

думку Едгара Лаппа, це вдавання брехні, тоді брехня – це симуляція правди 

[Ibid.: 154]. 

 Хайман намагався пояснити різницю між сарказмом та іронією, яка, як 

він стверджував, також криється в намірах. Сарказм завжди спланований, а 

для іронії це зовсім не обов’язкова умова. «Щоб бути іронічним, мовцю не 

обов’язково усвідомлювати, що його слова «не правдиві», цього достатньо 

для слухача».  

 Іронізуючи, адресант виражає імпліцитно свою оцінку, певне ставлення 

до предмета чи об’єкта іронії, нав’язує свою думку, впливаючи тим самим на 

адресата, пробуджуючи його до певної дії, в чомусь переконуючи його або 

інших. Мова йде про комунікативну мету, що ставиться перед іронією, про її 

функції в тексті. Використання іронії не буває випадковим, особливо коли 

йдеться про місце іронії в структурі художнього тексту, автор вводить її 

завжди з певною метою. С.І. Походня в своїй праці «Мовні види та засоби 
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реалізації іронії» стверджує, що письмовий текст завжди прагматичний, хоча 

не завжди прямолінійно і неопосередковано розкриває свою 

цілеспрямованість. Іронія в тексті часто планується автором, актуалізується 

відповідно до наперед обдуманого плану, тому і виявляє тісну залежність від 

способу організації тексту. Там же, автор наводить два головні аспекти 

формування іронічного смислу. Перший стосується контексту, а другий 

комунікативної спрямованості висловлювання [Походня 1989: 61]. Таким 

чином, відповідно організований контекст разом з комунікативним 

завданням визначають іронічну смислову структуру тексту [Походня: 61, 62].   

Хосе Марія Хіль стверджує, що за теорією релевантності іронія не 

завжди протилежна буквальному смислові, на чому, до речі, наголошували й 

інші вчені, зокрема Мейєр писав про випадки полісемії, коли, на відміну від 

антифразису, іронія включає два значення, одне з яких не протилежне, а 

суміжне.  

До сучасних лінгвістичних підходів іронії належить теорія 

аргументативно-поліфонічної інтерпретації О.Дюкро, домінантним в якій 

є комунікативний аспект. Іллокутивність реалізується залежно від стратегій 

мовця, які він нав’язує своєму партнеру по комунікації. О.Дюкро наполягав 

на неподільності семантико-прагматичних факторів висловлювання, він не 

розглядав висловлювання окремо від контексту, відмовився від мінімального 

смислу, незалежного від контексту. О. Дюкро дійшов висновку про те, що 

важливо не шукати поняття виражене словом, а визначити тип дискурсу, в 

якому це слово реалізує певне значення. Як зазначав учений, аналіз дискурсу 

передбачає вивчення реальних висловлювань, тоді як лінгвістика, описуючи 

слова, відкриває в них посилання на можливе вживання у висловлюванні 

[Ducrot 1998: 64]. З огляду на вищезазначене, а також на те, що окремо від 

контексту, без прив’язки до ситуації та за відсутності розуміння намірів 

мовця, інтерпретувати іронічне висловлювання неможливо, доречно 

розглядати іронію саме з позиції теорії Освальда Дюкро.  



38 

 

За теорією поліфонії, висловлювання постає як звучання декількох 

«голосів» або «точок зору», що накладаються одна на одну. Теорія поліфонії 

дозволяє розглядати іронію з нових позицій, оскільки іронічне 

висловлювання містить у собі два голоси: перший – буквальний, другий – 

реальний. О.Дюкро розглядав іронію як приклад антиречення [Лапунова 

2012: 56], де буквальний смисл протилежний реальному, і який має намір 

бути зрозумілим. Дуже часто іронічна модальність реалізується за рахунок 

поліфонії (багатоголосся) тексту, тобто накладання декількох голосів, а саме 

голос автора, наратора та персонажів, на контрасті між якими і створюється 

іронічний ефект. 

Як зазначає О.В. Лапунова, зазвичай багатоголосся досягається за рахунок 

використання різних мовних прийомів та засобів. О.Дюкро наполягає на 

поліфонічному характері висловлювання та розрізняє у дискурсі мовця 

(locuteur) як відповідального за реалізацію висловлювання та суб’єкта 

висловлювання (énonciateur) як носія емпіричного знання, якому і належить 

головний зміст висловлювання.  

 Таким чином, ХХ століття характеризується появою великої кількості 

підходів до аналізу іронії, які розглядаються в межах семантики, прагматики, 

теорії релевантності та теорії поліфонії, що свідчить про багатогранність, яку 

включає в себе поняття іронії. Окремо варто зазначити, що всі вчені 

наголошують на необхідності контексту для розуміння іронії.      У 

постмодерністському іспанському романі ми розглядаємо іронію як художній 

принцип та специфічне звучання тексту. 
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1.3. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА 

ХУДОЖНЬОЇ ІРОНІЇ У НЬОМУ. ІНТЕРПРЕТАТИВНА ТЕОРІЯ ТА 

МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ ЯК ОДИН ІЗ ПІДХОДІВ ДО ВІДТВОРЕННЯ 

ХУДОЖНЬОЇ ІРОНІЇ 

 

Художня література, як одна із форм пізнання, покликана задовольняти 

естетичні потреби людини в її прагненні до прекрасного. Перекладачеві в 

цьому процесі пізнання та естетичного виховання людини відводиться 

важлива роль – посередника.  

 Основна складність відтворення художніх текстів обумовлена  

характерними особливостями художньої літератури. Незважаючи на кількісні 

проблеми перекладу, які більшою чи меншою мірою притаманні іншим 

видам текстів, головна, принципова відмінність полягає у специфіці 

художнього перекладу, яка відштовхується від того, що художня література – 

це мистецтво [Федоров 1983: 281]. Як і будь-яке мистецтво, художня 

література характеризується своєю образністю та особливою манерою її 

вираження, що неодмінно має бути відтворено в перекладі. Художній 

переклад вимагає від перекладача врахування безлічі чинників, сукупність 

яких власне і відрізняє один художній твір від іншого, і що в першу чергу 

відображається в мові тексту.  

Мова в художньому творі – це не лише засіб для вираження думок. 

Вона відрізняється своєю індивідуальною своєрідністю та неповторністю, 

відображає особливості літературної течії, жанру, національної літературної 

традиції та авторського стилю,  який спирається на попередні ознаки.              

В художньому творі мова характеризується своїм особливим стилістичним 

забарвленням, в якому закладена особлива гострота, натяк, який автор хотів 

передати читачу. Це можуть бути і певне авторське ставлення до персонажа 

чи суспільства, історичний колорит, місцеві характеристики суспільства 

тощо. Мова є «першоелементом» художньої літератури. Саме вона створює 
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зміст та образність у творі. Це і відрізняє її від наукової літератури, ділового 

мовлення, газетної інформації, де мовна форма служить виключно для 

позначення поняття та відіграє менш активну або зовсім нейтральну роль 

[Федоров 1983: 281]. Отже, мова виражає всю смислову ємність художнього 

твору, ідейно-художній задум автора.  

Мова є проявом особистої художньої манери автора, його ідіостилю, в 

чому і полягає головна відмінність художнього твору від інших текстів. Під 

ідіостилем розуміється індивідуальний стиль автора, який містить не лише 

формальні та стилістичні особливості його мови, але й ключові поняття та 

систему художніх образів, що зустрічаються в авторському тексті [279]. Коли 

іронія не обмежується поодиноким використанням у діалозі чи авторському 

коментарі, а міцно вплетена в структуру художнього твору, виявляється в 

різних формах, вона є одним із елементів, що формують ідіостиль автора, 

наприклад такого як К.Х. Села. 

Оскільки художній твір створюється в певному контексті, то і 

художній образ завжди носитиме відбиток тієї історичної доби, в яку було 

створено твір, він є втіленням її типових домінуючих рис. 

Художня література — це тексти, що спеціалізуються на передачі 

естетичної інформації. Когнітивна інформація в художньому тексті існує на 

задньому плані, і вона не обов'язково достовірна. Автор використовує ІТ в 

своїх художніх намірах, іншими словами - вона підкоряється естетичній 

інформації. Всі перекладацькі рішення при відтворенні художнього твору, а 

саме вибір варіантних відповідників та прийомів перекладу залежать від 

вузького та широкого контекстів. Випадки поза контекстуального перекладу 

за допомогою однозначних еквівалентів трапляються рідко і стосуються 

лексики основного словникового фонду (назви тварин, рослин, та інше), а 

також реально існуючих топонімів, назв фірм, установ, організацій 

[Шаховський 1989:75].  
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Оскільки художній текст, створений в конкретний час, потім довго 

існує та зберігає риси певної епохи, оскільки він завжди так чи інакше 

пов’язаний з літературною течією та її канонами, оскільки він несе в собі 

відбиток творчої індивідуальності – перекладачеві художнього тексту 

доводиться зіштовхуватися з трьома основними проблемами: передача 

часової віднесеності тексту, передача основних характеристик літературної 

течії, передача індивідуального стилю автора [див. Латишев]. Тим не менш, 

при перекладі художнього твору найскладніше відтворити індивідуальний 

стиль автора, а іронія саме і є однією з його складових. 

Авторська манера здатна затьмарити собою приналежність твору до певного 

літературної угрупування [Федоров 1983: 47]. Виявлення цієї авторської 

специфіки потребує повного стилістичного аналізу першотвору, що включає 

не лише відповідні значимі риси стилю, але й характеристику їхньої 

частотності. 

Іронія належить до емоційно-експресивної інформації, тобто 

конотативної. Головна риса – суб’єктивність. Шаховський виділяє наступні 

основні лексичні засоби вираження суб’єктивності експресивної інформації, 

які в свою чергу збігаються з засобами вираження іронії: 1) ненормативна 

лексика, просторіччя, вульгаризми, лексика табу, жаргонізми, лексика 

високого стилю; 2) територіальні варіанти лексики: діалектизми; 

3) діахронічна лексика: архаїзми, історизми, неологізми, модні слова 

[Шаховский 1978:170]. Експресивній, які і іронічній інформації, притаманна 

також образність. Фразеологізми, прислів’я, клішовані метафори, порівняння 

та інше дозволяють асоціативно узагальнити інформацію, образно зіставити з 

іншою, вже відомою реципієнту. 

Аналіз багатьох вчених доводить, що конотативна інформація, як і 

денотативна, також є інформативною, тобто комунікативно релевантною, 

оскільки емотивно-експресивні одиниці мови семантично значимі. 

Переклад 
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конотативної інформації належить не лише до проблем передачі стилю 

оригіналу, а й до проблем семасіології. Переклад передбачає не лише 

передачу денотативної, але й конотативної інформації та функціональної 

домінанти. 

Емотивно-експресивна інформація є наднаціональною. Однак її 

вираження залежить від національних можливостей кожної мови 

[Шаховский 1980: 27]. Таким чином кожна мова по різному реалізує цю 

інформацію. З огляду на праці радянських вчених (В.Н. Комісарова, Л.С. 

Бархударова, А.В. Федорова, А.Д. Швейцара, Я.І. Рецкера) зрозуміло, що ця  

область комунікативної діяльності ще недостатньо досліджена та описана. 

Між тим, варто зазначити, що нерідко комунікативна інформація більш 

значима, ніж денотативний смисл. Емоції є невід’ємним компонентом 

людської діяльності. Конотативна інформація містить у собі набір певних 

сем, в яких закладено відношення мовця до референта, стан мовця. До 

таких 

сем належать: 

- емотивні семи, за допомогою яких людина виражає свої емоції; 

- експресивні семи, за допомогою яких мовець через створення 

спеціальних образів або вживання маркованої лексики впливає на 

читача; 

- оціночні семи, що передають суб’єктивну оцінку мовця; 

- стилістичні семи, через які мовець регулює семантичну наповненість 

інформації з відповідними стилістичними нормами, тобто 

пристосовує висловлювання до ситуації. При порушенні стилістичної 

семи, висловлювання може бути граматично правильним, однак 

відхиленим від норми. Таке відхилення може бути навмисним, 

забезпечуючи спеціальний ефект, наприклад, іронію; 

- прагматичні семи, за допомогою яких мовці адекватно сприймають 

фонову інформацію. Під останнім розуміють зв'язок конкретного 
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висловлювання з культурним, історичним, політичним, етнічним, 

соціологічним та іншими аспектами певної мови, що створюють 

національний колорит та формулюють національні стереотипи 

[Шаховский 1980: 29]. 

На відміну від денотативної інформації, конотативна складає 

найбільшу трудність для перекладу, оскільки найчастіше вона передається не 

за допомогою раціонально-логічної мови, а за допомогою емоційно-образної. 

При передачі конотативної інформації далеко не завжди можна підібрати 

адекватний відповідник. В таких випадках перекладач вдається до коментаря, 

який реалізується в термінах логічно-раціональної інформації, а не емоційно-

образної. Конотативний елемент тексту може містити одразу декілька 

забарвлень: розмовне, емоційне, негативну оцінку, образну виразність. Все 

це треба врахувати та відтворити у перекладі. При передачі конотативної 

інформації основне, на що має орієнтуватися перекладач це читацьке 

сприйняття. За відомим висловом Гете, перекладач  може «переселити» свого 

читача у країну автора оригіналу, максимально наблизивши до нього свою 

версію перекладу або намагатися «переселити» автора оригіналу у свою 

країну, і в цьому разі переклад буде віддаленішим від першотвору. Для 

досягнення адекватного перекладу перекладач має зіставляти реакцію на твір 

читачів оригіналу та читачів перекладу, і намагатися зробити свій переклад 

таким, щоб вони були однаковими. 

Таким чином, основна проблема художнього перекладу полягає у 

дотриманні єдності форми та змісту. З одного боку, читач має зрозуміти, що 

хотів виразити автор, з другого – як він хотів це сказати, тобто те, в яку 

форму автор заклав свої ідеї. В цьому також полягає і проблема відтворення 

художньої іронії, яка виявляється у необхідності передачі не лише іронічного 

ефекту, а й принципу творення та засобу його вираження. Іронія може 

виражатися багатьма засобами, а також спиратися на інші тропи, які не лише 

служать передачі іронії, але й відображають авторську ієрархію образів та 
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концептуальну організацію тексту, і таким чином також належать до 

елементів ідіостилю автора. 

Відповідно, постає питання про ступінь еквівалентності, якого може 

досягати перекладач. Як зазначає Дж. Хаус, пошук найдоречнішого виду 

еквівалентності – головне завдання перекладача [House 2006: 344].  

Відтворення іронії означає, в першу чергу, передачу в перекладі 

іронічного ефекту, рівноцінного за впливом оригіналу, тобто забезпечення 

адекватного сприйняття. Таким чином, при відтворенні художньої іронії 

перекладач прагне досягти не формальної, а динамічної еквівалентності або 

адекватності, тобто передати закладену в іронію імплікацію та забезпечити 

рівноцінну реакцію читача перекладу щодо реакції читача оригіналу. 

 Тобто інколи перекладач може нехтувати такими показовими з точки 

зору авторської манери письма елементами як фразеологізми, метафори, 

каламбури та інше, якщо вони є засобом вираження іронії, відтворюючи їх 

іншими прийомами задля досягнення іронічного ефекту в перекладі 

(детальніше розглянемо це у Розділі 3).  

Поняття еквівалентності та адекватності були об’єктом дослідження 

багатьох вчених. У нашій роботі ми спираємося на теорію О.І. Чередниченка, 

який відносить ці поняття до різних категорій. Еквівалентність він трактує як 

наближення до смислової структури оригіналу, тобто більш менш точне 

відтворення змісту.  

Адекватність перекладу вчений розглядає як його функціональну 

тотожність оригіналу, за якої враховується рецепція дискурсу. Адекватність 

перекладу може досягатися як завдяки його еквівалентності, так і за 

відсутностіостанньої. Наприклад, каламбури або національно марковані 

асоціативні реалії майже неможливо відтворити в перекладі. Таким чином, 

еквівалентність не завжди дорівнює адекватності, і навпаки [Чередниченко 

2007: 153]. Перекладач завжди має дбати про досягнення відносно однакової 

реакції читачів одержувачів, навіть якщо неможливо відтворити всі 
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особливості оригіналу. Ю. Найда вживає поняття функціонального 

еквіваленту, що означає найповніше відображення комунікативної 

спрямованості тексту оригіналу у перекладі для гарантування тотожності 

інтелектуальних та емоційних реакцій одержувачів. До чинників, що можуть 

перешкоджати цій тотожності належать соціокультурні розбіжності, 

особливості мовних і концептуальних картин світу, певні історичні події, а 

також особисте «я» перекладача [Чередниченко 2007: 154]. Останнє відіграє 

важливу роль, оскільки в процесі перекладу автор сприймає оригінал через 

призму власних почуттів і переконань, він розуміє його, спираючись на 

власний досвід, що може стати на заваді в перекладі, і призвести до хибного 

тлумачення першотвору.  

Для забезпечення еквівалентності в кожному окремому випадку 

перекладач повинен здійснити переклад на рівні, достатньому для 

забезпечення передачі змісту та іронічного ефекту, з дотриманням норм мови 

перекладу. У відтворенні іронії в художньому тексті одиницею перекладу є 

не якийсь окремий елемент, а ціле висловлювання. Відтворення іронії не 

означає пошук еквівалентів для окремих слів чи словосполучень, на які 

припадає фокус іронії, а це насамперед забезпечення еквівалентного 

перекладу та адекватного сприйняття в цільовій мові всього висловлювання. 

Сам по собі окремий елемент, який є засобом вираження іронії, не створює 

іронічного ефекту, оскільки іронія реалізується лише в певному 

висловлюванні, яке звучить у межах певного контексту. В кожному 

окремому випадку іронія може виражатися на різних рівнях мовної ієрархії, 

які будуть описані в другому розділі. Таким чином, перекладач має справу не 

з окремими, відірваними від контексту, лексичними одиницями, а з цілим 

текстом. Переклад окремих одиниць має підпорядковуватись одній меті – 

еквівалентності всього тексту в мові перекладу всьому тексту в мові 

оригіналу. Хоча при відтворенні іронії важливо передати саме іронічний 

ефект, це не дозволяє постійно застосовувати вільний переклад або 

зловживати трансформаціями, оскільки засоби, якими іронія виражена в 
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оригіналі, відображають специфіку авторської мови, що відрізняє його 

художній твір від інших.  

В епоху постмодернізму іронія стає ключовим світоглядним елементом 

художньої літератури, тим не менш, у перекладі її і досі розглядають в 

контексті відтворення гумору загалом. Тому до неї застосовують ті ж самі 

принципи перекладу, що і для інших комічних прийомів. Основні норми 

відтворення іронії чи жарту можна звести до наступних: 

- не треба пояснювати іронію (жарт), оскільки пояснення порушує 

сприйняття гумору (руйнує гумор); 

- треба зосередитися на суті (природі) іронії, наприклад на типі 

відносин, встановлених між  двома значеннями, між певним стилем 

та змістом), а потім передати їх у перекладі засобами цільової мови. 

На сьогодні вчені сходяться у думці про необхідність виокремлення 

комплексного підходу до аналізу іронії загалом та її перекладу зокрема. Так, 

М. Матео зазначає, що наявні теорії фокусуються лише на вихідній мові і 

звужують питання відтворення гумору до передачі суті. Такого підходу 

недостатньо для пояснення складної природи відтворення іронії, і він не 

забезпечує нас якимсь методом аналізу (тобто аналізу процесу відтворення 

іронії).    

Л. Хатчен використовує комплексний підхід в інтерпретації іронії: 

інтерпретація іронії як агент та його залучення у складний інтерпретативний 

процес, що включає створення значення та побудову смислу, спираючись на 

текстові та контекстуальні ознаки або маркери прийняті в суспільстві 

[Hutchen 1995:11] (докладніше про маркери йдеться у Розділі 2). 

Раймонд Чакачіро підсумовує основні проблеми аналізу іронії: 

1) обмеженість універсальних інтерпретативних моделей та загальних 

стратегій аналізу іронії загалом та перекладацьких зокрема; 
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2) необхідність часткових лінгвістичних критеріїв для вияву та оцінки 

іронічних механізмів та їхньої взаємодії з вузьким контекстуальним 

значенням та з  цілим повідомленням [Chakhachiro 2007: 221].  

З огляду на вищезазначене та на проведене нами дослідження, ми 

вважаємо, що в процесі відтворення іронії перекладач має застосовувати 

інтерпретативну модель перекладу, яка дозволить правильно зрозуміти 

вихідне повідомлення (смисл, цілі, імплікатури) та якомога краще передати 

його в цільовій мові. Перш за все ця модель передбачає глибокий аналіз 

оригінального тексту, що є однією з передумов вдалого перекладу іронії, 

оскільки, як зазначає F. Бротертон, будь-яке зміщення акцентів до 

гіпотетичних трактувань веде до викривлення або упередженості [Brotherton 

s.d.: 37 з Delabasht 1990: 63]. За словами Віктора Коптілова, інтерпретація 

передбачає заглиблення в текст, яке допомагає виявити його приховані 

значення [Коптілов: 34], що на нашу думку є особливо важливим у випадку з 

іронією, справжній смисл якої завжди імпліцитний. Саме тому важливим є 

«виявити неочевидні значення тексту, які не лежать на його поверхні» [Там 

само].  

Урахування когнітивного фактора як однієї з головних умов перекладу 

сприяло появі інтерпретативної теорії перекладу, заснованої 

представниками «Паризької школи» Д. Селескович та М. Ледерер, на думку 

яких перекладач повинен передати комунікативну ситуацію, спираючись 

на мовний та культурний контексти як оригіналу, так і перекладу. Будь-яке 

висловлювання, взяте ізольовано, може мати безліч трактувань. 

Комунікативна ситуація як позамовний компонент процесу спілкування, що 

спонукає учасників до спілкування і визначає їхню мовну поведінку, 

скорочує можливість інтерпретації до якомога точнішої. Особливо 

інтерпретативна теорія підходить саме для відтворення іронічних 

висловлювань, які без урахування комунікативної ситуації позбавлені 

іронічного смислу. Ідея того, що перекладацька діяльність не може зводитися 
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до суто лінгвістичного підходу, оскільки він не в змозі охопити весь комплекс 

проблем перекладу [Базылев 2012: 31] не нова, а про відтворення «смислу», 

якому протиставлялося суто мовне значення, або «духу» першотвору говорив 

ще Цицерон. У своєму “De Oratore” знаний оратор писав: «У перекладі 

іноземні слова не слід відраховувати читачеві як монети, а варто видавати їх 

за вагою, тобто перекладати смисл у цілому» (переклад наш. – І.Ц.).  

Сам святий Ієронім, хоча і виконав переклад «Вульгати» фактично 

буквально, у своїх замітках про переклад радив відтворювати не слово 

словом, а думку думкою.  

Н.Л. Галєєва, посилаючись на перекладознавчі дослідження 

А. Лефевра, зазначає, що від самого початку переклад існував у двох 

іпостасях – власне мовної – translatio, як обміну значеннями, і traductio, як 

перекладу шляхом «культурного переносу» на догоду цільовій культурі 

[Галеева 2006: 25–26].  

Дотримання форми оригіналу для художнього перекладу не менш 

важливе за зміст, утім дуже часто перекладачеві доводиться 

«використовувати слова і вислови, не характерні для цільової мови» 

[Коломієць 2011: 29], що може ускладнити сприйняття тексту або призвести 

до втрати його смислу. Інтерпретативна теорія наголошує на передачі 

комунікативної ситуації з урахуванням норм слововжитку мови перекладу 

[Там само: 21]. 

У художньому тексті іронія дуже складно піддається формалізації, вона 

сприймається на рівні відчуття і лише з огляду на загальну тональність твору, 

саме тому для її розпізнання та правильно інтерпретації доречно 

використовувати інтерпретативну модель  перекладу О.Ш. Аль-Шабаба [Al 

Shabab 1996], розроблену в рамках інтерпретативної теорії, яка дозволяє 

визначити смисл висловлювання та відтворити його засобами цільової мови, 

прийнятними в заданій комунікативній ситуації. 
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Інтерпретативна модель перекладу за О.Ш. Аль-Шабабом містить такі 

стадії: 

1) вивчення тексту оригіналу з урахуванням усіх аспектів (авторство, 

літературний жанр, стиль твору);  

2) інтерпретація тексту оригіналу – з’ясування смислу тексту та його 

частин; 

3) інтерпретація цільовою мовою – вираження смислу засобами цільової 

мови. 

З огляду на зазначені етапи інтерпретації вихідного тексту, для 

відтворення іронії перекладач повинен проаналізувати творчість автора, 

манеру його письма, систему образів. Необхідно оцінити загальну 

тональність першотвору, чи є вона іронічною, тобто чи реалізується іронія в 

межах усього тексту, як художній принцип, який діє на рівні сюжету, чи 

іронія трапляється лише як риторичний прийом у діалогах. Від цього 

залежить визначення рівня еквівалентності, якого необхідно досягти в 

перекладі. Перекладач також повинен виявити імплікацію, закладену в іронії, 

та передати її в перекладі.   

Ключовою ланкою в цій моделі є розуміння смислу оригіналу, без 

прив’язки до мовної складової, тобто відокремлення смислу від засобів його 

вираження у вихідній мові, з урахуванням конкретної комунікативної 

ситуації. Йдеться про аналіз тексту на різних рівнях із метою виділення 

значимих смислів та встановлення їхніх комунікативних цілей та функцій. 

Саме тому в нашому дослідженні ми аналізуємо контексти, в яких 

реалізується іронія, мовні рівні, на яких зосереджується засіб її вираження, 

принцип творення іронії (іронічні моделі) та маркери, які сигналізують про 

наявність іронії в художньому тексті. 

На думку Л.В. Коломієць, «інтерпретація вихідного тексту – це процес 

аналізу-синтезу на різних рівнях лінгвістичного аналізу» [Коломієць 2011: 

26]. Етап розпізнання справжнього смислу висловлювання надзвичайно 
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важливий саме для відтворення іронії, оскільки в іронії те, що виражене 

вербально, насправді служить формою для іншого смислу, що не має 

звукового оформлення. Інтерпретація вихідного тексту дозволяє виокремити 

цей іронічний смисл. Як зазначає Віктор Коптілов, інтерпретація наближає 

нас до автора літературного твору в об’єктивному плані (через розуміння 

його мови) і в суб’єктивному (через знання фактів внутрішнього і 

зовнішнього життя) [Коптілов: 34]. Розуміння іронії означає розпізнання 

справжніх оцінок та намірів автора, що можливо лише при глибокому 

аналізі.   

Інтерпретативна модель перекладу передбачає пошук такого варіанта 

перекладу, який би за смислом та реакцією відповідав оригіналу в заданому 

контексті. Тобто перекладач підбирає  в українській мові найбільш 

оптимальний відповідник з огляду на конкретні умови та ситуацію вихідного 

тексту.   

Формулювання за Аль-Шабабом є найбільш творчим та найскладнішим  

етапом. «Перекладачеві доводиться знаходити наближення і робити складний 

вибір, маючи справу з несумісними за своєю природою складниками в 

одному семантичному полі, вільними або нечіткими гранями та поняттями, 

які не існують в одній із двох задіяних мов. Проте він не може піти шляхом 

створення одного нового терміну за іншим, продукування нових 

словосполучень і нових понять упродовж усього тексту, оскільки в результаті 

текст навряд чи буде зрозумілим» [Коломієць 2011: 29]. На думку вченого, 

вихідний текст є незмінним для перекладача, а його інтерпретація залежить 

від інтерпретативної рамки перекладача (the interpretative Frame), яка 

включає такі елементи як досвід, фонові знання та позиція перекладача [Al 

Shabab 2006: 197]. 

Перекладач має справу з непритаманними цільовій мові словами та 

виразами. Щоб передати їх у мові перекладу, він удається до пошуку 

подібних до оригіналу форм, що завжди передбачає творчий процес. Однак, 
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переклад не може бути безкінечним продукуванням нових засобів вираження 

в цільовій мові. Таким чином, як зазначає Л.В. Коломієць, у перекладі 

креативність діє паралельно з конвенційністю. Як стверджує вчена, 

«перекладачеві доводиться знаходити наближення і робити складний вибір, 

маючи справу з несумісними за своєю природою складниками в одному 

семантичному полі, вільними або нечіткими гранями та поняттями, які не 

існують в одній із двох задіяних мов. Проте він не може піти шляхом 

створення одного нового терміна за іншим, продукування нових 

словосполучень і нових понять упродовж усього тексту, оскільки в результаті 

текст навряд чи буде зрозумілим» [Коломієць 2011: 29]. 

Таким чином, особлива смислова ємність художнього твору, часто на 

імпліцитному рівні, його характерні риси ставлять перед перекладачем 

специфічні вимоги, які в першу чергу стосуються мови. Повне нерозуміння 

ідейно-художнього задуму автора, відсутність мовного та естетичного чуття 

чи хибне уявлення про зміст оригіналу можуть призвести до часткової або 

повної втрати типового, узагальнюючого смислу, інакомовності чи 

багатоплановості твору. Складність перекладу полягає в тому, що в мові 

перекладу існує своя літературна норма, яка так чи інакше впливає на 

перекладача.  

Передача іронічного смислу – основне завдання перекладача, оскільки 

іронія належить до елементів ідіостилю автора. Таким чином, зусилля 

перекладача спрямовані на забезпечення рівноцінної реакції читача в 

цільовій мові. З огляду на це, перекладач зосереджується не на відтворенні не 

якогось окремого елемента, а всього висловлювання. Правильно оцінити 

іронічний намір автора та відтворити його у прийнятній для цільової мови 

формі дозволяє інтерпретативна модель перекладу, головна ідея якої полягає 

у врахуванні комунікативної ситуації.  
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1.4. ОСНОВНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ, ПРИЙОМИ Ї 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ 

ВІДТВОРЕННІ ІРОНІЇ 

 

Як було попередньо визначено, художній переклад – це перш за все 

діалог культур, представники яких мають своє світосприйняття на набір 

фонових знань та морально-естетичних норм, що також впливають на 

перекладача. Вихідний текст залежить від компетенції перекладача, критерії 

якої уже давно сформульовані. Так Етьєн Доле виділяє наступні: 

- розуміння змісту тексту та наміру автора; 

- досконале володіння мовою оригіналу та перекладу; 

- уникання послівного перекладу, що призводить до спотворення 

змісту та форми першотвору; 

- використання в перекладі загальноприйнятої форми мовлення; 

- відтворення загальної тональності та враження, що справляє 

оригінал. 

Британський письменник А.Ф. Татлер визначає наступні принципи 

перекладу: 

- переклад повинен повністю передавати ідеї оригіналу; 

- стиль та манера викладення у перекладі повинні бути тотожними 

оригіналу; 

- переклад повинен читатися так само легко як і оригінал.  

Вищезазначені критерії та принципи свідчать про те, що окрім мови 

перекладач повинен добре розумітися на культурному та історичному 

контекстах носіїв мови оригіналу, а також передавати наміри автора, 

зберігши при цьому форму, стиль та дух першотвору. У випадку відтворення 

іронії важливо також передати баланс між імпліцитно та експліцитно 

вираженою інформацією.  
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Очевидно, що переклад – це цілий процес, важливе місце в якому 

належить виявленню найбільш значимих рис оригіналу, так званих домінант, 

які визначають характер першотвору, належать до ідіостилю автора та 

вибору найбільш оптимального варіанту їх відтворення. У перекладі іронії її 

виявлення та декодування спирається як на мовну, так і на позамовну 

інформацію, саме тому, глибокий аналіз та осмислення оригіналу є одним із 

визначальних етапів відтворення художньої іронії.       

Далі перекладач повинен підібрати засоби вираження декодованої 

інформації. Очевидною є необхідність передачі індивідуального стилю 

автора, авторської естетики, що проявляється в ідейно-художньому замислі 

та у виборі засобів його втілення [Гудий 2012: 102]. На вибір останніх 

впливають норми узусу тих чи інших виражальних засобів у цільовій мові, 

що може призвести до замін за застосування різного роду трансформацій у 

перекладі. 

Відмінності в етно-лінгвістичній картині світу створюють перешкоди 

та труднощі при перекладі, однак це не робить художній переклад 

приреченим на невдачу та не свідчить про неперекладність взагалі. 

Безумовно, переклад неможливий без втрат, однак труднощі відтворення 

окремих елементів, що виникають внаслідок міжмовної та міжкультурної 

комунікації не повинні сприйматися як такі, що не передаються в перекладі, а 

навпаки мають стимулювати до розробки нових прийомів та стратегій 

перекладу, пошуків їх передачі в мові та культурі перекладу.  

У теорії перекладу розглядають різні способи, або шляхи, переходу 

від одиниць однієї мови до одиниць іншої. І.І. Ревзин та В.Ю. Розенцвейг 

виділяють два способи: власне переклад та інтерпретацію. Перший 

передбачає безпосередній перехід від знаків однієї мови до знаків іншої 

без звернення до реальної дійсності. Другій спосіб передбачає аналіз 

значення мовних знаків оригіналу та конкретного фрагмента дійсності, 

описаного в першотворі, а потім описує той самий фрагмент засобами 
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мови перекладу [Ревзин, Розенцвейг 1964: 56–60]. Саме останній спосіб 

уважається прийнятним у випадку відтворення іронії в художній 

літературі.   

Л.С. Бархударов також розглядає два протилежні способи перекладу: 

інтерлінеарний та трансформаційний. В рамках першого вчений наводить 

такі прийоми відтворення безеквівалентної лексики: 1) перекладацька 

транслітерація та транскрипція; 2) калькування; 3) описовий переклад; 4) 

наближений переклад. Ті ж переклади, які  передбачають більшу кількість 

перетворень відтворюються у трансформаційний спосіб. Для 

Л.С. Бархударова трансформаційний переклад – це лише такий, який 

відбувається не за формально-стилістичними відповідниками. 

Р.К. Міньяр-Бєлоручев розуміє спосіб ширше: «це основне правило 

досягнення цілі, яке відображає об’єктивно існуючі закони дійсності» 

[Миньяр-Белоручев 1980, 155]. Вчений виділяє два способи перекладу: 

знаковий та смисловий. Перший застосовується скоріше у синхронному 

перекладі, за умов жорстких часових обмежень, коли немає можливості 

усвідомити контекст у повному обсязі. Після отримання знака мови 

оригіналу в пам’яті перекладача миттєво виникає відповідний (а інколи і 

ні) іншомовний еквівалент [Миньяр-Белоручев 1980, 100 – 102]. 

Смисловий спосіб передбачає спершу розуміння контексту та вияснення 

мовленнєвої ситуації, а далі пошук іншомовного відповідника або 

мовленнєвої формули мови перекладу, яка здатна передати денотат або 

ситуацію закладену в оригіналі. Для другого способу перекладу Р.К. 

Міньяр-Бєлоручев застосував наступну формулу: знак №1 – денотат – знак 

№2 [Миньяр-Белоручев 1980, 103], що зрозуміло є адекватним з точки 

зору художнього перекладу. 

Жан–Поль Віне та Жан Дарбельне розглядають два способи 

реалізації перекладу: прямий, або буквальний, та непрямий. За умов 

структурного та метамовного паралелізмів (коли в мові оригіналу та в 
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цільовій мові існують паралельні категорії та паралельні поняття 

відповідно) застосовується перший спосіб, у разі ж виникнення певних 

лакун застосовується другий спосіб. В середині кожного способу 

виділяють прийоми перекладу [Віне, Дарбельне 2011, 52].   

