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АНОТАЦІЯ 

Андрієнко Т. П. Стратегії в інтеракційній моделі перекладу (на 

матеріалі перекладу англомовних прозових та драматургічних творів 

українською та російською). –Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України, Київ, 2017. 

Нагальність цієї роботи зумовлена тим, що матеріалістичні за своєю 

сутністю уявлення про переклад як передачу мовних повідомлень від 

адресата до адресанта, а перекладача – як посередника між ними залишають 

поза увагою ті ідеальні когнітивні процеси, які лежать в основі діяльності 

перекладача і зумовлюють змістовні зрушення в перекладі. Для їх вивчення 

необхідна інша пізнавальна основа, в якій увага дослідника зосереджувалась 

би на «внутрішній», недоступній спостереженню, але основній по суті стадії 

перекладу.  

Виникнення такого підходу і відповідної методології пізнання було 

підготовлено розвитком комунікативно- та особистісно-орієнтованих 

досліджень перекладу. У дослідженнях когнітивних механізмів перекладу 

особливе місце відводиться стратегії перекладу. Становлення стратегії як 

об'єкта перекладознавчих досліджень започатковано у працях 

Ф. Шлейермахера, Ю. Найди, І. Леві, Л Венуті і розвинуто у низці 

спеціалізованих досліджень. Пожвавлення інтересу до вивчення стратегій 

перекладу з позицій різних напрямків перекладознавства, зокрема, 

лінгвістично орієнтованого, літературно-критичного, історичного та 

методико-педагогічного, свідчить про необхідність комплексного 

дослідження цього явища, виявлення його природи, основних характеристик, 

ролі й місця в системі перекладацької діяльності. Звідси випливає 

актуальність комплексного спеціалізованого дослідження поняття 
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«стратегія» з метою виявити його сутність, встановити смислову структуру, а 

також розкрити потенціал його використання в сучасних дослідженнях 

перекладу. 

Тож об’єктом цього дослідження обрано стратегію перекладу яку 

розуміємо як когнітивний регулятив перекладацького дискурсу, ментальну 

програму діяльності перекладача із пересотворення концепту оригіналу, яку 

перекладач формує внаслідок вибору одного з можливих варіантів уявного 

(умоглядного) образу цільового тексту, а предметом – когнітивно-

дискурсивні механізми й умови реалізації стратегій, а також підпорядковані 

їм тактики та прийоми перекладу.  

Метою дослідження є встановлення, шляхом інтегрального 

комплексного спеціалізованого аналізу, дискурсотворчої 

(дискурсопороджувальної) ролі когнітивних регулятивів перекладацької 

діяльності, а також механізмів їх реалізації.  

Проведене дослідження було спрямовано на виявлення механізмів та 

регулятивів перекладацької діяльності на новій теоретико-методологічній 

основі, як дискурсивної взаємодії, врегульованої на когнітивному рівні. В 

осмисленні перекладу як взаємодії когнітивна складова нерозривно поєднана 

з комунікативно-діяльнісною, утворюючи єдиний когнітивно-дискурсивний 

підхід до аналізу перекладу в єдності процесу і результату. Із позицій 

інтеракційної теорії переклад постає як спільне творення смислів, а головна 

увага перекладознавчого аналізу зосереджується на трансформації 

концептуальних структур під час перекладу. Цей підхід дозоляє розглядати 

перекладача як повноправного учасника й організатора двомовної 

міжкультурної взаємодії.  

Адекватною гносеологічною основою для вивчення стратегії перекладу 

в єдності її когнітивної сутності й діяльнісної природи вважаємо 

інтеракційну модель перекладу. Інтегративне осмислення перекладу, який в 

мовних і комунікативних моделях уявлявся як подвійний – «переклад як 

процес» і «переклад як результат» – закладене в понятті перекладацького 
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дискурсу (когнітивно-комунікативної діяльності, єдності процесу і 

результату), яке стає ключовим в інтеракційній моделі перекладу. Предметом 

спостереження виявляються не мовні трансформації, а зміна концептуальної 

структури в ході перекладу; основна увага дослідника спрямовується не на 

визначення міжмовних відповідників і закономірностей здійснення 

трансформацій, а на виявлення стратегій перекладу, які зумовлюють зміни 

концептуальних структур, і тактик, які забезпечують механізми їх реалізації. 

Перекладач у цьому разі вважається не передавачем повідомлення, 

вторинним учасником комунікації, а організатором комунікативної взаємодії 

між автором і читачем.  

Розуміючи перекладацький дискурс як єдність когнітивного і 

комунікативного аспектів, як процес, організований та керований на 

когнітивному рівні, розрізняємо два рівні когнітивної організації дискурсу: 

когнітивно-регулятивний (когнітивні структури, які забезпечують здійснення 

комунікації: знання про типи дискурсу і правила поведінки, стратегії, 

тактики тощо) і когнітивно-репрезентативний (когнітивні структури, які 

узагальнюють досвід концептуалізації світу і необхідні для інтерпретації 

ситуацій, представлених в дискурсі: концепти, фрейми, сценарії, «фонові 

знання»).  

Комунікативну структуру перекладацького дискурсу уявляємо як 

ієрархічно складне утворення: вищий рівень цієї ієрархії відводимо 

організаційно-регулятивній діяльності перекладача, яку розуміємо як 

ініціацію міжкультурної комунікативної взаємодії, визначення релевантних 

для перекладу ознак кожної складової комунікації, визначення 

функціональних домінант, стратегій і тактик перекладу. Основним 

антропокомпонентом цього рівня виступає перекладач. Прийняті ним 

рішення, визначені стратегії і тактики, в свою чергу, стануть основою 

комунікативної діяльності ієрархічно нижчого рівня, метою якої є власне 

сприйняття, пересотворення і вираження смислу цільовою мовою для його 
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«добудови» адресатом. Цей рівень і репрезентує віртуальну комунікацію між 

автором і адресатом міжмовної міжкультурної комунікації.  

Осмислення ролі стратегії в інтеракційній моделі перекладу сприяло 

встановленню її суті як когнітивного регулятива перекладацького дискурсу, 

який спрямовує перетворення концепта оригіналу для його інтеграції в 

концептуальну і мовну картину світу цільової спільноти, і організує 

взаємодію між перекладачем, автором і адресатом повідомлення. Стратегія 

скеровує процес перекладу, визначаючи підпорядковані їй тактики і прийоми 

перекладу, і в кінцевому рахунку, визначає результат перекладу.  

Враховуючи ієрархічну організацію стратегічної перекладацької 

діяльності, когнітивним планом реалізації глобальної стратегії вважаємо 

цілісний текстовий мегаконцепт, а локальних стратегій – ті його складові, які 

вимагають стратегічного перекладацького рішення. Ці різнопорядкові явища 

узагальнено називаються в перекладознавстві «проблемами перекладу».  

Так, заради збереження особливостей художньої картини світу роману 

Е. Гемінґвея «The Sun Also Rises» – залучення читача до іншомовного та 

іншокультурного середовища – найдоцільнішою глобальною стратегією 

перекладу є очуження. Прагнучи відтворити ефект перебування у чужій 

країні, який в оригіналі створений завдяки художнім деталям – реаліям 

іспанської культури, перекладач може вибрати стратегію відтворення 

іншомовних назв зі збереженням їх екзотичності (локальна стратегія 

очуження). Ця стратегія припускає такий набір тактик: повне збереження 

іншомовної форми (прийом безперекладного запозичення), без відтворення 

змісту або з його поясненням в коментарі або виносці; відтворення звукової 

або графічної форми засобами цільової мови (відповідно, прийоми 

транскрипції і транслітерації), які також можуть поєднуватися з коментарями 

або поясненнями; відтворення буквального сенсу, «внутрішньої форми» 

мотивуючого образу (прийом калькування). Тобто визначення тактичних 

завдань дозволяє перекладачеві перейти до підбору відповідників в мові 

перекладу, які мали б певні змістовні або формальні характеристики.  
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Наприклад, тактику передачі графічної форми без експлікації смислу, і, 

відповідно, прийом безперекладного запозичення, обрано перекладачем 

зазначеного роману Е. Гемінґвея українською мовою М. Пінчевським 

внаслідок реалізації локальної стратегії очуження, яка дозволяє зберегти 

ефект відсторонення, перебування в чужій країні, і характерну рису ідіостілю 

автора:  

The three of us walked along, past the Ayuntamiento with the banners hung 

from the balcony, down past the market and down past the steep street that led to 

the bridge across the Arga. (Hemingway. The Sun Also Rises, р. 157)  

Отак ми і йшли втрьох, – повз ayuntamiento з прапорами на балконі, 

повз ринок і вниз крутою вулицею, що вела до мосту через Аргу. (Хемінгуей. 

Фієста (І сонце сходить). Пер. М. Пінчевський, с. 83). 

Парадигма вибору локальної стратегії перекладу співвідносна з 

характером перекладацької проблеми в кожному окремому випадку; категорії 

проблем перекладу, які вимагають стратегічних перекладача, визначають 

номенклатуру стратегій, які може обрати перекладач для їх розв’язання.  

Зокрема, для подолання розбіжностей мовних і когнітивних картин 

світу різних лінгвокультур перекладач може обирати стратегії очуження / 

одомашнення / нівелювання культурної специфіки; проблеми розбіжності 

мовних і когнітивних картин світу різних часових періодів – стратегії 

архаїзації / модернізації / нейтралізації часової дистанції. Вибір між 

стратегіями змістової / функціональної відповідності та відтворення форми 

необхідний для виявлення змін концепту тексту в перекладі, збереження / 

усунення смислової двоплановості, відтворення / перетворення авторського 

коду тощо. Явище співіснування кількох локальних стратегій розглядаємо як 

синкретизм когнітивних регулятивів перекладацької діяльності, оскільки, 

складна за своєю суттю, ця діяльність спрямована на множинні об’єкти та 

аспекти, і одна дія може виступати засобом здійснення іншої.  

Дослідження стратегій перекладу розкриває внутрішній механізм 

перетворення смислової основи тексту в перекладі, пояснює напрями та 
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причини таких змін. Виявлена роль стратегії як когнітивного регулятиву у 

формуванні концепту цільового тексту та продемонстровано результати 

застосування різних стратегій, в тому числі, й у множинних перекладах.  

Ключові слова: стратегія перекладу, інтеракційна модель, художній 

переклад, перекладацький дискурс, перекладна ентропія тексту. 

 

SUMMARY  

Andrienko T.P. Strategies in the Interactional Model of Translation (based 

on the translation of English prosaic and dramaturgic works into Russian and 

Ukrainian). – Manuscript. 

Dissertation for the Scientific Degree of Doctor of Science (Philology), 

Specialty 10.02.16 – Translation Studies. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2017. 

The relevance of this work results from the novelty of its conceptual basis. 

Essentially materialist conceptualization of translation as the transmission of 

linguistic messages from the addressee to the addressee, and translator – as an 

intermediary between them ignores the ideal cognitive processes that underlie the 

translator’s work and cause meaningful shifts in translation. The study of cognitive 

objects and processes requires a principally different cognitive basis in which the 

attention of the researcher would be focused on the "internal", inaccessible to 

observation, but the most significant stage of translation.  

The development of the new approach and the respective methodology 

emerged as a result of development of communicative and personality-oriented 

studies of translation. In the studies of cognitive mechanisms of translation, special 

attention is focused on translation strategies. The formulation of strategy as an 

object of translation studies was initiated in the works of F. Schleiermacher, 

E. Nida, J. Levy, L. Venuti, and developed in a number of specialized studies. 

Revival of interest in studying the strategies of translation from the perspectives of 
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different approaches to translation, in particular, linguistically oriented, literary-

critical, historical and pedagogical, requires a deeper study of this phenomenon, 

analysis of its nature, its main characteristics, its role and place in the system of 

translation activity. Hence the relevance of a comprehensive specialized study of 

translation strategy aimed at unveiling its nature, its semantic inner and its 

potential application in modern studies of translation.  

Thus, the object of study is translation strategy viewed as a cognitive 

regulative of the translation discourse, the mental program of the translator activity 

aimed at re-creation of the original concept as a result of choosing one of the 

options of an ideal imaginary image of the target text, and subject of study 

comprises cognitive-discursive mechanisms and the conditions for the 

implementation of strategies, as well as the tactics and methods of translation 

subordinated to them.  

The aim of this study is establishing, through the integral specialized 

comprehensive analysis, of the discourse generating role of the cognitive 

regulatives of translation as well as their implementation mechanisms.  

The study is aimed at identifying the logic and mechanisms of translation 

activity on a new theoretical and methodological basis where communication is 

deemed as discursive interaction regulated at the cognitive level. In 

conceptualizing translation as interaction, the cognitive component is inextricably 

linked with communicative, forming a single cognitive-discursive approach to the 

analysis of translation in the integrity of process and result. From the standpoint of 

interactional communication theory, translation appears as a joint creation of 

senses, and the focus of translation analysis is on the transformation of conceptual 

structures during translation. This approach suggests viewing the translator as a 

participant and organizer of bilingual cross-cultural interaction.  

Adequate epistemological basis for the study of translation strategies in the 

integrity of its cognitive and activity-oriented nature is interactional translation 

model. Integrative comprehension of translation which developed in the language- 

and communication-centred translation models as the unity of "translation as a 
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process" and "translation as a result" is embodied in the notion of translation 

discourse (cognitive-communicative activity which comprises the unity of process 

and result), which is the basic notion in the interactional translation model. The 

subject of study is the change of the conceptual structure during the translation; the 

focus of the researcher is not on the definition of interlanguage correspondences 

and patterns of transformation, but on the identification of translation strategies 

that lead to changes in conceptual structures and tactics that provide mechanisms 

for their implementation. In this case, the translator is not considered a transmitter 

of the message, a secondary communication participant, but the organizer and 

participant of the communicative interaction between the author and the reader.  

Viewing the translation discourse as the unity of the cognitive and 

communicative aspects, as a process organized and guided by the cognitive level, 

we distinguish two levels of cognitive organization of the discourse: cognitive-

regulatory (cognitive structures that ensure effective communication: the 

knowledge of types of discourse and rules of conduct, strategies, tactics etc.) and 

cognitive-representative (cognitive structures that represent the experience of 

conceptualizing the world and are necessary for the interpretation of the situations 

presented in the discourse: concepts, frames, scenarios, "background knowledge").  

We model the communicative structure of the translation discourse as a 

hierarchically organized entity: the higher level of this hierarchy is allocated to the 

translator’s organizational and regulatory activity, which is understood as the 

initiation of cross-cultural communicative interaction, the determination of the 

characteristics of each component of communication, the definition of functional 

dominant, strategies and tactics of translation. The main anthropocomponent of 

this level is the translator. The decisions made by him/her, the determined 

strategies and tactics, in turn, will form the basis of the communicative activity on 

the hierarchically lower level, whose purpose is to perceive, re-create and express 

the sense in the source language for perception by the recipient in the target 

language. This level represents the virtual communication between the author and 

the addressee of interlingual cross-cultural communication.  
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Understanding the role of strategy in the interactional translation model 

contributes to establishing its essence as a cognitive regulative of translation 

discourse aimed at the transformation of the concept of the original for its 

integration into the conceptual and linguistic worldview of the target language 

community, the agent organizing the interaction between the translator, the author 

and the addressee. The strategy directs the translation process, defining the tactics 

and methods of translation subordinated to it, and ultimately determines the result 

of translation.  

Taking into account the hierarchical organization of strategic translation 

activity, we maintain that the cognitive field for implementing global translation 

strategy is a holistic textual mega-concept, while local strategies are aimed at those 

objects that require a strategic translation solution. These varied phenomena are 

collectively referred to as "translation problems".  

The, for the sake of featuring the author’s artistic view of the world in 

E. Hemingway’s novel “The Sun Also Rises”, in particular, involving the readers 

into a different linguistic and cultural environment, the most appropriate global 

translation strategy is foreignizing. To reproduce the effect of staying in a foreign 

country, which was originally created by artistic details – the realities of Spanish 

culture, the translator may choose the strategy of rendering foreign names by 

preserving their exotic foreign nature (local foreignizing strategy). This strategy 

involves the following set of tactics: full preservation of the foreign language form 

(the technique of untranslated borrowing/exotism), without the reproduction of the 

meaning or with its explanation in the comments or footnotes; rendering of 

phonetic or graphic form by means of the target language (respectively, 

transcription and transliteration techniques), which can also be combined with 

comments or explanations; rendering of the literal sense, "internal form" of the 

motivating image (loan translation). That is, the definition of tactical tasks allows 

the translator to proceed to the selection of counterparts in the language of 

translation, which would have certain semantic or formal characteristics.  
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For example, the tactic of rendering the graphic form without explication of 

meaning, and therefore, an untranslated borrowing technique is chosen by the 

Ukrainian translator of the said novel M. Pinchevskyi as a result of local 

foreignizing strategy that allows to maintain the effect of the foreignness, being in 

another country, and the characteristic feature of the author’s ideostyle:  

The three of us walked along, past the Ayuntamiento with the banners hung 

from the balcony, down past the market and down past the steep street that led to 

the bridge across the Arga. (Hemingway, The Sun Also Rises, p. 157)  

Отак ми і йшли втрьох, – повз ayuntamiento з прапорами на балконі, 

повз ринок і вниз крутою вулицею, що вела до мосту через Аргу. (Хемінгуей. 

Фієста (І сонце сходить). Пер. М. Пінчевський, с. 83). 

The paradigm of choosing a local translation strategy is correlated with the 

nature of the translation problem in each individual case; the categories of 

translation problems that require a strategic translator’s decision determine the 

array of strategies that can be chosen by the translator to solve them.  

In particular, in order to overcome the differences between linguistic and 

cognitive pictures of the worldview of different language cultures, the translator 

can choose foreignizing / domestication / cultural levelling strategies; the problems 

of the divergence of language and cognitive worldviews of different time periods 

are solved through archaization / modernization / neutralization strategies. The 

choice between the strategies of form / content / functional correspondence 

governs the changes in the concept of the text in translation, to resolve the 

problems of retaining / eliminating semantic ambiguity (imagery), imitating / 

converting the author’s style, etc. The phenomenon of coexistence of several local 

strategies is viewed as a syncretism of the cognitive regulatives of translation 

activity, since, complex in its essence, this activity is aimed at multiple objects and 

aspects, and one action can be the means of implementing another.  

The study of translation strategies reveals the internal mechanism of 

transforming the cognitive basis of the text in translation, explains the directions 

and causes of such transformations. The role of the strategy as a cognitive 
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regulative in the formation of the target text concept is revealed; the results of the 

application of various strategies, including in multiple translations, are 

demonstrated.  

Keywords: translation strategy, interactional translation model, literary 

artistic translation, translation discourse, translation entropy of the text. 
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ВСТУП 

 

Зміна онтологічних уявлень про взаємодію людини із зовнішнім 

середовищем на межі ХХ-ХХІ століть зумовила переосмислення підходів у 

гуманітарних, зокрема, філологічних, науках. Матеріалістичне за своєю 

сутністю уявлення про комунікацію як передачу смислів від адресата до 

адресанта, а перекладача – як посередника між ними, відображало лише 

доступну спостереженню зовнішню складову комунікації, залишаючи поза 

увагою ідеальні за формою свого існування когнітивні процеси, які лежать в 

основі діяльності перекладача і зумовлюють змістові зрушення в перекладі. 

Для вивчення цих процесів необхідна інша пізнавальна основа, в якій увага 

дослідника зосереджувалась би на «внутрішній», недоступній 

спостереженню, але основній по суті стадії перекладу. Створення такого 

підходу і відповідної методології пізнання було підготовлено розвитком 

комунікативно- та особистісно-орієнтованих досліджень перекладу.  

Із виходом перекладознавства за межі мовоцентричного дослідження 

свого об’єкту та зверненням до особистості перекладача, більший інтерес 

привертає вплив свідомості та суб’єктивного вибору перекладача на процес і 

результат перекладу. Увага дослідників зосереджується на 

психолінгвістичних аспектах і когнітивних механізмах двомовності й 

перекладу (Л. В. Щерба; О. І. Чередниченко; С. В. Засєкін; R. Hoyle; 

K. McElhanon), ролі особистості перекладача, його мислення та креативності 

(О. В. Ребрій; І. М. Ремхе; О. Н. Шевченко), подоланні різних видів 

труднощів та проблем перекладу (В. І. Карабан ; A. Chesterman; C. Nord). 

Активізації досліджень ролі свідомості перекладача сприяв розвиток 

інтегративної теорії мови, в якій комунікація розглядається як процес 

активного конструювання смислів (А. П. Мартинюк; V. Kashkin), узгодження 

комунікативних намірів та референції (Н.Н. Clark, E.F. Schaefer, D. Wilkes-

Gibbs). Переосмислення сутності перекладу як діяльності зумовило зміну 
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погляду на мету, об’єкт, предмет і методи перекладознавства 

(Л. М. Алексеева; V. Kashkin). 

У дослідженнях когнітивних механізмів перекладу особливе місце 

відводиться стратегії перекладу. Поняття стратегії набуває популярності з 

огляду на його змістовність та смислову ємність (В. В. Балабін; 

А. Г. Вітренко; В. В. Демецька; Н. А. Дьяконова; В. В. Сдобников; 

О. Д. Швейцер; А. Chesterman; H. Krings; A. Lefevere; M. Ordudari; 

C. Seguinot; L. Venuti; Т. Volkova). Стратегії перекладу досліджують 

здебільшого в контексті впливу особистості перекладача на результат його 

праці, вибірковості відтворення рис оригіналу, множинності тлумачень.  

Пожвавлення інтересу до вивчення стратегій перекладу з позицій 

різних напрямків перекладознавства, зокрема, лінгвістично орієнтованого 

(В. В. Балабін; О. В. Бурда-Лассен; Н. А. Дьяконова; В. В. Комісаров; 

О. В. Ребрій; І. М. Ремхе; Я. Й. Рецкер; В. В. Сдобников; О. О. Селіванова; 

О. А. Харитонова; О. І. Чередниченко; О. Д. Швейцер; L. Biel; A. Chesterman; 

M. Ordudari; L. Venuti), літературно-критичного, історичного 

(І. М. Боровинський; А. Б. Кам’янець; Т. Є. Некряч; Л. В. Коломієць; 

Є. М. Мешалкина; В. О. Подміногін; Т. О. Пономарева; А. Савенець; 

М. Соколянський; U. Eco) та методико-педагогічного, (Л. М. Черноватий; 

Т.В. Ганічева; H. Krings; J.-P. Mailhac; W. Wills) свідчить про необхідність 

комплексного дослідження цього явища, виявлення його природи, основних 

характеристик, ролі й місця в системі перекладацької діяльності. Звідси 

випливає актуальність моделювання перекладу як інтеракції і комплексного 

спеціалізованого дослідження поняття «стратегія» з метою виявити його 

сутність, встановити смислову структуру, а також розкрити потенціал його 

використання в сучасних дослідженнях перекладу. Актуальність роботи 

також полягає у тому, що вона виконана в руслі антропоцентризму, 

функціоналізму, експансіонізму і експланаторності та передбачає соціально-

психологічну, діяльнісну й антропоцентричну інтерпретацію дискурсивних 

явищ. Антропоцентризм реалізується в увазі до когнітивних процесів, які 
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лежать в основі діяльності перекладача. Функціоналізм спрямований на 

з’ясування природи перекладу як діяльності, пояснення його механізмів, 

виявлення чинників, що впливають на перебіг та результат такої діяльності. 

У цьому сенсі принцип функціоналізму безпосередньо пов'язаний із 

принципом експланаторності. Експансіонізм означає залучення здобутків та 

методик інших галузей знання, насамперед, мовознавства й теорії інформації. 

Системний підхід до вивчення перекладацької діяльності, її ієрархічної 

організації, відповідає уявленням про системність мовної діяльності як такої і 

зумовлює нагальність вивчення стратегії перекладу як когнітивного 

регулятиву перекладацького дискурсу. 

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

Дослідження виконано в межах комплексної наукової теми Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (тема 

№ 11БФ044-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Метою дослідження є встановлення дискурсопороджувальної ролі 

когнітивних регулятивів перекладацької діяльності – стратегій перекладу, а 

також механізмів їх реалізації. Для досягнення мети в роботі визначено й 

розв’язано низку завдань, суть і послідовність яких випливають із логіки 

дослідження, зокрема:  

1) розробити підґрунтя аналізу перекладу як дискурсивної 

інтеракції та запропонувати інтеракційну модель перекладу як основу 

дослідження когнітивних регулятивів перекладацького дискурсу;  

2) виявити концептуальну основу та уточнити визначення понять 

«стратегія перекладу» та «тактика перекладу»;  

3) обґрунтувати адекватність когнітивно-дискурсивного підходу до 

аналізу поняття стратегії перекладу;  

4) уточнити основні поняття когнітології, релевантні для 

перекладознавчих досліджень;  



 27 

5) з’ясувати когнітивні та дискурсивні механізми реалізації стратегії 

перекладу; запропонувати багатоаспектну модель аналізу стратегії перекладу 

і визначити її місце у системі перекладацької діяльності;  

6) проаналізувати інформаційні характеристики тексту, релевантні 

для імплементації перекладацьких стратегій та визначити типи текстів, що 

мають  найбільший потенціал для реалізації стратегічних дій перекладача;  

7) дослідити механізми реалізації стратегій перекладу відповідними 

тактиками та прийомами;  

8) систематизувати проблеми перекладу та виявити відповідні їм 

номенклатури стратегій, тактик і прийомів перекладу текстів класичної 

художньої літератури.  

Об’єктом дослідження обрано стратегію перекладу, яку ми розуміємо 

як когнітивний регулятив перекладацького дискурсу, що скеровує діяльність 

перекладача у розв’язанні проблем перекладу, а предметом – когнітивно-

дискурсивні механізми й умови реалізації стратегій, а також підпорядковані 

їм тактики та прийоми перекладу.  

Дослідження проведене на матеріалі класичних прозових та 

драматургічних творів англомовної літератури та їх перекладів українською і 

російською мовами. Для аналізу локальних стратегій, тактик і прийомів 

перекладу методом суцільної вибірки було виокремлено близько 45000 

дискурсивних фрагментів, які становлять проблеми перекладу. Особлива 

увага приділялася множинним та авторським перекладам як таким, що 

надають можливість порівняння альтернативних перекладацьких стратегій; 

іноді для порівняння залучалися також переклади іншими мовами. 

Методологічною основою дослідження обрано когнітивно-дискурсивне 

перекладознавство, яке поєднує когнітивний і комунікативний підходи, 

антропоцентризм і функціоналізм, а також сформовану в його надрах 

інтеракційну модель перекладу. Відповідно до мети й завдань дослідження 

було розроблено комплексну методику, яка поєднала описові та порівняльні 

методи і методи моделювання когнітивних об’єктів, методи компонентного 
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аналізу, порівняльного аналізу лексикографічних і наукових дефініцій, 

визначення перекладної ентропії тексту, внутрішньомовного та міжмовного 

порівняння, концептуального моделювання, перекладознавчого аналізу, 

перекладацького експерименту, методики польового і фреймового 

моделювання текстового концепту в перекладі, методики концептуального 

аналізу метафор та інших стилістичних фігур, порівняльного 

перекладацького аналізу й філологічної інтерпретації, інтенціонального 

(прагматичного) аналізу і стилістичного та інтертекстуального аналізу.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці наукових 

основ вивчення стратегії на основі інтеракційної моделі перекладу і базується 

на наступних основних положеннях. Вперше:  

– випрацювано та науково обґрунтовано теоретичні засади 

інтеракційної моделі перекладу, центральним поняттям якої є стратегія 

перекладу;  

– набуло розвитку поняття перекладацького дискурсу, який мислиться 

як єдність процесу та результату і моделюється у когнітивному й 

комунікативному аспектах;  

– запропоновано наукове визначення та комплексно досліджено 

стратегію перекладу як когнітивний регулятив перекладацького дискурсу;  

– розроблено методики фреймового та польового аналізу текстового 

концепту в перекладі як основу визначення глобальної стратегії; 

– шляхом порівняльного аналізу перекладної ентропії текстів різних 

стилів визначено потенціал реалізації глобальної стратегії перекладу через 

локальні;  

– диференційовано поняття труднощів та проблем перекладу, 

типологізовано проблеми перекладу і відповідно до них розроблено 

номенклатуру стратегій перекладу, спрямованих на розв’язання кожного 

типу проблем;  

– виявлено когнітивні об’єкти, на які спрямовані глобальні й локальні 

стратегії перекладу в системі перекладацької діяльності;  
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– визначено тактики та прийоми, що реалізують окремі стратегії 

перекладу;  

– описано та пояснено явище синкретизму стратегій перекладу 

художнього прозового та драматургічного тексту.  

У дисертації також удосконалено методику когнітивного 

перекладознавчого аналізу художнього перекладу з урахуванням чинників, 

що впливають на процес прийняття перекладацьких рішень; подальше 

розкриття отримали поняття проблеми перекладу, перекладацького рішення, 

адекватності перекладу. 

Новизна дослідження відображена у положеннях, що виносяться на 

захист:  

1. В інтеракційній моделі переклад уявляємо як дискурсивну 

взаємодію, регульовану на когнітивному рівні та спрямовану на спільне 

творення смислів автором, перекладачем і адресатом, за організувальної ролі 

перекладача, як когнітивно-комунікативну діяльність, що є єдністю процесу і 

результату. 

2. Дискурсопороджувальна діяльність перекладача (перекладацький 

дискурс) існує як єдність когнітивного й комунікативного аспектів, кожен з 

яких має ієрархічну організацію. Когнітивний аспект перекладацького 

дискурсу складається з когнітивно-регулятивного й когнітивно-

репрезентативного рівнів; стратегія перекладу належить до когнітивно-

регулятивного рівня і керує перетворенням когнітивних об’єктів когнітивно-

репрезентативного рівня. Комунікативний аспект складається з 

комунікативно-організаційного рівня й рівня міжмовної взаємодії, причому 

на першому відбувається вироблення стратегії перекладу, а на останньому – 

її імплементація. 

3. Стратегія перекладу становить когнітивний регулятив 

перекладацького дискурсу. Когнітивний план стратегії перекладу об'єднує 

відносно статичну складову – цілісний концептуальний образ вихідного 

тексту, та динамічну складову – план/програму пересотворення цього образу 
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та його втілення на ґрунті цільової мовної картини світу. Стратегія організує 

й регулює когнітивно-комунікативну діяльність перекладача і визначає вибір 

тактик і прийомів перекладу.  

4. Глобальна стратегія спрямовує пересотворення концепту 

цілісного тексту для сприйняття цільовою аудиторією на ґрунті іншої 

культури/в іншій полісистемі; реалізація глобальної стратегії здійснюється 

через локальні, які спрямовані на пересотворення окремих складових 

концептуальної структури цілісного твору. Локальні стратегії визначають 

вибір тактик, які передбачають визначення характеристик цільового тексту і 

відповідних прийомів перекладу.  

5. Ентропія як міра невизначеності інформації забезпечує 

можливість реалізації глобальної стратегії перекладу через локальні стратегії. 

Локальні стратегії перекладу реалізуються на ділянках тексту з високою 

ентропією, переклад яких становить проблему. Парадигма вибору локальної 

стратегії перекладу співвідносна з характером проблеми перекладу. 

6. На відміну від суб’єктивних труднощів, проблеми перекладу 

мають об’єктивний (інтерсуб’єктний) характер і пов’язані: з розбіжностями 

мовних і когнітивних картин світу різних лінгвокультур; розбіжностями 

мовних і когнітивних картин світу різних часових періодів; розбіжностями 

формально-змістовних і прагматичних характеристик, які зумовлюють 

зрушення у внутрішньому когнітивно-прагматичному просторі тексту. 

Розв’язання проблеми перекладу завжди вимагає від перекладача 

стратегічного рішення.  