Окрім способу перекладач обирає певну стратегію перекладу, 

чіткого визначення якої немає на сьогоднішній день. Як правило під 

стратегією перекладу розуміють план перекладача для вирішення 

конкретних завдань перекладу в межах конкретного випадку перекладу 

[Крінгс 1986: 18].  

Крім того, Р.Т. Белл проводить відмінність між глобальними (які 

стосуються цілих текстів) і локальними (які стосуються сегментів тексту) 

стратегій і наголошує, що різниця між ними полягає у різному роді проблем 

перекладу [ Bell 1998: 188]. 

Л. Венуті вказує на те, що стратегії перекладу включають вибір 

іноземного тексту для перекладу та розробці шляхів його відтворення. Він 

виділяє такі стратегії перекладу як одомашнення та відчуження [Venuti 1998: 

240].  

Р. Яаскеляйнен наголошує на гнучкій природі стратегій та стверджує, 

що вибір стратегії перекладу обумовлений метою перекладача [Jaaskelainen 

1999: 71]. 

У нашій роботі ми дотримуємося загальноприйнятих підходів до 

стратегії перекладу і розглядаємо її як план дій, котрі розробляє перекладач 

(Н.А. Крюков) або програму дій перекладача (А.Д. Швейцер) і у випадку 

відтворення іронії визначаємо буквальний переклад або адаптацію як основні 

стратегії відтворення іронії (детальніше у третьому розділі). 

Окрім способів  та стратегій розрізняють також прийоми перекладу. 

На думку Р.К. Міньяра-Белоручева, прийом зазвичай розв’язує конкретну 

задачу, він допомагає подолати труднощі, що виникли в цілеспрямованій 

діяльності перекладача [Миньяр-Белоручев 1980: 100].  
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В.В. Сдобников та О.В. Петрова також визначають прийом як 

перекладацьку операцію, спрямовану на вирішення певної проблеми, яка 

передбачає типізовану однотипність дій, що здійснюються перекладачем. 

Прийоми, до яких удається перекладач у випадку відмінностей між 

системами мов і нормами використання одиниць мови, називають також 

перекладацькими трансформаціями.  

Треба зауважити, що зважаючи на відносно молодий вік теорії 

перекладу та перекладознавства як науки, дослідники досі не дійшли згоди 

щодо визначення самої суті перекладацьких трансформацій, а тому існує 

величезна кількість їх класифікацій.  

Дати власне визначення поняттю перекладацької трансформації 

намагалися В.Г. Гак, Л.С.Бархударов, Р.К. Міньяр-Белоручев, Я.І. Рецкер 

Л.К. Латишев, А.Д. Швейцер, В.Е. Щетинкін, та В.Н. Коміссаров. 

Л.С. Бархударов визначає трансформації як вельми численні та 

різноманітні перетворення, які здійснюються для досягнення 

еквівалентності («адекватності») перекладу попри розходження в 

формальних та семантичних системах двох мов [Бархударов 1975, 190].   

В.Н. Коміссаров розуміє трансформації як перетворення, за 

допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до 

одиниць перекладу. При чому трансформації застосовують коли 

словниковий відповідник відсутній або не може бути використаний в 

умовах заданого контексту.  

На думку В.Н. Коміссарова, перекладацькі трансформації «…носять 

формально-семантичний характер, що перетворюють як форму, так і 

значення вихідних одиниць» [Комиссаров 1990, с. 172]. Зрозуміти які саме 

трансформації застосовувалися під час перекладу можливо тільки 

зіставивши оригінал та переклад, оскільки як зазначає вчений 

перекладацькі трансформації носять умовний характер і ми бачимо лише 

констатацію процесу перекладу – «постфактум», так як все відбувається в 
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голові перекладача [Комиссаров 1990, 12].  

На нашу думку, позиція Л.С. Бархударова та В.Н. Коміссарова про те, 

що перекладацька трансформація – це міжмовне перетворення для 

досягнення еквівалентності відповідає реаліям перекладу, оскільки, як 

зазначають автори,  трансформації – це ніщо інше, як відношення між 

вихідним текстом та текстом перекладу.    

В.Г. Гак розглядає трансформації як «відхід від ізоморфних засобів, 

наявних в обох мовах. … Перекладацька трансформація часто визначається 

використанням слів чи граматичних форм у вторинних функціях 

(генералізація, транспозиція, десемантизація) або в умовах контекстуальної 

або ситуативної надмірності» [Гак 1988, 69].  В.Г. Гак вважає, що 

трансформація – це відмова від використання наявних міжмовних 

відповідників. Розбіжності зумовлені лексичними та граматичними 

лакунами або розходженням в обсязі значення слів чи граматичних 

категорій вчений пропонує називати «квазітрансформаціями» [Гак 1988].   

Як зауважив С.А. Сенко, прийоми перекладу можна розглядати як 

конкретні реалізації або інтерлінеарного, або трансформаційного способу 

перекладу [Сенко 1998, 149].  

Стосовно виду перекладацьких трансформацій побутує багато точок 

зору, втім більшість вчених сходиться на думці, що перекладацькі 

трансформації поділяються на лексичні, граматичні та змішані або 

комплексні.  

Аналіз поглядів різних дослідників на перекладацькі трансформації 

показує, що вони розглядали їх з точки зору різних критеріїв. Деякі 

розрізняли їх за рівнем, інші за видом. 

У Л.С. Бархударова сам принцип поділу трансформацій є інший, 

зокрема він виділяє заміни, додавання, вилучення та перестановки. 

Конкретизацію та генералізацію вчений відносить до лексичних замін. Те, що 

В.Н. Коміссаров розглядає під модуляцією, Л.С. Бархударов трактує як 
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заміну причини наслідком і навпаки. Обидва науковці виділяють 

антонімічний переклад. Однак  те, що В.Н. Коміссаров розглядає як технічні 

прийоми (переміщення, додавання, вилучення), Л.С. Бархударов відносить до 

основних типів, включно з замінами.  

Р.К. Міньяр-Белоручев називав три види трансформацій — лексичні, 

граматичні, семантичні, в залежності від плану вихідного тексту – 

формальний (зовнішній) або семантичний (смислового). До першого виду він 

відносить прийоми генералізації та конкретизації, до другого – пасивізацію, 

заміну частин мови та членів речення, об’єднання речень та їх членування, до 

третього – метафоричні та синонімічні заміни, логічний розвиток понять, 

антонімічний переклад та прийом компенсації [Миньяр-Белоручев 1996, 100]. 

А.Д. Швейцер пропонує ділити трансформації на 4 групи: 

1) трансформації на компонентному рівні семантичної 

валентності полягають у застосуванні ряду різноманітних замін, наприклад 

заміна морфологічних засобів лексичними, іншими морфологічними, 

синтаксичними, фразеологічними та інше; 

2) трансформації на прагматичному рівні полягають в наступних 

прийомах: перекладацькі компенсації, заміни тих чи інших стилістичних 

засобів іншими; 

3) трансформації, що відбуваються на преференційному рівні – 

конкретизація (гіпонімічна трансформація), генералізація (гіперонімічна 

трансформація), заміна реалій, а також переклад за допомогою 

реметафоризацій, метонімічні трансформації, конверсиви; 

4) трансформації на стилістичному рівні — компресія та 

розширення; під компресією розуміється еліпсис, семантичне стягнення, 

вилучення надлишкових елементів, лексичне згортання [Швейцер 1988: 

74]. 

Жан Дарбельне та Жан-Поль Віне пропонують деякі прийоми, котрі 

треба використовувати в ході перекладу. Відтак, в процесі непрямого 
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перекладу смисл тексту може спотворюватися або взагалі зникати, можуть 

фіксуватися зміни мовних норм в сторону погіршення. Це пов’язане з 

неможливістю прямого перекладу. Дарбельне і Віне висувають ідею про дві 

групи технічних прийомів, що використовуються при перекладі: 

1) прийоми прямого перекладу; 

2) прийоми непрямого перекладу. 

До першої групи відносяться:  

1) дослівний переклад; 

2) калькування; 

3) запозичення. 

До другої: 

1) еквівалент (передача смислу прислів’я, афоризмів іншими 

словами); 

2) транспозиція (заміна однієї частини мови іншою); 

3) адаптація (заміна деталей тексту іншими); 

4) модуляція (зміна наявної точки зору). 

О.В. Петрова до граматичних трансформацій відносить: 

перестановки, заміни форм слова, заміна частин мови, заміни членів 

речення, синтаксичні заміни в складному реченні, додавання, упущення, а 

також об’єднання речень та їх членування (Петрова О.В. Введение в 

теорию и практику перевода. – Н. Новгород: НГЛУ имени Н.А. 

Добролюбова, 2001).  

До прийомів перекладу можна віднести і те, що називають 

прагматичною адаптацією тексту (пояснення в тексті, виноски внизу 

сторінки, коментарі до тексту).  

В.Н. Коміссаров, до чиєї класифікації ми схиляємося у нашій роботі,  

виділяє транскрипцію, транслітерацію, калькування, а також зводить 

трансформації до таких видів як 
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лексико-семантичні, граматичні та комплексні. До лексико–семантичних 

замін належить конкретизація, генералізація та модуляція. В якості 

граматичних трансформацій виступають синтаксичне уподібнення або 

дослівний переклад, граматичні заміни (заміна форм 

слова, частин мови, членів речення, типу речення, членування та об’єднання 

речень). До комплексних лексико-граматичних трансформацій відноситься 

антонімічний переклад, експлікація (або описовий переклад), компенсація. 

Вчений також виділяє технічні прийоми перекладу, зокрема: переміщення, 

додавання, вилучення [Комиссаров 1980].  

Застосування тих чи тих прийомів перекладу для відтворенні іронії в 

художньому тексті зумовлене певними факторами, з-поміж яких можна 

виділити  наступні:  

1) суто мовні фактори, зумовлені структурно-семантичними 

відмінностями між мовою оригіналу та мовою перекладу;  

2)  культурний фактор, тобто врахування відмінностей між 

картинами світу носіїв мови оригіналу та перекладу;  

3)  стилістичний фактор, що вимагає від перекладача пошуку таких 

засобів, які б допомогли забезпечити в перекладі потрібний 

стилістичний ефект. Ідеться про здатність художнього твору 

впливати як на розум, так і на почуття читача, яка нерідко 

закладена не в самому значенні того чи того слова (або 

словосполучення), яке збігається, а в певному стилістичному 

відтінку слова, у формі розташування слів, у характері їхньої 

сполучуваності за смислом або в тому, що називають «емоційним 

ореолом» слова. В такому випадку найбільша складність полягає 

у пошуку відповідників, коли через мовну ситуацію неможливо 

одночасно відтворити смислову функцію певної граматичної 

форми чи лексико-стилістичну особливість оригіналу з одного 

боку та емоційне навантаження з другого;  
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4) наявна норма перекладу, стосовна відтворення певних елементів; 

5) комунікативна ситуація, для якої в мові перекладу можуть 

існувати узуальнозакріплені форми вираження.  

Аналіз праць таких авторів як Є.А. Шумилін (2012) та Т.А. Казакова 

(2001) дозволив виділити основні стратегії відтворення іронії. Так, 

Т.А. Казакова розрізняє наступні способи відтворення іронії:     

- повне відтворення з незначними трансформаціями; 

- розширення іронічного звороту; 

- антонімічний переклад; 

- культурно-ситуативна заміна; 

- додавання нових смислів у перекладі [Казакова 2001: 59]. 

Є.А. Шумілін серед способів передачі іронії називає вилучення, підбір 

альтернативи та адаптацію, причому два останніх розглядаються як 

культурно-ситуативна заміна [Шумилін 2012: 15]. 

М. Матео виділяє такі способи відтворення іронії: буквальний 

переклад, передача еквівалентного ефекту, посилення експресивності, 

зменшення експресивності, втрата іронії в перекладі, поява іронії в перекладі, 

втрата двозначності в перекладі, відсутність іронії в оригіналі та її поява в 

перекладі. Вчений також виокремлює наступні стратегії до відтворення 

іронії, яку складно передати в перекладі: 

- пояснення іронії в кінці сторінки, якщо її неможливо зрозуміти в 

перекладі; 

- вилучення іронії або навіть цілого висловлювання, що містить іронію 

[Mateo 1995: 68]. Ми не можемо погодитися із зазначеними шляхами 

відтворення іронії, оскільки в сучасній прозі іронія належить до елементів 

ідіостилю автора, вона тісно вплетена в структуру тексту і по суті визначає 

його характер, тому неодмінно має відтворюватися в перекладі. 
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Г. Бергсон зазначав, що іронія та гумор культурно обумовлені. 

Відтворення іронії, як і гумору загалом, прив’язані до мови, культури та 

світогляду суспільства. Як зазначає вчений, багато комічних ефектів 

неможливо перекласти, бо вони пов’язані зі звичаями та ідеями певних 

соціальних груп [Bergson 1990: 64 – 65]. 

Б. Хатім і І. Масон передумовою до відтворення іронії вважають 

розпізнання іронічного задуму [Hatim, Mason 1990: 100]. Вчені також 

стверджують, що передача змісту висловлювання не гарантує відтворення 

ступеня іронічності. Щоб не втратити іронічність вчені пропонують 

розширити вихідне повідомлення, особливо коли заданий контекст не дає 

змоги виявити та правильно інтерпретувати іронію в перекладі. Тобто 

перекладач може дати додаткові сигнали для розпізнання іронії [Hatim, 

Mason 1990, 99]. Б. Хатім зазначав, що роль перекладача подвійна: він і читач 

оригіналу і письменник вторинного тексту. У випадку іронії йому треба 

виявити іронію в оригіналі та передати її в перекладі засобами цільової мови 

[Hatim 1997: 196]. 

Л. Хатчен зазначає, що іронія у перекладі має бути доступною для 

сприйняття читачем вторинного тексту, тобто іронія має звучати природно 

для цільової лінгвокультури.  

К. Барбе розглядає іронію як культурне явище. Перекладність, на її 

думку, залежить від ступеню спорідненості між двома мовами, рівня 

розвитку культур, де функціонують мови, а також інформації, що міститься в 

тексті. Вчена також виокремлює стратегії відтворення іронії, спираючись на 

стратегії відтворення метафори, а саме:  

- абсолютне відтворення іронії; 

- заміна образу вихідної мови образом цільової мови; 

- додавання в іронії певного маркеру іронії; 

- додавання опису в перекладі; 
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- збереження в перекладі особливостей структури оригіналу [1995, 

166 – 167]. 

Науковець не розглядає вилучення як один із варіантів відтворення 

іронії. На її думку важливим є аналіз засобів реалізації іронії в обох мовах, 

оскільки від цього залежить можливість перекладу іронії.  

Е.А. Гатт говорить про роль контексту у відтворенні іронії, а також 

вказує на наявність у тексті комунікативних сигналів, що ведуть читача до 

розкриття наміру автора [Gutt 2000: 155]. 

М. Руїс Монева виокремлює дві норми відтворення іронії: 

- іронія має відтворюватися таким чином, щоб вторинний текст не мав 

додаткових пояснень; 

- читач вторинного тексту має отримати той же ефект, що і читач 

оригіналу без додаткових зусиль. 

На думку М. Руїса Моневи, передача іронії пов’язана з лінгвістичними 

та культурними аспектами: треба виразити одну культуру мовою іншої, що 

неможливо зробити у повній мірі, тому перекладач буде спиратися на 

контекстуальні відповідники, саме тому контекст слід розглядати у 

найширшому значенні. Під контекстом слід розуміти не просто попередній 

лінгвістичний контекст або мовне оточення, в якому знаходиться іронічне 

висловлювання, а й всі ті асоціації, що постають під час прочитання твору. 

Вони можуть виникати як з попереднього контексту чи найближчого 

оточення або бути виведеними з культурного або наукового знання чи 

здорового глузду. На думку вченого, особлива роль як для розпізнання, так і 

для відтворення іронії належить контексту. Для уникнення пояснення в 

перекладі, як наслідок втрати іронічного ефекту, перекладач повинен 

спиратися на контекст (застосовувати контекстуальні відповідники), для 

цього він повинен правильно оцінити наявні «контекстуальні ресурси» [Ruiz 

Moneva 2013: 235]. Детальніше роль контексту в інтерпретації та відтворенні 

іронії ми аналізуємо в другому розділі.    
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М. Мартінес наголошував на важливості передачі в цільовій мові 

іронічного ефекту і забезпечення таким чином рівноцінної реакції читачів 

оригінального і перекладного текстів. Вчений вказував, що для цього 

перекладач може вдатися до адаптації. Для цього перекладачеві треба 

зробити припущення щодо того наскільки зрозумілим для цільової аудиторії 

з точки зору контексту (екстралінгвістичної інформації), а потім прийняти 

рішення на користь тої чи іншої стратегії перекладу: адаптації чи 

буквального перекладу [Martínez 1998: 179]. Саме такий підхід, на думку 

автора, і визначає застосування тих чи інших трансформацій у перекладі.  

М. Монева говорить про важливість збереження балансу між 

зусиллями, які читач докладає, щоб виявити та зрозуміти іронію, та ефектом, 

який досягається при застосування іронії (effort & effect). Перекладач не 

лише декодує оригінал засобами цільової мови, а має зробити так, щоб читач 

отримав той же іронічний ефект, не задіявши при цьому додаткових 

когнітивних зусиль [Ruiz Moneva 2013: 230]. 

Як зазначав Е.А. Гат перекладач має передати рівнозначну кількість 

імплікатур та експлікатур. Він зазначає, що будь-яке пояснення, яке робить 

переклад більш експліцитним, можна виправдати лише важливістю для 

читача інформації, яка експлікується [Gutt 2000: 41]. Деякі імплікатури 

надзвичайно важливі для читача, але вони не можуть бути виявлені без 

пояснення [Gutt 1991: 115].Тобто переклад повинен мати той самий 

комунікативний ефект, але бути при цьому не занадто експліцитним. 

Важливо знайти баланс між тим, що закодовано та тим, що передбачається.  

У будь-якому тексті є експліцитна, а є імпліцитна інформація, однак 

при цьому автор має намір бути зрозумілим читачу. Причини з яких автор 

розкриває не всю інформацію різні, але ця інформація є важливою частиною 

висловлювання. Тому цей баланс між імпліцитно та експліцитно вираженою 

інформацією важливо зберегти у перекладі.  
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Щоб зрозуміти іронію адресант повинен розділяти весь набір вихідних 

даних (понять), що і автор інакше він може не правильно інтерпретувати 

висловлювання. Д. Блекмор наголошувала, що непорозуміння відбувається 

коли є невідповідність між передбаченим (наміченим) контекстом мовця і 

читача [Blakemore 1992: 31].  

 

1.5. МЕТОДИ, РЕЛЕВАНТНІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОЇ ІРОНІЇ 

 

Оскільки об’єкт цього дослідження належить до галузей 

перекладознавства та літературознавства, у роботі ми керувалися передусім 

методологією перекладознавчого та літературознавчого аналізу. Обрані 

методи дослідження підпорядковуються досягненню поставленої мети. 

Характер дослідження зумовив використання комплексної методики, яка 

дозволила дослідити функціонування іронії в тексті та виявити засоби 

вираження та способи реалізації іронії на різних мовних рівнях, передусім 

морфологічному, лексичному та синтаксичному. Обрані методи дослідження 

первинного та вторинного текстів обумовленні дотриманням нами 

комунікативно-функціонального підходу до перекладу, таким чином, 

використані методи скеровані на аналіз змісту порівнюваних текстів, їх 

загальної стильової характеристики, жанрової приналежності, 

функціональної домінанти, інформативності текстів, прагматика автора та 

читача та формально-смислової структури. 

Основним методом був метод зіставного аналізу, тобто аналіз форми 

та змісту перекладу у зіставленні з формою та змістом оригіналу, що 

дозволяє виявити еквівалентні одиниці, зміну форми та смислу в перекладі. 

Такий метод дає можливість з’ясувати, яким чином перекладач зумів 

подолати труднощі відтворення певних компонентів вихідного тексту, а 

також типові труднощі, пов’язані зі стилістикою кожної мови. 
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Метод порівняльно-критичного аналізу дозволив виявити схожості 

та відмінності між ВТ та ЦТ і визначити рівень еквівалентності та 

адекватності перекладу. 

Метод стилістичного аналізу дозволив виявити лінгвістичні фактори, 

що впливають на стиль художнього тексту. Цей метод передбачає огляд 

екстралінгвістичних факторів стилетворення. В процесі аналізу виявляються 

особливості стилістичного узусу іспанців; індивідуальні авторські 

особливості стилю; стиль автора в структурі та прагматиці тексту. 

Метод лінгвістичного аналізу тексту, що дозволяє виявити мовні 

засоби, за допомогою яких передається ідейно-тематичний та естетичний 

зміст художнього твору. 

Метод суцільної та зворотної вибірки, який полягає у виділенні 

іронічних висловлювань в оригіналі та перекладі відповідно.  

Описовий метод – планомірний запис особливостей функціонування 

іронії в художньому тексті. Цей метод застосовується також в описі 

трансформацій, ужитих для відтворення іронії в українському перекладі.  

Семіотичний метод полягає у членуванні тексту на сегменти, аналізі 

структури, детальному вивченні текстових одиниць різних рівнів, а також 

їхній взаємодії. Цей метод один із найголовніших в аналізі іронії, оскільки її 

реалізація відбувається за рахунок уживання специфічних структур та 

окремих елементів, взаємодія яких у певному контексті і дає іронічний ефект.  

З семіотичним методом пов’язаний метод компонентного аналізу, що 

полягає у розщепленні висловлювання оригіналу на компоненти, з метою 

виявлення засобів вираження іронії на різних рівнях. 

Дистрибутивний метод – аналіз оточення, в якому перебуває 

досліджуваний елемент, задля виявлення особливостей реалізації художньої 

іронії. 

Формальний метод, що поклав початок семіотичному, націлений на 

формальну сторону тексту, який розглядається як набір художніх прийомів. 
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Цей метод застосовується, оскільки деякі моделі іронії творяться саме на 

контамінації стилістичних прийомів.   

Компаративний метод застосовувався для зіставного аналізу романів, 

виявлення основних розбіжностей між концептуально-структурними 

системами романів. 

Герменевтичний метод полягає в інтерпретації тексту та визначенні 

смислу твору. Метод включає такі принципи:  

 контекстуальний принцип: інтерпретація іронії неможлива без 

виходу в контекст; 

 культурологічний принцип: інтерпретація неможлива без 

урахування культурно-історичної традиції; 

 принцип діалогічності: зв'язок автора, читача та культурно-

історичного контексту; 

  принцип цілісності: розуміння частини через ціле і цілого через 

частину. Іронія може спиратися на якийсь елемент 

висловлювання, однак її реалізація і функціонування 

відбувається на рівні тексту; 

 принцип єдності форми та змісту: в художньому тексті форма 

невід’ємна від змісту. Форма, в якій автор виражає думки, завжди 

продумана і служить певній цілі [Цурганова 1983: 15]. 

До герменевтичного методу належать також прийоми зовнішньої та 

внутрішньої інтерпретації. Перший полягає в інтерпретації за зв’язком із 

позамовними явищами та іншими мовними одиницями. Другий – в 

інтерпретації на основі синтагматичних зв’язків; 

 Метод лінгвостилістичної абстракції, який дозволяє розглянути 

текст цілісно, з урахуванням його жанру, ситуації спілкування, структури 

тексту, набору мовних засобів та інше. 

 Метод порівняльно-стилістичного аналізу застосовується в 

зіставленні оригіналу та перекладу, з метою з’ясування стратегій, методів та 
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прийомів перекладу, а також виявлення закономірностей у відтворенні 

домінантних елементів тексту. 

Застосування текстово-інтерпретаційного методу дало можливість 

розкрити іронічний намір в певній мовленнєвій ситуації, правильно 

інтерпретувати імпліцитні смисли оригіналу. 

Контрастивно-перекладознавчий метод використовувався для аналізу 

іронічних висловлювань в оригінальних та перекладних текстах.  

Трансформаційний аналіз застосовувався для пояснення 

перекладацьких трансформацій. 

Лінгвостилістичний метод застосовувався для оцінки адекватності 

перекладу та для виявлення семантичних  та синтаксичних відмінностей між 

вихідним та цільовим текстами. 

Метод моделювання – виділення принципів творення іронії та 

механізмів її реалізації в художньому тексті. 

Метод екстраполяції, згідно з яким отримані висновки та виявлені 

закономірності творення / відтворення іронії поширюються на інші випадки.  

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

  

Художній переклад посідає одне з найважливіших місць серед усіх 

засобів міжкультурної комунікації. Перекладна література впливає на 

літературні процеси в країні, мовою якої здійснено переклад, тим самим 

збагачує їх, розширює жанрові, тематичні та естетичні межі. 

 В сучасному перекладознавстві панівною є думка про культурологічні 

засади перекладу. Художній твір варто розглядати в контексті епохи його 

створення, оскільки він є втіленням її ідей. 
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Зародившись в античності, поняття іронії й досі залишається об’єктом 

зацікавленості вчених із різних наукових галузей. Як свідчить історичний 

огляд поняття іронії, незважаючи на те, що кожна історична доба намагається 

дати власне тлумачення іронії, її функціонуванню та застосуванню, вона 

лише розвиває закладені попередньою епохою погляди на іронію. Тобто 

підходи до розуміння іронії, притаманні певній течії, не зникають, а дають 

поштовх для розвитку її нових концепцій. Засадничою базою для тлумачення 

іронії є античність, оскільки основні характеристики іронії, закладені в 

Давній Греції, актуальні й понині, а розробки різних наукових течій дали 

змогу по-новому поглянути на іронію. Так, поширена й сьогодні ідея іронії як 

категорії комічного, тісно пов’язаної з гумором, основною функцією якої є 

жарт, вперше з’явилася ще в Аристофана, в наш час з аналогічними 

поглядами виступають Вольф Дитер Штемпель (1984), Раскин (1985) та 

Пропп (1997). Іронія, як прийом насмішки та критики усталеної дійсності, 

започаткований ще Лукіаном, згодом застосовували Боккаччо, Вольтер, а 

відтак і романтики та модерністи. Передумови для романтичної іронії, 

зверненої до самої людини, до заперечення власних меж, а також до 

самоіронії постмодернізму, вбачаються ще у Сократа. Сьогодні вчені 

намагаються пояснити природу іронії з точки зору різних наукових теорій, 

зокрема прагматики, семантики, теорії кооперативного принципу 

Г.П. Грайса, теорії аргументації О. Дюкро та інші. У нових підходах іронію 

розглядали як відлуння (Спербер та Уілсон), нагадування (Дж. Круз та          

С. Глюксберг), як симуляцію брехні (Е. Лапп). Більшість вчених 

погоджується з тим, що іронія часто виникає на неузгодженості між 

ситуацією та її оцінкою. 

Р. Гіббс, К.Ф. Мюкке, Літман та Мей виокремили іронічні 

висловлювання та іронічні ситуації, тоді як С.І. Походня виділяла іронію 

ситуативну та асоціаційну.  
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Художня література постмодернізму відрізняється своєрідною 

іронічною тональністю, таким чином, іронія функціонує не лише як 

стилістична фігура, а як художній принцип сучасного роману.  

В сучасній іспанській літературі іронія продовжує традиції сатири 

шахрайського роману (XVI ст.) та пародійності Сервантеса (XVII ст.), і 

служить розкриттю недоліків іспанського суспільства у 20–40 років ХХ ст.  

В романах К.Х. Сели та К.Р. Сафона іронія є елементом ідіостилю 

автора, вона належить до основних композиційних та стильових засобів, які 

виражають авторську оцінку.  

В художньому тексті іронія належить до емоційно-оцінної інформації, 

яка є національно маркованою, що ставить перед перекладачем специфічні 

вимоги, а саме забезпечення відтворення іронічного ефекту засобами 

оригіналу, що не завжди можливо, з огляду на концептуальну та структурну 

відмінності між іспанською та українською мовами. Саме тому перекладач 

прагне досягти не формальної, а динамічної еквівалентності, тобто 

забезпечити рівноцінну реакцію читачів вихідної та цільової мови.  

 У відтворенні іронії як домінанти іспанського постмодерністського 

роману перекладач повинен правильно інтерпретувати оригінал, тобто 

здійснити глибокий аналіз першотвору, зрозуміти авторський замисел, 

виявити засобити досягнення іронічного ефекту та підшукати 

найоптимальний відповідник у цільовій мові. Доречним у такому випадку є 

застосування інтерпретативної моделі перекладу, ключова ідея якої полягає у 

відтворенні смислу вихідного тексту, з урахуванням усієї комунікативної 

ситуації, що особливо доцільно у відтворенні іронії, оскільки за межами 

контексту вона позбавлена сенсу.  

 Аналіз перекладу іронічних висловлювань іспанських романів 

К.Х. Сели та К.Р. Сафона дозволив виділити основні стратегії відтворення 

іронії та найпоширеніші перекладацькі прийоми та трансформації: 

буквальний переклад із незначними трансформаціями (лексична заміна, 



71 

 

генералізація, контекстуальна заміна), адаптацію (прийом цілісного 

перетворення, описовий переклад, додавання), іронічне применшення, 

посилення експресивності у відтворенні іронії (лексична заміна), втрату 

іронії в перекладі, появу іронії в перекладі, втрату двозначності в перекладі. 

 Серед методів аналізу художньої іронії та її відтворення виділяємо 

наступні: метод зіставного аналізу, метод порівняльно-критичного аналізу, 

метод стилістичного аналізу, метод лінгвістичного аналізу, метод суцільної 

та зворотної вибірки, описовий метод, семіотичний метод, метод 

компонентного аналізу, дистрибутивний метод, формальний метод, 

компаративний метод, герменевтичний метод, метод лінгвостилістичної 

абстракції, метод порівняльно-стилістичного аналізу, метод моделювання, 

метод екстраполяції. 
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РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІРОНІЇ В ІСПАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ 

ТЕКСТІ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

 

2.1. ІРОНІЯ ЯК ЗАСІБ НЕПРЯМОЇ КОМУНІКАЦІЇ, ВИДИ 

ІРОНІЧНИХ КОНТЕКСТІВ І ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ  

 

З точки зору лінгвістики найбільш оптимальним способом передачі 

інформації є ситуація «прямої» комунікації: коли мовець не приховує свого 

наміру і смисл висловлювання тотожний смислу, що його надає цьому 

висловлюванню мовець. Такими є більшість мовленнєвих актів. Іронія теж 

може бути вираженою прямо, як правило через іронічну номінацію, коли в 

одному висловлюванні автор порівнює одне поняття з іншим, або через 

піднесену тональність оповіді, що одразу вказує на іронію, наприклад: 

Celebré mi retorno al mundo de los vivos rindiendo pleitesía en uno de los 

tempos más influyentes de toda la ciudad: las oficinas centrales del Banco 

Hispano Colonial en la calle Fontanella. A la vista de los cien mil francos, el 

director, los interventores y todo un ejército de cajeros y contables entraron en 

éxtasis y me elevaron a los altares reservados a aquellos clientes que inspiran 

una devoción y una simpatía rayana en la santidad. Solventado el trámite con la 

banca, decidí vérmelas con otro caballo del apocalipsis y me aproximé a un 

quiosco de prensa de la plaza Urquinaona. Los seis años de tibia dictadura del 

general Primo de Rivera habían traído a la ciudad una calma venenosa y turbia 

que no le sentaba del todo bien a la sección de crímenes y espantos [Zafón 2009: 

201]. – Я відсвяткував своє повернення до світу живих, відслуживши 

святкову службу в одному з найвпливовіших храмів міста: центральній 

конторі Іспанського колоніального банку на вулиці Фонтанелья. Побачивши 

сто тисяч франків, директор, фінансові інспектори й усе військо касирів та 

бухгалтерів прийшли в екстаз і піднесли мене на вівтар, призначений для 

тих клієнтів, до яких ставляться з відданістю і любов’ю, близькими до 
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обожнювання. Виконавши всі необхідні формальності в банку, я вирішив 

побачитися з ще одним конем апокаліпсису й підійшов до кіоску на майдані 

Уркінаона, де торгували пресою. … Шість років м’якої диктатури генерала 

Прімо де Рівери подарували місту отруйний і каламутний спокій, що 

постачав багатим матеріалом розділ злочинів і жахіть [Сафон 2009: 

171].  

Приклад експліцитної іронії, що ґрунтується на вживанні 

недоречного пафосного тону, вираженого контамінацією різних 

стилістичних фігур та засобів, зокрема метафорою (ejército de cajeros...), 

оксимороном (calma venenosa y turbia), порівнянням (порівняння банку з 

храмом). У тексті також зустрічається інтертекстуальність, розрахована на 

ерудованого читача: кіоск із пресою порівнюється з конем апокаліпсису, що 

в Новому Заповіті означає вісника смерті. Поняття кінь апокаліпсису 

належить до загальнокультурного пласту інформації, а оскільки стосується 

Біблії, то в перекладі відтворюється усталеним українським відповідником. 

Незвичне вживання прикметників отруйний і каламутний, що мають 

негативну конотацію, з іменником спокій, утворює оксиморон, і вказує на 

непряму, однак негативну, оцінку персонажа. Слід також зазначити, що 

перекладач посилив стилістичний ефект, замінивши нейтральне забарвлену 

лексему habían traído a la ciudad una calma venenosa y turbia (принесли в 

місто отруйний і каламутний спокій) на позитивне подарували місту 

отруйний і каламутний спокій. Вживання позитивного дарувати з 

негативними отруйний і каламутний також створює оксиморон, що посилює 

стилістичний ефект.  

 Однак поряд із прямими існують і ситуації «непрямої» комунікації, в 

яких ця тотожність навмисно не дотримується. До них відноситься й іронія, 

яка, як правило, виражається імпліцитно. Без урахування всієї 

комунікативної ситуації (що було сказано до цього, в якій спосіб це було 

сказано, що каже автор / оповідач / персонаж, як він це каже, з якою метою), 
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що передбачає інтерпретативна модель перекладу, інтерпретація імпліцитної 

іронії неможлива. В таких випадках розуміння іронічного висловлювання 

ускладнюється тим, що ключі до його інтерпретації знаходяться поза самим 

висловлюванням, що потребує виходу в широкий контекст.    

Таким чином, іронічне висловлювання може бути експліцитним та 

імпліцитним. Експліцитне – явно виражене вербальними засобами, 

імпліцитне – явно не виражене. Експліцитна іронія реалізується в рамках 

лінгвістичного контексту.  

 Лінгвістичний означає мовне оточення, в якому вживається певна 

одиниця в тексті Глоссарий.га [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: <www. glossary.ru>. Перше, з чим має справу адресат – 

вербальна складова. Вона сигналізує про наявність іронії. 

Найближче оточення слова чи словосполучення і є найвужчим 

або вербальним контекстом. З точки зору структури, 

лінгвістичний (вербальний) контекст можна поділити за рівнем 

слова чи речення на лексичний та синтаксичний контексти 

відповідно. Під першим розуміється сукупність лексичних 

одиниць, в оточенні яких використовується конкретна одиниця 

тексту; синтаксичний – це синтаксична структура, в рамках якої 

вжито конкретне слово в тексті Глоссарий.га [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: <www. glossary.ru>. Г.В. Колшанський 

виділяє також граматичний контекст. Наприклад, вживання 

означеного артикля з власним ім’ям в іспанському художньому 

тексті вже вказує на іронічне ставлення до персонажа: 

Lo nuestro será como Pigmalión – anunció -. Usted será mi Eliza y yo su 

profesor Higgins. La Bernarda, cuyo apetito literario se saciaba con la Hoja 

Dominical, le miró de reojo. – Oiga, que una será pobre e ignorante, pero muy 

decente [Zafón 2013: 62].  – У нашій господі розігруватиметься    

«Пігмаліон», – проголосив він. – Ти будеш Елізою, а я – професором Гіґґінсом. 
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Бернарда, чиї літературні апетити задовольнялися переважно церковними 

бюлетенями, гордовито поглянула на нього. – Може, я дівчина бідна та 

неосвічена, але порядна, – застерегла вона. 