7. Для розв’язання проблеми розбіжностей мовних і когнітивних 

картин світу різних лінгвокультур перекладач може обирати стратегії 

очуження / одомашнення / нівелювання культурної специфіки; проблеми 

розбіжності мовних і когнітивних картин світу різних часових періодів – 

стратегії архаїзації / модернізації / нейтралізації часової дистанції. Проблема 

передання засобів мовної образності в перекладі допускає вибір між 

стратегіями змістової / функціональної відповідності та відтворення форми. 
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8. Локальні стратегії перекладу перебувають у взаємодії і в 

ієрархічних відносинах, що розглядаємо як явище синкретизму. Синкретизм 

як одночасна реалізація стратегій пояснюється роллю стратегії як 

когнітивного регулятиву перекладацької діяльності, оскільки, складна за 

своєю суттю, ця діяльність спрямована на множинні та багатоаспектні 

об’єкти. 

Теоретичне значення роботи перш за все полягає у випрацюванні 

засад інтеракційної моделі перекладу на основі когнітивно-дискурсивного 

підходу, а також визначенні ролі стратегії в перекладному дискурсотворенні. 

Отримані результати та висновки є внеском у розробку проблем загальної 

теорії перекладу, когнітивного перекладознавства, теорії художнього 

перекладу, дискурсології перекладу та теорії міжкультурної комунікації. 

Розроблені методики можуть становити як теоретичний, так і практичний 

інтерес для дослідження когнітивних механізмів перекладу, впливу 

особистості перекладача на результат його діяльності та формування новітніх 

підходів до перекладу і міжкультурної комунікації.  

Практична цінність матеріалів дисертаційної роботи визначається 

тим, що її теоретичні здобутки й результати можуть слугувати теоретико-

методологічним підґрунтям та ілюстративним матеріалом у викладанні у 

вищій школі курсів з теорії та практики перекладу, жанрових теорій 

перекладу, історії перекладу, порівняльної стилістики англійської та 

української мов, курсу «Стратегії і тактики художнього перекладу», для 

підготовки навчальних посібників з практичного курсу перекладу, 

стилістичних аспектів перекладу, перекладацьких трансформацій, а також 

можуть бути використані в курсах загальної теорії перекладу та перекладу 

художнього тексту. Окремі положення та матеріали дисертаційної роботи 

було використано для підготовки таких навчальних посібників: Андрієнко 

Т.П., Гонта І.А. Практикум перекладу в сфері міжнародного туризму 

(англійська - українська мови) : Навч. посібник. – Київ: КУТЕП, 2005. – 

177 с.; Андрієнко Т.П. Переклад дискурсу Європейського Союзу. Серія: 
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Міжнародна економіка : Навч. посібник. – Київ: КиМУ, 2009. – 73 с.; 

Андрієнко Т.П., Васік Ю.А. Практичний курс перекладу (англійська – 

українська мови) Київ, 2015. – 199 с.; хрестоматії з перекладознавства 

«Сходинки до перекладу: Хрестоматійне видання з перекладознавства : Steps 

to Translation: Translation Studies Reader» / [укладач Т.П. Андрієнко]. – К.: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 316 с. 

Особистий внесок здобувача. Усі винесені на захист результати 

дослідження та теоретичні твердження належать автору. Дисертаційне 

дослідження, монографія, основні наукові публікації написані здобувачем 

одноосібно. Розділ колективної монографії «Стратегії спілкування та 

стратегії перекладу» написано у співавторстві з доц. І.Є. Фроловою. 

Особистим внеском здобувача є теоретико-методологічне обґрунтування 

дослідження стратегії перекладу.   

Достовірність висновків забезпечується застосуванням комплексної 

методики дослідження, широким теоретичним підґрунтям та емпіричним 

матеріалом дослідження, достатнім обсягом та репрезентативністю 

досліджуваного матеріалу і застосуванням сучасних підходів та методів 

перекладознавчого дослідження. 

Апробація дослідження. Основні положення та результати 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2013–2017 рр.), а також 

оприлюднювалися на Кримському лінгвістичному конгресі «Мова і світ», 

м. Ялта, 2009 р.; IV Міжнародному науковому форумі «Сучасна англістика: 

Традиції. Сьогодення. Перспективи», Харківський національний університет 

ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 19 жовтня 2011 р.; V–VІ Міжнародних науково-

практичних конференціях «Мови і світ: дослідження та викладання», 

факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка (КДПУ), Кіровоград, 2011–

2012 рр.; ХХІІІ–ХХVІ Міжнародних наукових конференціях «Мова і 
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культура» ім. проф. Сергія Бураго, Київ, 2014–2017 рр.; Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні наукові дослідження 

представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та 

літератури», м. Львів, 22–23 лютого 2013 р.; VІІ Міжнародній науковій 

конференції «Major issues in translation studies and translators’/ interpreters’ 

training», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 

25–26 квітня 2013 р.; ІХ науковій конференції з міжнародною участю 

«Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 2017 р.; 

V–VІ Всеукраїнських наукових конференціях «Актуальні проблеми 

перекладознавства та методики навчання перекладу», Харківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків 2009–2011; 

Всеукраїнській науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут філології, Київ, 17 жовтня 2013 р.; Міжнародній науковій 

конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 9 жовтня 

2014 р.; ХІІІ науково-практичній конференції «Актуальні проблеми іноземної 

мови професійного спрямування», Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ, 2016; а також на 

конференціях за кордоном: VІІ Міжнародній науковій конференції 

«Національно-культурний компонент у тексті й мові», Республіка Білорусь, 

м. Мінськ, 2009; VIII Міжнародній заочній науково-практичній конференції 

«Наукова дискусія: питання філології, мистецтвознавства і культурології», 

м. Москва, 2013 р.; ХІІ Міжнародній лінгвістичній конференції «Konferencja 

Legilingwistyczna», Університет Адама Міцкевича, Інститут мовознавства, 

м. Колобжег, 23–25 червня 2017 р. Результати дослідження також 

висвітлювалися у публічних виступах під час наукових дискусій в освітніх і 

наукових закладах США: Центр російських, східноєвропейських та 

євразійських студій Стенфордського університету (м. Пало-Альто, 
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Каліфорнія, США), Факультет інформаційних систем і технологій 

Університету Фінікс (м. Лівермор, Каліфорнія, США), факультет бізнес-

адміністрування, кафедра міжнародних комунікацій Університету Сент-

Меріз, (м. Морага, Каліфорнія, США). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено в 41 публікації, 

серед яких три одноосібні монографії, один розділ колективної монографії, 

написаний у співавторстві, 37 статей, з яких 3 надруковано за кордоном, 19 – 

у фахових виданнях, акредитованих ДАК МОН України, 2 – у наукових 

фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз 

даних, 7 – в інших виданнях, 6 – тези наукових доповідей. 

Структура дисертації відображає логіку дослідження. Робота 

складається зі вступу, п’яти розділів із висновками, загальних висновків, 

списку використаних джерел, списку лексикографічних джерел, списку 

джерел ілюстративного матеріалу і додатків. Робота містить 10 рисунків та 5 

таблиць, які узагальнено відображають результати дослідження. Загальний 

обсяг праці становить 499 сторінок, із них обсяг основного тексту – 420 

сторінок. 

Розроблені методики й результати дослідження можуть становити як 

теоретичний, так і практичний інтерес для дослідження когнітивних 

механізмів перекладу, впливу особистості перекладача на результат його 

діяльності, розробці альтернативних підходів до перекладу та міжкультурної 

комунікації. Матеріали практичного аналізу можуть бути використані в 

курсах порівняльної стилістики, загальної теорії перекладу та перекладу 

художнього тексту.   
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РОЗДІЛ 1. 

ІНТЕРАКЦІЙНА МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В КОГНІТИВНО- 

ДІЯЛЬНІСНОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ 

 

1.1. Розвиток ідей антропоцентризму й формування 

інтеракційного підходу до дослідження перекладу. 

 

Спрямоване на вивчення закономірностей і сутнісних характеристик 

процесу і результату перекладу, перекладознавство широко залучає 

моделювання як можливість відстежити сторони свого об’єкта, недоступні 

безпосередньому спостереженню. Тож кожна теорія перекладу, зазвичай, 

ґрунтується на розробці моделі як «гносеологічного замінника оригіналу», як 

«системи, що відтворює, імітує або відображає якісь визначальні 

характеристики, тобто принципи внутрішньої організації або функціювання, 

певні властивості чи ознаки об’єкта» [539, с. 391]. Моделювання перекладу 

як складного ідеального об’єкта в перекладознавстві здійснювалося на 

засадах домінуючої на той час лінгвістичної парадигми, наслідуючи таким 

чином здобутки й обмеження відповідних лінгвістичних моделей. 

Формуванню уявлення про переклад як когнітивно вмотивовану й 

регульовану, а також структурно упорядковану діяльність передували спроби 

пояснення закономірностей перекладу в термінах функціональної взаємодії 

мов або комунікації особливого типу. Цей підрозділ присвячено огляду 

теоретичних ідей, розвиток яких заклав підґрунтя для формування 

когнітивно-дискурсивної парадигми досліджень перекладу. 

 

1.1.1. Мовоцентричний, комунікативний і когнітивно-діяльнісний 

підхід до моделювання перекладу.  

Розробка нових теорій і моделей перекладу значною мірою визначалася 

панівним стилем наукового осмислення дійсності. Основними стилями 

мислення, які різняться за (1) моделлю відносин між суб’єктом і об’єктом 
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пізнання, (2) уявою про об’єкт і принципи його організації і (3) методом 

аналізу об’єкта, вважають: класичний (механістичний), некласичний і 

постнекласичний [124, с. 13–14]. Перший із цих підходів став підґрунтям 

структуралізму й функціоналізму («структурного функціоналізму») в 

лінгвістичних науках, постнекласична онтологія породила когнітивно-

комунікативний функціоналізм [там само, с. 15–44]. Зі зміною типів 

наукового мислення М.С. Дорофеєва пов’язує синергетичний розвиток 

перекладознавства, зміну категорій «об’єкт» та «засіб» пізнання [99, с. 109–

143]. 

Класичному стилю мислення, орієнтованому на об’єктивність, 

незалежність результату пізнання від позиції його суб’єкта, відносну 

ізольованість об’єкта від зовнішніх умов, найповніше відповідають ідеї 

структуралізму й функціоналізму в лінгвістиці. Підходи до розуміння й 

моделювання перекладу в лінгвістично-орієнтованому перекладознавстві 

визначаються домінуючою на той час парадигмою мовознавчих досліджень, 

розумінням мови й наданням переваги тому чи іншому аспекту її вивчення. 

Перші моделі перекладу можна умовно розподілити на мовні й 

комунікативні, залежно від того, як вони інтерпретують «взаємодію 

лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників… і, зокрема, проблему 

відношення між мовними значеннями й змістом мовленнєвого твору» [198, с. 

43] (тут і далі переклад на українську мову наш. – Т.А.). У мовоцентричних 

теоріях перекладу, які ґрунтуються на структурно-системній парадигмі 

мовознавства (теорія закономірних відповідників Я.Й. Рецкера, теорія рівнів 

еквівалентності В.Н. Коміссарова, трансформаційна, семантико-денотативна 

моделі перекладу) [50; 85; 154; 183; 278; 279; 507], головна увага дослідників 

зосереджується на відповідності одиниць перекладу у вихідній і цільовій 

мовах; основною проблемою перекладу вважається невідповідність систем 

мови джерела та перекладу. Дискусії про «перекладність» і 

«неперекладність» [346, с. 99–110] передбачають існування «перекладності» і 
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«неперекладного» як явищ, незалежних від конкретних перекладацьких дій, 

існуючих унаслідок об’єктивного співвідношення мовних систем.  

Мовоцентричні моделі перекладу, зокрема трансформаційна [460; 

465], семантична [79; 346], теорія закономірних відповідників [279], теорія 

рівнів еквівалентності [158] зосереджуються переважно на відтворенні 

мовних одиниць та їхніх значень у перекладі, а також необхідності 

структурно-семантичних перетворень під час переходу від мови джерела до 

мови перекладу. Саме в межах цієї класичної парадигми перекладознавства 

сформувалося одне з його основних понять – поняття еквівалентності: 

еквівалентність перекладу мислиться як «спільність змісту (смислова 

близькість) оригіналу та перекладу» [158, с. 251]. Під еквівалентами 

розуміють «такі відповідності між словами двох мов, які є постійними, 

рівнозначними і, як правило, незалежними від контексту» [278, с. 13–14]. Із 

розвитком ідей функціоналізму розширюється і поняття еквівалентності, яку 

розуміють як функціональну рівноцінність елементів оригіналу та перекладу 

[260 с. 197]. Дії перекладача в мовоценотричних концепціях перекладу 

зводилися до вибору правильного еквівалента, без аналізу причин і 

принципів, якими керується перекладач, здійснюючи такий вибір. Як 

зазначає Л.М. Алєксєєва, «Очевидно, що в цьому випадку текст розглядався 

як кінцеве знакове утворення, що складається з мовних одиниць, які 

виступали в якості елементів аналізу та перекладу» [3, с. 45]. Евристично-

інтерпретаційний потенціал цих моделей перекладу виявився недостатнім, 

оскільки аналіз досліджуваного об’єкта обмежувався рівнем мовних значень. 

Зокрема, без відповіді залишаються питання перекладацького вибору й 

адекватності, не враховується суб’єктивність інтерпретаційної діяльності 

перекладача.  

Пояснити обмеження кола уваги дослідників частково можна умисним 

зосередженням на власне мовних аспектах перекладу й уникненням будь-

яких позамовних чинників: «Нас цікавить тут, у першу чергу, розгляд 

процесу перекладу в плані саме лінгвістичному, у відверненні від 
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фізіологічних і психологічних чинників, що визначають його реалізацію» [50, 

с. 6]. У свою чергу В.Н. Комісаров, вивчаючи роль перекладача в процесі 

перекладу, відзначав, що «при побудові теорії перекладу, орієнтованої на 

перекладача, часто гіпертрофується роль екстралінгвістичних факторів при 

перекладі» [154, с. 28].  

Внаслідок обмеження об’єкту дослідження виникла ситуація, яку 

Н.Л. Галєєва охарактеризувала так: «теорія перекладу в її нинішньому стані є 

емпіричним набором дуже цікавих і тонких спостережень, більш-менш вдало 

представлених у вигляді теорій, які значною мірою повторюють одна одну, 

дозволяють уникати окремих помилок, але не дозволяють прогнозувати і 

програмувати перекладацьку діяльність саме тому, що діяльність і 

перекладач як діяч випадають з об'єкта дослідження» [80, с. 32]. 

Із формуванням некласичного стилю мислення, який передбачає 

відносну істинність і можливу альтернативність або комплементарність 

наукових ідей, залежність результату від позиції дослідника, активність 

суб’єкта пізнання, пов’язуємо початок осмислення перекладу як діяльності 

творчого суб’єкта. Розробці теоретичних моделей передували дослідження 

множинності перекладацьких інтерпретацій [166; 227; 245; 313; 316], 

особливостей індивідаульних стилів перекладачів [238; 239]. Можливість 

множинних перекладацьких рішень Г. Кочур пов’язує з низкою об’єктивних 

(складність об’єкта і історико-культурний контекст перекладу) та 

суб’єктивних чинників (інтерпретаційна позиція та індивідуальний стиль 

перекладача) [166, С. 109–121]. М.О. Новикова доводить можливість 

існування перекладів одного твору «хороших і різних» [238, с. 34], чим 

засвідчує «право» перекладача на власне осмислення, творчу інтерпретацію 

першоджерела. 

Проблеми перекладу як діяльності потрапляють у коло уваги 

теоретиків із розвитком функціонально-комунікативних моделей, які 

представляють перекладацьку діяльність як мовне посередництво в акті 

міжмовної комунікації, як двомовну комунікацію, учасники якої володіють 
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різними кодами [155, с. 66; 362; 416]. Саме ці теорії вперше вводять 

перекладача до кола об’єктів наукового пізнання в перекладознавстві. 

Зокрема, діяльність перекладача висвітлює так звана трифазна модель 

перекладу [123], в якій переклад моделюється як процес, що проходить три 

стадії (фази): (І) декодування перекладачем вихідного повідомлення; 

(ІІ) перекодування, тобто зміни одного коду на інший; (ІІІ) реалізацію 

повідомлення мовою перекладу. До етапів, що виділялися традиційно 

(сприйняття (декодування) тексту оригіналу і вираження (кодування) його 

мовою перекладу), О. Каде додає найважливіший і найменш доступний для 

спостереження, когнітивний за своєю сутністю, етап, оскільки він 

відбувається у свідомості перекладача, – етап перекодування смислу.  

Розвиваючи моделі двомовної перекладацької комунікації О. Каде, 

А. Поповича, П. Ньюмарка та ін., О.І. Чередниченко доходить висновку, що 

між текстами оригіналу й перекладу встановлюються складні взаємозв'язки, 

опосередковані комунікативним ланцюгом, який складається з блоків автора 

оригіналу, перекладача та одержувача перекладу. Важливим здобутком 

запропонованої ним моделі перекладу як опосередкованої двомовної 

комунікації є введення до кола уваги блока одержувача, його національно-

культурної традиції, його соціокультурних умов: «Перекладач зважає на ці 

аспекти, намагаючись адаптувати текст перекладу для сприйняття 

одержувачем – носієм певної мови і культури» [331, с. 164]. Саме 

орієнтацією на одержувача пояснює науковець різноманітні трансформації, 

розширення тексту перекладу порівняно з оригіналом, появу описових 

(перифрастичних) відповідників тощо [там само]. 

Розрізнення значення й смислу, потенційну множинність 

перекладацьких рішень передбачає розмежування понять формальної 

відповідності та динамічної еквівалентності [389; 461; 462], яким відповідає 

еквівалентність на системному (формальному) й текстовому 

(комунікативному) рівнях [331, с. 234]. З огляду на цілісність тексту як 

об’єкта перекладу, визнається ієрархічне домінування останньої [там само]. 



 40 

Нове осмислення перекладу й поняття динамічної еквівалентнтності 

інгерентно орієнтовані на роль адресата в успішному здійсненні акту 

перекладу. Саме Ю. Найді належить вислів: «Навіть на старе питання: “Чи це 

правильний переклад?” можна дати відповідь лише відповівши на інше 

питання: “Для кого?”» [460, с. 41].  

Комунікативно-діяльнісне осмислення перекладу властиве 

інтерпретативній теорії перекладу Д. Селескович і М. Ледерер 

(«Интерпретировать для того, чтобы переводить» (1987), «Теоретические 

основы синхронного перевода» (1980) (див. [155, с. 38–44], яка ґрунтується 

на лінгвістичних та психологічних чинниках, що розкривають зв'язок мови й 

мислення. Смисл тексту не зводиться до суми значень мовних знаків, а 

формується з урахуванням ситуації спілкування, попереднього досвіду, 

почуттів і намірів комунікантів. Згідно з концепцією «синекдохи» 

М. Ледерер, мовні значення лише частково експлікують смисл висловлення / 

тексту, загальний же смисл не лише не зводиться до значень мовних 

одиниць, а й може істотно від них відрізнятися [там само, с. 38–42]. 

Інтерпретативна теорія перекладу доводить, що перекладач під час своєї 

діяльності здійснює когнітивні операції, застосовуючи для інтерпретації 

власні позамовні знання, і що від його суб’єктивної інтерпретації залежить 

результат перекладу.  

Новим кроком в осмисленні впливу свідомості перекладача на 

результат перекладу є обґрунтування рецептивної моделі поетичного 

перекладу, у світлі якої переклад тлумачиться як процес та результат 

перекладацької рецепції [246]. Важивою відмінністю цієї моделі є акцент на 

суголосності перлокутивного впливу цільового твору на читача і відносній 

самостійності цільового твору: «у світлі рецептивної моделі поетичного 

перекладу цільовий твір виступає органічною складовою приймаючої 

культури, а його вторинність стосовно першотвору є лише хронологічною» 

[там само, с.12]. Тим самим визнається право перекладача на самостійну 

креативну інтерпретацію першотвору, привнесення в нього власного «я». 
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Важливим етапом у становленні діяльнісного підходу до аналізу 

перекладу стала теорія скопосу Катаріни Райсс і Ганса Фермеєра, в якій 

переклад визначається як дія, що керується певною метою. Ця теорія значно 

більше уваги приділяє ролі перекладача, а також визначальним чинникам – 

адресату (аудиторії) і обставинам спілкування. Відповідно до них перекладач 

може адаптувати оригінал: переклад має відповідати не оригіналу, а 

насамперед меті, з якою він створюється [477, с. 124–126; 468, с. 35–37; 506]. 

У скопос-теорії оригінальний текст має нижчий статус, ніж в теоріях 

перекладу, заснованих на еквівалентності. Оригінал являє собою своєрідну 

«інформаційну пропозицію», яку перекладач «адаптує під запити цільової 

аудиторії» [96, с. 2]. Здобутком цієї теорії є також те, що вона пропонує 

підвалини теоретичного аналізу всього спектру перекладів, не надаючи 

жодному статусу правильного. Визнання можливості, а також визначення 

основ множинності перекладів фактично відкриває перспективу дослідження 

різних стратегічних підходів перекладачів і мотивації перекладацьких 

рішень.  

Некласичний стиль мислення виявився також в усвідомленні зв’язку 

мови, мовленнєвої діяльності й перекладу із соціальними структурами та 

культурами різних народів. У розвиток ідей В. фон Гумбольдта [90] і теорії 

мовної відносності Сепіра-Ворфа [486], у перекладознавчих дослідженнях 

починаються пошуки шляхів подолання нетотожності мовних картин світу 

різних народів. Ж. Мунен [448; 449; 450; 451] вбачає проблему перекладу, 

зокрема, у відмінності «картин світу» внаслідок розбіжностей у дійсності, 

культурі, цивілізації різних народів. Водночас, подібні відмінності існують 

не лише між мовами, а між культурами різних країн або навіть соціальних 

груп, які користуються однією мовою [331, С. 218–219; 449; 450; 451]. 

Ж. Мунен не вважає міжкультурні розбіжності нездоланною перешкодою для 

перекладу і підкреслює відносність понять «перекладність» і 

«неперекладність» [155, с. 36–37]. 

../../../../Statti/Domesticating-Foreignizing/Зміст-форма/Десницкий
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Постнекласичний стиль наукового мислення характеризується 

залученням «активного суб’єкта до тріади відношень «суб’єкт – засоби – 

об’єкт розвідки» [99, с. 125–126]; свідомість активного суб’єкта «спрямована 

не безпосередньо на фрагмент об’єктивної реальності, а на себе самого в 

ситуації спостереження за ним» [205, с. 108]. Саме постнекласичну 

онтологію мови вважають основою когнітивно-комунікативного 

функціоналізма [124, с. 36–44]. Мову і дискурс в цій онтології розглядають 

не як відображення, а як середовище активного творення реальності: 

«Когнітивне конструювання образу світу – спосіб сприйняття, розуміння й 

інтерпретації навколишнього світу…» [там само, с. 110]. «Це справедливо як 

для мовця, який підбирає мовну форму для втілення в слові свого змісту…, 

так і для слухача» [105, с. 179]. 

Унаслідок розуміння ролі свідомості перекладача у перетворенні 

смислу розробляються засади когнітивного підходу в перекладознавстві [171; 

277; 322; 410; 484; 497]. Когнітивні дослідження перекладу спрямовані на 

встановлення специфіки мисленнєвих операцій перекладача, 

закономірностей інтерпретації та відтворення у перекладі концептопростору 

оригінального твору. Значну увагу дослідники когнітивної сутності 

перекладу приділяють відтворенню концептуальних метафор [62; 171; 446]. 

Способи відтворення метафор першотвору розглядаються в термінах 

трансформацій їх концептуальної структури, що зміщує акценти з 

прагматичних аспектів адекватності перекладацької інтерпретації на 

відтворення авторського метафоричного концептопростору [171]; 

здійснюється спроба обґрунтування теоретичної моделі діалектичної 

взаємозалежності між ментальною ідентичністю нації та стратегією 

перекладу [62].  

Когнітивна модель перекладу (В.І. Хайруллін [320], І.М. Ремхе [277] та 

ін.) зосереджується на вивченні ролі перекладача як інтерпретатора, 

закономірностей та послідовності здійснення вибору, когнітивних стратегій 
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перекладача, виявлення основних закономірностей визначення прийомів 

перекладу. Когнітивна модель перекладу наукового тексту передбачає 

здійснення перекладачем когнітивно-пізнавальних процедур, що приводять 

до формування у нього фреймових структур знань, що супроводжується 

паралельним виявленням міжмовних відповідників [277, с. 105]. У 

когнітивних перекладознавчих дослідженнях автора вихідного тексту і 

перекладача розглядають з позицій теорії мовної особистості, їх діяльність 

аналізують у термінах індивідуальності / конвенційності концептопростору, 

індивідуально-авторського та перекладацького стилю, стереотипності / 

креативності та визначають стратегічний характер перекладацької діяльності. 

Еволюція стилів наукового мислення і відповідних онтологій мови й 

перекладу загалом спрямована від мово-(системо-)центризму з основною 

увагою до мовних перетворень, до антропоцентризму, коли дослідницькі 

розвідки спрямовуються на пошук внутрішніх закономірностей тих зрушень, 

які спостерігаються в перекладі на мовному рівні. Антропоцентричними за 

своєю сутністю є дослідження мовної особистості перекладача, спрямовані 

на визначення її вербально-семантичного, лінгво-креативного й 

мотиваційного рівнів [352], поєднання у перекладі концептуальної, мовної й 

художньої картин світу як автора, так і перекладача [256], аналіз впливу 

редактора на процес перекладу, уведення поняття «автоцензури перекладача» 

[296].  

Аналіз когнітивної сутності перекладу веде до переосмислення його 

комунікативної природи, адже стає зрозуміло, що комунікація не є процесом 

простої «передачі» інформації. Розвиток когнітивних підходів у 

перекладознавстві змінює розуміння суті перекладу як перекодування 

інформації і ролі перекладача як «ретранслятора»: у когнітивній парадигмі 

постулюється активна творча роль перекладача. Саме такий підхід до 

перекладу як креативної лінгво-когнітивної діяльності необхідний для 

вивчення поняття «стратегія» як основи інтерпретаційно-творчої діяльності 

перекладача. Осмислення перекладу як когнітивно-комунікативної взаємодії 
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ставить на порядок денний створення моделі, яка дозволяла би врахувати 

активну роль усіх учасників комунікації і проаналізувати причинно-

наслідкові зв’язки між когнітивними зрушеннями й мовними 

перетвореннями. 

 

1.1.2. Формування інтеракційної моделі перекладацької діяльності.  

На засадах когнітивно-діяльнісного підходу до вивчення комунікації 

взагалі і, зокрема, перекладу як комунікативної діяльності сформувалося 

нове бачення об'єкту і завдань перекладознавчого дослідження. Оцінюючи 

значення нового підходу для теоретичних досліджень перекладу, який вона 

визначає як рефлексію діяльності, Л.М. Алексєєва пише: «наука, будучи 

системою інтерпретацій дійсності, вивчає моделі дійсності. Очевидно, що в 

традиційному перекладознавстві природа об'єкта вважалася матеріальною, в 

сучасному ж поданні об'єкту приписується ідеальне існування. В цьому сенсі 

об'єкт перекладу не дорівнює тексту оригіналу, оскільки його поняття 

задовольняє діяльнісному принципу» [3, с. 46 (виділено нами – Т.А.)].  

Очевидно, вивчення ідеальних об'єктів та процесів, які складають 

сутність перекладацької діяльності, можливе за умови розгляду перекладу як 

взаємодії свідомостей – автора, перекладача та адресата. Такий підхід 

сформувався у низці досліджень комунікативної діяльності як інтеракції, як 

взаємодії між комунікантами в контексті ширшої діяльності. Ці дослідження 

засновані на уявленні про комунікацію як використання мови для узгодження 

спільних дій в ширшому контексті соціальної діяльності [377; 392; 393; 509]; 

основна увага в них приділяється таким ключовим поняттям як «проблема 

координації», «конвенції» і «спільне розуміння (common ground)» [там само; 

491; 393; 509]. Інший напрям досліджень перекладу, де також 

використовується поняття  «інтеракція» (interaction), вивчає взаємодію 

перекладача і комп'ютерної системи (взаємодію «людина-машина») [387; 



 45 

469] і відрізняється від обраного нами інтеракційного напряму завданнями й 

методами дослідження.  

Інтеракційні дослідження комунікації як людської взаємодії виходять із 

припущення про кооперативний характер комунікативної поведінки з метою 

досягнення спільної думки, що комуніканти розуміють один одного [405; 

491, p. 211] і несуть взаємну відповідальність за розуміння кожного 

висловлення [509, p. 1]: «реальне спілкування – це … не просто послідовність 

висловлень, які вимовляються по черзі. Це – високо скоординована 

діяльність, в якій кожен мовець намагається переконатися, що його 

слухають, чують і розуміють інші учасники, а вони, у свою чергу, 

намагаються дати мовцю знати, що йому вдалося досягти своєї мети. Тож 

бути учасником дискурсивної взаємодії означає більше, ніж просто 

вимовляти потрібні слова в потрібний час. Це означає брати участь у спільній 

діяльності, що здійснюється учасниками шляхом взаємодії» [393, с. 259]. 

Розуміння комунікації як високо скоординованої спільної діяльності 

передбачає інше бачення процесу референції: референція створюється у 

взаємодії мовця й адресата [510, с. 1; 377], які координують свої уявлення 

про спільне розуміння [509, с. 193].  

Результати досліджень Г. Г. Кларка та співавторів суголосні ідеї 

релевантності Д. Спебера та Д. Вілсон: роль слухача в комунікації не менш 

важлива, ніж роль мовця; інформація у висловленні (стимулі) для слухача є 

релевантною, якщо вона пов’язана з наявною когнітивною базою (фоновою 

інформацією) [512]. Тому цікавим і вартим урахування стає комплекс 

культурних чинників, які впливають на сприйняття комунікантом (зокрема, і 

перекладачем) інформації оригіналу, який найповніше охоплює поняття 

полісистеми, уведене в науковий обіг Ю. Тиняновим і розроблене в теорії 

полісистем І. Евен-Зохара на позначення ієрархічно упорядкованого 

конгломерату різнорідних систем таких як мова, література, культура, 

суспільство, які перебувають у взаємодії і розвитку [398, с. 11–13]. 
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Моделювання перекладу як інтеракції вмагає врахування полісистемних 

чинників, які впливають на формування і трансформування перекладачем 

концепта вихідного тексту. 

Переосмислення природи комунікативної взаємодії у перекладі, так 

само як і розуміння ідеальної сутності об'єкта дослідження означає 

парадигмальне зрушення у перекладознавстві, що відображає перехід від 

лінійної кодової (трансмісійної) моделі перекладу до нелінійної діалогічної 

діяльнісної, яка здобула назву інтеракційної [420, с. 1733–1734]. Інтеракійна 

модель перекладу жодним чином не заперечує інших моделей як 

альтернативних способв концептуалізації уявлень про переклад, але, 

вбираючи їхні здобутки, відкриває нові можливості пояснення його сутності. 

Оскільки у трансмісійній (лінійній) моделі комунікація представлена як 

односпрямований процес кодування і передавання інформації від джерела до 

отримувача, переклад також моделювався як перекодування і передавання 

повідомлення від адресанта адресату, в якій перекладач виступає як 

посередник [155; 158; 345 ; 362; 416]. В інтеракційній моделі комунікації 

спілкування розглядається як спільна діяльність учасників, спрямована на 

формування узгодженого погляду на речі, ситуації й події [420, с. 1733–

1734]. Стосовно перекладу, інтеракційний підхід передбачає залучення 

перекладача до міжкультурної комунікації між автором і читачем / слухачем 

тексту, в якій перекладач бере участь у спільній діяльності з формування 

смислу. Когнітивна сутність діяльності перекладача, яка визначає 

закономірності процесу формування смислу в перекладі, вимагає когнітивно-

діяльнісного підходу до його дослідження.  