Це приклад прямо вираженої іронії. В оригіналі іронія реалізується на 

рівні граматичного та синтаксичного контексту. Про наявність іронії в тексті 

сигналізує використання означеного артикля з власним ім’ям La Bernarda, 

яке розповідач використовує, коли веде мову про служницю, чим виражає 

своє «особливе» ставлення до неї: хоча вона не дуже освічена («вона 

намагалася вимовляти слова правильно, та естремадурський селянський 

акцент різав-таки вуха»), однак він їй симпатизує. Також на іронію вказує 

вставна конструкція cuyo apetito literario se saciaba con la Hoja Dominical – 

чиї літературні апетити задовольнялися переважно церковними 

бюлетенями, яку в перекладі відтворено за допомогою прийому 

генералізації. Оскільки в українській мові відсутня категорія артиклю, то в 

перекладі іронія виражена лише на рівні синтаксичного контексту, таким 

чином, відбулася зміна контекстного рівня реалізації іронії.  

 Явно виражена іронія може реалізовуватися на макрорівні – в 

межах абзацу чи діалогу, наприклад:  

A Roberto le gustan mucho los chicharros fritos. – Pues también es un 

gustoso... – Déjalo, ¿A ti qué daño te hace? Martín, hijo, ¿por qué le tienes esa 

manía? [Cela: 38] –  Роберто дуже смакують смажені ставридки. – А він 

гурман. Дай йому спокій. Ну, що поганого він тобі зробив? [Села 2011: 74].  

Репліка Мартіна іронічна, оскільки зрозуміло, що смажені ставридки – 

це зовсім не делікатес, до того ж іронія підтверджується у реакції 

співрозмовниці. Іронія реалізується через уживання слова gustoso, яке 

суперечить ситуації. У своєму прямому значенні це слово має позитивну 

семантику і вживається на позначення смачної їжі або людини зі смаком.        

В українській мові не існує прямого відповідника, який би охоплював ці два 

значення, тому перекладач відтворив іменник його контекстуальним 
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відповідником гурман, забезпечивши той самий іронічний ефект.                   

У перекладі іронія також реалізується на макрорівні.  

Експліцитний контекст реалізації іронії тісно пов'язаний із 

аксіологічним рівнем розуміння та категорією «здорового глузду», як 

сукупності загальноприйнятих уявлень про дійсність, коли на базі цих знань, 

очевидно, що висловлювання вжито іронічно, наприклад:  

¿La casa de la torrе? Yo la visité cuando fuimos con el notario a precintarla 

y le puedo asegurar que la parte vieja del cementerio de Monjuїc es más alegre 

[Zafón 2009: 74]. –  Будинок із вежею. Я там був, коли ми ходили з нотарем 

опечатувати його, й можу вас запевнити, що стара частина кладовища 

Монтжуїк має веселіший вигляд [Сафон 2009: 65]. «Здоровий глузд» 

підказує, що висловлювання іронічне, що досягається через нарочито 

перебільшене порівняння. Автор зводить в одному висловлюванні 

непоєднувальні поняття: «кладовище» – «веселий вигляд».  

 Імпліцитна іронія є одним із видів пресупозиції. Щоб зрозуміти, 

що висловлювання вжито іронічно, необхідно знати ситуацію, в 

якій беруть участь усі сторони: мовець, адресат, об’єкт іронії. 

Розгляньмо наступні три приклади імпліцитної іронії: 

Haga favor de pasar a la suite presidencial, don Pedro – le invité... ¿Qué le 

parece? – Encantador. Estoy por mudarme aquí yo también [Zafón 2009: 25]. – 

Прошу заходьте до президентських покоїв, доне Відаль, - запросив його я… 

–  Ну як вам моя оселя? – Вона просто чудова. Певно, я теж переселюся 

сюди [Сафон 2009: 24]. 

Без зовнішньої контекстуальної інтерпретації ця фраза не іронічна. Для 

її інтерпретації необхідно знати текстову інформацію, що їй передує.               

З попереднього контексту зрозуміло, що йдеться про «комірчину в пансіоні», 

саме тому порівняння з президентськими покоями іронічне, як і репліка дона 

Відаля, який проживає у найрозкішнішому маєтку Барселони. В перекладі 
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застосовано прийом лексичного додавання: ну як вам моя оселя, вона 

просто чудова, певно, я теж переселюся сюди. 

Yo descabalgué rápido por socorrerla, que no fuera de bien nacidos pasar 

de largo, pero como la vieja me dio la sensación de que lo único que tenía era 

mucho resabio, la di un real -porque no dijese- y dos palmaditas en los hombros y 

me marché a reunirme con la Lola. – Я зіскочив із кобили й поквапився бабці на 

допомогу – людям благородним у таких випадках проходити мимо не 

личить, та оскільки мені здалося, що бабця лишилася неушкодженою і 

просто злостилася, я дав їй реал – щоб вона мовчала, двічі поплескав по спині 

й повернувся до Лоли [86].  

Наведений приклад містить імпліцитний контекст, закладений вище в 

тексті, з якого відомо, що головний герой походить із дуже бідної родини, в 

нього немає освіти, його батько випиває та постійно лупцює його матір, яка, 

в свою чергу, неграмотна та «не приятилює» з водою, а тому не миється.         

З огляду на це, така позитивна оцінка головного героя, який приписує себе до 

«благородних» людей, читачем сприймається як іронія. 

Compramos en Mérida algunas chucherías para la casa, pero como el 

dinero que llevábamos no era mucho, y además había sido mermado con las seis 

pesetas que le di al nieto de la atropellada, decidí retornar al pueblo por no 

parecerme cosa de hombres prudentes el agotar el monedero hasta el último 

ochavo. – У Мериді ми купили деякі дрібнички для дому, а що грошей мали 

небагато, і до того ж їх зробилося ще менше на шість пезет, які я дав 

онукові бабці, я надумав повернутися до села, бо мені здавалося, що 

розважливому мужчині не личить тратитися до останнього мідяка [90].  

Це ще один приклад імпліцитної іронії, відповідно до попередньої 

інформації в романі, читач розуміє, що перед ним аж ніяк не «розважливий 

чоловік», саме тому читач сприймає ці слова іронічно. В цих двох прикладах 

розповідач постійно приписує себе до розряду людей, до яких він не 

належить. 
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Для інтерпретації імпліцитної іронії необхідно також виходити в межі 

екстралінгвістичного контексту, до якого відносять умови, час та місце, 

яких стосується висловлювання, а також факти реальної дійсності, знання 

яких допомагають правильно трактувати значення мовних одиниць у 

висловлюванні. В рамках екстралінгвістичного контексту виділяють також 

контекст вертикальний, що пов’язаний із тією частиною художнього твору, 

що містить посилання на інші твори художньої літератури. Термін 

«вертикальний контекст» використовується для позначення інформації 

історико-філологічного характеру, що об’єктивно закладена в художньому 

творі [Ахманова О.С., Гюббенет И.В.]. Наприклад: наприклад: 

 ¿Cómo se lo puedo agradecer? – Subiendo a casa y metiéndose en la cama. 

Si necesita compañía picante llévese Fortunata y Jacinta [Zafón: 410]. – Як я 

можу тобі віддячити? – Тим, що ви зараз повернетеся в дім і ляжете у 

ліжко. Якщо вам потрібна пікантна компанія, то візьміть туди 

«Фортунату й Хасінту» [Сафон 2009: 347]. 

В оригіналі йдеться про роман Б.П. Гальдоса «Фортуната і Хасинта» 

(1887 рік), в якому описане життя двох жінок з різних прошарків суспільства, 

об’єднаних трагічною долею. Прирівнювання роману до «пікантної 

компанії» іронічне. Однак розуміння іронії вимагає від українського читача 

додаткових знань із іспанської літератури. Таким чином, в оригіналі іронія 

експліцитна, тоді як у перекладі ‒ імпліцитна.  

Таким чином, реалізація іронічного змісту художнього твору 

нерозривно пов’язана зі здатністю мовних одиниць набувати конотативного 

та асоціативного значення в контексті. Зрозуміти іронічний смисл 

висловлювання в більшості випадків можна, вийшовши в контекст абзацу, 

інколи в ширший контекст – тексту (макроконтекст та мегаконтекст 

відповідно). В деяких випадках, особливо коли мова йде про інтертекстуальні 

посилання, правильна інтерпретація авторського задуму вимагає від адресата 

(читача) володіння знаннями позамовної дійсності (вихід в 
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екстралінгвістичний контекст) на рівні, достатньому для розпізнання іронії в 

кожному окремому випадку.   

Отже, іронічний зміст залежить від способу організації тексту. Тобто в 

деяких  випадках автор може побудувати висловлювання таким чином, що 

розуміння іронії не потребує виходу в ширший контекст, достатньо лише 

вербального. В деяких випадках на наявність іронії у висловлюванні вказує 

«здоровий глузд», тобто очевидно, що смисл висловлювання не може бути 

сприйнятим буквально. Отже, йдеться про два типи іронії: експліцитну та 

імпліцитну. В першому випадку реалізація іронії відбувається через 

вербальні сигнали автора або «здоровий глузд» читача, у другому ‒ через 

вихід у текстову або позамовну дійсність, в які вписаний твір. Контекстні 

системи автора і перекладача не завжди збігаються: експліцитна іронія в 

оригіналі стає імпліцитною в перекладі, що пов’язане з різним набором 

фонових знань в іспанців та українців; відбувається також зміна 

контекстного рівня: граматичний контекст у перекладі переходить у контекст 

речення. 

Щоб правильно зрозуміти смисл висловлювання, окрім пресупозиції 

треба розрізняти імплікатуру, тобто небуквальні аспекти іронічного 

висловлювання; в нашому випадку йдеться про те, з якою метою 

використовується іронія, тобто про закладені в ній види та функції. 

Детальніше про це йдеться в параграфі 2.2.   

 

2.2. ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЧНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ 

ІРОНІЇ В РОМАНАХ К.Х. СЕЛИ ТА К.Р. САФОНА 

 

Інтерпретація іронії – складне комунікативне завдання, оскільки 

іронічне висловлювання, як і будь-який інший засіб непрямої комунікації, 

вимагає розрізняти смисл висловлювання та справжню інтенцію мовця. 

Інтерпретація ускладнюється й тим, що мовець створює особливі відносини 
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між собою, адресатом висловлювання і об’єктом іронії, яким може виступати 

як сам адресант чи адресат, так і третя особа, певна ситуація чи середовище. 

Ці відносини можуть мати різні цілі: встановлення відносин домінування, 

критики, рідше – похвалу об’єкта іронії, агресію та ін. В художньому тексті 

як певної моделі реальності також можуть реалізовуватися різні види іронії, 

які можуть виконувати різні функції. Отже, адресат має не лише розпізнати 

іронічну інтонацію оповідача (чи автора), але й зрозуміти, яку мету він має 

перед собою, обравши іронію як засіб комунікації.  

Безумовно, функціонування іронії в художньому тексті формується 

під впливом тієї епохи та течії, в якій його було створено, в нашому 

випадку постмодернізму, іронія якого скептична та підривна по 

відношенню до стереотипів та цінностей. Автори часто використовують теми 

мрій, сподівань, цінностей, речей, що є сакральними в суспільстві, 

іронізуючи над ними, таким чином, тон оповіді стає скептичним, 

саркастичним, комічним, абсурдним та насмішкуватим. Наприклад: 

Los domingos a la hora de la misa, en que doña Carmen partía para su cita 

semanal con el Altísimo, los huéspedes aprovechaban para reunirse en el cuarto 

del más veterano de todos nosotros, un infeliz llamado Heliodoro que de joven 

tenía aspiraciones de llegar a matador pero que se había quedado en comentarista 

taurino y encargado de los urinarios de la zona sol de la plaza Monumental 

[Zafón]. – По неділях, на ту годину, коли в церкві починалася служба Божа й 

донья Кармен вирушала на свою щотижневу зустріч із Всевишнім, пожильці 

її пансіону мали звичай збиратися в помешканні найстаршого ветерана в 

нашому товаристві, нещасного чоловіка, якого звали Еліодором. В юності 

він мріяв стати матадором, але спромігся стати лише коментатором боїв 

із биками та відповідальним за пісуари, навколо Монументальної площі 

[Сафон: 22].  

Те, як оповідач говорить про церкву та її відвідини вустами одного із 

персонажів роману, вказує на іронію. Іронія виникає на суперечності між 
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ідеєю (церква, Бог) та її вираженням («щотижнева зустріч із Всевишнім»). 

Друга частина висловлювання має саркастичний характер, що забезпечує 

посилений контраст між мрією та реальністю і свідчить про злу іронію, що, 

як уже зазначалося, взагалі характеризує функцію постмодерністської іронії. 

Ця функція навмисного негайного викриття краху мрій відтворюється в 

українському перекладі. Загалом, зазначимо, що характер та функції іронії, 

закладені в проаналізованих романах, що утворюють їхню тональність, 

зберігаються в українському перекладі.  

Розгляньмо ще один приклад постмодерністської іронії, де оповідач у 

формі насмішки говорить про статтю, присвячену воєнним звитягам, про які 

прийнято говорити з повагою:  

Por motivos en los que don Basilio estimó oportuno no profundizar, la 

contraportada de la edición dominical, que tradicionalmente se reservaba a un 

relato literario o de viajes, se había caído a última hora. El contenido previsto era 

una narración de vena patriótica y encendido lirismo en torno a las gestas de los 

almogávares en las que éstos, canción va, canción viene, salvaban la cristiandad y 

todo lo que era decente bajo el cielo, empezando por Tierra Santa y acabando por 

el delta del Llobregat. З причин, у які дон Басиліо визнав за ліпше не 

заглиблюватися, з матеріалом для другої сторінки недільного видання, де 

традиційно друкували художнє оповідання або подорожні нотатки, в 

останню мить виникли труднощі. Там було заплановано дати розповідь, 

насичену патріотичним духом і палкою лірикою, причому її сюжет 

обертався б навколо воєнних подвигів, про які розповідалося в піснях і які 

рятували християнську цивілізацію в усіх куточках світу, від святої землі до 

дельти Юбрегата [13] (*Юбрегат – річка в Каталонії). Як і в попередньому 

прикладі, насмішка виникає на суперечності між ідеєю та тим, як про неї 

говорить оповідач, що передається і в перекладі.  

Таким чином, постмодернізм визначає основні функції іронії в 

романах, які можна звести до наступних: критика тогочасного суспільства 
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через викриття людських вад, нестійкість та слабкість їхньої системи 

цінностей, викриття абсурдності їхньої поведінки та примітивності їхніх 

думок та бажань, підкреслення невідповідності ідей та прагнень, що панують 

у суспільстві та їх реального втілення у житті, що проілюстровано у 

вищенаведених прикладах.   

У проаналізованих романах іронія – це в першу чергу своєрідна 

тональність твору, так звана «письмова інтонація» [Смущинська 2001: 

111], що умовно можна розділити на такі типи: 

 нейтральна; 

 насмішкувата; 

 іронічна; 

 гумористична; 

 простодушна; 

 комічна; 

 пафосна / піднесена; 

 скептична; 

 сатирична; 

 саркастична; 

 абсурдна. 

Хоча ми виокремлюємо ці типи, однак усі ці форми тональності, як 

правило, перехідні, й інколи важко знайти точну межу між ними. Однак, 

характер іронії та ступінь її експресивності залежать від плану її вираження: 

автора / оповідача та персонажа. Оповідачем може виступати як автора 

(роман «Вулик»), так і головний герой (романи «Тінь вітру» та «Ігри 

янгола»). Саме ці три рівні, кожен із яких ми розглянемо окремо, слугують 

майданчиком для створення іронії в іспанському постмодерністському 

романі.  
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Відтворення всіх проявів іронічної тональності в перекладі 

надзвичайно важливе, оскільки саме тональність відрізняє один роман від 

іншого. Перекладач повинен виявити всі закладені в романі інтонації та 

правильно передати їх в перекладі. Якщо буквальний переклад не дозволяє 

цього зробити, перекладач повинен віднайти варіантні або контекстуальні 

відповідники, які забезпечили б адекватний переклад та збереження 

відповідного звучання.   

Роман «Вулик» – знаковий твір ХХ століття, який дав новий поштовх 

іспанській літературній традиції, перерваної громадянською війною. На 

сторінках свого роману К.Х. Села зміг надзвичайно точно передати життя 

іспанського суспільства по закінченню громадянської війни. Без напускного 

трагізму та зайвого пафосу автор викриває змальовує всю жорстокість, 

огидність та примітивізм іспанської дійсності. Як зазначає Олександр 

Пронкевич у передмові до українського перекладу роману «автор йде 

шляхами Бальзака, Флобера, Золя, Толстого і Достоєвського. «Вулик» – 

яскравий приклад урбаністичного соціального роману», в якому без 

вигадливості відтворено гнітючу та скорботну атмосферу Мадрида 

сорокових років.  

Роман зазнав цькування не лише від франкістської влади, але й 

піддався нищівній критиці католицької церкви за аморальність.  

Окрім безкомпромісного реалізму роман вирізняється своєю 

структурою та оповіддю. В романі відсутній головний герой, його місце 

відводиться суспільству загалом. На сторінках роману зустрічаються 

представники богеми, буржуазії, підприємці, повії та інші декласовані 

елементи. Особливість роману – його фрагментарність, він нагадує кіно, де 

кадр з одним персонажем змінюється наступним кадром з іншим 

персонажем. Дехто з персонажів роману повторюється (Мартін Марко, донья 

Роса, Ельвірита, донья Вісі, її донька Хулія та інші), але  більшість з них 

минають безслідно. В романі описано три дні з життя іспанців 1942 року, час 
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дії – теперішній. Час та місце дії роману надзвичайно конкретні. Всі епізоди 

роману відбуваються в Мадриді, в місцях, які можна з легкістю віднайти на 

карті: це вулиці Гран Віа – Сан Бернардо – Чамбері – Фуенкарраль – парк 

Ретиро – Аточа.   

Окрім персонажів, які спілкуються між собою в романі присутній 

також голос наратора. Читач бачить лише зовнішні реакції персонажів 

(діалоги, жести, зовнішність), тоді як наратор обізнаний щодо поглядів 

персонажів, поінформований про їхнє життя, думки й бажання. Він описує їх, 

коментує їхні думки та дії, виражає власну думку персонажів про самих себе. 

Мова роману характеризується особливим почуттям гумору та іронією. 

Суспільство в романі К.Х. Села «Вулик» стає об’єктом «гіркої іронії», тобто 

персонажі роману, як його типові представники. Автор іронізує над логікою 

їхнього мислення, діями, звичками, примітивізмом, обмеженістю, душевною 

дрібністю, моральними засадами та розумовими здібностями, що 

виражається в авторських коментарях та описах персонажів.  

Голос наратора рівний та стриманий, він дисонує з відверто 

вульгарними діалогами та монологами персонажів, і забезпечує іронічний 

ефект у тексті. Персонажі трактуються з однакової точки зору, автор не 

виділяє жодного з них. Це багатоголосся (персонаж – наратор) створює 

багато вимірність твору.  

Відтворення роману «Вулик» – завдання не з легких, це справжнє 

випробовування для перекладача, адже К.С. Села – майстер слова, а 

відтворення його індивідуальної манери вимагає неабиякого літературного 

хисту від перекладача. Перекладач не лише повинен відтворити все багатство 

першотвору, виражальні засоби автора, образність, а й забезпечити 

гармонійне звучання перекладу. Села демонструє володіння всіма ресурсами 

іспанської мови, як літературної, так і розмовної, які гармонійно 

поєднуються між собою. Автор використовує прийоми ритмізації тексту, а 

саме: рекурентні повтори, анафори, паралелізми, тощо. Безумовно 
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відтворенню індивідуального стилю Каміло Хосе Сели можна присвятити 

окреме дослідження, тим неменш варто зауважити, що перекладач С. 

Борщевський зумів зберегти і передати стиль автора в перекладі. Мова К.С. 

Сели вирізняється використанням засобів, що передають зневажливе 

ставлення, лексики низького регістру, наявністю метафор, що створюють 

особливе емоційне забарвлення та образність. Складність полягає у тому, що 

такі прагматичні значення кожна мова реалізує по-різному. С. Борщевський 

продемонстрував володіння всім багатством ресурсів української мови, як і в 

оригіналі в перекладі гармонійно поєднується літературна і розмовна мова. 

Особливу увагу варто зосередити саме розмовній мові, оскільки її 

відтворення повинно в першу чергу відповідати нормам вживання в 

українській мові, що вимагає від перекладача володінням всіма засобами її 

вираження та вміння їх вдало застосовувати, наведемо лише декілька 

прикладів: grullo raquítico y entumecido – неотесаний, хирлявий тупий селюк; 

un punto, que vive de sable y planear negocios que después nuncа salen – 

пройдисвіт, живе на позички й затіває оборудки, які ніколив нього не 

виходять; se hicieron un par de golpes afortunados – облагородили дві три 

справи.  Перекладач відтворює реалії за допомогою описового перекладу або 

вживанням наближених відповідників, що дозволяє розкрити зміст та не 

обтяжує структуру висловлювання, підбирає вдалі контекстуальні 

відповідники до аналітичних моделей: ojén – ганусівка; la hebra – дорогі 

сигарети; hacer memoria – поринати у спомини. 

У романі «Вулик» іронія здебільшого твориться за рахунок авторського 

мовлення. Авторська іронія виступає безпосереднім способом реалізації 

концепту твору [Смущинська 2001: 176]. Вона виражається в іронічному 

описі, коментарях і уточненнях автора та включена у характеристики, оцінки 

ситуацій та вчинків персонажів. Розуміння авторської іронії є складним 

когнітивним процесом, який спирається на аналіз всієї текстової структури 

твору [Воробьева]. В.В. Виноградов уважає, що в своєрідності структури 

авторської мови найглибше та найяскравіше виражається стилістична єдність 
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твору [Виноградов: В.В. О языке художественной литературы. – М., 1959. – 

С. 154, 253]. Отже, на текстовому рівні вона вплетена в структуру сюжету і 

реалізується як у межах експліцитного, так і в межах імпліцитного 

контекстів, зокрема може потребувати вихід в екстралінгвістичний контекст, 

тобто знання про дійсність, описану в романі, а також вертикальний 

контекст.  

Авторська іронія має більший вплив на читача, це пояснюється тим, що 

в художньому тексті читач усе сприймає через автора. За словами 

М.М. Бахтіна, кожен момент твору дається нам в реакції на нього автора; в 

цьому сенсі автор інтонує кожну подробицю свого героя, кожну його рису, 

подію в його житті, кожен його вчинок, його думки та почуття [Бахтин 2000: 

с. 118].  

В романі «Вулик» К.Х. Села найбільше іронізує та викриває дурість, 

обмеженість та примітивність персонажів, які є збірними образами простих, 

пересічних людей тогочасного суспільства. Як би не звучало те чи те 

іронічне висловлювання, як насмішка, скепсис чи комізм, у кожному з цих 

випадків автор дискредитує персонажа саме через безглуздість його 

поведінки, зовнішності, слів або вчинків. При цьому, оповідь роману 

характеризується насмішкуватою, гумористичною або навіть підкреслено 

нейтральною тональністю. Зазначимо, що в перекладі таке звучання 

витримано та передано функції іронії, закладені в оригіналі. Розгляньмо 

наступні приклади:  

Don Jaime no solía pensar en su desdicha; en realidad no solía pensar 

nunca en nada. Miraba para los espejos y se decía ≪Quién habrá inventado los 

espejos?≫ […] Don Jaime cambia de postura, se le estaba durmiendo una 

pierna.¡ ≪Qué misterioso es esto! Tas, tas; tas, tas; y así toda la vida, día y noche, 

invierno y verano: el corazón≫ [Cela, 1971: 22]. – Дон Хайме не любить 

думати про свою лиху долю; правду кажучи, він узагалі не любить ні про що 

думати. Подивиться бува на дзеркала, а тоді запитує себе: «І хто вигадав ці 
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дзеркала?» […] Дон Хайме змінює позу, бо відсидів ногу. «Яка загадкова річ – 

серце! Тук-тук, тук-тук, і так усе життя, вдень і вночі, взимку і влітку» 

[Села 2011: 17]. 

Цей фрагмент демонструє як автор у іронічній формі описує тупість 

персонажа, що повністю передається у перекладі.  

El marido ni le contesta. Leyendo el periódico está totalmente evadido, igual 

que si viviese en un mundo mudo y extraño, muy lejos de su mujer. […] Don José 

Sierra hizo un sonido raro con la garganta, un sonido que tanto podía significar 

que sí, como que no; como que quizá, como que quien sabe […] Era una manera 

muy discreta de darle a entender a su mujer que era una imbécil, pero sin 

decírselo claro [Cela, 1971: 146-148]. – Чоловік не відповідає. Коли він читає 

газету, то повністю відсторонюється, начеб живе у дивному німому світі, 

дуже далеко від своєї дружини. […] Дон Хосе Сьєрра видає дивний звук, який 

може означати і «так», і «ні», і «можливо», і «хтозна». […] Це такий 

тактовний спосіб натякнути дружині, що вона дурепа, не сказавши цього 

напрямки [Села 2011: 150-153].  

Цей фрагмент демонструє, що персонажі змирилися зі своїм подружнім 

існуванням. Автор в іронічній формі показує справжнє ставлення Дона Хосе 

Сьєрри до своєї дружини, і тим самим дискредитує їх: по-перше, їх обох 

влаштовує таке життя або принаймні вони з ним змирилися (як і решта 

персонажів роману), а по-друге, хоч дон Хосе і думає, що його дружина 

дурепа, вочевидь сам він не розумніший від неї.  Вищенаведені приклади 

демонструють, що авторська іронія має простодушну, дещо комічну 

тональність, яка, не будучи різкою, все ж дискредитує персонажів та створює 

насмішку.  

Як зазначає І.В. Смущинська, авторське мовлення складають форми 

великого обсягу – композиційно-мовленнєві форми розповіді, опису, 

міркування й характеристики, меншого – авторські виступи, авторські 

ремарки, сентенції, афоризми, цитації, прислів’я тощо, що можуть виступати 
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як показниками авторського мовлення, так й інтертекстуальними 

запозиченнями, що автор використовує як показники індивідуального чи 

загального знання, якими, як правило, підкріплюються умовиводи автора 

[Смущинська 2001: 174]. В романі К.Х. Сели «Вулик» авторська іронія 

реалізується  в таких формах:  

a) через авторське міркування, що виражається в певних судженнях про 

загальні або конкретні ситуації сюжету твору, коментарях до дій чи 

слів персонажів; 

b) в описі дій, думок та невербальної поведінки персонажа; 

c) в поліфонічному мовленні: в сучасній прозі план автора та персонажі 

динамічно змінюються, переходячи один в одний; через невласне 

пряму мову, як імітацію дискурсу, автор передає думку персонажа, на 

чому виникає іронія. 

Розгляньмо кожен із цих випадків окремо.  

А) Авторські судження або коментарі щодо певної ситуації є одним із 

засобів реалізації іронії  в романі К.Х. Сели «Вулик». Як правило, іронія 

виникає тому, що авторський коментар не відповідає описаній ситуації за 

смислом та за тональністю. Авторське узагальнення не містить критики і не 

має викривального характеру, інколи звучить як евфемізм, і дозволяє 

уникнути прямої оцінки щодо персонажів, однак передає скептичне 

ставлення, що вдається передати в перекладі, наприклад: 

En la casa hubo un disgusto muy serio con la marcha de Socorrito. -¡Si por lo 

menos se hubiera ido de Madrid! – decía su hermano Paco, que tenía un concepto 

geográfico del honor [Cela: 104]. – Коли Сокоррито втекла з дому, це 

спричинило грандіозний скандал. – Якби вона принаймні поїхала до    

Мадрида, – обурювався Пако, для якого поняття честі було географічним 

[Села 2011: 200].  

Авторська оцінка розкриває, чого саме вартує поняття честі для 

персонажа. Варто зазначити, що за допомогою іронії автору вдається 
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уникнути прямої оцінки, виразити її завуальовано та дискредитувати 

систему цінностей персонажа.  Іронічне вислолювання в оригіналі дозволяє 

застосувати буквальний переклад та передати закладену в ньому функцію. 

В) При описі думок та вчинків персонажів автор дотримується 

нейтральної тональності оповіді, на чому і ґрунтується його іронія, 

оскільки авторське мовлення позбавлене якихось суджень чи оцінок і є 

доволі рівним як для відверто безглуздих дій чи міркувань персонажів. Тобто 

виникає протиріччя між звучною авторською мовою і справжнім змістом 

висловлювання. Розглянемо це на наступному прикладі:  

El joven poeta llevaba ya vanos meses trabajando en su poema. Tenía ya 

trescientos y pico de versos, una maqueta cuidadosamente dibujada de la futura 

edición y una lista de posibles suscrіptores, a quienes, en su hora, se les enviaría 

un boletín, por si querían cubrirlo. Había ya elegido también el tipo de imprenta 

(un tipo sencillo, claro, clásico; un tipo que se leyese con sosiego; vamos, 

queremos decir un bodoní), y tenía ya redactada la justificación de la tirada. Dos 

dudas, sin embargo, atormentaban aún al joven poeta: el poner o no poner el Laus 

Deo rematando el colofón, y el redactar por sí mismo, o no redactar por sí mismo, 

la nota biográfica para la solapa de la sobrecubierta [Cela: 32]. – Юний поет 

працює над своєю поемою кілька місяців. Він уже написав понад триста 

рядків, має ретельно накреслений макет майбутньої книжки та список 

імовірних передплатників, яким свого часу буде надіслано бланки з 

пропозицією оплатити видання. А ще він устиг вибрати шрифт (простий, 

чіткий, класичний шрифт, зручний для читання. Приміром «бодоні») і 

скласти обґрунтування накладу видання. Однак юного поета досі непокоять 

два питання: ставити чи не ставити «Славімо Господа» після вихідних 

даних і самому чи не самому писати біографічну довідку для 

суперобкладинки [Села 2011: 21].  

Автор описує персонажа, молодого поета, поведінка якого є 

безглуздою і недоречною, оскільки ще нічого не написано, а він вже рахує 
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передплатників та кількість примірників. Незважаючи на нейтральний тон 

автора та відсутність оцінного компонента, ми розуміємо, що висловлювання 

іронічне. Саме така манера оповіді характерна роману К.Х. Села «Вулик».     

У такий спосіб автору вдається передати абсурдність думок персонажа, 

дискредитувати його, однак його іронія добра, а не зла, що знову ж таки 

притаманно саме цьому роману. В перекладі відтворена загальна тональність 

іронічних висловлювань, а також функції, закладені в оригіналі.  

У романі «Вулик» замість критики в описі персонажа, автор-оповідач 

часто погоджується з його думками, що теж служить інструментом творення 

іронії, при цьому, як уже зазначалося, витримується нейтральна тональність, 

що створює іронічний та комічний ефекти: 

El guardia Julio García Morrazo era feliz en su oficio; subirse de balde a 

los tranvías era algo que, al principio, le llamaba mucho la atención. – Claro -

pensaba-, es que uno es autoridad [Cela: 75]. – Поліцейському Хуліо Гарсії 

Моррасо дуже подобається його робота; попервах він не міг натішитися з 

того, що може задурно їздити на трамваях. «Звісно, ‒ думав він, ‒ я ж, що 

не кажи, а влада» [Села 2011: 144]. Через іронію автор висміює 

переконаність персонажа в тому, що їздити «задурно» в трамваях ‒ це 

неабиякий прояв влади. Перекладач зумів відтворити іронію оригіналу, 

дотримавшись нейтрального звучання, за допомогою деяких трансформацій, 

а саме: зміна типу речення: неозначено-особове речення з підметом uno 

відтворено особовим реченням, де підмет виражений першою особою 

однини; транспозиція: era feliz – подобається; фразеологізм le llamaba 

mucho la atención відтворено контекстуально – не міг натішитися, оскільки 

збереження фразеологізму не є прийнятним із точки зору мовного та 

смислового сприйняття в українській мові.   

Авторський опис характеризується комічною іронію, яка виникає за 

рахунок невідповідності між об’єктом опису та самим описом, тобто тими 

засобами, які використовує автор для зображення персонажа, наприклад:   
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Doña Montserrat, que entró en casa de doña Visi bajo el mismo signo, se 

marchó al tiempo que el loro del segundo barbarizaba. – ¡Qué horror! ¿Qué es 

eso? – No me hable usted hija, un loro que es el mismo diablo. – ¡Qué verguenza! 

¡A eso no debía haber derecho! – Verdaderamente. Yo ya no sé lo que hacer.  

Rabelais es un loro cuidado, un loro procaz y sin principios, un loro descastado y 

del que no hay quien haga carrera. A lo mejor está una temporada algo más 

tranquilo, diciendo ¨chocolate¨ y ¨Portugal¨ y otras palabras propias de un loro 

fino, pero como es un inconsciente, cuando menos se piensa y a lo mejor su dueña 

está con una visita de cumplido, se descuelga declamando ordinarieces y pecados 

con su voz cascada de solterona vieja [Cela: 234]. – Донья Монсеррат як 

заходила до доньї Вісі, так і йде від неї під лайку папуги з третього поверху. 

– Який жах! Що це таке? – Ох, голубонько, і не кажіть, це не папуга, а 

справжнісінький диявол. – Яка ганьба! Таке треба забороняти! Ваша 

правда. Я навіть не знаю, що робити. Рабле папуга небезпечний, папуга 

зухвалий і безпринципний, він собі на умі, і його ніхто не приструнчить. Іноді 

він поводиться спокійно, вигукує «шоколад», «Португалія» та інші слова, як 

і личить вихованому папузі, але птах він несвідомий, тож може раптом – 

причому зазвичай, коли в його хазяйки гості, – вибухнути добірною лайкою, 

виголошуючи лихі слова скрипучим голосом старої діви [Села 2011: 137].  

В оригіналі та перекладі – експліцитна іронія, яка реалізується в 

авторському описі. Іронічні епітети, вжиті для опису папуги, а також 

іронічне зауваження автора щодо ознак «вихованості» папуг, наче існує 

певний папужий кодекс, служать для створення гумористичної тональності 

та викликають комічну реакцію читача як в оригіналі, так і в перекладі. 

Автор використовує стилістичний повтор: es un loro cuidado, un loro procaz – 

папуга небезпечний, папуга зухвалий. Епітет cuidado відтворено за 

допомогою лексичної заміни небезпечний, фразеологізм hacer carrera de 

alguien відтворено суто лексичним відповідником – приструнчить.    
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При описі персонажа автор може іронічно обігрувати модально 

нейтральні характеристики (вік, стать, професія, зовнішність та інше).            

У таких випадках тональність оповіді стає більш експресивною, що 

пояснюється використанням епітетів та порівнянь, які, за словами 

І.В. Смущинської, містять віртуальний стереотип, закладений у картину світу 

читача [Смущинська 2001: 183]. Тут варто зазначити, що обрані автором 

порівняння, як правило, є спільними для картин світу іспанського та 

українського читача, а тому і відтворюються в перекладі, забезпечуючи той 

самий іронічний ефект. Розглянемо це на прикладах: 

En una mesa del fondo, dos pensionistas, pintadas como dos monas, hablan 

de los músicos – За столиком у глибині зали дві розмальовані, наче мавпи, 

пенсіонерки розмовляють про музикантів [Села 2011: 42].   