Адекватною гносеологічною основою для вивчення стратегії перекладу 

в єдності її когнітивної сутності й діяльнісної природи вважаємо 

інтеракційну модель перекладу. Формування цієї моделі зумовлене зміною 

уявлення про комунікацію як лінійний процес передачі інформації новим 

баченням комунікації як спільного творення смислів. Інтеракційна модель 



 47 

перекладу не заперечує наявних моделей, а радше, «надбудовується» над 

ними, інтегрує їхні здобутки і забезпечує основу для глибшого пізнання 

сутності процесів, які відбуваються в ході перекладацької діяльності.  

Інтегративне осмислення об’єкту перекладу, який в мовних і 

комунікативних моделях уявлявся як подвійний – «переклад як процес» і 

«переклад як результат» – закладене в понятті перекладацького дискурсу 

(когнітивно-комунікативної діяльності, яка являє собою єдність процесу і 

результату), який вважаємо об’єктом дослідження в інтеракційній моделі. 

Предметом, відповідно, стають не мовні трансформації, а зміна 

концептуальної структури в ході перекладу; основна увага дослідника 

спрямовується не на визначення міжмовних відповідників і закономірностей 

здійснення трансформацій, а на виявлення стратегій перекладу, які 

зумовлюють зміни концептуальних структур, і тактик, які забезпечують 

механізми їх реалізації. Перекладач у цьому разі вважається не передавачем 

повідомлення, вторинним учасником комунікації, а організатором 

комунікативної взаємодії між автором і читачем. 

Традиційне (структурне) і когнітивно-діяльнісне перекладознавство 

відмінні за цілями, об'єктом, предметом, завданнями і методами. Зокрема, 

метою когнітивно-діяльнісного перекладознавства вважається виявлення 

природи перекладацької діяльності, а об'єктом – стратегії успішного 

перекладу. Методи відповідають меті дослідження – це поліпарадигмальні 

методи когнітивного, дискурсивного, інтенціонального, інтерпретативного 

аналізу. Завданням перекладача вважається створення перекладу, який 

виконує соціальну функцію і виявляється комунікативно-придатним [3, 

с. 50]. Категоріальні відмінності трансмісійної та інтеракційної моделей 

перекладу наведено в Таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1. 

Категоріальні відмінності трансмісійної та інтеракційної моделей 

перекладу 

Модель 

перекладу 
Лінійно-трансмісійна 

Інтеракційна 

Об’єкт 

дослідження 

Переклад як процес, 

переклад як результат 

(цільовий текст) 

Перекладацький дискурс 

(когнітивно-комунікативна 

діяльність, єдність процесу і 

результату) в координатах 

вихідної та цільової 

полісистем 

Предмет 

дослідження 

Семантичні та структурні 

трансформації тексту 

Трансформація інтегративно-

текстового мегаконцепту, 

складових концептуальної 

структури тексту 

Мета 

дослідження 

Виявлення міжмовних 

відповідників, міжмовних 

трансформацій 

Виявлення стратегій і тактик 

перекладу 

Роль 

перекладача 

Ретранслятор повідомлення, 

«вторинний відправник» 

Організатор віртуального 

комунікативного простору 

«автор – читач» 

Критерій 

адекватності 

перекладу 

Повноцінна комунікативна 

заміна оригіналу 

Задоволення аналогічних 

когнітивно-комунікативних 

потреб цільової аудиторії в 

іншій полісистемі 

 

Сучасне перекладознавство характеризує переклад як процес, що 

залежить від компетенції перекладача як особистості, яка здійснює переклад. 

Вивчення ролі перекладача вимагає (1) структурування моделі комунікації 

автор – перекладач – читач / слухач і (2) аналізу когнітивно-комунікативної 

взаємодії на кожному її етапі. Якщо розуміти переклад не як передавання 

повідомлень, а як спільну діяльність, спрямовану на координацію дій 

учасників у ширшому соціальному контексті, роль перекладача вже не може 

розглядатися як транскодування або передача повідомлень. Перекладач, по-

перше, є учасником двох актів комунікації: автор – перекладач і перекладач – 

читач / слухач, а по-друге, є організатором уявного акту комунікації між 

автором і читачем, внаслідок чого в останнього складається враження 
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спілкування безпосередньо з автором. Тож переклад як акт комунікації за 

участю перекладача можна змоделювати як єдність таких елементарних актів 

комунікації, як показано на рис. 1.1.  

 

Кожен з елементарних актів комунікації, які входять до інтегрованого 

комунікативного акту перекладу, слід розглядати як спільні дії, 

співробітництво між учасниками. Приклад спілкування між автором і 

перекладачем дає нам Умберто Еко, який вважає, що те, як саме текст може і 

має змінитися в перекладі, визначається шляхом переговорів з перекладачем 

(див: [395; 396]). Незалежно від того, чи має перекладач реальну можливість 

спілкування з автором, комунікація між перекладачем і автором тексту 

відбувається у вигляді інтерпретативного аналізу тексту з метою розуміння 

ідеї і наміру автора, місця й ролі першотвору у вихідній полісистемі.  

Кожен акт комунікації полягає у встановленні взаєморозуміння між 

учасниками [509; 510]. Очікуваним результатом комунікації автор-

перекладач є створення узагальненого концептуального бачення оригіналу – 

«інтегративно-текстового мега-концепту» [63], який відображає істотні риси 

вихідного тексту в свідомості перекладача. Згідно з розумінням комунікації 

як інтеракції, зміст повідомлення не є незмінною сутністю, яка передається 

перекладачем від автора отримувачу; це ідеальна структура, яка створюється 

комунікантами спільно, і може відрізнятися в залежності від характеристик 

партнера [204].  
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Погляд на комунікацію як спільне творення смислів змінює уявлення 

про сутність перекладу і роль перекладача: відповідно до інтеракційної 

моделі, інформація не є незмінним об'єктом обміну, вона активно 

конструюється в перекладі. Тож перекладач вивляється не передавачем або 

перекодувальником інформації, створеної автором, а творцем, або принаймні, 

співтворцем інформації. Тому переклад розуміємо як пересотворення 

перекладачем-інтерпретатором системи смислів вихідного тексту в іншому 

когнітивному і культурному середовищі, на основі іншої картини світу (у 

цільовій полісистемі) для забезпечення оптимального сприйняття цільовою 

аудиторією у певній ситуації взаємодії.  

Характеристики перекладача, зокрема, його фонові знання, належність 

до певної лінгвокультури, обізнаність із вихідною та іншими 

лінгвокультурами (полісистемами), ідеологічні настанови, обраний ним 

стратегічний підхід, визначають зміни концепту тексту, який несе на собі 

відбиток настанов, національних та особистісних характеристик перекладача, 

про що свідчать множинні переклади того самого тексту [149; 151; 166; 313; 

314; 315; 316; 325]. Концепт вихідного тексту є результатом взаємодії автора 

й перекладача, та відображає когнітивні, культурні, психологічні особливості 

обох. Тому інтерпретації одного й того самого тексту різними перекладачами 

можуть певною мірою відрізнятися; це влучно передає У. Еко метафорично 

зображуючи переклад у вигляді гирла річки, дельти й естуаріїв, на які 

поділяється річка, єдина на витоку [397].  

Цей етап перекладу, який Е. Дж. Ліддікоут описує як «посередництво 

для себе» [440, с. 357], веде до сворення перекладачем когнітивної структури 

не виключно для себе, а й для подальшого повідомлення цільовій аудиторії. 

Уважаємо, що на внутрішній когнітивній стадії перекладу концепт тексту 

зазнає таких зрушень, які уможливлять його сприйняття представниками 

цільової культури. Ступінь і напрям таких змін залежить від стратегії, 

обраної перекладачем. Стратегія є когнітивною домінантою, яка спрямовує 

транспонування концепту вихідного тексту на когнітивні структури цільової 
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мови та культури. Результатом є створення нової когнітивної сутності, яка 

може відрізнятися від вихідного інтергативно-текстового мегаконцепту за 

образною структурою, особливостями метафоричних картувань, 

національно-культурними або іншими характеристиками.  

Сформований внаслідок транспонування у цільову картину світу новий 

мегаконцепт стає відправною точкою комунікації перекладач-адресат: це 

ідеальний образ, який є предметом взаємодії між перекладачем і читачем / 

слухачем, причому останній, у свою чергу, робить свій внесок у спільне 

створення концепту цільового тексту. Сприйняття різних читачів можуть 

також відрізнятися, як часто свідчать множинні інтерпретації художніх 

творів.  

Тож моделювання перекладу на основі інтеракційної моделі 

представляє його як складну комунікативну взаємодію, в якій спільними 

зусиллями учасників – автора, перекладача й читача / слухача створюються і 

змінюються когнітивні структури, які знаходять мовне (матеріальне) 

вираження в текстах оригіналу й перекладу. Інтеракційний підхід до аналізу 

перекладу спрямовує дослідницьку увагу насамперед на чинники, які 

визначають напрям змін когнітивних структур, що генеруються в ході 

комунікативної взаємодії між автором і перекладачем, а також перекладачем 

і представниками цільової аудиторії. Смисл перекладу створюється у 

взаємодії учасників комунікації за провідної і організуючої ролі перекладача. 

Тому поняття еквівалентності відходить на другий план, а адекватний 

переклад можна розуміти як спрямований на забезпечення аналогічних 

пізнавальних і комунікативних потреб у соціальній діяльності на ґрунті іншої 

культури в цільовій полісистемі; це пояснює можливість існування кількох 

адекватних перекладів того самого тексту (про що свідчать множинні 

переклади художньої літератури, особливо світової класики). Стратегії 

перекладу відображають альтернативні шляхи досягнення адекватності в 

перекладі.  
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Центр дослідницької уваги при вивченні перекладу як інтеракції 

спрямовується на основні закономірності й регулятиви, які керують 

відтворенням і перетворенням когнітивних структур у ході перекладу. 

Зосередження на когнітивних сутностях вимагає розвитку теоретико-

методологічної бази сучасного перекладознавства та залучення теоретичних 

положень і методів дослідження когнітивної лінгвістики. Основним 

напрямкам інтеграції когнітивних і перекладознавчих досліджень присвячено 

наступний підрозділ роботи. 

 

1.2. Основні напрямки когнітивних досліджень у 

перекладознавстві. 

 

Однією з яскравих тенденцій розвитку сучасного гуманітарного знання 

є виникнення та інтенсивний розвиток нових наукових напрямків у рамках 

антропоцентричної парадигми. Сферою, яка розвивається найінтенсивніше, 

водночас інтегруючись з іншими галузями дослідження, є когнітивна 

лінгвістика, зокрема, такі її напрями як концептологія та 

лінгвокультурологія. Розширення проблематики досліджень та інтеграційні 

процеси породили низку суміжних наук (когнітивну психологію, когнітивну 

психотерапію, когнітивну лінгвістику, когнітивне літературознавство, 

когнітивну антропологію, когнітивну соціологію та ін.) [236; 307]. Це, в свою 

чергу, стало поштовхом до зміни спрямування досліджень комунікації та 

перекладу: «основою когнітивної спрямованості вивчення міжкультурної 

комунікації, і в тому числі перекладу як її різновиду, є міждисциплінарні 

дослідження, які вивчають мислення людини її пізнавальну діяльність з 

освоєння навколишнього світу» [307, с. 1] 

Застосування теоретичного доробку й методологічного апарату 

когнітології в перекладознавчих дослідженнях відкриває нові перспективи 

аналізу внутрішніх механізмів перекладу, розширює експланаторний 

потенціал перекладознавства. 
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1.2.1. Розвиток ідей лінгвоконцептології у перекладознавстві.  

Лінгвоконцептологія як галузь міждисциплінарного знання являє собою 

«міждисциплінарний інтегративний підхід до розуміння та моделювання 

свідомості, пізнання, спілкування, діяльності» [199, с. 34; 263, с. 7]. В основі 

когнітивних досліджень мови й перекладу лежить уявлення про немовний 

характер мислення, яке сформувалося внаслідок розвитку експериментальних 

психологічних та психолінгвістичних досліджень [70; 107; 186; 187; 188; 196]. 

Однією зі найважливіших передумов дослідження когнітивної природи 

перекладацької діяльності є розробка вчення про існування певного 

предметного коду, який є «мовою мислення»: «Такий предметний код являє 

собою універсальну мову, з якої можливі переклади на всі інші мови» [107, 

с. 36]. Припускаючи існування такої спільної загальнолюдської мови, мови-

посередника не тільки між мовою та інтелектом, між усним мовленням і 

письмовим мовленням, а й між національними мовами (пор. також: 

«семантичні примітиви» А. Вежбицької [66; 69]), вважали, що саме цією 

мовою оперує перекладач на внутрішньому етапі перекладу [108; 112; 240] – 

проміжному між декодуванням з мови оригіналу і кодуванням змісту мовою 

перекладу етапі трансферу когнітивних структур. Дослідження у галузі 

когнітивної семантики підтвердили й розвинули уявлення про невербальний 

характер мислення, яке є принципово важливим для пояснення механізмів 

перекладу як мисленнєво-мовленнєвої діяльності: «Мислення людини 

невербальне, воно здійснюється за допомогою універсального предметного 

коду. Люди мислять концептами, кодованими одиницями цього коду. 

Упорядкована сукупність концептів у свідомості людини утворює її 

концептосферу» [259, с. 7]. 

Продуктивна для пояснення когнітивної сутності перекладу, концепція 

універсального предметного коду, одначе, не дає відповіді на питання про 

відтворення культурно-специфічного – предметних та когнітивних реалій, які 

існують лише в одній з мов, що контактують в перекладі. Очевидно, 
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необхідний пошук нових засад пояснення когнітивної сутності діяльності 

перекладача, які дозволили б вийти за межі універсального й визначити 

основу міжмовного переходу в перекладі. Розуміння ролі перекладача як 

співавтора, а не ретранслятора змісту ґрунтується та тезі про породження 

смислів у людській взаємодії: «думка виробляється не окремою людиною, а у 

спільній людській діяльності» [107, с. 28], яка пізніше була розвинена у 

когнітивно-комунікативних дослідженнях (див.: [204; 206; 420]). 

Лінгвоконцептологічний підхід відкрив нові перспективи досліджень 

порівняно з традиційною семантикою, чому сприяли такі його 

характеристики:  

• спрямованість на розширення й поглиблення 

загальногуманітарного знання, і як наслідок, значно більша пояснювальна 

сила щодо універсальних і етноспецифічних характеристик культури, мовної 

свідомості, сценаріїв комунікативної поведінки, шляхів і способів передачі 

знання; 

• залучення до сфери опису методологічного потенціалу і банку 

даних різних наукових галузей, що сприяє інтегративному розумінню 

структури і системи мови в діалектичній єдності аналізу і синтезу; 

• розгляд семантики мовних одиниць під кутом зору етно-, соціо- і 

(суб)культурної перспективи, що розширює горизонти наукових пошуків і 

творчих знахідок;  

• фреймове моделювання когнітивних конструктів, що сприяє 

підвищенню експланаторності результатів виконаних досліджень; 

• лінгвоконцептологія поповнює методологічний апарат 

мовознавства інновативними методами, прийомами й процедурами та 

збагачує його новим емпіричним матеріалом, який можна використовувати в 

інших дослідницьких напрямах [263, с. 8]. 

Лінгвоконцептологічні дослідження дозволили усвідомити характер 

зв’язку між мисленнєвими структурами та лексичною семантикою, 

частковий характер мовної репрезентації концептів на рівні слів: концепт 
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визначається як основна одиниця свідомості, яка матеріалізується 

(репрезентується, об'єктивується, вербалізується) мовними засобами: «Через 

аналіз сукупності мовних засобів, які об'єктивують концепт, можна скласти 

уявлення про зміст і структуру концепту в концептосфері та описати певний 

концепт, хоча в будь-якому випадку такий опис не буде вичерпним, оскільки 

він ґрунтується тільки на мовних даних, а концепти як одиниці свідомості 

мають і невербалізовану частину змісту; разом із тим, аналіз змісту концептів 

через дані мови дає досить багатий і найбільш достовірний і доступний для 

перевірки матеріал для опису концептів» [37, с. 4].  

Залучення ідей і методів лінгвоконцептології значно розширює 

евристичний потенціал перекладознавчих досліджень. Виходячи із 

припущення, що етапу оформлення смислу засобами мови перекладу передує 

недоступний безпосередньому спостереженню когнітивний етап, вважаємо 

що саме концепти є тими основними одиницями, якими оперує перекладач на 

цьому етапі своєї діяльності. Тож доречно докладніше розглянути підходи до 

визначення й структурування концепту в сучасній когнітивній лінгвістиці. 

Лінгвоконцептологія використовує поняття концепт як позначення 

представленої лінгвістичними засобами одиниці національної когнітивної 

свідомості, для моделювання та опису національної концептосфери [259, 

с. 10]. Розглядаючи концепт як глобальну ментальну (розумову) одиницю в її 

національній, а також соціальній, віковій, гендерній, територіальній 

своєрідності, яка є складовою національної концептосфери, представники 

лінгвоконцептології вважають, що концепти внутрішньо організовані по 

польовому принципу і включають чуттєвий образ, інформаційний зміст та 

інтерпретаційне поле; структура концепту утворена когнітивними 

класифікаторами і поєднуваними ними когнітивними ознаками, які 

розрізняються за ступенем яскравості у свідомості їх носіїв і 

впорядковуються в структурі концепту за польовою ознакою [там само, с. 9]. 

Як вважає М.Ф. Алефіренко, ядром концепту є предметно-образний код; в 

процесі поглибленого пізнання об’єкта ядро збагачується новими 
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смисловими ознаками, збільшується об’єм концепту. Предметно-образне 

ядро у вищому ступені конкретне, периферійні компоненти можуть бути 

абстрактними [4, с. 184]. Очевидно, лінгвокогнітологічний підхід до 

вивчення концепту зосереджений на його психоментальній сутності і 

враховує динаміку його формування: «зароджується концепт як одиниця 

універсального коду, тобто індивідуальний чуттєво-предметний образ, в 

основі якого лежить чуттєвий досвід» [там само]. Представники цього 

напряму ядром концепту вважають чуттєво-предметний образ, а абстрактні 

уявлення відносять до периферії. Дещо відмінну модель концепту 

розроблено в межах іншої когнітивної за своєю суттю наукової сфери – 

лінгвокультурології, впливу якої на формування нового напряму в 

перекладознавстві присвячено наступний підрозділ.  

Значні здобутки концептології відкривають перспективу дослідження 

недоступних безпосередньому спостереженню ментальних процесів, що 

відбуваються під час перекладу. Підвищення інтересу до когнітивних 

процесів у перекладі сприяло виникненню такої галузі дослідження, як 

«перекладна лінгвокогнітологія» [236]; розробляється когнітивна модель 

перекладу, що ґрунтується на працях В.Н. Комісарова, В.І. Хайрулліна, 

М.Я. Цвіллінга, І.М. Ремхе та ін. Інтеграція концептології і 

перекладознавства відкрила перспективу переведення досліджень перекладу 

на новий рівень: від розгляду структурно-семантичних трансформацій, втрат 

та здобутків на рівні смислу стало можливим перейти на рівень аналізу 

трансформації концептуальних структур в ході перекладу. Проте підвалини 

глибшого аналізу когнітивних процесів, що лежать в основі перекладу, 

закладено лінгвокультурологією. 

 

1.2.2. Розвиток ідей лінгвокультурології у перекладознавстві.  

Подальшу розробку й збагачення теорія концептів здобула в надрах 

лінгвокультурології – комплексної галузі наукового знання про взаємозв'язок 

і взаємовплив мови і культури. Натхненні ідеєю В. фон Гумбольдта про 
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унікальність понятійного ладу, обумовлену унікальністю гносеологічного 

досвіду кожного мовного колективу [411, c. 16; 267, с. 98], представники 

лінгвокультурології зосереджують основну увагу на унікальному, 

ідеоетнічному в мові. В межах цього напряму індивід витупає як носій своєї 

(лінгво-) культури, яка певною мірою зумовлює його мислення, усвідомлення 

та інтерпретацію дійсності, характер мовленнєвої поведінки тощо [77]. До 

числа основних категорій лінгвокультурології належить поняття «картина 

світу» – цілісна сукупність образів дійсності в колективній свідомості. Мовна 

картина світу відображає сприйняття світу носіями даної культури, але 

«людське відображення не є механічним, воно носить творчий (і тому 

певною мірою суб'єктивний) характер» [132, с. 66–68]. 

Розглядаючи можливість існування множинних картин світу – 

соціальних, вікових, професійних тощо, представники цього напряму 

досліджень основну увагу зосереджують на особливостях національної 

картини світу, і, що особливо важливо для перекладознавчих досліджень, на 

визначенні подібного та відмінного між різними культурами, універсального 

та культурно-специфічного. Між різними культурами існують риси 

подібності та відмінності: виділяються смислові області, в більшій мірі 

схильні до «над національності», і смислові області, які більшою мірою 

виявляють самобутність.  

Культурологічний підхід до мови передбачає виявлення різних типів 

мовних одиниць: з одного боку, виділяються слова і вирази, які в 

концентрованому вигляді виражають специфічний досвід народу, що 

користується мовою; з іншого боку, виявляється велика група слів і зворотів, 

що мають універсальний характер для людства в цілому: «Теза В. фон 

Гумбольдта "мова є вираз духу народу" в тій чи тій формі розвивається у всіх 

культурологічно орієнтованих лінгвістичних теоріях. Мовна форма, лад мови, 

система категорій і домінантні категорії значною мірою визначають 

менталітет народу, який говорить відповідною мовою» [132, с. 69].  
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Проблема міжкультурних невідповідностей є центральним питанням 

лінгвокультурології [там само, с. 78]. Розбіжності між культурами ще значно 

раніше привернули увагу перекладознавців, оскільки зумовили одну з 

найскладніших проблем практичного перекладу – переклад реалій: «Народ 

заявляє про себе, живе в своїй культурі, а отже, і у мові – цьому найпершому 

елементі національного самовираження і самоусвідомлення… Мова й 

культура не протиставляються одна одній і не співіснують поруч: мова як 

один із експресивних виявів духовного життя є складовою частиною 

культури, головним чинником збереження етносу» [117, с. 41]. Суто 

перекладознавче поняття реалії, розроблене в працях С. Влахова, С. Флоріна, 

Р. Зорівчак та ін., неможливо визначити, зрозуміти чи витлумачити без 

усвідомлення зв’язку між мовою та культурою, розуміння культурної 

специфіки мови. Тим важливішою видається перспектива аналізу культурно-

специфічного в мові, яку відкривають лінгвокультурологічні розвідки. 

Одним з істотних здобутків лінгвокультурології слід вважати розробку 

структурованої моделі концепту, яка є розвитком його моделі, створеної в 

лінгвоконцептології: «Основною одиницею лінгвокультурології є культурний 

концепт – багатовимірне смислове утворення, в якому виділяються ціннісна, 

образна і поняттєва сторони» [132, с. 84]. Далі В.І. Карасик уточнює 

найважливіші виміри концепту: образна сторона концепту – це зорові, 

слухові, тактильні, смакові характеристики предметів, явищ, подій, 

відображених у нашій пам'яті, це релевантні ознаки практичного знання; 

поняттєва сторона концепту – це мовна фіксація концепту, його позначення, 

опис, структура ознак, дефініція, порівняльні характеристики даного 

концепту по відношенню до того чи іншого ряду концептів. Ціннісна сторона 

концепту – важливість цього психічного утворення як для індивідуума, так і 

для колективу. Сукупність концептів, що розглядаються в аспекті цінностей, 

утворює ціннісну картину світу [там само, с. 99]. 

Лінгвокогнітивний і лінгвокультурологічний підходи до розуміння 

концепту не є взаємовиключними: концепт як ментальне утворення в 
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свідомості індивіда дає вихід на концептосферу соціуму, тобто в кінцевому 

рахунку на культуру, а концепт як одиниця культури є фіксацією 

колективного досвіду, який стає надбанням індивіда. Інакше кажучи, ці 

підходи розрізняються векторами стосовно індивіда: лінгвокогнітивний 

концепт – це «напрямок від індивідуальної свідомості до культури», а 

лінгвокультурний концепт – це «напрямок від культури до індивідуальної 

свідомості» [там само, с. 90]. 

Розвиваючи уявлення про тривимірну модель концепту С.Г Воркачева, 

В.І. Карасика, Н.А. Красавського з їх розумінням концепту як багатомірного 

ментального утворення, у якому виокремлюються образно-перцептивна, 

поняттєва й ціннісна сторони [76, с. 7; 133, с. 73; 168, с. 110], А.М. Приходько 

дещо по-іншому уявляє порядок його компонентів: розумінні концепт 

становить собою такий складноструктурований феномен, у якому поняттєве 

начало, проходячи через сито етнопсихологічної оцінки, органічно 

сполучується з лінгвокультурним. Науковець моделює концепт як єдність 

поняттєвого субстрату концепту, перцептивно-образного адстрату і 

ціннісного (валоративного) епістрату [263, с. 56–57]. 

Поняттєвий (у термінології А.М. Приходька – понятійний) субстрат 

концепту відбиває його денотативну співвіднесеність із концептуальним 

референтом – мінімальною самодостатньою ділянкою ментального простору 

– і корелює з поняттям, в той час як перцептивно-образний адстрат охоплює 

знання, образи та асоціації, що викликаються у свідомості у зв'язку з тим чи 

іншим денотатом. Ціннісний (валоративний) епістрат – найголовніша іпостась 

концепту, яка зумовлюється ставленням до нього [263, с. 57–62]. Подальший 

розвиток цієї моделі показав, що культурно-специфічна інформація може 

міститися як в поняттєвому (культурно-специфічний прототип), такі і в 

асоціативному (специфічні для певної культури асоціації) або валоративному 

(відносна цінність відповідного концепту в різних лінгвокультурах та 

соціумах) компонентах концепту [57, с. 54–55].  
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Запропонована модель (вербалізованого) концепту з поняттєвим ядром, 

перцептивно-образним адстратом і ціннісним епістратом найкраще відповідає 

завданням перекладознавчих досліджень. Як власне переклад, так і 

перекладацька лексикографія орієнтуються насамперед на понятійну 

(денотативну) відповідність, тобто спільність ядерного поняттєвого 

компоненту. Хоча у поняттєвому субстраті сконцентровані емпіричні та 

енциклопедичні знання про референт, тут також виявляються «підводні 

камені» міжкультурних розбіжностей, коли прототипові уявлення по-різному 

фіксують той самий денотат: так, прототиповий образ трави в 

австралійському варіанті англійської мови має ознаки жовтого та коричневого 

кольору [57, с. 41]. Концепти, які співвідносяться з абстрактними уявленнями, 

також «приховують» національну специфіку: це можна проілюструвати на 

прикладі термінів часу, яким властиве точне значення: різний обсяг понять, 

які позначаються англ. morning (від 00:00 до 12:00) і укр. ранок (приблизно з 

5:00 до 9:00), різна часова віднесеність Christmas і Різдво, тощо свідчать про 

те, що вказані слова є частковими відповідниками. Здебільшого міжкультурні 

розбіжності не перешкоджають використанню цих одиниць як міжмовних 

відповідників, проте іноді виникає необхідність замін.  

Етнокультурна специфіка перцептивно-образного адстрату зумовлена 

різноманітністю образів та асоціацій, які виникають у свідомості носіїв різних 

мов у зв'язку з тим чи іншим поняттям (денотатом). Ті ж самі предмети або 

явища можуть зовсім по-різному сприйматися та переживатися носіями 

різних мов: наприклад, назви рослин майже завжди мають точні перекладні 

відповідники як ботанічні терміни, наприклад, укр. дуб і калина – англ. oak 

and viburnum/guelder rose. Проте більшість асоціацій зазначених українських 

концептів, які є символами української культури, у їхніх англійських 

відповідників відсутні, так само, як і в українських відповідників англійських 

слів shamrock і thistle (відповідно, трилисник і чортополох). Словники лише 

факультативно містять інформацію про символічне значення слів, що 

позначають такі концепти, не відображуючи усього спектру їхніх асоціацій 

http://www.britannica.com/plant/viburnum#ref119546
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(наприклад: shamrock – a small plant with three leaves on each stem that is the 

national symbol of Ireland [544]). А, отже, відображення культурного смислу в 

перекладі цілком залежить від рішення перекладача. 

Ціннісний (валоративний) епістрат концепту може нести інформацію 

про особливу цінність певного концепту для лінгвокультури, ставлення до 

нього, яке може бути різним у різних етносів. Наприклад, для українців 

поняття «консервативний, консерватор» навряд чи сприйматимуться як 

позитивні, адже в них закладений смисл, протилежний прогресу і реформам; 

проте англійське «conservative» є назвою однієї з провідних політичних 

партій, а отже відображує позитивні цінності, які вона обстоює. Так само й 

позначення позитивної якості англ. ambitious у буквальному перекладі – 

«амбіційний» – може набувати негативного забарвлення через різні уявлення 

про цінність вказаної якості людини. Тож від перекладача залежить вибір 

перекладу, який хоча би в загальних рисах відображав значущість чи 

позитивну цінність концепту в перекладі.  

Накопичений лінгвокультурологічними дослідженнями досвід опису 

основних концептів, «констант культури» [300] надзвичайно важливий для 

перекладознавства, але коло уваги дослідників перекладу має охоплювати не 

лише концепти з особливою культурною цінністю, але всі концепти, 

вербалізовані мовними знаками. М.Ф. Алефіренко зазначає, що термін 

«концепт» вживається для позначення двох когнітивних сутностей: (1) 

первісне уявлення, яке формує інваріантний узагальнений образ, яке є 

основою виникнення слова, і (2) ключове слово етнокультури, ім’я концепту 

[4, с. 185]. Оскільки все, що відтворюється в перекладі з однієї мови іншою, 

проходить через рівень свідомості, у дослідженнях перекладу доцільним 

вважаємо широке розуміння концепту як глобальної одиниці мисленнєвої 

діяльності, кванта структурованого знання [37, с. 7], завдяки чому 

залучаються до кола уваги всі вербалізовані кванти інформації.  

Охарактеризована вище трикомпонентна модель концепту [263, с. 56–

57] дозволяє міжмовне зіставлення і виявлення міжмовних універсальних або 
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етноспецифічних складових концептів, з огляду на відтворення 

концептуального смислу в перекладі. Застосування цієї моделі дозволяє також 

зняти суперечливість традиційного протиставлення концепту і поняття: 

«попри те, що етноспецифічність концепту не підлягає сумніву, його 

семантико-понятійна база має багато в чому загальнокультурний і 

наднаціональний характер. Поняття стає лише тоді концептом, коли воно 

валоризується, тобто обростає певними ціннісними асоціаціями» [263, с. 55]; 

подібного погляду на концепт дотримується також Ю.С. Степанов [300, с. 41]. 

Тож поняття трактується як універсальна, наднаціональна сутність. На думку 

Т.Р. Кияка, концепт значно ширший за поняття, яке входить в нього, але не 

може дорювнювати йому; поняття є результатом пізнання і відображає 

найсуттєвіші ознаки явища чи предмета [138, с. 61]. 

Оскільки у перекладі зазвичай саме поняттєва складова стає основою 

інтерпретації та підбору міжмовного відповідника, постає питання, чи можна 

вважати концептами ментальні кореляти термінів, власних назв тощо – слів, 

які традиційно вважаються позбавленими конотацій? Враховуючи те, що 

концепт є динамічним утворенням і предметом міжмовного запозичення [259, 

302, с. 29], можна простежити, як, будучи запозиченим як науково-технічне 

поняття, певний смисловий конструкт «обростає» асоціаціями та ціннісними 

та оцінними властивостями у ході функціонування в мові, як це відбулося з 

термінологічними запозиченнями такими як «телевізор», «комп’ютер», 

«інтернет». Тож для цілей перекладознавчого аналізу когнітивні утворення, 

які складаються лише з поняттєвого ядра, доречно розглядати як концепт з 

неактуалізованими (на певний момент) у суспільній свідомості перцептивно-

образною та валоративною складовими; будучи не лише соціальною, а й 

індивідуально-психічною сутністю, концепт може містити образні та ціннісні 

нашарування в свідомості окремих носіїв мови – науковців, винахідників, 

залишаючись при цьому лише поняттям для решти соціуму. Універсальність 

поняття [263, с. 55] зазвичай стає основою для підбору відповідників у 

перекладі. Отже цілям перекладознавчого аналізу найбільше відповідає 
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широке розуміння концепту як одиниці концептосфери, інформаційної бази 

людини [257; 258; 259, 301, с. 19]. 