В описі сеньйора Суареса, одного з персонажів роману, іронія виникає 

на протиріччі між позитивним описом його людських якостей та незугарної 

зовнішності, для чого автор використовує відповідні прикметники, 

наприклад:  

De estos hombres se ve en seguida que son los triunfadores, los señalados, 

los acostumbrados a mandar. Por teléfono, el señor Suárez habla en voz bajá, 

atiplada, una voz de lila, un poco redicha [Cela: 16]. – Варто подивитися на 

таких людей, й одразу видно: це переможці, це обрані, це люди, звиклі 

наказувати. По телефону сеньйор Суарес говорить тихим, пискливим, 

нарочито придуркуватим голосом [Села 2011: 29]. Спочатку автор говорить 

про персонажа як про успішну людину, а потім несподівано описує його 

«пискливий та придуркуватий голос». Саме на цьому різкому протиставленні 

реалізується іронія, що тими ж засобами передається в перекладі.                   

В наступному прикладі для опису цього ж персонажа автор використовує 

порівняння:  

Va sonriendo y ahora lleva la cojera algo temblona, como estremecida. 

Mira con la frente alta, como un gladiador romano; va rebosante de satisfacción, 
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radiante de gozo [Cela 2008: 49]. – Він усміхається і тепер накульгує так, що 

нога в нього трохи тремтить, її наче тіпає. Сеньйор Суарес іде з гордо 

піднятою головою, наче римський гладіатор, сповнений самовдоволення, 

випромінюючи радість [Села 2011: 30]. Таким чином, наведені приклади 

демонструють, що автор використовує іронію в описі персонажів з метою 

дискредитувати їх. Зазначимо, що тональність оповіді в іронічному описі 

невербальної поведінки персонажа характеризується більшою 

експресивністю. 

Романи К.Р. Сафона «Тінь вітру» та «Ігри янгола» входять до циклу 

або, за визначенням автор, літературного всесвіту«Цвинтар забутих книжок» 

(¨Cementerio de los Libros Olvidados¨). Хоча роман «Тінь вітру» був виданий 

першим, втім він є продовженням роману «Ігри янгола», що вийшов другим. 

Романи об’єднані між собою персонажами та сюжетною лінією, тим неменш 

кожен з них є окремим і незалежним літературним твором, і вони можуть 

читатися в будь-якому порядку або окремо.  

 Як писав сам автор у передмові до свого роману ¨Marina¨ ці романи 

задумувалися як романи для підлітків. Автор намагався написати таку 

книжку, яка б захопила його у підлітковому віці, і яку б він залюбки 

прочитав дорослим. Вочевидь задум автора здійснився, оскільки його романи 

є бестселерами і вважаються взірцем сучасної іспанської літератури.  

 Романи сафона – це сплетіння містичного, таємничого, детективного та 

буденного. Все це розгортається на тлі Барселони 1920-х років. Саме місто є 

невід’ємною частиною роману, автор дає детальні описи Барселони, немов би 

персоніфікує її.  

В нашій роботі ми аналізували засоби вираження іронії в обох романах, 

а також переклад роману «Ігри янгола» Д. Шовкуна, оскільки український 

переклад роману «Тінь вітру» у виконанні Інни Паненко був здійснений з 

англійської мови. Аналіз обох романів зумовлений необхідністю визначення 

головних рис авторського стилю Сафона загалом та виявлення 
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закономірностей творення і реалізації іронії зокрема. В роботі ми також 

навели деякі приклади відтворення іронії в іспансько-англійському та 

англійсько-українському перекладах.  

 На відміну від «Вулика» оповід в романах Сафона ведеться від імені 

головного героя, якому властива самоіронія, що майже завжди 

відтворювалося в перекладі, за винятком тих випадків коли іронія взагалі не 

зберігалася або була замінена гумором. В романі описано внутрішні 

переживання та думки головного героя, які розкриваються в монологах та 

діалогах з іншими персонажами.  

Літературну майстерність Карлоса Руїса Сафона складно переоцінити, 

його оповідь динамічна та напружена, а персонажі самобутні та яскраві, що 

безперечно відтворено в перекладі Д. Шовкуна. Деякі фрази та 

висловлювання автори повторюються в обох романах, чого немає в 

перекладі. В обох романах автор вживає латинізм modus operandi (метод дії), 

форма якого не переноситься в перекладі, а по-різному відтворюється 

українською мовою за допомогою прийому цілісного перетворення.  

В романах, які ми проаналізували іронія є художнім принципом 

вираження авторської позиції, вона, як текстова домінанта, складає 

ідеологічну та образно-композиційну основу тексту. Наш аналіз показав, що 

іронічне бачення може бути односуб’єктним, коли іронізує оповідач, та 

багатосуб’єктною, коли окрім оповідача іронізують ще і персонажі.  Так, в 

романах К.Р. Сафона головний герой та його друзі наділені іронічним 

баченням світу, що відображається в мові головного героя – оповідача, їхніх 

діалогах між собою та з іншими персонажами; деяким персонажам 

(наприклад: сторож кладовища книжок – Ісаак Монфорт, який фігурує в обох 

романах) властива особливо гостра іронічна та саркастична манера 

вираження. Найпоширенішою моделлю творення іронії є тонально-

стилістична модель, яка в багатьох випадках в перекладі відтворювалася 

засобами більш експресивними, ніж в оригіналі.  
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Особливість романів Карлоса Руїса Сафона проявляється у тому, що 

оповідь ведеться від персоніфікованого оповідача-персонажа, а саме 

головного героя, який розповідає про події власного життя та ті, свідком яких 

він став. Таким чином суспільне становище головного героя-оповідача 

впливає на мову викладення твору та на його тональність. Варто зазначити, 

що ця манера оповіді від першої особи не є новою для іспанської літератури, 

так в пікарескному романі оповідь веде простак-пройдисвіт, і такий роман 

має саркастичну тональність; це ж повторюється і в романах Е.Мендоси, де 

головний герой хоч і простак, однак наділений кмітливістю, а його мова 

зовсім не примітивна. Те саме відбувається і в романах К.Р. Сафона, де 

головний герой має бідне походження, однак вирізняється кмітливістю та 

розумом. 

Іронія головного героя – оповідача реалізується наступним чином: 

a) в описі персонажів або подій; 

b) через самоіронію. 

 На відміну від авторської, іронія головного героя більш експресивна і 

часто спирається на різке протиставлення або на неочікуване вживання 

певних слів чи словосполучень, часто метафор, в описі ситуації чи 

персонажа. Наприклад, щоб сказати про виправлення редактором газетної 

статті, оповідач використовує метафору ametrallar (розстрілювати з 

кулемета), що робить іронію більш явною, а саму оповідь більш 

експресивною, наприклад: Durante un par de minutos, el subdirector ametralló a 

correcciones, cuando no amputaciones, el texto, mascullando exabruptos como si 

yo no estuviese allí. – Протягом кількох хвилин заступник головного 

редактора нещадно калічив текст своїми виправленнями [Сафон: 10]. Хоча в 

перекладі відбулася заміна ametralló на нещадно калічив, передано смисл, 

іронію та тональність оригіналу. Можна стверджувати, що у відтворенні 

іронії важливим для перекладача є характер іронії в оригіналі та її 

тональність, які він і прагне передати у цільовому тексті.  
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Оповідь в романах К.Р. Сафона вирізняється своєю експресивністю, що 

часто впливає і на сам переклад, який інколи більш експресивний, ніж 

оригінал. Зокрема перекладач удається до вільного відтворення певних 

елементів висловлювання, що роблять вихідний твір більш забарвленим, 

наприклад: 

Don Basilio era un hombre de aspecto feroz y bigotes frondosos que no se 

andaba con ñoñerías y suscribía la teoría de que un uso liberal de adverbios y la 

adjetivación excesiva eran cosa de pervertidos y gentes con deficiencias 

vitamínicas. – Дон Басиліо був чоловік із лютим виразом обличчя та пишними 

вусами, який не бажав терпіти будь-яку анархічну самодіяльність і був 

прихильником теорії, згідно з якою надмірне застосування прислівників та 

дієприкметникових зворотів свідчило про спотворений смак і про нестачу 

вітамінів в організмі того, хто їх застосовував [Сафон: 10]. Перекладач 

замінив слово ñoñerías (дурниці) на анархічну самодіяльність, абсолютно 

відсутню в оригіналі, що робить переклад більш експресивним. 

Розгляньмо наступній приклад: 

Si descubría a un redactor proclive a la prosa florida lo enviaba tres 

semanas a componer esquelas funerarias. Si, tras la purga, el individuo reincidía, 

don Basilio lo apuntaba a la sección de labores del hogar a perpetuidad. – Коли 

він помічав за якимсь редактором схильність до квітчастої прози, то 

доручав йому протягом трьох тижнів лише складати повідомлення про 

смерть. Якщо після такого покарання винний брався за своє, він навічно 

засилав його у відділ інформації для домогосподарок [Сафон: 10]. В описі 

головного редактора газети автор використовує метафору purga. Перекладач 

підтримує цю тенденцію і заміняє нейтральні за своїм забарвленням слова на 

більш експресивні – винний, засилав. Таким чином, можна зробити висновок, 

що перекладач відтворюючи експресивну іронічну тональність 

висловлювання, робить переклад більш експресивним, за рахунок уживання 

слів та словосполучень, що мають певну конотацію або забарвлення. 
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Ще однією формою іронії головного героя-оповідача є самоіронія, що 

походить від самопародійності романтиків. Іронія, спрямована на персонажа, 

як правило, дискредитує його, тоді як самоіронія, навпаки, «грає» на 

створення позитивного образу. Іронізуючи над самим собою, головний герой 

з одного боку визнає свою «банальність», з другого, дистанціюється від неї. 

Наприклад: 

   A las siete en punto, vistiéndome mis mejores galas y destilando vapores 

de colonía Varón Dandy que había tomado prestada de mi padre, me planté en la 

vivienda de don Gustavo Barceló dispuesto a estrenarme como lector a domicilio 

y moscón de salón [Zafón 2013: 57]. – О сьомій рівно, вдягнений у найкраще 

вихідне вбрання й міцно напахчений батьковим одеколоном «Франтуватий 

мачо», я з'явився біля дверей будинку Ґуставо Барсело, готовий дебютувати 

у ролі приватного читця й вітальняного причепи.  

 Іронія персонажів, переважну більшість прикладів якої взято з романів 

К.Р. Сафона, вирізняється своєю гостротою, що часто набуває ознак цинізму 

та чорного гумору. На відміну від іронії оповідача, персонажній іронії не 

властиве спокійне ставлення, навпаки, її вирізняють обурення, викривальний 

характер. В оповідача витримано співвідношення двох планів іронії – того, 

що виражено вербально, та прихованого смислу, тоді як у персонажному  

мовленні останній навмисно послаблюється, а іронія тяжіє більше до 

сарказму. Іронія персонажів реалізується: 

 в діалогах, де персонажі іронізують над навколишньою дійсністю, в 

найширшому розумінні, з метою викриття її пороків; 

 в діалогах, де об’єктом іронії є інший персонаж. Така іронія 

реалізується у формі в’їдливої іронії та в іронічних компліментах. 

 В більшості випадків іронія персонажів реалізується в експліцитному 

контексті на рівні фрази, хоча інколи необхідно виходити в більш широкий 

контекст. Часто іронія персонажа ґрунтується на перебільшенні.  

 До функцій персонажної іронії належать: 
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 критика усталеного ладу; 

 насмішка та глузування над іншим персонажем; 

 вираження неприязні по відношенню до іншого персонажа; 

 вираження негативного ставлення до певного предмета; 

 уникнення прямої оцінки; 

 доведення до абсурду позиції іншого персонажа.  

 Розглянемо приклади, де персонажі іронізують над усталеним ладом, 

над дійсністю, в яких іронія є доволі різкою, має песимістичний характер, що 

і відтворюється в перекладі:   

Basta convencer al santurrón de que está libre de todo pecado para que 

empiece a tirar piedras, o bombas, con entusiasmo. Y de hecho no hace falta gran 

esfuerzo, porque se convence solo con apenas un mínimo de ánimo y coartada 

[Zafón 376]. – Досить переконати святеника, що він вільний від будь-якого 

гріха, як він із радісним ентузіазмом почне кидатися камінням або й 

бомбами. І для цього не потрібні великі зусилля, лише мінімум 

переконливості й надійне алібі [Сафон 2009: 318].  Перед нами приклад 

експліцитної іронії, що використовується з метою розвінчання усталених 

переконань.  

Як зазначалося раніше, в сучасному суспільстві іронія як спосіб осуду 

реальності набула песимістичного характеру, що в іспанському романі  

проявляється у такому вигляді: 

Ya me conoce. Vieja escuela. El honor y todas esas mierdas. – Pena [Zafón: 

428]. – Ви ж мене знаєте. Я належу до старої школи. Де важлива честь та 

інше таке лайно. – Я вам співчуваю [Сафон 2009: 364]. Це приклад 

експліцитної іронії, що вирізняється цинізмом, за допомогою якої персонаж 

виражає своє презирство. Сама іронія реалізується на протиставленні честь – 

лайно.  
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Nadie lo es. El nihilismo es una pose, no una doctrina. Coloque la llama de 

una vela bajo los testículos de un nihilista y comprobará qué rápido ve la luz de la 

existencia [Zafón 2009: 377]. – Нігілістів не існує зовсім. Нігілізм – поза, а не 

доктрина. Поставте свічку під яйця нігілістові, й ви переконаєтеся, що він 

відразу побачить світло існування [Сафон 2009: 319]. Приклад експліцитної 

іронії, яка виникає на протиставлення дисфемізму яйця з релігійним світло 

існування. В перекладі збережено принцип протиставлення, а також сам 

характер іронії. 

Названі вище різновиди іронії виконують функцію вираження 

критичної оцінки реальності, наприклад: 

- Tiene usted mala cara – dictaminó. – Indigestión – repliqué. - ¿De qué? – 

De realidad [Zafón: 164] – У вас поганий вигляд, - сказав він. – Нетравлення 

шлунка, - відповів я. – Від чого? – Від реальності [Сафон 2009: 141]. У цьому 

діалозі іронія, по-перше, дозволяє виразити критичну оцінку реальності, а по-

друге, вживається щоб уникнути прямої відповіді на запитання про власне 

здоров’я. Іронія реалізується на суперечності – нетравлення шлунку від 

реальності. Функції, закладені в оригіналі, зберігаються в перекладі.  

Розглянемо приклад, де іронія служить вираженню неприязні:  

¿Puedo ofrecerles algo? ¿Una copita de cianuro? [Zafón: 151]. – Може 

чогось вип’єте? Келишок ціанистого калію? Я не сподівався на посмішку і 

її не одержав [Сафон 2009: 131]. Зрозуміло, що ціанистий калій не 

пропонують як частування. Одного питання достатньо, щоб зрозуміти, що 

воно іронічне і що іронію тут ужито, щоб показати неприязнь до відвідувачів. 

У перекладі така вдавана невинність повністю відтворюється. 

В’їдлива іронія здебільшого проявляється в діалогах та полягає у 

гострих відповідях на запитання. Такий тип іронії дозволяє поставити себе 

вище іншої людини, принизивши її тим самим, а також виразити певне 

роздратування. Оскільки цей тип іронії властивий і українському мовленню,  
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він повністю відтворюється у цільовому тексті, розглянемо наступні два 

приклади: 

  Y que tampoco me parece de hombres el salir con bromas a los insultos. -No 

lo dirás por mí...  – No; lo digo por el gobernador. – А ще мені здається, не 

чоловіча це справа переходити від жартів до образ. – Це ти про мене? – Ні, 

про губернатора [93]. В попередньому контексті йдеться про суперечку між 

двома чоловіками, відповідь одного з них іронічна, її відтворено в перекладі.  

Cuando yo empecé aquí, años ha, contaban lo de Darío Alberti de 

Cymerman... – ¿Cymerman? ¿El historiador? – No, el domador de focas. 

¿Cuántos Daríos Alberti de Cymerman conoce usted [Zafón: 168]? – Коли я 

почав тут працювати, багато років тому, мені розповідали про Даріо 

Альберті де Цімермана… - Цімерман? Історик? – Ні, дресирувальник 

тюленів. Скількох Даріо Альберті де Цімерманів ви знаєте [Сафон 2009: 

145]? Як і в попередньому випадку, відповідь одного з персонажів іронічна, 

що зрозуміло з самого діалогу і повністю відтворюється в українському 

перекладі.  

Іронічні компліменти як завуальована форма вираження презирства та 

насмішки покликані виконувати наступні функції: 

 по-перше, це певна маніпуляція, що дає змогу адресантові приховано 

самоствердитися; 

 по-друге, використання іронічного компліменту  дозволяє дотриматися 

прийнятих норм ввічливості, а отже уникнути прямої оцінки та 

«претензій» із боку об’єкта іронії;   

 по-третє, адресант упевнений у здатності адресата правильно 

розшифрувати його інтенцію, а в такому випадку іронія стає 

рівнозначною образі або глузуванню, наприклад: 

Me haré cuenta de que el cartel de Sempere e hijos va por ambos, entonces. 

– Es usted muy perspicaz [Zafón 2013: 169]. – Я припускаю, що вивіска 

«Семпере та син» стосується вас обох? – Дуже розумно з вашого боку.  
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Іронія виражена в компліменті, що вживається з метою насмішки.          

У перекладі функція іронії та засіб її вираження зберігаються, однак 

відбувається адаптація до норм української мови, через застосування 

прийому цілісного перетворення, який часто використовується саме в 

перекладі форм увічливості та компліментів. Іронічний комплімент як спосіб 

вираження неприязні завжди відтворюється в перекладі або буквально (див. 

пункт про способи відтворення іронії), або, як у наведеному прикладі, за 

допомогою адаптації. 

Розглянемо приклад, де іронія використовується для уникнення 

прямої оцінки, яка може бути доволі різкою чи грубою, наприклад: 

Llamábase el tal sujeto Paco López, por mal nombre el Estirao, y de él me 

es forzoso reconocer que era guapo mozo, aunque no con un mirar muy decidido, 

porque por tener un ojo de vidrio en el sitio dónde Dios sabrá en qué hazaña 

perdiera el de carne, su mirada tenia una desorientación que perdía al más 

plantado. – Звався той чоловік Пако Лопесом на прізвисько Джен-джик, і 

мушу визнати, був він хлопець хоч куди, хоча й дивився якось дивно, бо одне 

око мав скляне замість власного, згубленого внаслідок бозна-якого 

геройства, через що погляд був спрямований невідомо куди, а це збивало з 

пантелику навіть найбільших зарозумільців [51]. З контексту зрозуміло, що 

йдеться про бійки Пако Лопеса, які головний герой називає «геройствами», 

тим самим уникаючи прямої оцінки. В перекладі ця функція зберігається, а 

іменник hazaña, на який припадає іронія, відтворено синонімічно – 

геройства.  

Персонажі роману часто використовують іронію з метою доведення до 

абсурду позиції іншої людини. Як уже зазначалося, такий прийом широко 

використовувався Сократом. Цей тип іронії можна також охарактеризувати 

як «полемічний прийом», залежно від поставлених завдань іронія може 

зводити нанівець будь-яку логічну аргументацію, виражаючи, таким чином, 
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незгоду або ж, навпаки, увінчувати логічну аргументацію як стилістичне 

загострення, наприклад: 

Cuando Sempere padre diga que sí, que lo dirá, quiero que cada día estés 

un par o tres de horas en el mostrador de la librería. - ¿Vestida de qué? ¿De Mata 

Hari [Zafón 349]? - Коли Семпере батько погодиться взяти тебе на службу, 

я хочу, щоб протягом двох-трьох годин ти щодня працювала у нього за 

прилавком. – Одягнена як? У стилі Мати Гарі [Сафон 2009: 296]?                

У попередньому тексті йдеться про прохання головного героя до Ісабель  

поводитися люб’язно та приязно з сином книгаря, з тим, щоб той закохався в 

неї. Дівчині ця ідея не подобається, що виявляється у її іронічній відповіді, 

яку було повністю відтворено в перекладі. 

 Таким чином, від типу оповідача та архетипів персонажів залежить 

тональність усього роману. В романах Каміло Хосе Сели  іронія вирізняється 

своєю насмішкуватою, гумористичною та дещо простодушною інтонацією, 

тоді як у Карлоса Руїса Сафона вона спирається на пафос та абсурд. В цілому 

перекладачам вдається передати загальну тональність оригінальних текстів, 

для цього перекладач вдається до різного роду трансформацій або адаптації. 

У романі К.Х. Сели «Вулик» гумористична інтонація досягається за рахунок 

використання автором епітетів, стилістичних повторів та порівнянь, що в 

перекладі відтворюються тими ж засобами. Фразеологізм відтворюється за 

допомогою суто лексичного перекладу, однак перекладач вживає слово 

розмовного стилю, що дозволяє зберегти у вторинному тексті тональність 

оригіналу. Іронія в романах К.Р. Сафона загалом є більш експресивною, що 

передається і в українському перекладі. Однак в деяких випадках перекладач 

застосовує більш експресивні відповідники, що робить переклад ще більш 

виразним.  

У К.Х. Сели, зокрема у романі «Вулик», у більшості випадків іронія 

реалізується у авторському мовленні, тоді як у К.Р. Сафона – в мовленні 

героя-розповідача та персонажів. Порівняно з авторською іронією, іронія 
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персонажів є виразнішою і її легше виявити в тексті. Авторська іронія 

вплетена в структуру художнього тексту, вона складає його композиційну 

основу. На кожному плані вираження функціонують свої різновиди іронії, які 

однак збігаються в деяких функціях. Обидва види іронії спрямовані на 

критику тогочасного суспільства. У романі «Вулик» об’єктами іронії є 

зокрема низькі прошарки суспільства, тоді як у романах К.Р. Сафона критиці 

піддаються суспільні інститути: банки, поліція, преса, видавництва через 

своїх представників. 

 

2.3. ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ НА РІЗНИХ МОВНИХ РІВНЯХ В 

ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ 

 

Іронія – це фігура думки, однак дуже часто вона спирається на 

простішу фігуру, а її фокус може припадати навіть на якесь слово чи 

словосполучення, яке в певному контексті та текстовій єдності створює 

іронічний ефект. Як макрофігура, іронія ґрунтується на різних засобах 

вираження, реалізація яких може відбуватися на різних рівнях [Смущинська]. 

Ці засоби вираження одночасно виступають маркерами, що вказують на 

наявність іронії. Більшість сучасних учених, згаданих у пункті 1.2.2. цього 

дослідження, так чи інакше використовує у своїх теоріях посилання на 

маркери як підказки іронії. Л. Хатчен стверджувала, що в інтерпретації 

іронії, що є комплексним процесом, мовець спирається на текстові та 

контекстуальні ознаки або маркери, які активуються дискурсивною 

спільнотою, тобто групою людей, які спираються на соціальний контекст 

певної культури, прийнятої в суспільстві [Hutcheon 1995: 11]. За словами 

Л. Хатчен часто посилається на маркери, ключі (підказки), сигнали або 

зачіпки (лінгвістичні або комунікативні) і стверджує, що взаємодія між 

контекстом та дискурсивною спільнотою «забезпечує рамки, які 

перетворюють такі сигнали як лапки, перебільшення, нагадування, в маркери 
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іронії» [Chakhachiro 1995: 153]. Деякі  маркери діють як пусковий пристрій і 

виконують мета-іронічну функцію, що вказує на іронічність висловлювання 

[Chakhachiro 1995: 154]. Л. Хатчен також указує, що функція маркерів ‒ 

сигналізувати (вказувати) та структурувати більш специфічний контекст, де в 

сказаному проявляється несказане, так, що виникає іронія [Chakhachiro 1995: 

154].  

М. Кляйн розглядав маркери ширше, зокрема в рамках лінгвістичної 

моделі він намагався виявити мовні засоби, які б указували на іронічне 

використання мови та створювали в адресата можливого іронічного 

відношення. Ці засоби не завжди є іронічними, але вони можуть 

функціонувати в якості маркери. Іронічні маркери можуть виражати 

неузгодженість (перебільшення) або опозицію. Таким чином, як зазначає 

автор, кожен аспект мови може служити маркером іронії. [Клайн 1974: 343]. 

Серед маркерів іронії М. Кляйн виділяє надмірне вживання діалектизмів, 

лексем, що належать до соціолекту вищого рівня, а також використання 

архаїзмів або номінальних конструкцій [Клайн 1974: 347]. На думку              

М. Кляйна, найочевиднішими маркерами іронії є лексичні сигнали та 

контекст. М. Кляйн також виділяв такі засоби, як: полісемія, що може 

служити засобом створення гри слів; багатозначність, що веде до 

неоднозначності.  

Willer & Groeben (1980) та Мюкке (1972) зазначають, що не всі іронічні 

висловлювання містять іронічні маркери, оскільки вони їх не потребують.     

У таких випадках невідповідність між текстом та ситуацією настільки 

очевидні, що саме по собі є «тривожним сигналом» [Willer & Groeben 1980: 

292].   

  Наш матеріал дозволив виділити наступні рівні реалізації іронії, на 

кожному з яких діють свої маркери:  

 морфологічний;  

 лексичний;  
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 синтаксичний;  

 текстовий. 

На морфологічному рівні засобом вираження іронії в іспанському 

художньому тексті є вживання означеного артикля перед власними 

іменами. Як відомо, основна функція означеного артикля – вказати на певний 

референт, виділити його. Оскільки ім’я людини саме по собі виконує цю 

роль, за словами Р. Лангакера, ім’я відсилає нас лише до одного референта 

[Langacker 1999: 101–102], отже не потребує використання означеного 

артикля. Однак уживання означеного артикля зі власним іменем характерне 

для розмовної мови, а прикладами такого використання означеного артикля 

насичена іспанська та латиноамериканська преса: “Un señor mayor chiquiaba 

mucho a la María” (Medina Cosas [Méx. 1990]).  

Вживання означеного артикля перед іменем уводить додаткові оцінні 

конотації: залежно від контексту мовець демонструє таким чином позитивне 

або негативне ставлення до людини, перед чиїм іменем стоїть артикль. Ще 

одним випадком є вживання означеного артикля разом з ім’ям для виділення 

не стільки людини як певної особистості, скільки людини як носія певних 

характеристик, тобто ролі, яку ця людина виконує. На нашу думку, в 

наступному прикладі розповідач навмисно вживає означений артикль перед 

іменем служниці як уособленням певного соціального типажу.                         

В українському перекладі, за відсутності категорії артиклю як такої, 

залишається саме ім’я. Варто підкреслити, що артикль перед іменем уживає 

лише розповідач, мова якого є іронічною, тоді як персонаж, звертаючись до 

жінки, артикль не вживає. Розглянемо це детальніше:    

Don Gustavo, que se declaraba agnóstico (lo cual la Bernarda sospechaba era 

una afección respiratoria, como el asma, pero de señoritos), opinaba que era 

matemáticamente imposible que la criada pecase lo suficiente como para 

mantener semejante ritmo de confesión. – Si tú eres más buena que el pan, 

Bernarda – decía, indignado –. Esta gente que ve pecado en todos partes está 
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enferma del alma y, si me apuras, de los intestinos. La condición básica del beato 

ibérico es el estreñimiento crónico [Zafón 2013: 63]. – Пан Ґуставо, який був 

переконаним агностиком (Бернарда підозрювала, що це дихальне 

захворювання, щось на кшталт астми, на яке хворіють тільки шляхетні 

ідальго), уважав за неможливе, навіть з погляду звичайної математики, щоб 

служниця так багато грішила. – Бернардо, ти чиста, як немовля, – казав він 

обурено. – Той, хто всюди бачить гріхи, хворий душевно, а подекуди й 

тілесно. Чи тобі відомо, що всі іспанські й португальські святі страждали 

на хронічні закрепи? 

Це приклад експліцитної іронії, яка реалізується на граматичному 

(вживання означеного артиклю з власним іменем) синтаксичному (іронічна 

вставна конструкція) та фразовому рівнях (іронічний сам спосіб вираження 

думки). На граматичному рівні в українському перекладі іронія не виражена, 

що зумовлено відсутністю категорії артиклю в українській мові, тобто в 

українському тексті іронія реалізується лише на синтаксичному та фразовому 

рівнях. Таким чином у перекладі відбувається перехід на інший рівень.  

Означений артикль перед ім’ям персонажа використовує також К.Х. 

Села у романі «Вулик», розглянемо це детальніше:  

La Lola, gorda, desnuda y echando humo, parece una foca del circo. – Гола 

дебела Лола, яка випускає клуби диму, чимось схожа на тюленя з цирку 

[Села: 218].  

Як і в попередньому прикладі, іронія виражена на граматичному рівні 

(вживання означеного артикля з іменем) та на текстовому (авторська оцінка 

виражена в описі персонажа з використанням епітетів та образного 

порівняння). В перекладі іронія виражається лише на текстовому рівні.        

В перекладі відбулася зміна порядку слів, а також використано синоніму 

gorda (товста) – дебела.   

Традиційно на лексичному рівні вираження іронії зводиться до 

антифразису, тобто вживання слів у заперечному значенні, прямо 
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протилежному буквальному, наприклад: То ти – герой! (коли йдеться про 

поганий вчинок або взагалі його відсутність). Серед засобів вираження іронії 

на лексичному рівні розрізняють реалізацію іронічної модальності окремим 

самостійним словом, словосполученням, реалізацію двох варіантів 

полісемантичного слова (С.І. Походня, 1989), використання неологізмів, 

іронічну номінацію, вживання форм ввічливості, евфемізмів, мовних 

одиниць, що належать до розмовного стилю мови, навмисне зниження стилю 

через уживання лексики низького регістру, а саме: вульгаризмів, варваризмів, 

дисфемізмів, жаргонізмів; вживання архаїзмів,  

Розглянемо іронічне вживання неологізму: 

Eramos pocos y parió Sempere, para variar – espetó - ¿Qué me trae hoy? 

¿Otro letraherido de los que no se echan novia porque prefieren vivir con su 

madre? [Zafón 2009: 163] – Нас було мало, але прийшов сеньйор Семпере – 

для розмаїття, - сказав він. – Кого ти мені привів сьогодні? Ще одного 

інваліда літератури, який не хоче женитися, бо воліє жити зі своєю 

матір’ю? [Сафон 2009: 140] 

Іронія ґрунтується на іронічній номінації, вираженій складним словом 

– неологізмом letraherido, яке перекладач відтворив словосполученням 

інвалід літератури, елементи якого складно поєднати в синтагму, таким 

чином, в українському перекладі іронія твориться не на лексичному, а на 

синтагматичному рівні, тобто в перекладі відбувся перехід на інший 

рівень. Дієслово parió відтворено контекстуальним відповідником прийшов. 

Було застосовано прийом транспозиції: дієслово відтворено іменником   

variar – розмаїття. No se echan novia відтворено синонімічно ‒ не хоче 

женитися.   

До лексичного рівня відносяться також епітети, образні порівняння, 

метафора, гіпербола, гіперболізована метафора, метонімія, літота, 

енантіосемія, фразеологізми, використання омонімії та полісемії для 

створення іронічного ефекту (гра слів), використання символічного значення 
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слів, створення іронічного образу, використання так званої «напруженої 

мови», тобто лексики, що містить смислові, емоційні, ідейно-політичні 

конотації, патетичної лексики, афективів, лексики, що створює ефект 

довірливого ставлення для інтимізації викладення; вживання літот, що 

передбачає реалізацію іронії на контрасті, який виникає між реальним 

планом та применшеним (як-от сказати, що між Ромео та Джульєттою 

існувала певна прихильність), наприклад:  

Vestía siempre de luto y era poco amiga del agua, tan poco que si he de 

decir la verdad, en todos los años de su vida que yo conocí, no la vi lavarse más 

que en una ocasión en que mi padre la llamó borracha y ella quiso como 

demostrarle que no le daba miedo el agua. – Вона завжди буда вбрана у все 

чорне і з водою не приятелювала, та ще й так не приятелювала, що, 

сказати правду, за все життя я лише раз бачив, як вона милася, та й то 

через те, що батько назвав її п’яничкою, а вона хотіла показати йому, що не 

боїться води [39]. 

Це приклад експліцитної іронії, вираженої літотою; вочевидь, фразу era 

poco amiga del agua, що в перекладі було відтворено українським 

відповідником не приятелювала, вжито занадто пом’якшено, з огляду на 

ситуацію. В перекладі іронія також виражається літотою з тим же значенням.  

Розгляньмо приклад, де іронія виражена фразеологізмом: 

No bien se puso buena, y cuando la alegría volvía otra vez a casa de mis 

padres, que en lo único que estaban acordes era en su preocupación por la hija, 

volvió a hacer el pirata la muy zorra, a llenarse la talega con, los ahorros del 

pobre y sin más reverencias, y como a la francesa, volvió a levantar el vuelo y a 

marcharse, esta vez camino de Almendralejo, donde paró en casa de Nieves la 

Madrileña. – Та не встигла вона оговтатися, а в батьківському домі 

запанувати тиша – бо єдине, що їх єднало, це тривога за дочку, ‒ як ця 

пройдисвітка знову взялася за своє: прихопила батькові заощадження та й 
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чкурнула не попрощавшись – як то кажуть, по-французьки, цього разу до 

Альмендралехо, де осілася у такої собі Ньєвес-Мадридки [50]. 

Фразеологізм «іти по-французькому» в цьому прикладі вжито з 

іронічною конотацією; в перекладі відтворено прямим відповідником – 

українським фразеологізмом, з тим же значенням. 

Розгляньмо приклад вираження іронії метонімією: 

Ni con él ni con mi madre me atreví nunca a preguntar de cuando lo 

tuvieron encerrado; claro es que en realidad no necesitaba preguntar nada porque 

como nunca faltan almas caritativas, y menos en los pueblos de tan corto 

personal, gentes hubo a quienes faltó tiempo para venir a contármelo todo. – Ні 

самого батька, ні матір я ніколи не наважувався спитати про той час, коли 

його запроторили до буцегарні; втім, сказати правду, я міг ні про що й не 

питати, бо доброзичливців ніколи не бракувало, а надто в таких 

малолюдних селах, як наше, тож невдовзі мені переповіли все як є [38]. 

Варто зазначити, що ця метонімія як в іспанській, так і в українській 

мові часто вживається саме з іронічною конотацією. В українській мові існує 

повний відповідник – «добра душа», однак у перекладі було вжито синонім – 

«доброзичливці», що також уживається в подібних ситуаціях з іронічною 

конотацією. Таким чином, в українському перекладі втрачено іронічну 

метонімію, що призвело до зміни рівня реалізації з лексико-синтаксичного 

(метонімія) на лексичний (слово з позитивною конотацією).   

Як свідчить наш аналіз, засобом вираження іронії на лексичному 

рівні, як правило, виступає зевгма, оксиморон або вживання таких 

словосполучень, елементи яких разом унеможливлюють творення синтагми, 

наприклад:  

Alicia miraba con desgana su desayuno mientras la pequeña Irina servía 

algo de leche a su gato recién adoptado en un plato que el felino se apresuró a 

dejar intacto. Max contempló la escena, pensando para sus adentros que las 

preferencias gastronómicas del animal iban por otros derroteros, tal como había 
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comprobado el día anterior [Zafón: 1993]. – Алісія без апетиту дивилася на 

сніданок, а маленька Ірина накладала своєму недавно усиновленому котові в 

тарілку якусь суміш, до якої той навіть не доторкнувся. Спостерігаючи цю 

сцену, Макс подумав, що гастрономічні уподобання кота зовсім інші, в 

чому він переконався напередодні [Сафон 2011: 33].  