Крім того, перекладач має справу переважно з вербалізованими 

концептами; такий концепт визначається як «відкрита багатомірна ментальна 

система, виражена актуальними в певний момент часу для свідомості й 

мислення мовними знаками, що об'єктивують рівні знань і способи пізнання 

людиною дійсності» [64, с. 222]. Важливою ознакою вербалізованого 

концепту є те, що він представлений у плані вираження цілою низкою своїх 

мовних реалізацій, які утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму 

[77, с. 47–48]. Ці різні способи мовної апеляції («входи в концепт») 

реалізуються за допомогою одиниць різних рівнів – лексем, фразеологізмів, 

вільних словосполучень, речень. Апеляція ж мовної одиниці до різних 

концептів дозволяє створювати мовні фігури, засновані на амбівалентності 

[263, с. 50]. Засобами об’єктивації концепту можуть бути (1) лексеми і 

фразеологічні сполучення; (2) вільні словосполучення; (3) тексти і сукупності 

текстів [283, с. 20]. Залежно від необхідності експлікувати концепт в 

перекладі можуть використовуватися різнорівневі засоби його об’єктивації. 

Розуміння складного співвідношення між концептом, лексичним значенням і 

мовною формою необхідне для дослідження сутності та етапів процесу 

перекладу. Концептологія і лінгвокультурологія створюють підґрунтя 

переосмислення перекладацької діяльності як оперування з когнітивними 

структурами, що входять до картин світу різних лінгвокультурних спільнот, 

та відтворення і трансформування цих структур в процесі міжкультурної 

мовленнєвої взаємодії. 

Загалом, здобутки когнітивної лінгвістики, які відкривають нові 

перспективи перекладознавчих досліджень, можна узагальнити таким чином: 

- доведення немовного характеру мислення ставить на порядок 

денний вивчення внутрішньої «немовної» когнітивної складової перекладу, а 

також змін когнітивного плану повідомлення; переосмислюється і розуміння 

трансформацій як не суто мовних, а мовно-когнітивних змін в ході перекладу; 
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- визначення одиниці «ментального коду» – концепту – порушує 

питання про статус одиниці перекладу: одиниці, якими оперує перекладач в 

ході своєї діяльності, мають насамперед когнітивну сутність; 

- виявлення культурної специфіки базових одиниць свідомості 

відкриває новий план дослідження еквівалентності та адекватності, можливих 

втрат та перекладацького вибору; 

- визнання наявності множинних мовних «входів» у концепт дає 

можливість по-новому переосмислити проблему інтерпретації тексту в ході 

перекладу, а також вибору варіантів, стратегій і тактик перекладу. 

Здобутки когнітивної лінгвістики не могли не вплинути й на 

переорієнтацію перекладознавчих досліджень. Виникла низка робіт, що 

досліджують відтворення або трансформацію в перекладі різних когнітивних 

структур, які варто розглянути докладніше в наступному підрозділі. 

 

1.2.3. Статичні й динамічні когнітивні структури у перекладі 

(концепт, фрейм, сценарій). 

Поняття картини світу як «вторинного існування об’єктивного світу» 

[153, с. 15] сформувалося на основі відображальної теорії мови, що згодом 

виявило вразливість когнітивістської концепції [242, с. 113]. На сучасному 

етапі розвитку лінгвістичної науки виникло уявлення про те, що мова не 

відображає світ, а інтерпретує його [133; 486]. Внаслідок цього утворюються 

когнітивні структури різного виду і ступеню складності, які досліджує 

когнітивна лінгвістика, і які все частіше привертають увагу 

перекладознавців. 

Ключовим поняттям когнітивної лінгвістики вважається концепт. 

Проте зміст цього поняття істотно варіює в концепціях різних наукових шкіл 

і окремих вчених [див.: 259, с. 16]. О.С. Кубрякова визначає концепт як 

одиницю ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості; оперативну 

змістовну одиницю пам'яті, ментального лексикону, концептуальної системи 

і мови мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної в людській 
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психіці. У процесах мислення людина оперує концептами, які відображають 

зміст результатів людської діяльності і пізнання світу у вигляді певних 

«квантів» знання. Концепти виникають у процесі структурування інформації 

як про об'єктивний стан справ у світі, так і про уявні світи і можливі стани 

справ у цих світах. Концепти зводять різноманітність спостережуваних і 

уявних явищ до чогось єдиного, підводячи їх під одну рубрику, і дозволяють 

зберігати знання про світ [173, с. 90–93]. 

С.Г. Воркачев вважає термін концепт «парасольковим», оскільки він 

охоплює предметні галузі кількох наукових напрямків: насамперед, 

когнітивної психології та когнітивної лінгвістики, а також 

лінгвокультурології; він визначається й уточняється в межах теорії, утвореної 

їх постулатами і базовими категоріями: «Можна припустити, що, подібно до 

множини у математиці, концепт в когнітології – базова аксіоматична 

категорія, яка не підлягає визначенню і приймається інтуїтивно, гіперонім 

поняття, уявлення, схеми, фрейму, сценарію, гештальта та ін.» [75, с. 7]. 

Підкреслюючи надзвичайно широкий обсяг значення цього терміна, 

науковець стверджує: «Залишаючись протерміном поза контекстом 

конкретної наукової парадигми (теорії), він «накриває» ідеальні сутності, 

загальним для яких є лише «не-матеріальність» – приналежність до області 

суб'єктивного» [там само, с. 11]. 

Таке широке розуміння концепту, з одного боку, зумовлено складністю 

та ідеальною природою самого об’єкту визначення, а з іншого – інтенсивним 

розвитком наукового дискурсу когнітивістики, метою якого і є вироблення і 

уточнення поняття концепту. Це також створює проблеми систематизації / 

класифікації / типології концептів, опису й характеризації їх видів. На думку 

З.Д. Попової, Й.А. Стерніна, питання типології концептів – одне із перших 

теоретичних питань, поставлених когнітивною лінгвістикою в процесі її 

становлення. Пошуки визначення концепту, його ментальної специфіки були 

тісно пов'язані з проблемою класифікації концептів [257, с. 62]. 
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Серед видів когнітивних структур, про які йдеться у працях 

когнітивістів – конкретно-чуттєві образи, уявлення, схеми, поняття, 

прототипи, пропозиції, фрейми, сценарії або скрипти, гештальти [59, с. 36–

38], мисленнєві картинки, схеми, гіпероніми, фрейми, інсайти, сценарії, 

калейдоскопічні концепти [46, с. 43–67]; А.М. Приходько розглядає 

концептокорпус у рамках таких бінарних опозицій, як «параметричність» – 

«непараметричність», «універсальність» – «специфічність», «регулятивність» 

– «нерегулятивність», «позитивність» – «негативність» [263, с. 85]. 

З.Д. Попова, Й.А. Стернін пропонують розрізняти концепти за «типом 

знання, відображення дійсності, яке вони закріпляють» [257, с. 62]: концепт-

уявлення, схема, поняття, фрейм, сценарій (скрипт), гештальт [там само, 

с. 62–64]. Цілком логічна за своєю сутністю, ця типологія дозволяє 

простежити тенденції, що скеровують подальше узагальнення / 

переструктурування класифікації. Три перші виділені авторами типи 

концептів постають як три стадії процесу концептуалізації: «Уявлення – 

узагальнений чуттєво-наочний образ предмета або явища… Схема – концепт, 

представлений певною узагальненою просторово-графічною або контурною 

схемою; проміжний тип концепту між уявленням і поняттям, певний етап 

розвитку абстракції. Поняття – концепт, який відображає найбільш загальні, 

істотні ознаки предмета чи явища, результат їх раціонального відображення й 

осмислення» [там само, с. 62–63]. Отже, будучи подібними за своєю сутністю, 

ці типи відрізняються ступенем абстрактного осмислення 

концептуалізованого явища і, як свідчать реалії розвитку мовних значень, не 

існує жорсткої грані, яка відокремлювала би уявлення, схему та поняття; 

переходи між ними цілком можливі в обох напрямках (що на мовному рівні 

простежується, наприклад, через процеси термінологізації та 

детермінологізації). Тому з певним застереженням слід сприймати і 

твердження про статичність уявлень [там само, с. 63], адже самі по собі 

когнітивні структури перебувають в постійному розвитку: радше, можна 

стверджувати, що вони концептуалізують знання про предмети та явища «як 
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даність», поза змінами у часі та відносинами з іншими предметами та 

явищами, і термін «статичні» застосовувати до них умовно, на противагу 

когнітивним репрезентаціям явищ у динаміці.  

Слід також із застереженням сприймати твердження про «відображення 

дійсності» [там само, с. 62] когнітивними структурами: навіть приклади 

понять, які наводять самі автори, такі як «русалка, кентавр», свідчать про те, 

що «відображуваних» явищ дійсності у цьому випадку просто не існує. 

Дотримуючись думки про творчий характер людської свідомості (і, зокрема, 

мовної свідомості), вважаємо, що концептуалізація являє собою закріплення 

творчо переосмисленої / створеної індивідуальною або суспільною 

свідомістю інформації різного ступеню абстрагування. Вважаємо, що для 

цілей перекладознавчого дослідження концепт-уявлення, концепт-схему та 

концепт-поняття варто розглядати як три стадії розвитку концепту, який 

умовно можна позначити як субстанціальний концепт, оскільки основною 

ознакою закріпленої в ньому інформації є її відносно статичний предметний 

характер, на відміну від фрейму та сценарію, які фіксують інформацію про 

відносини та дії.  

Отже під терміном «концепт» розуміємо (1) основну одиницю 

мислення, цілісний квант інформації, в якому узагальнено результати 

пізнавальної та емпіричної діяльності; (2) у вужчому сенсі цей термін 

вживаємо для позначення переважно субстанціональних когнітивних 

утворень, які представляють явище як «даність», поза реляційними та 

часовими характеристиками. Концепти можуть бути різними за ступенем 

складності. Т.Р. Кияк уважає, що концетпи містять складники – субконцепти; 

на наступному колі розташовані мікроконцепти, а остаточно заповнюють 

концептополе периферійні ознаки [138, с. 61]. У такому ж сенсі можна 

говорити про існування текстових концептів, концептів прецедентних текстів 

тощо [63; 179; 247; 295]. Текстовий концепт як «смисловий конденсат ідейно-

тематичного змісту художнього тексту» [247, с. 279], «інтегративно-

комплексний мегаконцепт» [63, с. 3] може розгортатися в когнітивні 
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структури, які представляють елементи цілісного тексту і являють собою 

концепти меншого рівня складності.  

Фрейм, згідно з визначенням М. Мінскі, є структурою представлення 

інформації, яка репрезентує стереотипну ситуацію. Як вважає автор, із 

фреймом пов’язано декілька типів інформації, зокрема, про застосування 

фрейму, про очікування в певній ситуації і про дії в разі, якщо очікування не 

виправдаються. Фрейм уявляється як система вузлів та відношень. «Вищі 

рівні» фрейму фіксовані, вони відображають дані, які завжди істині для 

описуваної ситуації. На нижніх вузлах фрейму існують термінали – «слоти», 

які заповнюються конкретною варіативною інформацією або даними. Кожен 

термінал задає умови, яким має відповідати заповнення слотів, і варіювання 

інформації на терміналах здійснюється в певних межах, заданих цими 

умовами; інформація, яка заповнює термінали, може в свою чергу являти 

фрейми нижчого порядку – субфрейми [448, с. 212].  

У сучасній лінгвістиці існують різні тлумачення терміну «фрейм». У 

деяких дослідженнях «фрейм» визначається як структура знань, яка 

представляє частину інформації про певний фрагмент людського досвіду, що 

зберігається в пам’яті або створюється в ній в міру необхідності із 

компонентів, які містяться в пам'яті [46, с. 25]. З.Д. Попова і Й.А. Стернин 

під «фреймом» розуміють мислимий в цілісності його складових частин 

багатокомпонентний концепт, сукупність стандартних знань про предмет або 

явище [257, с. 63; 376]. Фрейм також пропонується розглядати як засіб 

структурування концепту [138, с. 63], оскільки останній вважається нечітким 

утворенням [195, с. 130]. С. Різ визначає фрейми як «організувальні 

принципи, які мають соціальну природу і стійкі в часі, які виступають 

символічною основою змістовного структурування соціального світу» [475, 

с. 11]. О.С. Полатовська характеризує фрейм як статичну структуру, на 

відміну від «сценарію» і «фрейму-сценарію», які «мають динамічний 

характер, а в їх основі лежить фрейм» [255, с. 163].  
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Спільною рисою різних трактовок фрейму є уявлення про нього як 

багатокомпонентного структурованого когнітивного утворення, що містить 

інформацію про відношення між складовими єдиної ситуації. Отже, не всі 

концепти підлягають «фреймовому моделюванню», а лише ті, які 

складаються з певної кількості компонентів, між якими (потенційно) існують 

певні відношення. Тому фрейм можна розглядати як відносно стабільну 

когнітивну структуру, яка містить інформацію про відношення між 

частинами у складі цілісної ситуації і може слугувати засобм внутрішнього 

структурування концепту. Питання про статичний чи динамічний характер 

цієї структури не можна вважати визначеним однозначно: сам автор теорії 

фреймової репрезентації знань М. Мінскі вважає, що фрейм, зокрема, містить 

інформацію «про очікування в певній ситуації і про дії в разі, якщо 

очікування не виправдаються» [448, с. 212], а в межах системи фреймів 

«відмінності між фреймами системи можуть представляти дії, причинно-

наслідкові зв'язки, або зміни концептуальної точки зору» [там само, с. 213]. 

Тож фрейм вважаємо потенційно динамічною структурою, в якій інформація 

про відносини може передбачати зміни / дії. У когнітивному аспекті 

перекладу фреймове структурування інформації набуває особливої ваги, коли 

у центрі уваги перебуває внутрішня структура певного ідеального об’єкта, 

зв’язки та відносини між його складовими. 

У працях із когнітивної лінгвістики термін «сценарій» часто 

розглядають як підвид фреймів («фрейм-сценарій» / «сценарний фрейм») 

[255; 257; 259] і використовують для позначення динамічних когнітивних 

структур, які відрізняються наявністю (1) базового елементу – елементу дії, 

(2) темпоральних зв'язків і (3) каузальних зв'язків між окремими елементами 

[255, с. 163]. З.Д. Попова і Й.А. Стернин визначають сценарій як 

послідовність декількох епізодів у часі, причому це стереотипні епізоди з 

ознакою руху, розвитку: «Фактично це фрейми, що розгортаються в часі і 

просторі як послідовність окремих епізодів, етапів, елементів: відвідування 

кіно, поїздка в інше місто, відвідування ресторану, поліклініки, бійка, гра, 
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екскурсія. Стадіон – це фрейм, а відвідування стадіону, виступ на стадіоні, 

реконструкція стадіону і т. д. – сценарії» [257, с. 63–64].  

У дещо ширшому розумінні сценарії («scenarios») як «когнітивні 

структури …, які ми формуємо шляхом категоризації нашого досвіду і 

використовуємо, щоб організувати інформацію і відновлювати інформацію з 

пам'яті» [410, c. 13] стали предметом перекладознавчих розвідок. У цілому, 

терміни, що позначають різні види когнітивних структур, в англомовному 

науковому дискурсі мають ширший обсяг значення і часто вживаються 

взаємозамінно: «frame» (Fillmore, Minsky), «scenario» (Sanford, Garrod), 

«schemata / schemas» (Bartlett, Rumelhart, Ortony), «scripts» (Schank, Abelson; 

Riesbeck, Schank) [там само, c. 13–15]. Незважаючи на таке різноманіття 

термінів, варто звернути увагу на такі сполучення, як «“thing” scenarios» і 

«“event” scenarios», «relational framework», що фактично описують види 

інформації, яку несуть когнітивні структури: (1) інформацію про 

предмети/осіб/явища; (2) інформацію про відносини / зв’язки, (3) інформацію 

про дії/події.  