Іронічне поєднання непоєднуваних компонентів у наведених 

словосполученнях було відтворено буквально в українському перекладі. 

Таким чином, рівень реалізації іронії в оригіналі та перекладі зберігається.  

Синтаксичний рівень реалізації іронії передбачає протиставлення 

однієї частини висловлювання іншій, існування розбіжності, зіткнення 

взаємовиключних думок у висловлюванні, він реалізується через антитезу 

або парадокс, наприклад: 

A la Uruguaya la llaman así porque es de Buenos Aires  [13]. – Уругвайкою 

її звуть тому, що вона родом із Буенос-Айреса [155].  

Перекладач вдався до буквального перекладу. В українському 

перекладі іронія також виникає на фразовому рівні. 

Як свідчить наш аналіз, до засобів вираження іронії на синтаксичному 

рівні належать також: повтор, риторичні питання, вставні конструкції. Як 

показав наш аналіз, найпоширенішим засобом є риторичні запитання. 

Риторичні запитання як спосіб творення іронії завжди відтворюються в 

перекладі. Риторичні питання також можуть бути експліцитними та 

імпліцитними; розгляньмо це детальніше: 

Oiga usted, ¿a qué llama usted malas costumbres? ¿A coleccionar sellos? 

[Cela: 51] – Слухайте, що ж ви називаєте поганими звичками? 

Колекціонування марок? [Села 2011: 98].  

Іронія виражена у риторичному запитанні і виникає на суперечці між 

поганими звичками та колекціонуванням марок. У перекладі відбулася 

транспозиція: дієслово coleccionar змінено на іменник колекціонування, що 

пояснюється правилами відтворення інфінітива в українській мові, який, 
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залежно від своєї позиції в реченні, може відтворюватися неозначеною або 

особовою формою дієслова, підрядним реченням або іменником, як у 

нашому випадку.  

Doña Carmen no deja fumar en la pensión – advertí. ¿Por qué? ¿El humo 

enturbia el olor a cloaca? [Zafón 2009: 29]. – Донья Кармен не дозволяє курити 

в пансіоні, - застеріг його я. – Чому не дозволяє? Боїться, щоб запах диму не 

забив сморід клоаки? [Сафон 2009: 27]. 

Іронія закладена в риторичному питанні, носить експліцитний 

характер. Перекладач замінив просте речення складнопідрядним, 

додавши: боїться, щоб. 

¿Va cómodo el señorito? – preguntó Castelo hundiéndome el codo en las 

costillas [Zafón 2009: 441]. – Вам зручно, сеньйоре? – запитав Кастело, 

тицьнувши мене кулаком у бік [Сафон 2009: 374].  

Ще один приклад експліцитної іронії, яка спирається на суперечність 

між люб’язним запитанням (риторичним) та грубою дією. В оригіналі вжито 

зменшувальний суфікс -ito (señorito), що утворює ввічливу форму звертання 

та носить іронічний характер. В українській мові суфікси не утворюють 

ввічливої форми іменника, тому перекладач залишив просту форму слова 

(сеньйор), яка також передає ввічливе ставлення при звертанні. Hundiéndome 

el codo en las costillas перекладач перетворив, замінивши слово codo (лікоть) 

на кулак, а costillas (ребра) ‒ на бік.  

¿Hay algo que Isabella no te haya contado? [Zafón 2009, 473] – Чи є щось 

таке, чого Ізабелла тобі не розповіла? [Сафон 2009: 399]. 

В цьому питанні іронія виражена імпліцитно, для її розуміння 

необхідно вийти у попередній контекст.  Риторичне запитання в перекладі 

було відтворено буквально. 

Cuando acabó la función de iglesia – cosa que nunca creí que llegara a 

suceder – nos llegamos todos, y como en comisión, hasta mi casa, donde, sin 

grandes comodidades, pero con la mejor voluntad del mundo, habíamos 
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preparado de comer y de beber hasta hartarse para todos los que fueron y para el 

doble que hubieran ido. – Коли служба скінчилася (я вже боявся, що цього 

ніколи не станеться), всі разом пішли до мене додому, а там без зайвих 

викрутасів, зате від щирого серця ми наготовили досхочу наїдків і напоїв, 

яких мало вистачити всім гостям, навіть якби їх було вдвічі більше [84]. 

Іронія реалізується на синтаксичному рівні, виражається у вставній 

конструкції, що повністю збережено в перекладі. В перекладі відбулися 

наступні зміни: вилучення порівняння y como en comisión; словосполучення 

sin grandes comodidades було відтворено стилістично маркованим без 

зайвих викрутасів; con la mejor voluntad del mundo відтворено за допомогою 

прийому цілісного перетворення від щирого серця. 

Таким чином, у нашому матеріалі іронія на синтаксичному рівні 

виражається риторичним питанням та вставними конструкціями, що 

завжди передається в перекладі. Як правило, має місце повний переклад із 

незначними трансформаціями, а також застосування лексичних замін та 

прийому додавання.  

Окремо можна виділити також текстовомий рівень іронії, який 

зосереджується у авторських ремарках, в описах персонажів, наприклад:  

Otros tan vagos o más que él, con un par de golpes afortunados, se hicieron 

con unos miles de duros, pagaron las letras y andan ahora por ahí fumando buen 

tabaco y todo el día en taxi. Don Jaime no solía pensar en su desdicha; en 

realidad, no solía pensar nunca en nada [Cela: 24]. – Інші – такі самі або й 

більші ледарі, ніж він, ‒ облагодили дві-три справи, надбали кілька тисяч 

дуро, оплатили векселі й тепер палять дорогі сигари та роз’їжджають цілі 

дні в таксі. Дон Хайме не любить думати про свою лиху долю; правду 

кажучи, він узагалі не любить ні про що думати [Села: 17]. 

Авторська іронія, зосереджена на описі персонажа, реалізується на 

текстовому рівні в оригіналі та перекладі. Відбулася зміна синтаксичної 

структури: в перекладі ‒ складне речення з однорідними присудками.            
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В перекладі було також застосовано прийом цілісного перетворення, з 

метою адаптації оригіналу: con un par de golpes afortunados – облагодили     

дві-три справи.  

...Se le murió un hijo, aún no hace un mes. El joven se llamaba Paco y 

estaba preparándose para Correos (...) duró poco y además perdió el sentido en 

seguida. Se sabía ya todos los pueblos de León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva 

y parte de Valencia (Castellón y la mitad, sobre poco más o menos, de Alicante); 

fue una pena grande que se muriese. – …Помер син. Хлопця звали Пако, він 

збирався працювати на пошті… Хворів він недовго й до того ж одразу впав 

у нестяму. А він уже знав усі населені пункти Леона, Старої Кастилії, Нової 

Кастилії та частини Валенсії (Кастельйон і ледь не половину Аліканте); 

дуже шкода, що він помер [Села: 17]. 

Перед нами приклад авторської іронії, що реалізується на рівні тексту. 

В перекладі іронія також реалізується на текстовому рівні.  

Варто зазначити, що Віллер та Гробен у межах своєї теорії виділяли 

фонологічно-морфемний рівень, як відхилення від мовної норми, порушення 

правил вимови, що зазвичай відбувається у два шляхи: а) додавання 

неіснуючих фонем; б) вилучення фонем, та морфологічно-синтаксичний, що 

може відображається у таких ознаках: а) зміна порядку слів (іронічне 

«Гарний же ти друг» замість неіронічного «Ти гарний друг»); б) вилучення 

частини речення; в) додавання частини речення; г) одна частина речення 

замінена іншою. 

Незважаючи на те, що кожен із зазначених нами рівнів аналізується 

окремо, реальність художнього твору свідчить про контамінацію і єдність 

усіх рівнів. Кожен із проаналізованих засобів іронії в художньому тексті 

може виступати маркером, який сигналізує читачеві про наявність іронії. Для 

аналізу іронії необхідно визначити рівень, на якому відбувається розуміння 

іронії, маркери, що вказують на неї, та принцип або модель, за якою 

створюється іронічний ефект. 
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2.4. ОСНОВНІ ІРОНІЧНІ МОДЕЛІ ТВОРЕННЯ ІРОНІЇ, ЗАСОБИ ЇЇ 

ВИРАЖЕННЯ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ 

 Щоб зрозуміти, як саме реалізується художня іронія, на основі 

проаналізованих романів ми виділили основні іронічні моделі – принципи 

творення іронії. Кожна з цих моделей реалізується в межах свого контексту 

та має свої характерні засоби вираження, які можуть виступати маркерами, 

що сигналізують про наявність іронії в тексті. 

 

2.4.1. АНТИФРАЗИСНА МОДЕЛЬ ІРОНІЇ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В 

ПЕРЕКЛАДІ 

Антифразисна модель іронії спирається на принцип антифразису, тобто 

коли справжній смисл висловлювання суперечить буквальному.  

За твердженням І.В. Арнольд, ідеться про транспозицію синтаксичних 

структур «вживання синтаксичних структур у невластивих їм денотативних 

значеннях із додатковими конотаціями» [Арнольд 2006: 205]. У випадку з 

цією моделлю йдеться про додаткову іронічну конотацію, в якій закладені 

функції насмішки, дискредитації, уникнення прямої оцінки, доведення до 

абсурду, вираження неприязні та невдоволення. 

Антифразисна модель твориться за принципом подвійної структури тобто 

двох висловлювань, одне з яких обов’язково містить оцінку (іронічну), 

буквальне значення якого суперечить іншому, на цій невідповідності і 

виникає іронія. Ця подвійна структура містить два типи протиставлення:  

a) персонаж – персонаж;  

б) автор – персонаж. 

 Як показав аналіз відтворення іронічних висловлювань, що творяться за 

антифразисною моделлю, ця подвійна структура, тип протиставлення та сам 

принцип зберігаються в українському перекладі. 
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В переважній більшості випадків йдеться про експліцитну іронію, 

розуміння якої відбувається на аксіологічному рівні (рівні «здорового 

глузду») або в макроконтексті – в межах абзацу чи діалогу. Трапляються 

випадки імпліцитної іронії, яка потребує виходу в широкий контекст 

(володіння попередньою інформацією з тексту).  

Маркерами в цій моделі виступають слова або словосполучення, в 

яких, у буквальному сенсі, закладена позитивна оцінка (герой, гурман, 

талант, подвиги і т.п.) або такі, що вживаються для вираження приязні, 

позитивного ставлення, схвалення (молодець і т.п.). Як засвідчив 

проаналізований матеріал, ці маркери зберігаються в перекладі і, як 

правило, відтворюються буквально. Детальніше розглянемо це на 

прикладах нижче. 

 Антифразисна модель іронії, як правило, застосовується для 

вираження: 

 Проаналізований матеріал дозволив визначити, що в більшості 

випадків при відтворенні антифразисної моделі іронії застосовується  

 буквальний переклад із незначними трансформаціями (додавання, 

транспозиція), зокрема при вираженні: 

а) похвали / подяки з метою осуду 

Tenemos un cine en casa. – Eso en el caso de que el proyector funcione  dijo 

Alicia.  Gracias por los ánimos, hija, pero te recuerdo que tu padre se gana la 

vida arreglando máquinas averiadas [Zafón: 1993]. – Ми матимемо в домі кіно. 

– Якщо проектор працює, – уточнила Алісія. – Дякую за оптимізм, доню, 

але хочу нагадати тобі, що твій батько заробляє на життя тим, що 

лагодить поламані механізми [Сафон 2011: 35].  

б) компліменту з метою уникнення прямої оцінки, дискредитації чи 

насмішки: 

Si quería impresionarme ya lo ha conseguido, inspector. Grandes hizo 

caso omiso de mí ironía y me clavó la mirada como si no me hubiese visto jamás 
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en toda su vida [Zafón 2009: 442]. – Якщо ви хотіли справити на мене 

сильне враження, то ви вже цього досягли, інспекторе. Грандес пустив 

повз вуха мою іронію й подивився на мене таким поглядом, ніби бачив мене 

вперше в житті [Сафон 2009: 375]. 

в) хибного міркування: 

Está muy preocupada por ti. – Isabella tiene tendencia a creer que es mi 

madre  [Zafón 2009: 472]. – Вона дуже стурбована через тебе. – Ізабелла 

схильна уявляти себе моєю матір’ю  [Сафон 2009: 399]. 

В перекладі відбулася транспозиція: словосполучення, що складається з 

дієслова та іменника ‒ tiene tendencia ‒ відтворено дієприкметником схильна.  

 поява в  перекладі іронії відсутньої в оригіналі через застосування 

прийому додавання, зокрема при вираженні: 

хибної оцінки: 

Ya. ¿Algún otro nombre a borrar de la lista? – Marcos y Castelo. – Veo que 

no ha perdido el talento de hacer amigos allí adonde va – estimó don Basilio 

[Zafón 2009: 389]. Он як. Ви ще когось хотіли б викреслити зі списку? – 

Маркоса й Кастело. – Бачу ви не втратили таланту заводити друзів 

повсюди, куди приходите, ‒ оцінив мої таланти дон Басиліо [Сафон 2009, 

329].  

Іронію було відтворено буквально. В перекладі відбулося додавання 

(мої таланти), що сприяє виникненню іронії, відсутньої в оригіналі. Таким 

чином, переклад більш іронічний за оригінал.  

 нейтралізація експресивності в перекладі через використання 

замін, зокрема при вираженні: 

хибної оцінки 

¿Arañas? ¡Guau! – eхclamó Irina. – No hay por qué matarlas; basta con 

cogerlas y colocarlas en el jardín – adujo el relojero. Siempre me tocan las 

misiones heroicas – murmuró Max [Zafón: 1993]. – Павуки? Ого! – вигукнула 
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Ірина. – Не треба їх убивати, досить упіймати і віднести до саду, ‒ 

проказав годинникар. – Коли якісь подвиги, так неодмінно я, ‒ пробурмотів 

Макс [Сафон 2011: 23]. 

Іронія реалізується на лексичному рівні, через словосполучення misiones 

heroicas, яке в перекладі було відтворено синонімом подвиги, що, на нашу 

думку, не виправдовує себе, оскільки буквальний переклад за смислом є 

більш доречним, до того ж синонім «подвиги» веде до нейтралізації 

експресивності. Функція іронії в перекладі зберігається. 

Підмодель іронічної евфемізації. Одним із засобів створення 

іронічного ефекту – є вживання іронічних евфемізмів. Обидва прийоми, 

іронія та евфемізм, завуальовують прямий смисл. Евфемізм 

використовується для пом’якшення грубих понять (освіжити пам'ять 

замість побити), дозволяє відвернути від них увагу, шляхом використання 

нейтральних за смислом та емоційним навантаженням слів та виразів. Іронія 

також пом’якшує або відверто протиставляється буквальному смислу, але 

тим самим, навпаки, привертає до нього увагу реципієнта. Підмодель 

іронічної евфемізації твориться за принципом антфразису: іронія виникає на 

суперечності між вчинками / словами песронажів та їх оцінки автором. 

Іронія носить експліцитний характер і реалізується в межах двох речень 

або абзацу. Засобом вираження іронії є слова чи словосполучення, що є 

евфемізмами по відношенню до ситуації. Ця підмодель відрізняється за 

функцією та типом іронії: іронічний евфемізм дозволяє пом’якшити або 

взагалі уникнути прямої оцінки, що може бути доволі грубою, і, тим самим, 

дискредитувати персонажа. Творення іронії за принципом іронічної 

евфемізації застосовується в романі К.Х. Села «Вулик».  

У перекладі іронічні евфемізми відтворюються буквально, наприклад: 

El padre de Fidel cambió de nombre la pastelería cuando la heredó de su 

hermano mayor, muerto el 98 en Filipinas. Antes se llamaba "La endulzadora", 

pero le pareció el nombre poco significativo y le puso "Al solar de nuestros 
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mayores". Estuvo más de medio año buscando título y al final tenía apuntados lo 

menos trescientos, casi todos por el estilo. Durante la República y aprovechando 

que el padre se murió, Fidel volvió a cambiar el nombre de la pastelería y le puso 

"El sorbete de oro". –Las confiterías no tienen por qué tener nombres políticos ‒ 

decía. Fidel, con una rara intuición, asociaba la marca "Al solar de nuestros 

mayores" con determinadas tendencias del pensamiento [Cela: 99].  

– Успадкувавши кондитерську від старшого брата, який загинув 1898 

року на Філіппінах, батько Фіделя змінив її назву. Раніше вона іменувалася 

«Насолода», однак ця назва видалася йому маловиразною, і він поставив  

іншу – «В краю наших предків». Він понад півроку бився над назвою, склав 

список із майже трьохсот найменувань, причому всі були в тому ж дусі.       

В часи Республіки, по смерті батька, Фідель знову змінив назву 

кондитерської на «Золотий шербет». «У назві кондитерської не повинно 

бути політики», – каже він. Завдяки дивній інтуїції Фідель пов’язує назву 

«В краю наших предків» із певними напрямами думок [Села 2011: 189]. 

Фокус іронії припадає на словосполучення – іронічний евфемізм – rara 

intuición – в перекладі відтворено дослівно – дивна інтуїція.  

"A esta tía -suele decir- lo mejor es dejarla hablar; ella sola se para." 

Consorcio López es un filósofo práctico; la verdad es que su filosofia le da buen 

resultado. Una vez, en Tomelloso, poco antes de venirse para Madrid, diez o doce 

años atrás, el hermano de una novia que tuvo, con la que no quiso casar después 

de hacerle dos gemelos, le dijo: "O te casas con la Marujita o te los corto donde te 

encuentre". Consorcio, como no quería casarse ni tampoco quedar capón, cogió el 

tren y se metió en Madrid [Cela: 21]. 

 – «Краще дати цій відьмі вибалакатися, - зазвичай каже він, - тоді 

вона сама стулить пельку». Консорсіо Лопес – філософ-практик, і – правду 

кажучи – його філософія добре йому допомагає. Якось у Томельйосо, років 

десять чи дванадцять тому – ще до того, як він перебрався до Мадрида, – 

брат його тодішньої подружки, з якою він не схотів брати шлюб після того, 
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як зробив їй двійко близнят, сказав йому: «Або ти одружишся з Марухітою, 

або я тобі дещо відріжу». А що Консорсіо не мав бажання ні одружуватися, 

ні залишатися кастратом, він сів на поїзд і чкурнув до Мадрида. [Села 2011: 

40]. 

Іронія виражена за допомогою евфемізму, що пом’якшує справжню 

оцінку персонажа та, з іншого боку, дискредитує персонажа. Іронія твориться 

за принципом іронічної номінації un filósofo práctico - філософ-практик. 

Іронія в перекладі відтворена дослівно, що викликано відсутністю 

лексичних та граматичних відмінностей у вираженні іронічного звороту в 

оригіналі та перекладі.  

Таким чином, антифразисна модель іронії є найпоширенішим та 

найвідомішим принципом творення іронії, що служить вираженню насмішки 

та дискредитації, і охоплює плани вираження автора та персонажу.  

Принцип іронічної евфемізації як підвид антифразисної моделі 

використовується для уникнення прямої оцінки, її пом’якшення.                      

У відтворенні цієї моделі іронії принцип антифразису зберігається. Переклад 

відбувається в три способи: буквальний переклад; нейтралізація 

експресивності; поява іронії, відсутньої в оригіналі. 

 

2.4.2. АНТИТЕЗИСНА МОДЕЛЬ ІРОНІЇ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В 

ПЕРЕКЛАДІ 

Антитезисна модель твориться за принципом поєднання 

непоєднуваних частин та існування опозиції у самому висловлюванні. За 

рахунок існування різкого протиставлення, іронія, створена за принципом 

антитези, звучить несподівано і  є більш критичною. Іронія за антитезисною 

моделлю служить вираженню дискредитації, неприязні, критичного / 

негативного ставлення, насмішки. Іронія виникає на фразовому рівні і 

реалізується в межах експліцитного контексту, тоді як в антифразисній 
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моделі іронія реалізується на опозиції між двома чи більше 

висловлюваннями. 

Іронія у висловлюванні проявляється через: 

 розрив системи, що передбачає існування суперечності у 

висловлюванні, неочікуваного фіналу. На початку висловлювання 

читачеві подаються оманливі знаки, які ведуть його до помилкових 

суджень. Коли читач стикається з неочікуваним фіналом, 

відбувається розрив системи, наприклад:  

Un par de minutos más tarde el hijo del librero regresó con una bolsa de 

papel que contenía lo más granado de la bollería del barrio. Me la tendió y elegí 

un brioche que, en otra ocasión, me hubiese parecido tan tentador como el 

trasero de una corista [Zafón: 161]. – Через дві хвилини син книгаря повернувся 

з паперовою сумкою, в якій були всі найкращі продукти місцевої булочної. Він 

подав мені її, і я вибрав там бріош, яка за інших обставин привабила б 

мене не більше, аніж зад хористки [139].  

 Фінал висловлювання неочікуваний, його вживання порушує будь-яку 

логіку, що також відтворено в перекладі.  

Модель ґрунтується на  неможливості синтагматичного зв’язку, 

порушенні узгодження між елементами висловлювання. Отже, розпізнання 

іронії відбувається на рівні синтагми. Для цієї моделі для розуміння іронії 

достатньо контексту самого речення (експліцитний контекст), оскільки 

неочікуване порушення початку і фіналу висловлювання, сполученості між 

елементами висловлювання свідчить про закладену в ньому іронічну оцінку. 

Характерними маркерами цієї моделі є: 

 синтагматичне порушення між елементами висловлювання, 

тобто вживання у словосполученні компонентів, які не 

використовуються разом. Розгляньмо наступні приклади: 

Don Tesifonte Ovejero y Solana, capitán veterinario, es un buen señorito de 

pueblo, un poco apocado, que lleva una sortija con una esmeralda [Cela: 52]. – 
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Дон Тесифонте Овехеро-і-Солана – капітан ветеринарної служби, 

добросердний і трохи сором’язливий провінціал; він носить перстень зі 

смарагдом [Села 2011: 100].  

Іронія ґрунтується на вживанні словосполучення capitán veterinario, 

елементи якого не поєднуються. Іронія служить вираженню насмішки над 

персонажем. У перекладі відбулося розширення іронічного 

словосполучення capitán veterinario до капітан ветеринарної служби, 

оскільки для української ментальності посада капітана асоціюється з певною 

службою. На нашу думку, якби перекладач удався б до буквального 

перекладу, то іронія була б більш яскравою, таким чином, переклад – менш 

експресивний за оригінал, хоча також забезпечив відтворення іронічного 

ефекту.  

El inspector Víctor Grandes en compañía de sus dos oficiales de presa 

Marcos y Castelo, en comité de bienvenida  [Zafón 2009: 520]. – Інспектор 

Віктор Грандес у товаристві двох своїх хижих помічників – такий собі 

комітет урочистої зустрічі  [Сафон 2009: 439].  

Іронія спирається на опозицію oficiales de presa – comité de bienvenida  

(хижі офіцери – комітет зустрічі), а також на вживанні епітета хижий 

відносно помічників слідчого. Іронія виражає неприязнь головного героя до 

поліцейських. У перекладі вилучено імена помічників, oficiales (офіцери, 

службовці) відтворено контекстуальним відповідником помічники. 

Складність становить відтворення словосполучення comité de bienvenida, що 

є усталеною назвою на позначення делегації, яка зустрічає гостей.                    

В українській мові така назва відсутня, тому перекладач відтворив її за 

допомогою прийому калькування, додавши епітет урочистий та 

словосполучення такий собі.   

 зевгма, що ґрунтується на побудові мовного періоду таким чином, 

що у реченні з однорідними підрядними членами присудок 
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представлений на початку, а далі мається на увазі. Розглянемо 

наступний приклад: 

Murió de orgullo y en la asfixia más absoluta. Ahí lo tienes, un epitafio 

gratis [Zafón 2009: 27]. – Помер від гордості та нестачі свіжого повітря. 

Ось епітафія, яку я дарую тобі безкоштовно [Сафон 2009: 26].  

Іронія, виражена зевгмою. Через уживання семантично неоднорідних 

членів з одним присудком створюється іронічний ефект. Іронія спрямована 

на критику умов існування персонажа. Перекладач застосував прийом 

модуляції (смислового розвитку), замінивши наслідок – asfixia más absoluta 

(повна асфіксія або повне удушшя) – причиною – нестача свіжого повітря, 

що на нашу думку, пом’якшує неприємний образ оригіналу.  

 протиставленні однієї частини висловлювання іншій, 

наприклад: 

Muchas gracias por el empujón – improvisé [Zafón: 69]. –  Дуже дякую за 

цей копняк, – зімпровізував я [Сафон 2009: 60].  

З самого висловлювання зрозуміло, що воно іронічне, через наявність у 

ньому очевидної невідповідності «дякую за компняк». В іронії закладене 

невдоволення головного героя, що передається в перекладі. Іронія 

відтворена буквально.  

 невідповідність диктуму і модусу (за теорію Шарля Баллі), де 

іронія створюється на суперечності між судженням та 

ставленням до цього судження: 

Otilio, que así se llamaba aquel talento, me mostraba el juego de planos de 

la casa que me había entregado el administrador junto con las llaves y 

argumentaba que la culpa la tenía la casa, que estaba mal construida [Zafón 

2009: 79]. – Отіліо, бо таке ім’я мав той талант, тицьнув пальцем у план 

будинку, який передав мені управитель разом із ключами, і став доводити, 

що в усьому винен будинок, бо він неправильно збудований [Сафон 2009: 69]. 
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Іронія використовується для дискредитації персонажа, що 

зберігається в перекладі. Іронія будується на суперечності між диктумом, що 

описує дії персонажа Отіліо, та модусом, причому останній виражено у 

вставному реченні que así se llamaba aquel talento ‒ бо таке ім’я мав той 

талант, де імпліцитно закладено оцінку головного героя, яка суперечить 

контексту, завдяки чому виникає іронічний ефект. На лексичному рівні 

фокус іронії припадає на оцінне слово – метафору «талант», що має 

позитивну конотацію, однак у цьому висловлюванні означає протилежне – 

«нездара». У перекладі відбулися зміни морфології: пасив que así se llamaba 

aquel talento (бо так звався той талант) відтворено активом бо таке ім’я 

мав той талант. Нейтральне me mostraba el juego de planos de la casa 

(показував мені плани (креслення) будинку) відтворено за допомогою 

прийому експресивної конкретизації, оскільки вжито дисфемізм ‒ тицьнув 

пальцем у план будинку, що посилює експресивність перекладу.  

Розглянемо ще один приклад невідповідності модусу і диктуму: 

Doña Carmen exigía discreción y cambiaba las sábanas una vez al mes, 

por lo cual se aconsejaba a los residentes que se abstuviesen de sucumbir a las 

tentaciones del onanismo o de meterse en la cama con la ropa sucia. No era 

necesario restringir la presencia de féminas en las habitaciones porque no había 

una sola mujer en toda Barcelona que hubiese accedido a entrar en aquel 

agujero ni bajo amenaza de muerte [Zafón 2009: 23]. – Донья Кармен любила 

порядок і змінювала постільну білизну лише раз на місяць, тому вимагала 

від своїх постояльців, щоб вони не піддавалися спокусі онанізму й не лягали в 

ліжко у брудному одязі. Попереджати їх про небажаність появи жінок у 

кімнатах не було потреби, бо не знайшлося б жодної жінки на всю 

Барселону, яка наважилася б увійти до цієї нори навіть під загрозою 

смерті [Сафон 2009: 22]. 

Іронія виникає на невідповідності між описом автора (exigía 

discreción) та діями персонажа (cambiaba las sábanas una vez al mes), 
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вживанні перебільшення, що підкреслює жахливі умови проживання. В 

перекладі відбулися наступні лексичні заміни: exigir – любити, aconsejar – 

вимагати. Безособове підрядне речення por lo cual se aconsejaba відтворено 

простим реченням з однорідними присудками любила порядок і змінювала 

постільну білизну лише раз на місяць, тому вимагала.  

Антитезисна модель іронії відтворюється в перекладі в наступні 

способи: 

 буквальним перекладом, в тому числі із застосуванням у перекладі 

прийому калькування; 

 відтворенням іронії із застосуванням перекладацьких 

трансформацій, зокрема: використання контекстуального 

відповідника, коли буквальний переклад неможливий через складну 

структуру; застосування синтаксичних трансформацій (зміна активу 

на пасив; зміна типу речення, що не впливають на загальний смисл та 

іронічну тональність перекладу; 

 зменшенням експресивності іронії в перекладі через розширення 

іронічного звороту та застосування прийому модуляції;  

 посиленням експресивності перекладу через застосування прийому 

експресивної конкретизації (заміна слова нейтрального регістру на 

дисфемізм). 

 

2.4.3. МОДЕЛЬ КАЛАМБУРУ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ 

Модель каламбуру спирається на омонімію, полісемію.  

Варто зазначити, що іронічний каламбур трапився лише в романах 

К.Р. Сафона «Ігри янгола» та «Тінь вітру». У цих прикладах гра слів виникає 

на: 

- багатозначності слова; 

- обігруванні фразеологічного зрощення. 
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Хоча прийнято вважати, що відтворення каламбуру – одне з 

найскладніших завдань для перекладача, більшість учених сходиться на 

думці про те, що за багатозначності, особливо якщо одне із значень 

переносне, можна розраховувати на існування аналогічного зв’язку в 

перекладі. Іронія, створена за принципом каламбуру, виражає 

використовується з метою дискредитації та вираження неприязні. Ця модель 

носить експліцитний характер, реалізується в межах одного 

висловлювання чи діалогу, спирається на фразовий рівень. Іронія 

використовується з метою дискредитації закладу та вираження неприязні по 

відношенню до іншої людини. 

У нашому випадку іронічний каламбур було повністю відтворено в 

перекладі, оскільки багатозначне слово, яке обігрується у каламбурі, має 

свій відповідник в українській мові і збігається з ним за всіма значеннями. 

Розглянемо це детальніше на прикладі: 

Aquél era un purgatorio para bolsillos pudientes [Zafón 2009: 117]. – Це 

було чистилище для людей із туго напханими гаманцями [Сафон 2009: 101].  

Іронія створюється за моделлю каламбуру, вона зосереджена на слові 

«чистилище», яке, по-перше, вжито метафорично, оскільки властивості 

чистилища, місця, де померлі грішники очищуються від неспокутуваних 

гріхів, переносяться на лікарню, а по-друге, одночасно вживається його 

переносне значення – місця, де чистять кишені, що і забезпечує іронічний 

ефект.  

Наступний приклад іронічного каламбуру, взятого з роману «Тінь 

вітру», але, оскільки український переклад цього роману було здійснено на 

основі англійського тексту, ми наведемо його лише з метою 

продемонструвати функціонування фонографічної моделі творення іронії, 

однак буде недоречним спиратися в цьому дослідженні на його відтворення в 

перекладі. 

Розглянемо це детальніше: 
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Seguro que Adrián te cae divinamente. – Como un piano de cola desde un 

séptimo piso, pensé [Zafón 2013: 59]. – Я впевнена, тобі сподобається Адріан. 

Еге ж, сподобається, як шпичка у м'якому місці, подумав я.  

Гра слів виникає на вживанні фразеологічного зрощення caerse 

divinamente в значенні подобатись (по-дружньому симпатизувати людині), 

одним із елементів якого є дієслово caerse – падати, на яке спирається 

відповідь персонажа como un piano de cola desde un séptimo piso (як піаніно з 

сьомого поверху), з чого і виникає іронічний каламбур. В українському 

перекладі каламбур відсутній, перекладач замінив його іронічним 

висловлюванням, що твориться за принципом антифразису.    

Отже, каламбур – один із яскравих проявів авторського стилю, 

відтворення якого дає змогу перекладачу продемонструвати свою 

перекладацьку майстерність та володіння усім арсеналом мовних засобів 

цільової мови. Відтворення каламбуру – це складне завдання, оскільки 

йдеться про гру слів на основі полісемії та омонімії, що, як правило, не 

збігаються в мові оригіналу та мові перекладу. Аналіз текстів дозволив 

виявити два приклади, де іронія виражена каламбуром, на основі обігрування 

двох значень багатозначного слова та фразеологічного зрощення відповідно. 

В першому прикладі каламбур було відтворено повністю, через збіг в 

іспанській та українській мові буквального та іронічного значень 

багатозначного слова.  

 

2.4.4. ТОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ 

В ПЕРЕКЛАДІ 

Тонально-стилістична модель, що ґрунтується на переході на іншу 

тональність викладення. Т. Некряч та А. Кам’янець розглядають тональність 

як комплексне поняття, в якому синтезовані як мовні, так і позамовні 

чинники [Некряч, Кам’янець 2010: 31]. Якщо іронія за принципом антитези є 

більш критичною та різкою, то за цієї моделі висловлювання звучить 
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пафосно та піднесено. Наявні в попередній моделі іронії дискредитація та 

неприязнь, зовсім невластиві тонально-стилістичній моделі. Перебільшення 

та пафос висловлювань наштовхують адресата на  невідповідність та на 

хибне міркування мовця. Таким чином, тонально-стилістична модель 

реалізується в межах експліцитного контексту. За тонально-стилістичною 

моделлю, іронія твориться на зміні тону оповіді, тобто переході на інший 

регістр, а також на явному перебільшенні, наприклад: 

¿Qué dice el médico de la cafeína para el corazón? – apunté. – Ése no sabe 

encontrarse las posaderas ni con un atlas de anatomía. ¿Qué va a saber del 

corazón? [Zafón 2009: 409] – Що вам каже лікар про вплив кофеїну на      

серце? – запитав я. – Мій лікар неспроможний визначити, де в людини зад, 

навіть за допомогою анатомічного атласу. Що він може знати про серце? 

[Сафон 2009: 346]. 

  Іронія розуміється з самого висловлювання, яке спирається на 

перебільшення (лікар не знає, де яка частина тіла). Переклад здійснено із 

застосуванням прийому генералізації ‒ posaderas (сідниці) – зад. 

 Для тонально-стилістичної моделі інколи достатньо експліцитного 

контексту, тобто контексту речення, щоб виявити іронію, це стосується 

випадків творення іронії за принципом гіперболи, тобто коли сам зміст 

висловлювання перебільшений і читач одразу розуміє, що висловлювання 

іронічне, наприклад: 

Si le hubiese dicho que me dedicaba a hacer figurillas de pesebre con 

estiércol fresco le hubiera arrancado el triple de entusiasmo [Zafón 2009: 11]. – 

Якби я йому сказав, що виліплюю зі свіжого гною статуетки для різдвяного 

вертепу, він би, думаю, подивився на мене з більшим ентузіазмом [Сафон 

2009: 10].  

Словосполучення el triple de entusiasmo було відтворено за допомогою 

прийому генералізації ‒ з більшим ентузіазмом, що не впливає на загальний 
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смисл чи експресивність висловлювання, однак у цьому прикладі цілком 

допускається буквальний переклад.  

В інших випадках, перехід на інший регістр або піднесений тон оповіді 

лише натякають на те, що буквальний зміст висловлювання потребує іншого 

трактування, в чому допомагає широкий контекст, наприклад:  

¿Y qué has encontrado? – No te lo vas a creer  respondió su padre, aunque 

Max pensó "seguro que sí". Un par de bicicletas. Y había algo más. ¿A que no 

sabéis qué he encontrado también en el garaje? – Un oso hormiguero  murmuró 

Irina. Con sólo ocho años, la hija pequeña de los Carver había desarrollado ya 

una táctica demoledora para minar la moral de su padre [Zafón: 1993]. – І що ти 

знайшов? – Ти не повіриш, - відказав батька, а Макс подумав: «Ще б пак», ‒ 

два велосипеди. – І там було ще дещо. Знаєте, що я знайшов? – Мурахоїда, - 

пробурмотіла Ірина. У свої вісім років наймолодша дочка Карверів 

застосовувала нищівну тактику, щоб підірвати дух батька [Сафон 2011: 

34]. 

Іронія виражена перебільшенням, для її розуміння необхідно 

звернутися до попереднього контексту. Йдеться про болісну реакцію 

вразливого батька, коли донька говорить не те, що він очікував. Іронію 

відтворено буквально. 

Маркерами, що сигналізують про наявність іронії, в тонально-

стилістичній моделі виступають: 

 лексика високого регістру на фоні нейтрального, наприклад:  

En un escaparate vi un cartel de la casa Phillips que anunciaba la llegada 

de un nuevo mesías, la televisión, que se decía iba a cambiarnos la vida y nos iba 

a transformar a todos en seres del futuro, como los americanos [Zafón 2013: 

134]. – У вітринах я бачив рекламні плакати «Філіпс», якими 

проголошувалося прибуття нового месії ‒ телевізора. Дехто пророкував, що 

саме цей пристрій назавжди змінить наше життя й перетворить нас на 

«істот з майбутнього», на кшталт американців. 
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(Іронія виникає на перебільшеному прирівнюванні телевізора до месії 

та американців до «істот із майбутнього»). 

 недоречний пафосний або нарочито піднесений, інколи 

поетизований тон оповіді, що виражається завдяки 

порівнянню, поетизованим метафорам, персоніфікації, 

наприклад: 

Clavé era un caballero de vieja escuela que gustaba de vestir como las 

esculturas de alcaldes y padres de la patria que encontraba uno a las entradas del 

Parque de la Ciudadela y que, al menor descuido, se lanzaba a vuelos de retórica 

que no perdonaban ni lo divino ni lo humano [Сафон 2009: 73]. – Клаве був 

кабальєро старої школи, що полюбляв одягатися так, як одягалися 

алькальди та батьки вітчизни, чиї статуї стоять на вході до Парку 

Цитаделі, й за найменшої нагоди вдавався до риторичних зворотів, які не 

давали пощади ані божественному, ані людському [Сафон 2009: 64].  

Іронічний опис персонажу ґрунтується на порівнянні та на 

перебільшенні. В перекладі відбулися синтаксичні трансформації: 

обставину способу дії como las esculturas de alcaldes y padres de la patria 

відтворено підрядним з’ясувальним реченням; а також замінено суб’єкт 

неозначено-особового речення que encontraba uno a las entradas del Parque de 

la Ciudadela. Відбулися також наступні лексичні заміни: descuido 

(необачність) – нагода, no perdonaban (не прощали) – не давали пощади, що 

надають висловлюванню більшого пафосу.  

 «напружена мова», наприклад:   

Sempere junior es simplemente un tanto tímido en presencia del género 

femenino, lo cual le honra. Es un ciudadano modelo que, pese a ser consciente 

del efecto persuasivo de su apostura y gallardía, ejerce autocontrol y ascetismo 

por respeto y devoción a la pureza sin mácula de la mujer barcelonesa. No me 

dirás que eso no le confiere un aura de nobleza y encanto que apela a tus 

instintos, el maternal y los periféricos [Zafón 2009: 349]. 
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 – Семпере-молодший просто занадто сором’язливий у своєму ставленні 

до жіночого племені, що тільки робить йому честь. Він зразковий 

громадянин, який, знаючи про той великий ефект, який справляє його 

статність та врода, здійснює над собою самоконтроль і поводиться 

аскетично, виховуючи в собі глибоку повагу до незаплямленої чистоти 

барселонської жінки. Ти не станеш заперечувати, що це створює навколо 

нього ауру шляхетності та чарівності, яка апелює до твоїх інстинктів і 

материнського, і периферійних [Сафон 2009: 295]. 

Вживання головним героєм пишномовної лексики, так званої 

«напруженої мови», тобто лексики, що містить смислові, емоційні, ідейно-

політичні конотації: «жіночий рід», «зразковий громадянин», «поводитися 

аскетично», «виховувати в собі глибоку повагу», «незаплямлена чистота», 

«барселонська жінка», «материнський інстинкт», яка не відповідає 

характеру зображуваного, створює іронічний ефект. «Еn presencia del género 

femenino» в перекладі відтворено у «своєму ставленні до жіночого племені». 

Заміна género (рід) femenino на жіноче плем’я робить переклад більш 

експресивним. Через норми вживання української мови словосполучення 

«ejerce autocontrol y ascetismo» було відтворено шляхом розширення 

вихідного тексту, за допомогою словосполучення «здійснює над собою 

самоконтроль і поводиться аскетично». 

До тонально-стилістичної моделі можна віднести модель створення 

іронії за принципом гіперболи, тобто коли висловлювання подається з 

підкресленим перебільшенням, наприклад: 

Ya me has oído. Sempere hijo me ha confesado que le tienes robado el 

sueño. Literalmente. No duerme, no come, no bebe, ni orinar puede el pobre de 

tanto pensar en ti todo el día. – Delira usted. – El que delira es el pobre Sempere. 

Tendrías que haberlo visto. He estado en un tris de pegarle un tiro para liberarle 

del dolor y la miseria que lo acongojan [Zafón 2009: 413]. – Те, що ти чула.  

Семпере-син признався мені, що ти приходиш у його сни. І не даєш йому 
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спати. У самому буквальному розумінні. Він не спить, не їсть, не п’є і навіть 

утратив здатність мочитися, бідолаха, так багато він думає про тебе 

протягом дня. – Ви марите. – Не я марю, а бідолашний Семпере. Ти 

придивилася б до нього пильніше. Я мало не вирішив пристрелити його, щоб 

звільнити від болю й туги, які опанували його [Сафон 2009: 350].  

Іронія в цьому висловлюванні виникає за рахунок перебільшення, а 

також на суперечливості між високим поняттям «кохання» та його грубим 

вираженням «здатність мочитися», що відтворено в українському перекладі. 

Перше речення відтворено за допомогою прийому цілісного перетворення, 

що у цьому контексті є синонімічним і повністю передає оригінал. У другому 

реченні відбулися зміни в синтаксичній структурі, оскільки обставина 

причини de tanto pensar en ti todo el dí відтворено підрядним реченням - так 

багато він думає про тебе протягом дня. Перекладач повністю змінив зміст 

речення tendrías que haberlo visto (ти б його бачила), вдавшись до вільного 

перекладу: ти придивилася б до нього пильніше. Саме речення не є 

інформаційно релевантним, тому його втрата в перекладі не змінює 

загальний смисл, однак в оригіналі це речення продовжує ряд іронічних 

висловлювань, тоді як у перекладі цей іронічний ланцюг коротший, і замість 

іронічного перебільшення маємо пораду. 

Принцип гіперболи для створення іронії зберігається в перекладі. 

Про таке використання слів з поетичним забарвленням по відношенню 

до тривіальних та вульгарних предметів для вираження іронії пише 

І.В. Арнольд, що на її думку вченої воно полягає в зміні оціночного 

компонента з позитивного на негативний  [Арнольд 2006: 128].  

Мова йде про взаємодію контексту зі стилістично забарвленою 

лексикою. Ефект від уживання такої лексики залежить від того, чи відповідає 

вона предмету оповіді, чи контрастує з темою. Невідповідність часто створює 

комічний або іронічний ефект. І.В. Арнольд розглядає такі випадки як 

різновид «обманутого очікування». Особливо, зазначає вчена, такі ефекти 
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виникають у разі використання розмовної та урочисто-піднесеної лексики.   

Ці стилістично забарвлені слова часто вживаються в описах, збільшуючи 

їхню точність та конкретність або створюючи метафоричність та образність, 

в характеристиках і портретах персонажів, в авторських коментарях і т.п. 

[Арнольд 2006: 363–364], тим самим передають іронічне ставлення автора до 

ситуації або до персонажів.  

 Тонально-стилістична модель відтворюється в перекладі у наступні 

способи: 

 буквальний переклад, інколи з незначними трансформаціями 

(наприклад за допомогою прийому генералізації); 

 посилення експресивності (переклад звучить більш пафосно), за 

рахунок використання лексичних замін високого регістру; 

 втрата іронії через застосування вільного перекладу.  

 

2.4.5. ПОЛІФОНІЧНА МОДЕЛЬ ІРОНІЇ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В 

ПЕРЕКЛАДІ 

 

За поліфонічною моделлю іронія у висловлюванні реалізується 

внаслідок накладання декількох «голосів» або «точок зору». Варто 

зазначити, що саме з цієї позиції, в межах теорії поліфонії, іронію розглядав 

Освальд Дюкро. За цим принципом іронія твориться в романі К.Х. Сели 

«Вулик». Іронія, створена за принципом поліфонії, використовується з метою 

дискредитації та насмішки. Так, іронія може створюватися навіть за 

наявності лише одного мовця – автора (на прикладі роману «Вулик»), 

який, з одного боку, виступає в ролі споглядача, тобто передає інформацію, 

описує, з другого боку – виражає думку персонажа (через невласне пряму 

мову), по-третє дає і свою власну оцінку, наприклад:  

El guardia del anís no era un dialéctico [Cela: 81]. – Поліцейський, що п’є 

ганусівку, не вміє діалектично мислити [Села 2011: 156]. 
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Автор у своєму коментарі насправді передає думку власника бару 

Селестино Ортіса щодо поліцейського, з чого і виникає іронія. Сам 

Селестино Ортіс, який «читає перед сном романси та квінтильї, а Ніцше 

залишає на день», вважає себе розумною людиною, тому і дає таку оцінку 

розумовим здібностям поліцейського. Переклад речення здійснено зі 

синтаксичними трансформаціями: означення del anís відтворено підрядним 

означальним реченням, що зумовлено узусом української мови ‒ що п’є 

ганусівку, складений іменний присудок no era un dialéctico, на який припадає 

фокус іронії, відтворено складеним дієслівним присудком не вміє 

діалектично мислити. Таким чином змін зазнала поверхнева синтаксична 

структура, тоді як глибинну відтворено повністю.    

Іронія за поліфонічної моделі звучить як імітація дискурсу, 

наприклад:  

Третя дочка, Есперанса… Її наречений, Агустин Родригес Сильва, 

старший за неї на п'ятнадцять років, він власник аптеки на вулиці Майор. 

Батько дівчини дуже задоволений; майбутній зять видається йому людиною 

успішною. Матір думає так само. – Мило «Ящірка», оте довоєнне, якого 

ніде немає, і взагалі все, що не попросиш, він мені приносить. Приятельки 

дивляться на неї з деякою заздрістю. Щаслива жінка! Мило «Ящірка» ‒ це 

вам не абищо [Села: 125]! 

Останньою фразою автор наче імітує подруг матері, з чого і виникає 

іронічний ефект. В українському варіанті додано фразу це вам не абищо, що 

підсилює іронію.  

В іронічному висловлюванні багатоголосся проявляється через 

використання таких маркерів, як пряма, непряма та невласне пряма мова, 

наприклад:  

Yo no quisiera equivocarme, pero a mí me da el olfato que su niño debe 

andar mezclado en todo esto. El hijo de doña Margot, que en paz descanse, era 

mariquita, ¿sabe usted? Andaba en muy malas compañías. Mi pobre marido 
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siempre lo decía: quien mal anda, mal acaba. El difunto marido de doña Juana, 

don Gonzalo Sisemón, había acabado sus días en un prostíbulo de tercera clase, 

una tarde que le falló el corazón [Cela: 332]. 

 – Не знаю достеменно, але нюхом чую, що тут не обійшлося без її синка. 

Син доньї Марго, царство їй небесне, педик, уявіть собі, і знався з поганою 

компанією. Мій бідолашний чоловік завжди казав: хто по похилості 

котиться, погано кінчить. Покійний чоловік доньї Хуани, дон Гонсало 

Сисемон, скінчив свої дні в третьорядному борделі, де помер від серцевого 

нападу [197]. 

За О.Дюкро, висловлювання відсилає до першої особи, суб’єкта 

висловлювання, в нашому прикладі до чоловіка, з думкою якого 

погоджується жінка. Авторський коментар, як третій голос, перетворює 

ситуацію на іронічну. Поліфонію збережено в перекладі. Слова чоловіка 

відтворено за допомогою українського виразу «котитися по похилості», 

що дозволяє передати іронію та смисл першотвору. 

Поліфонія як принцип творення іронії зберігається в перекладі.  

Поліфонічна модель творення іронії відтворюється у два способи:  

 відтворення іронії із застосуванням синтаксичних трансформацій та 

використання виразів-приказок у перекладі; 

 підсилення іронії в перекладі через застосування прийому додавання. 

 

2.4.6. ПЕРЕХРЕСНІ ВИПАДКИ ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЇ 

 

Як показав проаналізований матеріал, в одному висловлюванні іронія 

може виникати за різними принципами, тобто на поєднанні двох моделей:  

 порушення синтагматичного зв’язку та невідповідність оцінки автора 

до ситуації, тобто відбувається поєднання опозиційної та 

антифразисної моделей творення іронії, наприклад:  
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La mujer que me hablaba debía de rondar los sesenta años y vestía el 

uniforme nacional de la viuda devota. Un par de rulos asomaban bajo un pañuelo 

rosa que le cubría el pelo, y las pantuflas de boatiné iban a juego con unas medias 

color carne de media caña [Zafón 2013: 141].– Жінці, яка озвалася до мене, 

було десь шістдесят, і вдягнена вона була у специфічне вбрання всіх 

благочестивих удів. Пара бігуді стирчала з-під рожевого шалика, який 

вкривав її волосся; м'які кімнатні черевики пасували до панчіх тілесного 

кольору.  

В цьому прикладі, з одного боку, іронія спирається на невідповідність 

між описом вбрання жінки та коментарем головного героя, а з другого боку, 

на порушення синтагматичного зв’язку у коментарі головного героя 

«uniforme nacional de la viuda devota (національна уніформа набожних 

(благочестивих) удів)», де одними синтаксичними та функціональними 

зв’язками поєднуються непоєднувані компоненти. В перекладі 

словосполучення uniforme nacional було замінено на специфічне вбрання, що, 

на нашу думку, значно послаблює іронічний ефект. 

 невідповідність оцінки автора до ситуації та вираження автором думок 

персонажа, тобто відбувається поєднання антифразисної та 

поліфонійної моделей творення іронії (див. нижче приклад 2):   

Hasta el cuartito del fondo, la pareja fue abrazada del talle, como si estuvieran 

paseando por una avenida de acacias en flor. -¿Un cigarrillo? El rito es el mismo 

todas las noches, las palabras que se dicen, poco más o menos, también. La 

señorita Pirula tiene un instinto conservador muy perspicaz, probablemente hará 

carrera. Desde luego, por ahora no puede quejarse: Javier la tiene como una 

reina, la quiere, la respeta... [Cela: 83]. – До кімнати вони йдуть, обійнявши 

одне одного за стан, ніби прогулюючись алеєю, де цвітуть акації. – 

Сигарету? Щоночі той самий ритуал, майже ті самі слова. В синьйорити 

Пірули далекоглядна схильність до усталених взаємин, вона мабуть, 
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доможеться успіху. Звісно, поки що їй гріх нарікати: Хав’єр утримує її, як 

королеву, кохає, поважає [Села 2011: 159]. 

Такі слова як rito для опису дій юної повії та її клієнта, instinto 

conservador muy perspicaz, probablemente hará carrera, якими автор 

характеризує дівчину, та його оцінка самої ситуації, для якої він уживає 

невласне пряму мову персонажа ‒ Javier la tiene como una reina, la quiere, la 

respeta ‒ вирізняються своїм пафосом по відношенню до тривіальної 

ситуації, на чому і виникає іронічний ефект. Перекладач застосував вільний 

переклад, перетворивши instinto conservador muy perspicaz (дуже прониклий 

консервативний інстинкт) на далекоглядну схильність до усталених 

взаємин. Незважаючи на відсутність спільних компонентів, перекладачу 

вдалося передати іронічну тональність та як і в оригіналі підкреслити, так би 

мовити, «жіночу мудрість» дівчини. Probablemente hará carrera (ймовірно, 

вона зробить кар’єру) відтворено за допомогою прийому смислового 

розвитку ‒ вона мабуть, доможеться успіху. Невласне пряма мова 

персонажа не зазнала трансформацій у перекладі і була відтворена повністю).  

Отже, проаналізований матеріал довзволив виділити шість моделей 

творення іронії, кожна з яких функціонує в рамках певного контексту та має 

свої маркери, що вказують на іронію. Загалом принцип творення іронії 

зберігається в перекладі. Найбільш експресивною є іронія, що твориться за 

антитезисною та тонально-стилістично моделями. Буквальний переклад 

найбільше застосовується для відтворення антифразисної моделі іронії, це 

пояснюється тим, що фокус іронії найчастіше припадає на слова та 

словосполучення, в яких закладена оцінка, які можна перекласти за 

допомогою їхніх прямих відповідників. Посилення стилістичного ефекту 

відбувається у відтворенні тонально-стилістичної моделі, що досягається 

застосуванням лексичних замін в перекладі, які мають більше стилістичне 

забарвлення порівняно з оригіналом.  
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З огляду на складність та багатогранність поняття іронії, можна 

стверджувати, що в художньому тексті вищезазначені моделі творення іронії 

можуть перетинатися і накладатися одна на одну. Так, наприклад, 

контамінація різних стилістичних фігур, прийомів та засобів (метафори, 

порівняння, оксиморон, енантіосемія, евфемізми / дисфемізми, неологізми, 

повтори, тощо) в одному висловлюванні може одночасно створювати 

пафосний тон висловлювання, опозиції або різкі протиставлення у 

висловлюванні, порушувати синтагматичні зв’язки, на чому виникає 

іронічний ефект. Перехресні моделі іронії виникають на поєднанні двох 

принципів її творення: опозиційна + антифразисна моделі (порушення 

синтагматичного зв’язку і невідповідність авторської оцінки ситуації); 

поліфонічна + антифразисна моделі (поліфонія у висловлюванні і 

невідповідність авторської оцінки ситуації). 

 

 

НАЗВА МОДЕЛІ КОНТЕКСТ МАРКЕРИ ПРИЙОМИ 

ВІДТВОРЕННЯ 

Антифразисна  Макроконтекст слова або 

словосполучення, в 

яких, у буквальному 

сенсі, закладена 

позитивна оцінка; 

слова, що 

вживаються для 

вираження приязні, 

позитивного 

ставлення, схвалення 

Модель зберігається 

в перекладі. 
Контекстуальна 

заміна; лексична 

заміна; синонімічний 

переклад; прийом 

цілісного 

перетворення; зміна 

типу речення; 

додавання 

Антитезисна Експліцитний 

контекст 

оксюморон, зевгма 

Реалізується на 

протиставленні в 

межах одного 

висловлювання 

Якщо модель 

зберігається, то 

переклад 

відбувається з 

такими 

трансформаціями: 

лексична заміна; 

прийом модуляції. 

Модель може не 

зберігатися.  

Каламбурна Експліцитний 

контекст 

Каламбур Модель не 

зберігається в 

перекладі. 
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Тонально-

стилістична 

Експліцитний 

контекст, макро-, 

мегаконтекст 

Пафосний тон 

висловлювання; 

перебільшення; 

евфемізми, 

дисфемізми, 

поетизовані 

метафори, 

персоніфікація, 

порівняння, 

нагромадження в 

одному 

висловлюванні 

зазначених 

стилістичних 

прийомів та фігур 

Модель зберігається 

в перекладі. 

Розширення 

іронічного звороту або 

додавання, що як 

правило, пов’язане з 

нормами узусу в 

українській мові і веде 

до зміни синтаксичної 

структури; 

модуляція; 

синонімічний 

переклад; 

генералізація. 

 

 

Поліфонічна Експліцитний 

контекст, 

макроконтекст 

Пряма, непряма та 

невласне пряма мова. 
Модель зберігається 

в перекладі. 

Синтаксичні 

трансформації, що 

викликані нормами 

узусу в українській 

мові: відтворення 

означення підрядним 

означальним; 

складений іменний 

присудок – складений 

дієслівний присудок; 

модуляція. 

 

 

 Отже, проаналізований матеріал свідчить про те, що модель іронії, 

тобто принцип, за яким вона твориться, зберігається в перекладі. В більшості 

випадків допускається буквальний переклад. Через структурні відмінності 



139 

 

між двома мовами в перекладі можуть відбуватися синтаксичні 

трансформації, які ведуть до зміни поверхневої структури, а глибинна 

залишається без змін, що дозволяє пристосувати переклад до норм цільової 

мови та не впливає на смисл та експресивність висловлювання. Застосування 

синонімічного перекладу веде до втрати експресивності (тонально-

стилістична та антифразисна моделі), а в антифразисній моделі синонім не 

пасує за значенням у заданій ситуації, доречнішим було б застосування 

буквального перекладу. Перекладач також створює альтернативне іронічне 

висловлювання, що не суперечить загальній тональності та дозволяє 

пристосувати переклад до цільової мови. Для цього він застосовує прийоми 

цілісного перетворення, контекстуального перекладу, вільного 

перекладу або використовує українське прислів’я. Такий переклад не має 

спільних компонентів, але й не суперечить загальному смислу та іронічній 

тональності. Розширення іронічного звороту допомагає краще зрозуміти 

іронічну інтенцію розповідача, однак за антитезисної моделі застосування 

цього прийому веде до втрати експресивності іронії. Посилення 

експресивності відбувається через застосування лексичних замін, а саме 

використання в перекладі стилістично маркованих слів та словосполучень, 

зокрема це відбувається у відтворенні антифразисної та тонально-

стилістичної моделей.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Інтерпретація художньої іронії – складне завдання, яке з формальної 

точки зору вимагає від читача вміння розрізняти й утримувати у свідомості 

два значення: пряме та переносне.  

Коло засобів вираження іронії надзвичайно широке та охоплює різні 

рівні мови: лексико-стилістичний, синтагматичний, фразовий, синтаксичний 

та текстовий рівні. Мовні рівні, на яких зосереджуються засоби вираження 
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іронії, можуть не збігатися в перекладі, що зумовлено граматичними 

розбіжностями в мовах. Наприклад, використання означеного артикля перед 

власними іменами, як маркера іронії, на граматичному рівні в перекладі не 

відтворюється; неологізм, як маркер іронії на лексиксичному рівні, в 

перекладі відтворюється специфічним словосполученням, що стає маркером 

іронії на синтагматичному рівні.  

Різноманіття аспектів, що їх містить поняття іронії, вимагає 

комплексного підходу до її аналізу в художньому творі, оскільки воно 

передбачаються взаємодія та єдність усіх лінгвістичних та 

екстралінгвістичних чинників, які в інтерпретації іронії адресат виділяє 

паралельно. Межі лінгвістичного контексту, в яких реалізується іронія, 

охоплюють рівні мікроконтексту, макроконтексту, мегаконтексту, а також 

експліцитного, імпліцитного та вертикального контекстів. Усі ці контекстні 

системи так само взаємодіють і відтворюються в перекладі, окрім 

вертикального контексту. Оскільки когнітивна сфера іспанців відрізняється 

від когнітивної сфери українців, то при у випадку аналізу іронії, що 

спирається на інтертекстуальні посилання, тобто знання вертикального 

контексту, відбувається розрив контекстних систем оригіналу та перекладу. 

Важливу роль в інтерпретації іронії відіграє також паралінгвістичний 

контекст (жести та інтонація), який реалізується через авторські ремарки та 

опис, і який зберігається в перекладі.  

За способом функціонування в художньому тексті виділяють, 

різновиди та функції іронії, використання яких залежить від плану 

вираження. Авторська іронія є менш помітною в порівнянні з іронією 

персонажів, а її реалізація відбувається поступово на рівні всього сюжету.  

Під час аналізу творення іронії в романах К.Р. Сафона та К.Х. Сели 

було виділено п’ять моделей: антифразисна, антитезисна, каламбурна, 

тонально-стилістична та поліфонічна.  
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Для відтворення іронії, яка твориться за принципом «недоречного» 

пафосного тону, поетизованої манери оповіді та гіперболізації, що 

спирається у своєму вираженні на метафору, оксиморон та порівняння, а 

також контамінацію всіх цих фігур, в перекладі відбувається посилення 

стилістичного ефекту. 

Трапляються перехресні випадки, коли в межах одного висловлювання 

можна виділити декілька принципів творення іронії, наприклад: навмисне 

перебільшення і поєднання непоєднуваних елементів, коли авторський 

коментар суперечить діям персонажа і виступає як іронічний евфемізмом 

водночас. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЇ В УКРАЇНСЬКИХ 

ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНІВ К.Х. СЕЛИ ТА К.Р. САФОНА 

 

3.1. ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ОСНОВНИХ 

МАРКЕРІВ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ В РОМАНАХ К.Х. СЕЛИ ТА 

К.Р. САФОНА  

 

У своєму вираженні іронія може спиратися на метафору, фразеологізм, 

а також інтертекстуальні посилання. Хоча метафора, фразеологізм та 

інтертекстуальні посилання є доволі показовими з точки зору авторського 

стилю, однак якщо їх відтворення не забезпечує передачу іронічного ефекту 

або ускладнює розуміння висловлювання, перекладач замінює їх іншими 

стилістичними засобами.  

 

3.1.1. ІРОНІЧНА МЕТАФОРА ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ  

В ПЕРЕКЛАДІ З ІСПАНСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

Незважаючи на те, що метафора та іронія належать до основних тропів 

поетичного мовлення, остання як макрофігура може спиратися у своєму 

вираженні на метафору. Як зазначає В. Бут, за будь-якої метафори чи 

порівняння, як і будь-якої іронії, читач має відтворити невисказані значення 

через аналіз поверхневих структур висловлювання, які з тієї чи тієї причини 

не можуть сприйматися буквально. Не дивно, що деякі визначення іронії так 

само стосуються й метафори [Booth 2013: 22].  На думку М. Бідслі, іронія і 

метафора ‒ це ті засоби, завдяки яким досягається суперечливість у самому 

дискурсі (self-controverting) [Beardsley 1958: 138] Метафора передбачає 

додавання невиражених автором значень, а не їх вилучення. Іронічна 

метафора звучить нескладно, недоречно та суперечить контексту, що змушує 

читача відкинути її безпосереднє значення і намагатися розкрити намір 
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автора, проаналізувавши імпліцитні значення, які вводить метафора, 

наприклад:  

1.1. A pesar de los sinsabores motivados por mi conducta, Barrido y 

Escobillas habían encontrado en su corazón una perla de generosidad con la que 

limar y sedimentar una nueva alianza de amistad y provecho [Zafón 2009: 152]. 

– Попри прикрість, якої завдала їм моя поведінка, Баридо та Есковільяс 

зберегли у своєму серці перли великодушності й готові про все забути й 

укласти зі мною новий союз, на засадах дружби і взаємної вигоди [Сафон 

2009: 131]. 

Іронія виникає через піднесений тон висловлювання, який суперечить 

основному контексту. Піднесений тон досягається через уживання 

гіпербалізованої метафори una perla de generosidad. З одного боку, ця 

метафора вводить позитивне значення, з другого, вона суперечить контексту. 

В перекладі відбулася зміна числа іменника sinsabores (pl.) – прикрість 

(одн.), perla (sing.) – перли (мн.). В українській мові слово перли є прикладом 

енантіосемії, оскільки окрім свого буквального значення має ще дві 

конотації: позитивну та іронічну. Іменник generosidad (щедрість) відтворено 

синонімом вищого регістру великодушність. Відбулися також синтаксична 

перебудова (пасив - актив): motivados por mi conducta ‒ якої завдала їм моя 

поведінка, лексична заміна дієслівної форми habían encontrado (знайшли) на 

зберегли. В порівнянні з іспанською мовою вживання інфінітива в 

українській обмежене, тому перекладач змінив синтаксичну структуру, 

ввівши однорідні присудки та додавши словосполучення вони готові.  

Саме тому деякі вчені, зокрема Д.С. Мюкке [Muecke D.C 1970], 

наполягають на негативній природі іронії. На думку В.Бута, спочатку читач 

має сказати «ні» та розкрити справжній смисл абсурдного, на перший погляд, 

висловлювання.  

Метафора дозволяє створити іронічний образ, надати нарочито 

пафосної тональності висловлюванню. Проблема відтворення метафори не 
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стільки лінгвістична, скільки культурна та світоглядна, адже метафоричний 

образ – це, в першу чергу, відображення форм людської думки та моделей 

світосприйняття, оскільки метафора будується на асоціативних зв’язках. 

Деякі асоціативні зв’язки спираються на загальноприйняті уявлення про світ, 

тобто є спільними для всіх, тоді як інші сприймаються лише в певних 

культурах. Перекладач, чий культурний простір відрізняється від 

культурного простору автора, повинен пристосувати оригінал до картини 

світу читача. Важливість відтворення метафори зумовлена тим, що вона 

передає систему образів, манеру письма автора та тієї культури, до якої він 

належить. Відповідно, перекладач повинен володіти достатніми знаннями 

обох картин світу як в мові оригіналу, так і в мові перекладу. Н. Мандельбліт 

(1995) уважав, що головна причина труднощів перекладу полягає у 

невідповідності між «метафоричною проекцією (“metaphorical mapping 

system”)» у мові оригіналу та мові перекладу. Якщо дві мови використовують 

різні «метафоричні проекції» для вираження однакової ідеї, які відрізняються 

радше концептуальною, ніж лінгвістичною базою, тоді переклад включає не 

стільки процес перекодування з однієї мови на іншу, скільки з однієї картини 

світу на іншу. У випадку коли дві мови по-різному концептуалізують одні й 

ті ж самі фрагменти дійсності, перекладач повинен переключатися з однієї 

моделі мислення (оригіналу) на іншу (перекладу). Так, наприклад, в 

іспанській мові існує метафора pobre diablo (дослівно: бідний диявол), яку 

вживають по відношенню до людини, якій не щастить. Через відмінність між 

картинами світу іспанців та українців, в українському перекладі неможливо 

відтворити цю метафору дослівно; Дмитро Шовкун у перекладі роману «Ігри 

янгола» застосовує відповідник – бідолаха.  

Там, де метафора служить засобом вираження іронії, необхідно не 

лише передати образ та показати авторський стиль письма, але й адекватно 

відтворити іронічний ефект, адже саме з таким наміром метафору було вжито 

в оригіналі. Повне відтворення метафори, тобто її образу, функціонально-

стилістичної закріпленості та експресивного забарвлення, можливе за умови 
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збігу системи асоціацій [М. Блек 1990] та якщо переклад не викликає 

труднощів з огляду на структуру та норми мови перекладу.  

В проаналізованому матеріалі не було виявлено жодного прикладу 

розбіжності між метафоричними проекціями в іспанській та українській 

мовах, більшість трансформацій спричинені відмінністю між системами двох 

мов та нормами узусу.  

Визначено наступні шляхи відтворення іронічної метафори: 

1. Повне відтворення метафори в перекладі з незначними 

трансформаціями (наприклад, зміною числа іменника в метафорі (1.1.), 

використання синоніма для відтворенні метафори (1.2.); вилучення одного 

компонента з метафори (1.3.)), що зумовлено нормами української мови, 

наприклад: 

1.2. Le fascinaban los inventos extravagantes y los ingenios mecánicos, y 

pronto descubrí que llevaba a cabo autopsias en todo tipo de artilugios, desde 

gramófonos hasta máquinas de sumar, a fin de averiguar sus secretos [Zafón 

2013: 121]. – Він захоплювався незвичайними винаходами та механічними 

приладами, здійснював «розтини» різноманітних інструментів, починаючи 

від грамофону й закінчуючи лічильною машиною, щоб дізнатися, як вони 

працюють.  

Іронію виражено метафорами autopsias та averiguar sus secretos. 

Медичний термін грецького походження autopsias, паралельно з яким в 

іспанській мові вживається іспанський термін obducción, відтворено 

синонімом – українським відповідником терміном розтин, хоча в 

українській мові також уживається слово грецького походження автопсія.     

В перекладі збережено метафору, однак її відтворено синонімом. Безумовно, 

вживання слова розтин дозволяє передати іронію, проте переклад менш 

експресивний через опущення запозичення, яке завжди несе в собі 

підкреслену «вченість». Перекладач деметафоризував метафору averiguar 

sus secretos (розкрити секрети), відтворивши її описово – дізнатися, як вони 
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працюють, що позбавило переклад експресивності, закладеної в оригіналі, та 

призвело до втрати іронії.    

1.3. Fui un niño débil y enfermizo, propenso a fiebres e infecciones que me 

arrastraban al borde de la tumba pero que, a última hora, siempre se 

arrepentían y partían en busca de una presa de mayor altura [Zafón 2009: 50]. 

– Я був хлопчиком кволим і хворобливим, схильним хворіти на гарячку та 

підхоплювати всілякі інфекції, які майже затягували мене в могилу, але в 

останню мить завжди розкаювалися й ішли шукати собі якусь 

принаднішу жертву [Сафон 2009: 45].  

Іронія ґрунтується на моделі неможливості синтагматичного зв’язку: 

інфекції розкаювалися, що створено за принципом персоніфікації.                   

В перекладі цей принцип збережено. Для відтворення метафори було 

вилучено один компонент: arrastraban al borde de la tumba – затягували мене 

в могилу. Відтворення висловлювання відбулося за допомогою вживання 

дієслівних конструкцій: propenso a fiebres e infecciones (схильний до гарячки 

та інфекцій) ‒ схильним хворіти на гарячку та підхоплювати всілякі 

інфекції, зміни числа іменника fiebres – гарячка; presa de mayor altura (здобич 

більшого зросту) – відтворено синонімічно ‒ принадніша жертва.  

2. Реметафоризація, заміна однієї метафори іншою, передбачає збереження 

наміру автора використати метафоричну форму з заміною образу 

метафори, що веде до змін у синтаксичній структурі. Реметафоризація  

може відбуватися з застосуванням синонімічного перекладу та 

прийому модуляції (див. нижче 3.2.) Проаналізований матеріал 

засвідчив, що зі зміною образу можуть змінюватися              

функціонально-стилістична закріпленість та експресивне 

забарвлення метафори, наприклад: 

 Pronto la dirección decidió que mi fulgurante carrera tenría periodicidad 

semanal, siempre y cuando siguiera desempeñando puntualmente mis labores en 

la redacción por el mismo precio [Zafón 2009: 19]. – Але незабаром керівництво 
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газети вирішило давати дозвіл на щотижневу публікацію шедеврів мого 

творчого натхнення лише в тому разі, якщо я сумлінно виконуватиму свої 

повсякденні обов’язки  в редакції газети за ту саму платню [Сафон 2009: 18].  

Іронія спирається на гіперболізовану метафору. Перекладач зберіг 

принцип метафоризації у відтворенні іронії, однак повністю змінив 

метафору (fulgurante carrera – блискавична кар’єра) на шедеври мого 

творчого натхнення, що призвело до зміни синтаксичної структури речення.  

Через уживання герундія в оригіналі підрядне умови в перекладі відтворено 

означено-особовим реченням, що зумовлюється нормами української мови. 

Варто зазначити, що в переклад експресивніший за оригінал і звучить 

більш «пафосно».  

3. Деметафоризація полягає в опущенні метафори. 

3.1. Деметафоризація застосовується, якщо її зміст незрозумілий у мові 

перекладу, якщо її форма значно обтяжує висловлювання в мові 

перекладу або є неприйнятною з точки зору норм слововжитку мови 

перекладу, якщо відтворення метафори не передає іронію, яку вона 

виражає в оригіналі. У цьому випадку перекладач удається до цілісної 

трансформації метафори, намагається перефразувати її, 

пристосувавши до слововжитку в українській мові, наприклад:        

Mientras esperaba me entretuve examinando el emporio familiar de la 

ingrata heredera Isabella, que en su infinita inocencia había renegado de las 

mieles del comercio para postrarse a las miserias de la literatura [Zafón 2009: 

271]. – Чекаючи, я розважав себе тим, що роздивлявся родинний заклад 

невдячної спадкоємиці Ізабелли, яка у своїй незбагненній невинності захотіла 

поміняти розкішне життя в царстві комерції на злиденне животіння 

літератора [Сафон 2009: 229].  

Іронія ґрунтується на недоречному пафосному тоні, адже йдеться про 

невелику крамничку. Emporio позначає великий торговельний заклад, в 

оригіналі вжито іронічно, в перекладі відтворено як «заклад», що не 
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відтворює в повній мірі обсяг поняття, закладеного в оригіналі. Дослівний 

переклад метафори postrarse a las miserias de la literatura (дослівно: 

принижуватися (бідувати) в злиднях літератури) неприйнятний із точки 

зору узусу української мови, що зумовило перекладача вдатися до цілісної 

трансформації метафори, тобто її перефразування на - злиденне 

животіння літератора. Перекладач зумів зберегти функціональну 

спрямованість, пафосну тональність та іронію в перекладі. 

Деметафоризація відбувається навіть тоді, коли є змога повністю 

зберегти метафору в перекладі. В такому випадку застосовуються 

синонімічний переклад (3.2.), описовий  переклад (див. вище 1.2. та 3.3.), 

наприклад: 

3.2. La madre naturaleza no tenía pudor en deleitarme con su extenso código 

penal de gérmenes y miserias, pero nunca encontró el modo de aplicarme del todo 

la ley de la gravedad [Zafón 2009: 50]. – Мати-природа не знала сорому, 

обдаровуючи мене всім тим розмаїттям хвороб і нещасть, але так ніколи й 

не зібралася застосувати до мене закон земного тяжіння в усій його повноті 

[Сафон 2009: 45]. 

Іронія ґрунтується на моделі неможливості синтагматичного зв’язку: 

мати-природа не знала сорому, що створено за принципом персоніфікації. 

Розуміння іронії відбувається на аксіологічному рівні, оскільки поняття 

мати-природа у нашому уявленні уособлює щось ідеальне, беззаперечне, що 

вимагає поваги, що можна віднести до архетипів, і що у вживанні зі 

словосполученням не знати сорому створює іронічний ефект. У перекладі 

відбулися наступні трансформації: дієслово deleitar (радувати) замінено на 

обдаровувати; метафору código penal de gérmenes y miserias (карний кодекс 

мікробів та нещасть) було відтворено синонімічно ‒ розмаїття хвороб та 

нещасть, що спричинило втрату образності в перекладі; nunca encontró el 

modo (так ніколи і не знайшла спосіб) відтворено за допомогою прийому 

модуляції (причина ‒ наслідок) ніколи не зібралася.  
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3.3. No dudé que la formidable instalación eléctrica de mi casa debía de 

haber sido de las primeras en sucumbir [Zafón: 136]. – Я не мав найменшого 

сумніву, що неймовірна система електричного освітлення, якою був 

обладнаний мій будинок, вийшла з ладу однією з перших [117].  

Перед нами приклад, в якому іронія твориться за моделлю 

невідповідності модусу та диктуму, що спирається на протиставлення. Іронія 

виражена у фразі «formidable instalación eléctrica debía de haber sido de las 

primeras en sucumbir». Незважаючи на те, що з попереднього контексту читач 

знає, що у головного героя погана електрична провідня, це зрозуміло і з 

самого висловлювання, адже герой стверджує, що не сумнівався, що його 

система освітлення не витримає погодних умов. Метафору debía de haber sido 

de las primeras en sucumbir (повинна була б здатися (відступити) першою) в 

перекладі було відтворено описово за допомогою кліше вийти з ладу.  

Отже, метафора, як засіб реалізації іронії, використовується в різних 

іронічних моделях, зокрема у тонально-стилістичній, для створення 

пафосного тону та перебільшення у висловлюванні. Проаналізований 

матеріал дозволив визначити такі шляхи відтворення іронічної метафори:  

 повне відтворення метафори в перекладі з незначними 

трансформаціями (наприклад: зміною числа іменника в метафорі, 

синонімічним перекладом, вилученням одного компонента), що 

зумовлено нормами української мови; 

 реметафоризація, що супроводжується такими трансформаціями, 

як: зміна синтаксичної структури висловлювання, прийом 

модуляції, що зумовлено нормами узусу української мови; 

 реметафоризація зі зміною функціонально-стилістичної 

закріпленості в перекладі, що відбувається із застосуванням 

прийому цілісного перетворення метафори, коли це спричинено 

суб’єктивним баченням перекладача,  



150 

 

 деметафоризація відбувається через застосування синонімічного 

перекладу, а також прийому цілісної трансформації метафори. 

 Відтворення метафори за допомогою кліше. 

 

3.1.2. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ 

ІРОНІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ 

ПЕРЕКЛАДІ 

Під фразеологізмами ми розуміємо широке коло одиниць: як 

ідіоматику, так і фразеологізми прислівникового типу, крилаті вирази, 

афоризми, сентенції, образні (метафоричні) одиниці, необразні 

словосполучення, а також випадки стійких словосполучень. Як зазначає 

Я.І. Рецкер, перекладач має вміти самостійно розбиратися в основних 

питаннях теорії фразеології, вміти виділяти фразеологічні одиниці, 

розкривати їхнє значення і передавати їхні експресивно-стилістичні функції в 

перекладі [Рецкер 1974: с. 145].  

Труднощі виникають як на етапі розпізнання, так і на етапі сприйняття 

фразеологічної одиниці. Навіть за наявності рівноцінного фразеологічного 

відповідника, доводиться шукати інші шляхи перекладу, оскільки 

словниковий еквівалент може не відповідати для конкретному текстові.  

Прийнято розрізняти два варіанти перекладу фразеологізмів: 

1. Фразеологічний переклад, тобто відтворення фразеологізму 

фразеологізмом, у межах якого розрізняють: 

1.1. фразеологічний еквівалент; 

1.2. неповний фразеологічний еквівалент; 

1.3. відносний фразеологічний еквівалент; 

1.4. індивідуальний еквівалент; 

1.5. калькування. 



151 

 

2. Нефразеологічний переклад, тобто використання інших засобів [Влахов, 

Флорин 1980: 250].  

Зупинімося детальніше на кожному із зазначених способів відтворення. 

Фразеологічний переклад передбачає використання в тексті 

перекладу усталених зворотів різного ступеня близькості – від повного і 

абсолютного (який збігається за всіма показниками) еквівалента до 

приблизного фразеологічного відповідника. Фразеологічний еквівалент – це 

фразеологізм мови перекладу, який рівноцінний оригіналові за всіма 

показниками. Як правило, незалежно від контексту він повинен мати те ж 

денотативне та конотативне значення, тобто повністю збігатися за змістом, 

стилем, експресивно-емоційним забарвленням, мати однаковий 

компонентний склад, а також володіти однаковим рядом лексико-

граматичних показників: сполучуваність, приналежність до однієї 

граматичної категорії, вживання, використання у вербальному контексті, 

відсутність національного колориту та інше, наприклад: dar calabazo – дати 

гарбуза, що як в іспанській, так і в українській мові вживається в значенні 

«відмовити». 

В проаналізованому матеріалі, серед прикладів, де іронія твориться за 

рахунок уживання ідіом, було виявлено два приклади відтворення 

фразеологічним еквівалентом, розгляньмо їх детальніше: 

1. Así que, concluyendo, porque es Navidad, y para que su amigo se calle de 

una puñetera vez, le ofrezco debutar como los héroes: contra viento y 

marea [Zafón 2009: 13].  – А тому, з нагоди Різдва і для того, щоб ваш 

друг нарешті стулив рота й дав мені спокій, я пропоную вам 

дебютувати, як дебютують герої: проти вітру і хвиль [Сафон 2009: 

12].  

Іронія реалізується шляхом уживання сталого виразу  (debutar como los 

héroes: contra viento y marea – дебютувати як герої: проти вітру і хвиль), що 

суперечить референту, оскільки прирівнювання ситуації до рівня героїчної 
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перебільшено. Сталий вираз debutar como los héroes: contra viento y marea в 

перекладі було відтворено точно, з повтором слова  дебютувати.  

2. Hemos tenido un chivatazo y han ido a recoger a un viejo conocido al 

Pueblo Seco que probablemente precisaba de cierta persuasión para. – 

Pobre diablo [Zafón: 217]. –Ми одержали донос, і вони поїхали 

зустрітися з одним нашим давнім знайомим у Пуебло Секо. Йому 

треба трохи освіжити пам'ять. – Бідолаха. [185].  

Фразеологізм refrescar la memoria в устах комісара поліції вжито 

іронічно, цей евфемізм насправді означає ‘побити, пригрозити’ та інше.          

В перекладі йому відповідає абсолютний фразеологічний еквівалент 

освіжити пам'ять. 

Неповним фразеологічним еквівалентом називають таку 

фразеологічну одиницю перекладу, котра збігається з оригіналом не в усіх 

значеннях.  

Відносний фразеологічний еквівалент поступається абсолютному 

лише у тому, що відрізняється від оригіналу за якимсь із показників: 

синонімічні компоненти, незначна зміна форми, зміна синтаксичної 

побудови, сполучуваності. Відносний фразеологічний еквівалент може 

відрізнятися за компонентним складом та лексико-семантичним змістом 

окремих компонентів. Наприклад: показати спину – dar/ volver la(s) 

espalda(s), ‒ замість показати в іспанській мові вживається дієслово дати 

(dar) або повернути (volver).     

До фразеологічного прийому вчені відносять і так званий 

«індивідуальний» еквівалент. Якщо перекладач не може знайти повного 

відповідника в цільовій мові, інколи йому доводиться вигадувати свій 

власний варіант, що максимально нагадуватиме оригінал. Для створення 

свого фразеологізму, перекладач має спиратися на наявні в мові перекладу 

фразеологічні засоби та моделі. Близьким до цього може бути пристосування 
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до контексту вже наявного фразеологізму шляхом зміни його структури, 

додавання нових компонентів.  

Калькуванню або дослівному перекладу віддають перевагу, коли 

інші прийоми не передають в повною мірою семантико-стилістичне та 

експресивно-емоційне значення фразеологізму першотвору, образність якого, 

з тих чи тих причин, бажано донести до читача. Калькування можливе за 

умови, якщо дослівний переклад не в змозі донести до читача істинний зміст 

фразеологізму (а не його окремих компонентів). Калькувати можна 

фразеологізми, що мають достатню метафоричність, прислів’я, а також 

усталені порівняння, за умови, що іноземний читач правильно їх сприйме.  

Нефразеологічний переклад передає фразеологічну одиницю за 

допомогою лексичних, а не фразеологічних засобів мови перекладу. Його 

застосовують, переконавшись, що жоден із фразеологічних еквівалентів чи 

аналогів застосувати не можна. Такий переклад завжди передбачає певні 

втрати (образність, експресивність, відтінки значень та інше), тому до нього 

вдаються лише в окремих випадках. До нефразеологічного перекладу 

відносять суто лексичний переклад, калькування та описовий переклад 

[Влахов, Флорин 1980: 255].  

Незважаючи на прийняті способи відтворення ідіоматичних виразів 

(зазначених вище), в проаналізованому матеріалі було виділено три способи 

відтворення іронічних фразеологізмів: 

1) абсолютний фразеологічний еквівалент (див. вище приклади 1 і 2); 

2) суто лексичний переклад; 

3) описовий переклад. 

Суто лексичний переклад застосовують тоді, коли в оригіналі поняття 

виражене фразеологізмом, а в перекладі – одним словом, наприклад: pegar 

fuego – підпалити. Як правило, такі фразеологізми позбавлені експресії та 

метафоричності, що дозволяє відтворити їх шляхом лексичної заміни, хоча 

контекст може вимагати й іншого перекладу, наприклад: пустити червоного 
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півня. Суто лексичний переклад передбачає передачу значення одним словом 

(див. нижче приклад 3) або словосполученням (див. нижче приклад 4). 

Розгляньмо детальніше приклади 3 та 4: 

3. Cortejar o, en lenguaje científico, pelar la pava [Zafón 2009: 407]. – Пора 

почати залицятися або, як то кажуть, женихатися [Сафон 2009: 

344].  

Іронія випливає з репліки персонажа, ґрунтується на невідповідності 

між диктумом (pelar la pava) та модусом (en lenguaje científico). Переклад 

менш іронічний за оригінал, оскільки в перекладі втрачено цю опозицію: 

lenguaje científicо (по-науковому) відтворено через як то кажуть, що одразу 

відсилає до розмовного стилю, який є протилежним до науковому.                  

В оригіналі вжито фразеологізм  pelar la pava (дослівно: обскубувати 

індичку), хоча в українській мові відсутній повний еквівалент, проте існують 

інші усталені звороти, до яких можна було б удатися в перекладі (підбивати 

клина або клинці, топтати стежку, смалити халявці). Перекладач 

застосував суто лексичний переклад для відтворення фразеологізму, 

вживши слово розмовного стилю «женихатися». 

4. Desde entonces, para Elvirita todo fue rodar y coser y cantar, digámoslo así 

[Cela, 19]. – Відтоді почалося в Ельвірити, так би мовити, «легке» 

життя [Села 2011: 35].  

В іспанській мові фразеологізм rodar y coser y cantar має значення 

легко, у наведеному прикладі його вжито іронічно. Перекладач відтворив 

фразеологізм за допомогою словосполучення «легке» життя та лапок, що є 

одним із найпоширеніших засобів вираження іронії в іспанській та 

українській мовах. Таким чином, перекладач уникнув втрати іронії, 

застосувавши інший засіб її вираження (лапки).  

Описовий переклад зводиться до відтворення не самого 

фразеологізму, а його тлумачення. Тут ідеться про низку засобів перекладу – 

тлумачення, порівняння, пояснення, опис – все те, що максимально чітко та в 
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короткій формі передає зміст фразеологічної одиниці. Розгляньмо приклади 5 

і 6: 

5. El sufrido lector que debía patinar sobre sus páginas se las veía y se las 

deseaba para no caer en un estado de coma inducido por el aburrimiento a 

cada punto y aparte [Zafón 2009: 280]. – Нещасний читач, якому 

доводилося мандрувати по сторінках їхніх творів, мусив докладати 

нелюдських зусиль, щоб не провалитися в кому, спричинену нудьгою, 

якою були щедро просякнуті кожна фраза і кожне слово [Сафон 2009: 

237].  

У висловлюванні йдеться про релігійні тексти. Перебільшення щодо 

вражень, які вони викликають, вказує на іронічний тон. Зворот verselas y 

deserselas, що означає бути складним або викликати труднощі у досягненні 

чогось, у перекладі відтворено описово мусив докладати зусиль із 

додаванням епітета нелюдських, що посилює стилістичний ефект. Дієслово 

patinar (ковзати) замінено дієсловом  мандрувати.  

6. El poeta de la vecindad es un jovencito melenudo, pálido, que está siempre 

evadido, sin darse cuenta de nada, para que no se le escape la inspiración, 

que es algo así como una mariposita ciega y sorda pero llena de luz, una 

mariposita que vuela al buen tuntún, a veces dándose contra las paredes, a 

veces más alta que las estrellas. El poeta de la vecindad tiene dos rosetones 

en las mejillas. El poeta de la vecindad, en algunas ocasiones, cuando está 

en vena, se desmaya en los Cafés y tienen que llevarlo al retrete, a que se 

despeje un poco con el olor a desinfectante, que duerme en su jaulita de 

alambre, como un grillo [Cela: 104]. – Юний поет  – патлатий і блідий, 

завжди якийсь відчужений, відсторонений від усього, щоб не 

проґавити натхнення, схоже на сліпого та глухого, але сповненого 

світла метелика, що летить собі навмання, часом б’ючись об стіни, а 

іноді підносячись вище зір. У юного поета на щоках пломеніють дві 

рожеві плямки. Інколи, в хвилини окрилення, юний поет непритомніє 
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в якійсь кав’ярні, й тоді його тягнуть до вбиральні, щоб він прийшов 

до тями від запаху дезінфекційної таблетки, що спить у своїй 

дротяній клітинці, наче цвіркунець [Села 2011: 200].  

Іронія реалізується в уживанні автором звороту cuando está en vena, 

який означає мати натхнення для написання віршів або виконання якоїсь 

справи. Стосовно стану персонажа звучить як евфемізм, оскільки йдеться не 

про натхнення, а про втрату свідомості через погане самопочуття, 

спричинене сухотами. Фразеологізм estar en vena, в перекладі відтворено 

описово – в хвилини окрилення; такий переклад передає зміст, закладений в 

оригіналі, та забезпечує належний іронічний ефект. 

Проаналізований матеріал дозволив виділити три способи перекладу 

іронічних фразеологізмів: абсолютний фразеологічний еквівалент, суто 

лексичний переклад та описовий переклад. Більшості фразеологізмів в 

українській мові відповідають відносні фразеологічні еквіваленти, однакові 

за змістом, але відмінні за компонентним складом. Такі еквіваленти можуть 

бути надто маркованими та відрізнятися за своєю образністю, саме тому вони 

не надаються для перекладу. Саме тому перекладач відтворював 

фразеологізм суто лексичним перекладом, тобто передавав зміст одним 

словом, та описово, при цьому, в перекладі втрата фразеологізму не 

призводила до втрати іронії.  

 

3.1.3. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ПОСИЛАННЯ ЯК МАРКЕР ІРОНІЇ  ТА ЇХ 

ВІДТВОРЕННЯ  В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ. 

 

На думку К.Н. Шиліхіної, повторне використання «чужих слів», але в 

новому контексті, показує, наскільки гнучким може виявитися знак, 

принаймні його смислова складова [Шилихина 2008: 153]. 

Інтертекстуальність створює специфічні відношення між двома текстами: з 

одного боку, вона відсилає до першоджерела, з другого ‒ набуває нового 
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смислу та виконує іншу функцію в новому тексті. Іронія, виражена 

інтертекстуально, ускладнює її інтерпретацію та відтворення в перекладі. Під 

час аналізу вихідного тексту перекладач повинен зрозуміти, що використано 

посилання на інший текст, а це вимагає від нього високого ступеня 

обізнаності, а також визначити, чи говорить про щось це посилання читачеві 

цільовою мовою, і на стадії формулювання віднайти прийнятний варіант 

перекладу. 

Коли інтертекстуальні посилання відомі українському читачеві, 

переклад відбувається: 

 за допомогою використання українського відповідника (приклад 

1); 

 за допомогою прийому цілісного перетворення, що 

супроводжується вилученням окремих компонентів, незважаючи 

на те, що вихідний текст можна повністю відтворити в перекладі 

(приклад 2): 

1. Aquí estuvo en una casa de la calle de la Madera, bajando, a la izquierda, 

que le llamaban la Sociedad de las Naciones porque había muchas 

extranjeras: francesas, polacas, italianas, una rusa, alguna portuguesa 

morena y bigotuda, pero sobre todo francesas, muchas francesas; fuertes 

alsacianas con aire de vaqueras, honestas normandas que se echaron a la 

vida para ahorrar para el traje de novia, enfermizas parisinas -algunas con 

un pasado esplendoroso- que despreciaban profundamente al chófer, al 

comerciante que sacaba sus buenas siete pesetas del bolsillo [Cela: 121]. – 

Тут влаштувалася в будинку розпусти на вулиці Мадера – з лівого боку, 

якщо йти знизу, ‒ прозваному «Лігою націй», бо там було чимало 

іноземок – француженки, польки, італійки, одна росіянка, кілька 

смаглявих вусатих португалок, але найбільше було француженок: 

кремезні, схожі на черниць ельзаски; поважні нормандки, які 

пустилися берега, щоб збити грошенят на весільне вбрання; хирляві 
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парижанки – деякі з блискучим минулим, котрі глибоко зневажали 

шофера чи комерсанта, який віддавав їм свої чесно зароблені сім пезет 

[Села 2011: 234].  

В цьому прикладі іронія виникає внаслідок переносу назви 

міжнародної установи на будинок розпусти, де серед повій було багато 

іноземок. Така метафора розкриває справжнє ставлення автора до 

міжнародної організації та її бездіяльність у запобіганні конфлікту в роки 

громадянської війни в Іспанії. Іронія цього висловлювання стає зрозумілою 

лише за наявності екстралінгвістичних знань із теми, що, однак, не вимагає 

надзвичайного рівня обізнаності. Оскільки йдеться про міжнародну 

міждержавну організацію, то в перекладі вжито її усталений відповідник в 

українській мові – «Ліга націй».   

2. La sala de aquelares – explicó don Basilio – Aquí se reúnen los redactores 

jefe con el director adjunto, que es un servidor, y el director y, como buenos 

caballeros de la mesa redonda, damos con el santo grial todos los días a las 

siete de la tarde  [Zafón 2009: 383]. – Це зала шабашів, ‒ пояснив мені 

дон Басиліо. – Тут щодня о сьомій вечора збираються головний 

редактор, заступник головного редактора та директор видавництва, 

як колись збиралися за круглим столом добрі лицарі короля Артура 

[Сафон 2009: 323].  

Іронія базується на перебільшенні, через порівняння засідання 

керівництва газети з шабашем. Слід зазначити, що незважаючи на те, що 

інтертекстуальність, посилання на бретонський епос, не становила труднощів 

для перекладача, вона зазнала змін у перекладі, тобто перекладач удався до 

цілісного перетворення цього фрагмента, вилучивши елемент, пов’язаний 

із «Золотим Граалем», та додавши постать короля Артура, в результаті como 

buenos caballeros de la mesa redonda, damos con el santo grial todos los días a 

las siete de la tarde  («як лицарі круглого столу, шукаємо святий грааль щодня 
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о сьомій вечора») відтворено як як колись збиралися за круглим столом добрі 

лицарі короля Артура, а обставину часу перенесено на початок речення.  

Коли інтертекстуальні посилання невідомі українському читачеві, 

переклад відбувається за допомогою: 

 прийому генералізації (приклад 3); 

 відтворення фразеологізмом із подібним смислом (приклад 4): 

3. ¿Se está documentando para una nueva versión del Jesusito de mi vida? – 

No. Planeo una versión novelada de las aventuras de la monja alférez. 

[Zafón 2009: 279]. – Ви хочете створити нову версію дитячої молитви 

«Ісусик мого життя»? – Ні. Я планую написати новий цикл романів 

про пригоди такої собі черниці. [Сафон 2009: 236].  

В оригіналі міститься алюзія la monja alférez, яка вказує на 

напівлегендарну постать ХVII ст. Каталіну Ерасо, відому як                   

жінка-конкістадор. Однак пересічному українському читачеві це ім’я ні про 

що не говорить, а калька монахиня-прапорщик ще більше обтяжить переклад 

та створить недоречний комізм, тому перекладач відтворив це посилання за 

допомогою прийому генералізації ‒ така собі черниця. 

4. La novia de don Ricardo Sorbedo era una golfita hambrienta, sentimental y 

un poco repipia, que se llamaba Maribel Pérez. Cuando don Ricardo 

Sorbedo se quejaba de lo mal que se estaba poniendo todo, la Maribel 

procuraba consolarlo con filosofías. – No te apures – decía la novia –, el 

alcalde de Cork tardó más de un mes en palmarla [Cela: 104]. – 

Подружкою дона Рікардо Сорбедо була завжди голодна, 

сентиментальна й балакуча повія на ім’я Марібель Перес. Коли дон 

Рікардо Сорбедо скаржився на загальний занепад, Марібель 

намагалася втішити його філософськими сентенціями. – Не 

турбуйся, – казала вона, – доки бабуся спече книша, у дідуся 

відлетить душа [Села 2011: 204].  
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Слова персонажа el alcalde de Cork tardó más de un mes en palmarla 

відтворено за допомогою приказки, що частково передає ідею оригіналу.       

В оригіналі йдеться про мера ірландського міста Корк Джосефа Максвіні, 

який потрапив до англійської в’язниці за підбурювання до заколоту, де він на 

знак протесту голодував 74 дні, від чого й помер. Його смерть привернула 

увагу світу до ірландської боротьби ірландців. Розуміння репліки персонажа 

вимагає від українського читача обізнаності з теми. Оскільки така інформація 

невідома для більшості українських читачів, а іронія, як задум автора, 

важливіша, ніж змістове навантаження цієї репліки, перекладач забезпечив 

відтворення іронічного ефекту та змісту оригіналу за допомогою 

фразеологізму, який передає основну ідею слів персонажу.  

При відтворенні інтерконтекстуальної іронії може відбуватися підміна 

одного посилання іншим, наприклад: 

Libertad, igualdad y fraternidad. – Vigile con lo de la fraternidad. Pero no 

más mando y ordeno, ni más numeritos a lo mister Rochester. – Lo que usted diga, 

miss Eyre. – Y no se haga ilusiones, porque no me voy a casar con usted aunque 

se quede ciego [Zafón 2009: 343].  Свобода, рівність і братерство. – Як буде з 

братерством, не знаю. Але, щоб я не чула жодних категоричних наказів і не 

бачила більше номерів у стилі містера Рочестера. – Слухаюсь і підкоряюсь, 

міс Джейн Ейр. – І не плекайте ілюзій, бо я не вийду за вас заміж, навіть 

якби ви осліпли [Сафон 2009: 290]. 

Посилання головних героїв на роман Шарлотти Бронте у своєму діалозі 

свідчить про його іронічний характер. В українській мові є можливість 

дослівного відтворення першої та другої виділених реплік, проте перекладач 

відтворив їх словами Джина з казки про Аладіна ‒ «слухаюсь та підкоряюсь», 

які в цьому контексті за смислом та іронічною тональністю наближені до 

оригіналу, однак все ж не у повною мірою передають смисл першотвору.        

В перекладі друга репліка, хоча в певному розумінні є синонімічна щодо 

оригіналу, втім є набагато експресивнішою порівняно з першотвором. 
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Як показав текстовий аналіз, якщо інтертекстуальні посилання невідомі 

українським читачам, а їх пряме відтворення лише ускладнює розуміння 

перекладу та сприйняття іронії, то перекладач намагається пристосувати 

переклад до культурного рівня пересічного українця, застосовуючи прийом 

цілісного перетворення та генералізації.  

 

3.2. СТРАТЕГІЇ ТА ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ІРОНІЇ В УКРАЇНСЬКИХ 

ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНІВ К.Х. СЕЛИ ТА К.Р. САФОНА 

 

Проаналізований матеріал дозволив нам визначити дві основні стратегії 

відтворення іронії в художньому тексті, які насамперед спираються на ту 

думку, що іронія – це ключовий елемент постмодерністського роману, що 

визначає його основну тональність, і тому має бути обов’язково збереженою 

в перекладі.  

Отже, було виділено такі стратегії відтворення іронії: 

1) буквальне відтворення іронії з незначними трансформаціями, 

тобто збереження поверхневої структури оригіналу, якщо це дозволяє в 

повною мірою передати іронічний ефект, закладений у висловлюванні; 

2) адаптація в перекладі, що допускає зміну поверхневої структури 

оригіналу, однак збереження самої суті іронії, її передача іншими засобами, 

тобто адаптація до цільової мови оригінального іронічного висловлювання, 

навіть зі зміною специфічного значення.   

Варто зазначити, що в межах кожної із стратегій використовуються 

свої перекладацькі прийоми та трансформації для відтворення іронії, нижче 

ми розглянемо їх детальніше. 

Частково ці шляхи відтворення іронії ми виявили в нашому 

дослідженні, їх можна звести до наступних способів: 
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1) Буквальний переклад або відтворення іронії з незначними 

трансформаціями. Варто зазначити, що буквальний переклад, як правило, 

застосовується для відтворенні іронії, що твориться за принципом 

антифразису (див. Антифразисна модель творення іронії), де основним 

засобом вираження іронії є слова, в значенні яких є оцінний компонент. 

Зазвичай так відтворюються: 

а) похвала / похвала з тим, щоб осудити; 

б) внутрішня суперечність; 

в) комплімент із прихованим осудом; 

г) помилкове міркування. 

До незначних трансформацій у таких випадках відтворення іронії ми 

віднесли застосування замін, а також прийому генералізації. Застосування 

генералізації у відтворенні іронії часто має факультативний характер, тобто у 

деяких випадках замість повного відповідника перекладач приймає рішення 

на користь узагальнення, що веде до незначних втрат у перекладі, однак не 

заважає передачі іронії. Заміни використовують у відтворенні слів і реалій, 

збереження яких заважає сприйняттю іронії, або з метою зосередити увагу 

читача саме на іронічності висловлювання, а не на його окремих 

семантичних компонентах. 

Лексична заміна застосовується для відтворення культурної реалії, 

що є одним із елементів іронії, наприклад: 

Doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen amadeo de plata por nada de 

este mundo. Ni con primavera ni sin ella. A doña Rosa lo que le gusta es arrastrar 

sus arrobas, sin más ni más, por entre las mesas [Cela 18]. – Донья Роса ніколи 

не випустить із рук срібляка ні за які принади світу. Ні навесні., ні будь-коли. 

Найбільша втіха для доньї Роси – це тягати туди-сюди поміж столиками 

свої кілограми [Села: 14].  

Манера, в якій автор описує персонажа донью Росу, іронічна; ця іронія 

експліцитна. Ключовими елементами іронії є культурні реалії amadeo de plata 
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(срібний амадео) – срібна монета в п’ять песет із зображенням бюста короля 

Амадео, та arrobas (арроба) – іберійська міра ваги, залежно від міста  

дорівнює 11,5 кг або 12,5 кг, яка до того ж є метонімією. В перекладі ці 

реалії відтворені за допомогою прийому генералізації – срібляки – та 

лексичної заміни – кілограми, що дозволило зберегти метонімію в 

перекладі. Застосування цих трансформацій дозволяє передати 

функціональну спрямованість оригіналу, не ускладнюючи при цьому 

сприйняття тексту. 

Коли варіанті відповідники не в змозі розкрити зміст оригіналу, 

перекладач використовує такі відповідники, які у зазначеному контексті 

якомога адекватніше передають оригінал, тобто контекстуальні заміни. 

Використання контекстуальних замін пояснюється розбіжностями в 

семантичній структурі слів, їхній здатності сполучатися з іншими 

лексичними одиницями в тому чи тому контексті. Наявні словникові 

відповідники не завжди здатні адекватно відтворити іронію, що змушує 

перекладача використовувати інші засоби мови перекладу, серед яких можна 

назвати контекстуальні заміни, які б гарантували досягнення цілей 

перекладу. Тобто використання контекстуальних замін зумовлене не стільки 

системно-структурними розбіжностями між двома мовами, скільки 

факторами самого контексту [Бархударов 1975: 213]. Застосування цього 

прийому дозволяє краще відтворити ситуацію засобами мови перекладу, в 

нашому випадку йдеться, в першу чергу, про передачу іронії, наприклад:  

Celestino aprendió pronto a hacerse la gran cama, de la que se viene abajo 

alguna que otra vez, colocando su colchoneta de crin sobre ocho o diez sillas 

juntas [Cela, 81]. – Селестино швидко навчився стелити собі розкішну 

постіль, з якої, щоправда, іноді скочується на підлогу – волосяний матрац 

він кладе на вісім-десять зсунутих до купи стільців [Села 2011: 156].  

Іронія ґрунтується на невідповідності між оцінкою ситуації та самою 

ситуацією, відтак «розкішна постіль» аж ніяк не є такою. Апокопа gran від 
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прикметника grande вживається для виділення певного предмета за 

важливістю або якоюсь іншою якістю. В українській мові цьому 

прикметнику відповідає слово великий, яке (як і в іспанській мові) в певному 

контексті може підкреслювати фізичні розміри, значимість та певні 

особливості та риси, однак його вживання у сполученні зі словом постіль 

нездатне утворити належний іронічний ефект, оскільки в першу чергу вказує 

саме на розмір ліжка. З огляду на це, перекладач застосував контекстуальну 

заміну – прикметник розкішний, що передає зміст, закладений в оригіналі. 

Заміна відбулася і при відтворенні іменника cama (ліжко), який відтворено як 

постіль. Таким чином, застосування контекстуальних замін, по-перше, 

дозволяє відтворити іронію та загальний смисл висловлювання, за 

неможливості застосування буквального перекладу, а по-друге в деяких 

випадках робить іронію більш експресивною в перекладі. Аналіз іспанських 

романів дозволив виявити деякі випадки посилення іронії в перекладі як 

один із способів її відтворення.  

До засобів відтворення іронії належить і прийом генералізації, тобто 

заміна слова з вузьким значенням на слово з загальним. Цей прийом, згідно з 

нашим дослідженням, застосовується з такою ж частотністю, як і прийом 

конкретизації. Як свідчить проаналізований матеріал, застосування 

генералізації для відтворенні іронії часто має факультативнийv характер, 

тобто у деяких випадках замість повного відповідника перекладач приймає 

рішення на користь узагальнення, що веде до незначних втрат у перекладі, 

однак не заважає передачі іронії. Інколи узагальнення застосовують, якщо 

буквальний переклад заважає сприйняттю іронії, або з метою зосередити 

увагу читача саме на іронічності висловлювання, а не на його окремих 

семантичних компонентах. 

Le veo de director general del cuerpo antes de los cuarenta y cinco, besando 

manos de obispos y capitanes generales del ejército en el desfile del día del 

Corpus. Grandes asintió fríamente, ignorando el tono de sarcasmo [Zafón 2009, 
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429]. – Я бачу вас головним начальником поліції у віці не більш як сорок п’ять 

років, що цілує руки єпископам та високим воєначальникам під час параду на 

свято Тіла Господнього. Грандес холодно кивнув головою, пропустивши повз 

вуха мій саркастичний тон [Сафон 2009: 364]. 

 Іронія, а точніше сарказм, як її найвищий прояв, розуміється з 

попереднього контексту, а також із коментаря головного героя, в якому він 

сам підтверджує свій саркастичний тон. Capitanes generales (генерал-

капітани) було відтворено за допомогою прийому генералізації – високі 

воєначальники.   

Наближений переклад реалії, тобто за допомогою аналога або 

культурно-ситуативної заміни дозволяє передати зміст оригіналу та не 

переобтяжити розуміння іронії, до чого може призвести транскрипція чи 

описовий переклад. Хоча наближений переклад не передає в повному обсязі 

оригінал, втім він є достатнім для відтворення основного змісту та іронічного 

ефекту, до того ж, він дає змогу зберегти коротку форму слова, а отже і 

структуру оригіналу, наприклад: 

Don José, en el Café de doña Rosa, pide siempre copita; él no es un cursi ni 

un pobretón de esos de café con leche. La dueña lo mira casi con simpatía por eso 

de la común afición al ojén. "El ojén es lo mejor del mundo; es estomacal, 

diurético y reconstituyente; cria sangre y aleja el espectro de la impotencia." Don 

José habla siempre con mucha propiedad [Cela: 11]. – У кав’ярні доньї Роси дон 

Хосе завжди замовляє келишок; він не якийсь там хлюст чи задрипанець із 

тих, що п’ють каву з молоком. Господиня дивиться на нього майже з 

симпатією, бо вони обоє полюбляють ганусівку. «Ганусівка – найкращий з 

усіх напоїв: це шлунковий, сечогінний і тонізуючий засіб; він очищає кров і 

віддаляє перспективу імпотенції». Дон Хосе завжди висловлюється 

надзвичайно точно [Села 2011: 19]. Сама по собі реалія ojén (спиртний напій, 

виготовлений з анісу та цукру, виробляється в містечку Охен) не зосереджує 

на собі іронію, однак вона бере участь у створенні іронічного ефекту. Пряма 
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передача реалії ojén неможлива, оскільки вона не буде сприйнята читачем, а 

лише заплутає його, так само як і застосування транскрипції; пояснення чи 

описовий переклад – занадто детальні і можуть переобтяжити розкриття 

іронії. Відтворення за допомогою наближеного перекладу – українського 

аналога – ганусівки (анісова настоянка) є достатнім для передачі змісту та 

іронії, закладених в оригіналі.  

Розширення іронічного звороту, через використання прийому 

додавання застосовують для забезпечення реалізації іронії в мові перекладу. 

Інколи без додавання певних компонентів переклад буде недостатнім для 

повного розкриття вихідного тексту, тобто для його адекватного сприйняття 

носіями мови перекладу. Наступне речення демонструє, що застосування 

прийому додавання забезпечує завершеність фрази в українській мові, 

наприклад:  

Estos señores tan ocupados, cuando van a la peluquería, se afeitan, se 

cortan el pelo, se hacen las manos, se limpian los zapatos y leen el periódico 

[Cela: 16]. – Коли такі заклопотані люди заходять до перукарні, то 

голяться, стрижуться, роблять манікюр, чистять черевики та читають 

газету водночас. 

Без додавання в перекладі слова водночас речення в українській мові 

звучить як незавершене, а отже позбавлене іронії. Додавання лише одного 

слова наприкінці речення дозволяє повністю розкрити закладену в оригіналі 

думку та передати іронічне перебільшення, з яким автор описує персонажа.  

Habemus cadáver – anunció Brotons, que fue el descubridor. Había cuatro 

notas necrológicas dedicadas a Marlasca. Una de su familia, otra del bufete de 

abogados, otra del colegio de letrados de Barcelona y la última de la asociación 

cultural del Ateneo Barcelonés. – Es lo que tiene ser rico. Se muere uno cinco o 

seis veces – apuntó don Basilio [Zafón 2009: 387]. – Habemus труп, - оголосив 

Бротонс, який і зробив це відкриття. Там були надруковані чотири 

некрологи на смерть Марласки. Один від його родини, другий – від 
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адвокатської контори, третій – від товариства літераторів Барселони й 

останній – від культурної барселонської асоціації «Атеней». – Певно, він був 

багатий. Лише люди багаті помирають п’ять або шість разів, – зазначив 

дон Басиліо [Сафон 2009: 327]. «Здоровий глузд» вказує на те, що 

висловлювання іронічне, оскільки люди помирають лише раз. Переклад 

відбувся за допомогою прийому додавання (лише люди багаті), який 

пояснює попередню репліку, перетворюючи тим самим неозначено-особове 

речення оригіналу на просте означено-особове речення.  

Окрім зазначених стратегій перекладу (буквальний переклад та 

адаптація), наш матеріал дозволив виділити наступні способи відтворення 

іронії: 

2) Адаптація, тобто відтворення лише іронічного ефекту, а не засобів 

його вираження. За такого перекладу іронія в цільовій мові досягається 

іншими засобами, ніж  в оригіналі. За такого способу відтворення іронії 

перекладач, як правило, застосовує прийом цілісного перетворення, описовий 

переклад та розширення іронічного звороту. Варто зазначити, що до 

адаптації часто вдаються, коли іронія виражена метафорою чи каламбуром, 

детальні випадки розглянуто в третьому розділі. 

Одним із найпоширеніших прийомів перекладу в цьому випадку є цілісне 

перетворення, що належить до прийомів смислового розвитку. Прийом 

цілісного перетворення передбачає переклад не окремих елементів, а 

передачу змісту всієї фрази. Найчастіше прийомом цілісного перетворення 

відтворюються стійкі фрази: кліше, формули вітання та прощання, сигнальні 

знаки, дорожні покажчики, загальноприйняті фрази, що вживаються у певних 

ситуаціях, форми ввічливості та фразеологізми. За відсутності спільних 

компонентів та відмінності у внутрішній формі зміст оригіналу передається 

засобами мови перекладу [Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая 

практика].  

Найчастіше цим прийомом відтворюють: 
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 форми ввічливості, які в деяких випадках виступають основним 

засобом творення іронії, а в інших лише підсилюють її у 

висловлюванні. Останнє, як правило, відбувається коли вживання цих 

форм не відповідає ситуації: коли у своєму наказі чи запитанні 

начальник вживає їх по відношенню до підлеглого, інспектор до 

підозрюваному на допиті та інше. Форми ввічливості можуть також 

підсилювати іронію у висловлюваннях, що містять іронічно піднесену 

тональність. Наприклад:   

¿Qué precio tiene este caudal de prodigios, si no es mucho preguntar? – 

inquirió mi padre [Zafón 2013: 50]. – І яку ж ціну має це джерело чудес, 

даруйте? – спитав батько.  

В цьому прикладі вживання форми ввічливості посилює іронію 

висловлювання, що забезпечується вживанням метафори este caudal de 

prodigios – це джерело чудес по відношенню до перової ручки, яка створює 

пафосний тон. Як бачимо, іспанська форма ввічливості відтворюється за 

допомогою прийому цілісного перетворення українською формою. 

У наступному прикладі іронія виражена саме у підкреслено ввічливій 

формі, що є недоречним у цій ситуації, оскільки директор звертається до 

свого підлеглого. Іронія виражена тією самою формою, що і в попередньому 

прикладі, однак у цьому випадку перекладач не став застосовувати прийом 

цілісного перетворення: переклад відбувся за допомогою неозначено-

особового речення, як і в оригіналі, з незначними трансформаціями; переклад 

більш наближений до оригіналу, порівняно з попереднім прикладом, за 

внутрішньою формою та наявністю спільних семантичних компонентів:   

¿I qué escribe usted?, si no es mucho preguntar [Zafón 2009, 11]. – І що ж 

ви пишете? Якщо мені буде дозволено запитати про це.  

 

 Стандартні компліменти, на кшталт тих, що стосуються розумових 

здібностей людини, в нашому випадку вжитих іронічно, наприклад:  
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Me haré cuenta de que el cartel de Sempere e hijos va por ambos, entonces. 

– Es usted muy perspicaz [Zafón 2013: 169]. – Я припускаю, що вивіска 

«Семпере та син» стосується вас обох? – Дуже розумно з вашого боку. 

 Приклад діалогу між інспектором та головним героєм, сином продавця 

книг, де репліка останнього – комплімент, вжито з іронією. Хоча відсутність 

лексичних та граматичних відмінностей між двома мовами, а також норми 

узусу української мови дозволяють дослівно відтворити вихідний текст (es 

usted muy perspicaz – ви дуже проникливий), втім перекладач удався до 

прийому цілісного перетворення, застосувавши український варіант – дуже 

розумно з вашого боку. 

 

 Стійкі фрази, наприклад: 

Se le quita el polvo y con cuatro apaños esto es un palacio – dijo. – Palacio 

de Barba Azul – comentó el administrador [Zafón 2009: 76]. – Якщо вимести 

звідти пилюку й зробити добрий ремонт, то це буде палац, –  сказав він. – 

Палац Синьої Бороди – уточнив управитель [Сафон 2009: 67].  

Іронія розуміється з самого висловлювання, ґрунтується на опозиції: 

гарний будинок – палац Синьої Бороди, через уточнення. Числівник cuatro 

(чотири) вживається в словосполученнях із іменником для позначення 

незначної кількості: cuatro palabras, cuatro pasos та інше. Оскільки в 

українській мові немає можливості точно (з урахуванням лексичного та 

граматичного складу) передати словосполучення y con cuatro apaños, 

перекладач удався до прийому цілісного перетворення – зробити добрий 

ремонт.  

 

 ціле іронічне висловлювання з метою його пристосування до норм 

української мови, наприклад: 

Dicen que me parezco un poco a ella. En lo de la persistencia. No hacía 

falta que un juez levantase acta al respecto, pensé [Zafón 2009: 276]. – Кажуть, 
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я трохи схожа на неї. Своєю впертістю. «Ти, мабуть, могла б одержати 

довідку про це, якби захотіла», – подумав я [Сафон 2009: 233].  

Переклад відбувся за допомогою прийому цілісного перетворення 

через зміну точки зору. 

Розгляньмо ще один приклад: 

La ilusión de toda su vida hubiera sido llegar a diputado; él pensaba que 

ser uno de quinientos entre veinticinco millones no estaba nada mal. Don Trinidad 

anduvo coqueteando varios años con algunos personajes de tercera fila del 

partido de Gil Robles, a ver si conseguía que lo sacasen diputado; a él el sitio le 

era igual; no tenia ninguna demarcación preferida [Cela, 13]. – Його 

заповітною мрією було вибитися в депутати; він гадав, бути одним із 

п’ятиста на двадцять п’ять мільйонів зовсім не зле. Кілька разів дон 

Тринідад загравав із третьорядними фігурами з партії Хіля Роблеса, 

сподіваючись, що ті допоможуть йому стати депутатом – байдуже, від 

якої округи, щодо цього він не мав жодних упереджень [Села 2011: 23]. 

В перекладі збережено іронію. В перекладі відбулася заміна іменника 

sitio (місце) на округа (demarcación), що можна вважати компенсацією, 

оскільки далі перекладач застосовує цілісне перетворення «щодо цього він не 

мав жодних упереджень», звідки вилучає лексему demarcación. 

Як показав аналіз практичного матеріалу, прийом цілісного 

перетворення є одним із поширених прийомів відтворення іронії. Цілісне 

перетворення полягає у комплексному перетворенні (адаптації) змісту та 

форми оригіналу, що визначається комунікативною метою. В цьому разі 

комунікативна мета визначається потребою передати іронію. Головна умова 

перетворення полягає у збереженні спільного смислу між оригіналом та 

перекладом, що може спиратися на синонімію чи подібність, саме тому, у 

визначенні типу трансформації, прийом цілісного перетворення може 

межувати з синонімічним перекладом. Цей прийом передбачає створення 

функціонального еквіваленту, який би викликав у читача перекладу реакцію, 
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подібну до реакції читача оригіналу. В такому разі оригінал та переклад 

зв’язані насамперед динамічною еквівалентністю. В більшості випадків 

застосування цілісного перетворення не передбачає формальної 

еквівалентності, оскільки між вихідним та перекладним текстами немає 

спільних семантичних компонентів. Цілісне перетворення можна вважати 

еквівалентним лише в межах певного контексту. 

Застосування описового перекладу передбачає створення яскравої 

перифрази, не менш іронічної за оригінал, що дозволяє передати його смисл, 

пристосувавши його до цільової мови. Цей прийом застосовується: 

 Коли іронія виражається «безеквівалентною» лексикою, наприклад: 

Marcos y Castelo no han podido venir.  Si les hubiese dicho que venía a verle a 

usted seguro que se apuntaban. Les ha caído usted divinamente. – Un auténtico 

flechazo, ya lo he notado [Zafón: 217]. – Маркос і Кастело не змогли прийти. 

Якби я сказав їм, щоб вони прийшли зустрітися з вами, вони, безперечно, 

прийшли б. Ви справили на них велике враження. - Атож, любов із першого 

погляду, я це помітив [185].  

У попередньому прикладі йшлося про неприязнь між головним героєм 

та комісарами поліції, саме тому ми одразу розуміємо іронію головного 

героя. При відтворенні слова flechazo було застосовано описовий переклад 

любов із першого погляду, оскільки в українській мові неможливо передати 

одним словом миттєву закоханість.  

 Коли відтворення іронії існуючим відповідником занадто ускладнює 

фразу, наприклад: 

¿Nos vamos aburguesando, don Basilio? [Zafón 2009: 382] – Ми 

наближаємося до буржуазного добробуту, доне Басиліо, чи не так? [Сафон 

2009: 322].  

Перекладач експлікував герундіальну форму дієслова aburguesar, що 

походить від іменника aburguesamiento, якому в українській мові відповідає 

обуржуазнювання, оскільки воно є достатньо складним для сприйняття, та й 
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дієслівні форми, утворені від іменників іншомовного походження, майже не 

вживаються в українській мові, наприклад в іспанській мові є слова 

cristianización та дієслово від нього cristianizar, в українській відповідником є 

християнізація, однак існує також вираз навернути до християнства. 

Описовий переклад можливий у відтворенні іронії, коли його 

застосування не перешкоджає передачі іронічного ефекту. В художньому 

тексті форма та розмір висловлювань відіграють важливу роль, а тому 

описовий переклад може бути суттєвим недоліком, оскільки робить 

висловлювання більш громіздким. Проаналізований матеріал показав, що 

описовий переклад у відтворенні іронії не призводить до суттєвих втрат 

семантичного та стилістичного характеру перекладу, оскільки зберігає 

іронічний ефект, закладений автором оригіналу.    

 Іронічне применшення, що, як правило, відбувається, коли 

перекладач не враховує в перекладі іронічні відтінки оригіналу, які, 

наприклад, можуть виражатися в перекладі завдяки суфіксам, що 

надають іронічного звучання висловлюванню, наприклад:  

El coche, por llamarlo de algún modo, esperaba a la puerta del caserón 

[Zafón: 265]. – Машина, щоб якось назвати ту річ, чекала мене біля дверей 

будинку [224]. 

Мова йде про новий величезний, розкішний автомобіль, який є 

об’єктом іронії, закладеної у вставній конструкції, що відтворено в перекладі. 

Однак, в оригіналі іронія спрямована також і на величезний будинок – 

caserón (суфікс -ón в іспанській мові вказує на великі розміри, в цьому 

випадку з іронічною конотацією); в перекладі це ніяк не відтворюється, 

перекладач використав нейтральне слово – будинок.  Таким чином, переклад 

менш іронічний за оригінал.  

 Втрата іронії при перекладі, як правило, стосується випадків 

недоречного застосування прийому вільного перекладу. Зазвичай це 

відбувається, коли перекладач намагається якось пояснити, розширити, 
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по-своєму передати смисл висловлювання без урахування конотацій, 

закладених в оригіналі, наприклад:  

París es la única ciudad del mundo donde morirse de hambre  todavía es 

considerado un arte [Zafón 2013: 90]. – Париж — єдине місто у світі, де 

голодна смерть і досі супроводжує мистецтво. 

Набагато вдалішим у цьому випадку було б удатися до буквального 

перекладу (Париж – єдине місце в світі, де померти від голоду вважається 

мистецтвом), що повністю передає зміст та іронію, хоча й гірку, закладену в 

оригіналі. До того ж, Ісаак Монфорт, герой романів К.Р. Сафона «Ігри 

янгола» та «Тінь вітру», якому належать ці слова, завжди висловлюється 

просто, іронічно, глузливо та з певною насмішкою. Цьому персонажу не 

властиві пафос та надмірний трагізм висловлювання, що виникають у 

перекладі внаслідок уживання метафори голодна смерть.  

 Посилення експресивності у відтворенні іронії. Аналіз практичного 

матеріалу засвідчив, що посилення експресивності в перекладі 

зумовлене застосуванням лексичних замін, за рахунок чого в перекладі 

може створюватися нова стилістична фігура, наприклад: 

Solventado el trámite con la banca, decidí vérmelas con otro caballo del 

apocalipsis y me aproximé a un quiosco de prensa de la plaza Urquinaona. Los 

seis años de tibia dictadura del general Primo de Rivera habían traído a la ciudad 

una calma venenosa y turbia que no le sentaba del todo bien a la sección de 

crímenes y espantos [Zafón 2009: 201]. – Виконавши всі необхідні 

формальності в банку, я вирішив побачитися з ще одним конем 

апокаліпсису й підійшов до кіоску на майдані Уркінаона, де торгували 

пресою. … Шість років м’якої диктатури генерала Прімо де Рівери 

подарували місту отруйний і каламутний спокій, що постачав багатим 

матеріалом розділ злочинів і жахіть [Сафон 2009: 171].  

В цьому прикладі іронія реалізується за рахунок використання таких 

стилістичних засобів як: оксимороном (tibia dictadura – м’яка диктатура; 
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calma venenosa y turbia – отруйний і каламутний спокій), порівняння.             

У тексті також зустрічається інтертекстуальність, розрахована на 

ерудованого читача: кіоск із пресою порівнюється з конем апокаліпсису, що 

в Новому Заповіті означає вісника смерті. Поняття кінь апокаліпсису 

належить до загальнокультурного пласту інформації, а оскільки стосується 

Біблії, то в перекладі відтворюється усталеним українським відповідником. 

Незвичне вживання прикметників отруйний і каламутний, що мають 

негативну конотацію, з іменником спокій, утворює оксиморон, і вказує на 

непряму, однак негативну, оцінку персонажа. Слід також зазначити, що 

перекладач посилив стилістичний ефект, замінивши нейтральне забарвлену 

лексему habían traído a la ciudad una calma venenosa y turbia (принесли в 

місто отруйний і каламутний спокій) на позитивне подарували місту 

отруйний і каламутний спокій. Вживання позитивного дарувати з 

негативними отруйний і каламутний також створює оксиморон, що посилює 

стилістичний ефект.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Іронія часто зустрічається в конвергентній формі разом із іншими 

стилістичними фігурами та засобами: метафорою, фразеологізмом, алюзією, 

переклад яких не завжди здійснюється з застосуванням прийнятих 

перекладацьких прийомів. Задля збереження іронічного ефекту, метафори та 

фразеологізми, як показові стильові засоби К.Х. Сели та К.Р. Сафона часто 

відтворюються іншими засобами, що може призводити до втрати образності 

або навпаки, її посилення. Для відтворення іронічної метафори або 

інтертекстуального посилання перекладач може вдатися до альтернативного 

іронічного висловлювання, навіть коли допускається повне відтворення 

метафори, через реметафоризацію зі зміною функціонально-стилістичного 

наповнення.   
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Відтворення інтертекстуальних посилань залежить від того, чи 

знайомий український читач із матеріалом посилань, ужитих в оригіналі, і чи 

забезпечить їх збереження в перекладі передачу іронічного ефекту. Якщо 

посилання є невідомим українському читачеві, перекладач не намагається 

його пояснити, через у виносці наприкінці сторінки, а відтворює його за 

допомогою прийому генералізації, або створює альтернативне ‒ іронічне. 

Перекладач може посилити стилістичний ефект, додавши в перекладі 

посилання на інші твори, відсутні в оригіналі. 

Відтворення художньої іронії в перекладі відбувається у наступні 

способи: 

- повне відтворення іронії з незначними трансформаціями 

(транспозиція, синтаксичні трансформації), що зазвичай 

зумовлюється лексико-граматичними відмінностями між іспанською 

та українською (в нашому випадку) мовами; 

- посилення іронічного ефекту в перекладі, що забезпечується 

застосуванням лексичних замін, використанням інтертекстуальних 

посилань, відсутніх в оригіналі; 

- послаблення іронічного ефекту відбувається через використання 

синонімів у перекладі, що також призводить до неточного 

відтворення смислу, зокрема це спостерігається у відтворенні 

антитезисної та антифразисної моделей іронії. Розширення 

іронічного звороту для відтворення антитезисної моделі іронії також 

зменшує її експресивність у перекладі. 

- створення перекладачем альтернативного іронічного 

висловлювання, з метою адаптувати вихідний текст до читача 

перекладу. Зазвичай це не впливає на загальний смисл та 

тональність оповіді. Це відбувається шляхом застосування вільного 

перекладу, прийому смислового розвитку, контекстуального або 

описового перекладу, тобто створення в перекладі не менш іронічної 
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перифрази, що надає можливість передати смисл оригіналу, 

пристосувавши його до цільової мови, наприклад: nos vamos 

aburguesando – ми наближаємося до буржуазного добробуту.  

Такий переклад застосовується через відмінності між іспанською та 

українською мовами, через наявність в оригіналі 

екстралінгвістичної інформації, невідомої пересічному українцеві, 

йдеться про вживання іронічної перифрази, наприклад відтворення 

історичного посилання (як елемента іронії) прислів’ям (приказкою) 

з подібним іронічним смислом, що, однак, призводить до 

доместикації перекладу, наприклад: el alcalde de Cork tardó más de 

un mes en palmarla – доки бабуся спече книша, у дідуся відлетить 

душа. Використання альтернативного іронічного висловлювання 

може відбуватися, навіть якщо існує можливість буквального 

перекладу. Це відбувається у відтворенні іронічної метафори, таким 

чином, перекладач створює власну іронічну метафору, вводить нові 

смислові компоненти, чим посилює експресивність перекладу, 

надаючи йому більш «пафосного» звучання, наприклад: fulgurante 

carrera – шедеври мого творчого натхнення.  

- Втрата іронії в перекладі, через застосування вільного перекладу. 

Однак, варто зазначити, що таких випадків зафіксовано небагато, і 

вони не вплинули на загальну тональність роману.   

У відтворенні іронії перекладач прагне досягти не формальної, а 

динамічної та функціональної еквівалентності. Це пояснює відтворення 

іронічних висловлювань із поправкою на свого читача. Більшість 

трансформацій здійснюється з метою досягнення кращої передачі саме 

іронічної тональності в цільовій мові. Відтворення іронії в перекладі 

відбувається з урахуванням загальної тональності першотвору, авторської 

манери оповіді, закладеної в іронії імплікації (її різновиду та функції), засобів 

вираження іронії та мовного рівня, на який вони спираються.  
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Як показало наше дослідження, іронія, що твориться за принципом 

антифразису, засобами лексичного та лексико-стилістичного рівня, в 

перекладі відтворюється буквально, тобто підшуковується слово чи 

словосполучення з таким же смислом і конотацією; за допомогою лексичних 

замін, що нерідко є більш експресивнішими за оригінал. Порівняння, як один 

із видів реалізації іронії відтворюється буквально. Для творення іронії 

використовують порівняння із тваринами (мавпа, тюлень) та неживими 

предметами (статуї) або механізмами (гідравлічні преси), стосовно жінок і 

чоловіків відповідно. Культурні реалії як елемент іронії відтворюються за 

допомогою прийому генералізації, що, на нашу думку, є доречним, оскільки 

не ускладнює розуміння тексту і дозволяє передати іронію. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Зміна світогляду, від модерністського до постмодерністського, знайшла 

своє відображення і в художній літературі. Іронія, інтертекстуальність та 

поліфонія стали ключовими елементами літератури загалом та іспанського 

постмодерністського іспанського роману зокрема. Іронія визначила основну 

тональність романів, яка має ознаки насмішки, комізму, сатири, сарказму, 

цинізму, підкресленої нейтральності та простодушності. Отже, в епоху 

постмодерну іронія є світоглядною категорією, а в романі стає художнім 

принципом, ідейно-композиційним елементом, що вимагає від перекладача 

правильної інтерпретації в процесі перекладу. З огляду на це, в роботі 

запропоновано застосовувати інтерпретативну модель перекладу, що 

передбачає глибокий аналіз вихідного тексту з урахуванням комунікативної 

ситуації, що у випадку з іронією є необхідним, оскільки вона реалізується в 

певному контексті, а також передбачає правильний вибір варіанта перекладу 

в цільовій мові.   

Оскільки іронія в іспанському постмодерністському іспанському 

романі вплетена в структуру самого тексту, то перекладачі намагаються 

насамперед відтворити саме іронічний ефект, таким чином, ідеться про 

досягнення динамічної еквівалентності в перекладі. Для цього перекладач 

застосовує дві стратегії: буквальний переклад та адаптацію. Як правило, за 

допомогою буквального перекладу з незначними трансформаціями (лексичні 

та контекстуальні заміни) відтворюють іронічні компліменти та помилкові 

судження. Адаптація як одна зі стратегій перекладу реалізується шляхом 

використання таких прийомів, як: цілісне перетворення, описовий переклад, 

розширення іронічного звороту. Перекладач удається до адаптації для 

відтворення стійких іронічних фраз, форм увічливості, вжитих іронічно, 

цілих іронічних висловлювань. Окрім зазначених шляхів відтворення іронії 
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варто виокремити також: іронічне применшення, посилення експресивності в 

перекладі, втрату іронії в перекладі та появу іронії в перекладі.  

 Аналіз українських перекладів іспанських романів у плані відтворення 

іронії показав, що іронія в своєму вираженні спирається на простіші фігури, 

які належать до різних мовних рівнів: граматичного, лексичного        

(лексико-стилістичного), синтагматичного, фразового, текстового, кожен із 

яких має свої засоби вираження іронії, що можуть виступати її маркерами.  

 На граматичному рівні засобом вираження іронії в іспанському романі 

є використання означеного артикля перед іменем персонажа, що, з огляду на 

відсутність категорії артикля в українській мові, неможливо відтворити в 

перекладі, тому в перекладі відбувається перехід на інший рівень.  

 На лексичному рівні іронія реалізується за рахунок використання слова 

або словосполучення, що містить позитивну оцінку чи конотацію, вжитого в 

протилежному значенні. На лексико-стилістичному рівні передбачається 

використання маркованих слів або словосполучень (архаїзмів, неологізмів, 

літот, метафор). У деяких випадках мовний рівень в оригіналі та перекладі не 

збігається, наприклад в оригіналі – лексико-стилістичний (виражений 

неологізмом), а в перекладі – синтагматичний (через відтворення неологізму 

спеціальним словосполученням, елементи якого не поєднуються). 

 На синтагматичному рівні іронія реалізується через поєднання в одній 

синтагмі непоєднуваних між собою елементів.  

 Фразовий рівень полягає у протиставленні однієї частини 

висловлювання іншій. 

 На синтаксичному рівні іронія реалізується через використання 

вставних конструкцій та риторичних запитань.  

 На текстовому рівні іронія реалізується через використання 

«пафосного» тону, зміни плану вираження та імітацію дискурсу.  

 Незважаючи на те, що іронія може спиратися на якесь слово чи 

словосполучення, вона завжди реалізується в межах певного контексту, в 
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текстовій єдності. Іронічне висловлювання може реалізовуватися в межах 

експліцитного та імпліцитного контексту.   

 Функціонування іронії в іспанському постмодерністському романі 

залежить від плану її вираження: автор / оповідач та персонаж. Авторська 

іронія (роман К.Х. Сели «Вулик») спирається на нейтральну, простодушну та 

комічну тональність оповіді. Авторська іронія проявляється на рівні сюжету, 

вона виступає формою впливу на читача. Об’єктом цієї іронії стають 

персонажі роману, що є сукупним образом пересічних іспанців. Іронія автора 

проявляється у вигляді комізму та скепсису, показує хиткість системи 

цінностей представників суспільства. Авторська іронія спрямована на 

дискредитацію та доведення до абсурду позиції персонажа, критику 

суспільства через викриття недосконалості його представників.  

 У романах К.Р. Сафона оповідь веде головний герой, оповідь якого є 

більш експресивною порівняно з автором. Часто іронія оповідача-персонажа 

реалізується за рахунок піднесеного тону оповіді, що впливає на тональність 

всього роману та має ознаки сарказму, цинізму та нігілізму. Так само можна 

охарактеризувати й іронію персонажів, що реалізується у формі діалогів. 

Іронія в романах К.Р. Сафона вирізняється своєю гостротою, що також 

пояснюється вибором автора архетипу персонажів: непересічних яскравих 

постатей.  

 В ході дослідження було також проаналізовано основні принципи 

творення іронії, що дозволило виокремити п’ять іронічних моделей 

(антифразисну, антитезисну, каламбурну, тонально-стилістичну та 

поліфоніну) та проаналізувати їх відтворення в українському художньому 

перекладі. 

Іронія, що твориться за антифразисною моделлю, є найбільш явною в 

художньому тексті, адже читач одразу розуміє невідповідність між ситуацією 

/ словами персонажа чи автора та її / їх оцінкою. Антифразисна модель іронії 

характерна для роману К.С. Сели «Вулик», саме на її постійному 
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використанні і створюється іронія впродовж усього тексту твору. Такий тип 

іронії в художньому тексті виконує наступні функції: виразити насмішку; 

дискредитувати об’єкт іронії; виказати докір; продемонструвати скептичне 

ставлення, уникнути прямої оцінки, з тим, щоб викрити недосконалість 

персонажа. В більшості випадків антифразисна іронія спирається на 

лексичний рівень реалізації іронії, оскільки засоби її вираження представлені 

лексикою, в якій закладені позитивна оцінка або конотація, що з’являється у 

протилежному значенні.  Оскільки більшість таких слів має свої словникові 

еквіваленти в українській мові, що можна застосовувати в межах заданої 

комунікативної ситуації, то перекладач удається до буквального перекладу. 

Перекладацькі трансформації покликані забезпечити відтворення іронічного 

ефекту в перекладі з огляду на норми узусу в українській мові та з поправкою 

на українського читача. Контекстуальний відповідник у перекладі 

застосовується для відтворення безеквівалентної лексики (gustoso – гурман) 

та клішованих фраз (llamarle atención a uno (привертати увагу) – тішитися).  

Синонімічний переклад застосовується для забезпечення кращого 

сприйняття висловлювання в цільовій мові, коли прямий відповідник 

переобтяжує фразу: poco significativo (малозначущий) – маловиразний. 

Розширення іронічного звороту відбувається для розкриття смислу 

оригіналу і забезпечення його розуміння: se vio en la obligación de 

corresponder (вважав своїм обов’язком відповісти) – вважав своїм 

обов’язком відповісти відвертістю на відвертість.  

Антитезисна модель іронії спирається на синтагматичний та фразовий 

мовні рівні реалізації іронії. Ця модель іронії ґрунтується на існуванні 

невідповідності у висловлюванні, що досягається використанням синтагми, 

елементи якої не поєднуються, та опозиції у висловлюванні, коли одна його 

частина не відповідає іншій, що досягається використанням такої 

стилістичної фігури як зевгма. Антитезисна модель іронії надає урочистої 

тональності у зображенні простих речей, що викриває комізм та недолугість 

ситуації та застосовується з метою вираження «легкої» насмішки. 
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Буквальний переклад дозволяє передати функціонально-стилістичну 

закріпленість у цільовій мові. Описовий переклад для відтворення 

опозиційної моделі іронії порушує принцип опозиційності в перекладі, що 

послаблює іронічний ефект. Розширення іронічного звороту дозволяє 

передати іронічний ефект та зберегти принцип синтагматичного порушення з 

урахуванням норм узусу української мови. Прийом модуляції 

застосовується для відтворення зевгми і забезпечує відтворення іронії та 

збереження стилістичної фігури, однак у нашому випадку спостерігалася 

зміна образності в перекладі.  

Модель каламбуру розуміється на рівні експліцитного контексту і 

твориться за допомогою каламбуру. Ця модель іронії використовується з 

метою дискредитації певних соціальних сфер суспільства: (наприклад, 

медичної) лікарні, та виявлення неприязні одного персонажа до іншого. 

Буквальний переклад застосовується, коли обігрується декілька значень 

багатозначного слова, за умови, що в цільовій мові наявний відповідник, що 

кореспондує за всіма значеннями.  

 Тонально-стилістична модель іронії твориться за принципом 

гіперболізації, тобто перебільшення у висловлюванні, а також використання 

піднесеного, поетизованого тону оповіді. Висловлювання, створені за 

тонально-стилістичною моделлю, характеризують мовлення головного   

героя-оповідача. Іронія реалізується на рівні фрази. Тонально-стилістична 

модель іронії використовується з метою дискредитації окремих 

представників суспільства: банкірів, поліцейських, видавців, лікарів.              

У відтворенні тонально-стилістичної моделі іронії в перекладі відбувається 

ескпресивація, це досягається шляхом застосування лексичних замін, а саме 

заміни нейтрально забарвлених лексем на стилістично забарвлені, що надає 

перекладу більш пафосного звучання.  

 Поліфонічна модель іронії створюється за принципом багатоголосся у 

висловлюванні, імітації автором мови персонажів. Ця модель характерна для 
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роману К.Х. Сели «Вулик». Буквальний переклад застосовується, якщо це 

дозволяє лексико-граматична структура цільової мови. Вільний переклад та 

прийом модуляції для відтворення поліфонічної моделі дозволяє зберегти 

функціонально-стилістичну закріпленість, навіть за відсутності спільних 

компонентів між оригіналу та перекладу. Поліфонічна модель 

використовується для викриття негараздів суспільства через дискредитацію 

його представників – персонажів роману. 

 Перехресні випадки іронії спираються на поєднання в межах 

висловлювання двох моделей: антифразисної та антитезисної; поліфонічної 

та антитезисної.  

 В роботі було проаналізовано відтворення найбільш релевантних із 

точки зору авторського стилю іронічних маркерів: метафори, фразеологізмів, 

інтертекстуальних посилань, у відтворенні яких перекладач завжди зберігає 

іронічний ефект оргіналу. Іронічна метафора відтворюється наступним 

чином: повне відтворення зі збуренням образності та іронічного ефекту; 

реметафоризація; реметафоризація зі зміною функціонально-стилістичного 

наповнення, через що переклад звучить більш пафосно; деметафоризація; 

відтворення метафори фразеологізмом. Зазначимо, що втрата образу не 

супроводжувалася втратою іронічного ефекту.  

 Іронічні фразеологізми відтворюються трьома способами: абсолютним 

фразеологічним еквівалентом зі стилістичним повтором, що посилює 

іронічний ефект у перекладі; суто лексичним перекладом – відтворенням 

словосполученням, узятим у лапки, як одним із засобів вираження іронії; 

описовим перекладом.    

 Відтворення інтертекстуальних посилань залежить від того, чи 

знайомий український читач із посиланнями, вжитими в оригіналі, і чи 

забезпечить їх збереження в перекладі передачу іронічного ефекту. Якщо 

читач знає, про що йде мова, то в перекладі застосовуються український 

відповідник, прийом цілісного перетворення зі збереженням посилання, 
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підміна одного посилання іншим. Якщо йдеться про невідомі для української 

дійсності посилання, то їх відтворюють за допомогою прийому генералізації, 

використання прислів’я (приказки) зі схожим сенсом. Збереження невідомого 

посилання не зберігає іронічний ефект у перекладі.   

 Поширеним прийомом відтворення іронії є цілісне перетворення, що 

спирається на синонімію чи подібність, та дозволяє досягти збереження 

спільного смислу між оригіналом та перекладом. Цей прийом застосовується 

у відтворенні форм увічливості, традиційних компліментів, прагматичних 

значень, іронічних метафор, що дозволяє досягти динамічної еквівалентності 

в перекладі, зберігши іронічний ефект.  

Проаналізовані іронічні висловлювання та їх український переклад 

свідчать про те, що застосування ряду перекладацьких трансформацій 

зумовлено необхідністю якомога точніше передати смисл оригіналу та 

закладені в ньому іронічні інтенції адресанта, з урахуванням комунікативної 

ситуації. Дотримання в перекладі комунікативно-структурної організації 

тексту оригіналу, з поправкою на цільову мову, забезпечувало адекватне 

відтворення іронічних висловлювань в українській мові, тоді як намагання 

прикрасити переклад, незважаючи на особливості даного художнього тексту, 

призводили до втрати іронії. 
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