Для аналізу перекладу в когнітивному аспекті важливим вважаємо 

диференціювати когнітивні структури саме за типом інформації, яку вони 

несуть. Як наголошує С.Г. Воркачов, «при будь-якому розумінні концепт як 

операційна одиниця думки – це спосіб і результат квантифікації і 

категоризації знання, оскільки його об'єктом є ментальні сутності знакового 

характеру, утворення яких значною мірою визначається формою 

абстрагування, модель якого задається самим концептом, тим самим він не 

тільки описує свій об'єкт, а й створює його» [75, с. 7 (виділено мною – 

Т.А.)]. Іншими словами, мовні об’єкти, з якими перекладач працює в ході 

своєї професійної діяльності, утворюються ментальними сутностями, які є не 

простим відображенням об’єктів дійсності, а певним чином інтерпретують і 

моделюють їх. За характером моделювання дійсності когнітивними 

структурами можна виділити такі їх типи:  
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(1) структури субстанціального характеру, які моделюють об’єкти 

дійсності як (відносно) статичні, без урахування їх зміни у часі й просторі, 

зв’язків з іншими об’єктами тощо. За цими структурами в лінгвістичній 

літературі закріпився термін «концепт» у вужчому розумінні (про що 

свідчать численні приклади аналізу концептів, див. огляди в: [37, с. 20–345; 

263, с. 67–83]), і до їх підтипів можна віднести концепт-уявлення, концепт-

схему, і концепт-поняття (когнітивна структура, яку позначають терміном 

«гештальт», і яку З.Д. Попова, Й.А. Стернін розглядають як підвид концептів, 

цілісну функціональну структуру, яка суміщає чуттєві й раціональні 

елементи, статичні й динамічні аспекти об’єкта або явища [257, с. 64], не 

розглядається в цьому дослідженні, оскільки є переважно психічним 

феноменом, вираженим не обов’язково мовними засобами, а, наприклад, 

через музику [там само]; для перекладу ж важливими є саме ті когнітивні 

структури, які стоять за мовною реальністю оригіналу й перекладу); саме до 

них зазвичай застосовується методика польового моделювання концепту як 

структури, що складається з поняттєвого ядра, асоціативного адстрату та 

валоративного епістрату. 

(2) реляційні структури, які представляють відношення між 

об’єктами або частинами у складі цілого – фрейми. С.А. Жаботинська 

виділяє 5 типів фреймів: предметноцентричний фрейм, акціональний фрейм, 

патронімічний фрейм, гіпонімічний фрейм, асоціативний фрейм [106], 

ґрунтуючись на різних типах відношень між об’єктами. Фрейми зазвичай 

моделюються як система вузлів та відношень різного порядку [195; 401; 402; 

448]. 

(3) акціональні структури, які представляють об’єкт як змінний у 

часі, такий, що перебуває у розвитку, з урахуванням темпоральних та 

причинно-наслідкових зв’язків – сценарії. На відміну від акціонального 

фрейму, який відображає потенційні суб’єктно-предикатні відносини, 

семантичні ролі тощо, сценарії типізують уявлення про реалізацію дій у часі, 

їх можливість/обов’язковість і т.п.. Моделювання сценарних структур має 
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здійснюватися з урахуванням послідовності, темпоральності, каузальності 

[255; 410; 430]. Дж. Лакофф, який розглядає сценарій («scenario/script») як 

вид пропозиційної ідеальної когнітивної моделі [430, с. 284], моделює 

сценарій як послідовність таких складових: початковий стан, послідовність 

подій і кінцевий стан, (тобто структурований за схемою «джерело-шлях-

мета» в домені часу); шлях пролягає у часі, а події є пунктами на цьому 

шляху; кожен із вказаних елементів є частиною сценарію як цілого. 

Онтологія сценарію включає такі елементи як люди, речі, властивості, 

відносини й пропозиції, при чому елементи онтології пов’язані між собою 

певними відносинами: каузальними, тотожності тощо. Сценарії також місять 

інформацію про цілі людей, що включені до сценарію [430, с. 285-286].  

Для цілей когнітивного перекладознавчого аналізу ми виокремлюємо  

такі типи когнітивних структур за характером інформації: субстанціальну 

когнітивну структуру – концепт (у вужчому розумінні); реляційну когнітивну 

структуру – фрейм; акціональну когнітивну структуру – сценарій. Ці типи 

співвідносяться з базовими категоріями, які наводить Дж. Лакофф: фізичні 

об’єкти, дії та відносини [там само, с. 270]. Звернімо увагу на те, що 

переважна більшість цих структур не є елементарними, тобто вони містять 

декілька компонентів інформації, що є важливим для перекладу, оскільки в 

перекладі актуалізуються складні смисли. Перекладач має справу з мовними 

структурами рівня тексту, яким відповідають когнітивні структури різного 

рівня складності. Дослідники перекладу вже здійснювали спроби аналізу 

відтворення/перетворення когнітивних структур в перекладі: перші 

когнітивні перекладознавчі дослідження обмежувалися рівнем 

субстанціальних концептів, які порівнювалися, виявлялися універсальні та 

етноспецифічні концепти [236; 249; 263; 307; 342], розглядалися когнітивні 

перетворення при перекладі певних явищ, зокрема, реалій [73; 117], метафор 

[446; 457; 458; 459], алюзій [126; 127; 179]. У докторській дисертації 

В.І. Хайрулліна когнітивний аналіз перекладу вперше поширюється на рівень 

висловлювання, а джерелом еквівалентності висловлювань у різних мовах 
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вважається «спільність знань чи особливим чином організоване знання, яке 

складає необхідну умову нашої здатності до розуміння співвіднесених в 

процесі перекладу висловлень, тобто фрейм» [320, с. 7]. Існують також 

дослідження еквівалентності в перекладі когнітивних структур вищого рівня 

– «глибинних структур» [463, с. 71; 447, с. 31], прототипів, когнітивних 

моделей [447], фреймів [484] і сценаріїв [410; 447, p. 34]. С.Л. Мішланова 

пропонує поширення методики фреймового аналізу на дослідження 

модифікації концепту художнього тексту [218]. Значні здобутки когнітивних 

досліджень перекладу підводять нас до необхідності залучення до аналізу 

структур вищого рівня, а саме, цілісного тексту і дискурсу, які виступають 

основою для визначення стратегії перекладу і прийняття перекладацьких 

рішень. 

 

1.3. Перекладацький дискурс як когнітивно-комунікативна 

діяльність. 

 

У теорії мовної комунікації сформувалося бачення тексту як базової 

одиниці комунікації [128; 152 та ін.], наприклад: «Спілкування не може бути 

конгломератом будь-яких ізольованих висловлювань, воно передбачає 

насамперед системність, засновану на системності знань людини про світ і 

осмисленості цих знань в процесі вербальної комунікації. Природно, що 

повноцінною одиницею спілкування, яка виконує зазначену функцію, може 

бути тільки одиниця, якій властиві дві необхідні ознаки: бути носієм 

повноцінної інформації і бути структурно організованою. Саме текст є 

одиницею, яка відповідає цим вимогам» [152, с. 90]. 

Спираючись на ідею О.М. Пєшковського про те, що «мова не 

складається з елементів, а поділяється на елементи, а первинними для 

свідомості фактами є не найпростіші, а найскладніші, не звуки, а фрази» [248, 

с. 52], Р.К. Миньяр-Бєлоручев стверджує, що «перекладач, за винятком лише 

синхронного перекладу та у певній мірі перекладу з аркуша, також сприймає 
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певне смислове ціле і лише потім, в процесі перекладу, поділяє це ціле на 

частини, залежно від тих дій, до яких він змушений вдаватися для виконання 

свого завдання» [214, С. 77–78]. Дискусія про обсяг одиниць перекладу 

також підводить М.К. Гарбовського, слідом за А.Ф. Ширяєвим, до думки про 

існування певної «одиниці орієнтування», яка являє собою «відрізок тексту 

оригіналу, смислове сприйняття якого дозволяє перекладачеві перейти до 

пошуку чи вибору чергового перекладацького рішення» [355, с. 19; 85, 

с. 259].  

Перевагу напрямку «від цілого до частин» в аналізі когнітивних явищ 

доводить Т.Р. Кияк: «Це цілком відповідає засадам холізму, коли цілісне 

передує частинам і воно більше від суми цих частин», обираючи відправною 

точкою когнітивного аналізу дискурс [138, с. 59]. Тож маючи на меті аналіз 

стратегій перекладу, необхідно вийти за межі рівня висловлювання (який 

дотепер виступав найвищим рівнем аналізу як мовних трансформацій, так і 

когнітивних і культурологічних аспектів перекладу) і залучити до 

перекладознавчого дослідження категорії дискурсу і тексту як його мовно-

мовленнєвої складової. Аналіз стратегії перекладу має відбуватися у 

напрямку від стратегії перекладу цілого тексту (глобальної) до стратегій 

перекладу його окремих складових (локальних стратегій), а далі – тактик і 

прийомів. Доречність застосування кожної із локальних стратегій, на яких 

зазвичай і зосереджується увага перекладознавчих досліджень, має 

встановлюватися з огляду на її відповідність глобальній стратегії перекладу.   

Розширення предмету дослідження лінгвістичних наук, залучення 

когнітивних, ситуативних та соціальних чинників привело до формування 

дискурсивного підходу до вивчення перекладознавчих проблем [140; 264; 

298]. Методологічне підґрунтя цього підходу складається під впливом 

компаративних досліджень дискурсивних чинників і категорій, 

універсального й ідіоетнічного в дискурсі [137], полілінгвальних досліджень 

концептів у дискурсі [263]. Ці студії оформлюються в окрему галузь – 

зіставну концептологію – і накреслюють перспективи вивчення «способів 
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концептуального устрою різних лінгвокультурних систем на тлі 

універсальних і етноспецифічних категорій, семіозис концептосфери, ідіо-, 

соціолектні, гендерні, вікові та інші схеми реалізації певних концептуальних 

конструктів у мові та мовленні» [263, с. 83]. Розуміння мови і мовлення як 

«знаряддєвої знакової діяльності людини у соціальній взаємодії» [131, с. 7], 

як засобу впливу, що має знакову (семіотичну) природу, а також бачення 

функції мови як «регулятивної функції» [284, с. 85] порушує питання 

когнітивної організації і комунікативної реалізації перекладу як мисленнєво-

мовленнєвої діяльності, яка здійснюється на перетині двох мов, із залученням 

щонайменше двох лінгвокультур і мовних картин світу.  

Антропоцентрична спрямованість сучасних перекладознавчих 

досліджень зміщує центр уваги з виявлення системних зв’язків між мовами 

або текстами оригіналу й перекладу до закономірностей діяльності 

перекладача як суб’єкта творення дискурсу. Виявлення системності 

внутрішніх процесів, що лежать в основі перекладацької діяльності, вимагає 

розширення методологічного апарату перекладознавства шляхом залучення 

методів пізнання когнітивної лінгвістики та дискурсології. В цьому 

дослідженні переклад розглядається як дискурсотворча діяльність, 

спрямована на залучення концепту тексту оригіналу до дискурсу цільової 

мови. У сучасній когнітивно-комунікативній парадигмі дискурс 

розглядається як холістична одиниця мовленнєвої діяльності, у якій 

когнітивний і комунікативний аспекти постають у нерозривній єдності [263, 

с. 38–39]. В основі дискурсу лежать когнітивні структури – фіксовані форми 

ментального досвіду (концепти, когнітивні схеми, фрейми), які в умовах 

пізнавального контакту суб’єкта з дійсністю «забезпечують можливість 

надходження інформації про події, що відбуваються, їх перетворення, а 

також керування процесами переробки інформації та вибірковість 

інтелектуального відображення» [350, с. 27; 263, с. 243]. 

Розглядаючи переклад як процес породження дискурсу, релевантними 

вважаємо поняття суб’єктного і безсуб’єктного дискурсу, які пропонує 
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О.Г. Рєвзіна, розуміючи під першим когнітивно-мовленнєву діяльність / 

мовленнєвий твір окремого суб’єкта, а під останнім – загальні правила 

здійснення когнітивно-мовленнєвої діяльності (в певній ситуації, 

національно-культурній спільноті тощо) [275]. Відповідно, дискурс 

перекладу може розумітися як дискурс певного перекладного твору, або як 

загальні закономірності здійснення когнітивно-комунікативної діяльності 

перекладача, як традиції перекладу певного типу текстів / в певних ситуаціях 

комунікації, які впливають на дискурсотворчу діяльність перекладача. 

Вивчення дискурсу в єдності когнітивного і комунікативного аспектів 

необхідне для пояснення впливу когнітивних чинників на формування 

стратегії перекладу як основи комунікативної дискурсивної реалізації.  

За розуміння дискурсу як єдності мовного, когнітивного й 

комунікативного аспектів [349; 350; 351] мисленнєво-комунікативної 

діяльності, що є сукупністю процесу й результату, і включає як 

позалінгвальний, так і власне лінгвальний аспект [349, с. 38], стає очевидною 

актуальність дискурсивного підходу в перекладознавчих студіях. У сучасних 

дослідженнях переклад все частіше розглядається не ізольовано, а як частина 

культурно-літературного процесу свого часу [149; 151; 254; 356; 398], як 

процес і результат діяльності творчої особистості – перекладача [164; 256; 

352]. Це визначає актуальність аналізу перекладу як особливого виду 

дискурсивної діяльності, визначення особливостей його організації та 

комунікативної реалізації. 

Сучасне переосмислення поняття «дискурс» відбулося значною мірою 

завдяки опорі на принципово нові методологічні засади [317, с. 43]. Підхід до 

дискурсу як когнітивно-комунікативного явища зумовлений органічним 

поєднанням у ньому конструювання уявлень про світ і комунікації, 

інтеракційності й інтенціональності [175, с. 525–528]. Конвергентний розгляд 

когнітивних і комунікативних аспектів мовленнєвої діяльності [167; 263, 

с. 11] передбачає вивчення перекладу як єдності когнітивної і комунікативної 

складової.  
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Органічно пов’язані, когнітивний і комунікативний аспект дискурсу 

перекладу можуть вивчатися окремо, з метою якнайповнішого опису 

кожного [317, с. 43]. Дослідники дискурсу вважають, що таке поєднання не 

виключає, а передбачає домінування одного з напрямків аналізу: для 

дискурсивних розвідок характерне фокусування уваги на комплексі проблем 

мова і мислення / свідомість / знання, які являють собою предмет 

когнітивноорієнтованих студій, або ж на комплексі проблем мова як засіб / 

інструмент комунікації в соціокультурному континіумі, котрі становлять 

предмет комунікативно-дискурсивного аналізу [58, с. 17].  

Інтерес до вивчення механізмів породження перекладу, і, зокрема, 

формування перекладацької стратегії, змушує нас першочергово 

зосередитись на когнітивному аспекті дискурсу перекладу, який в нашому 

розумінні постає як первинний, такий, що керує комунікативною реалізацією 

перекладу. Тож завданням наступоного підрозділу є виявлення когнітивної 

структури дискурсу перекладу, її рівнів та складових, і, зокрема, ролі 

стратегії в перекладацькій діяльності. 

 

1.3.1. Когнітивний аспект перекладацького дискурсу.  

В когнітивно-орієнтованих дослідженнях переклад постає як взаємодія 

культур і картин світу. Погляд О. Г. Ревзіної на дискурс як глобальний 

процес зумовлює особливу оцінку функції перекладу у світі: «..матеріальну 

субстанцію дискурсу формують різні мови. Мовна концептуалізація, у якій 

втілюються національний менталітет і картина світу, є основою поділу 

дискурсу за національною ознакою… Переклад може розглядатися як 

дискурсивний процес, завдяки якому частково усуваються межі національних 

дискурсів і визначаються пріоритети дискурсу «всесвітнього» [276, с. 67]. Ці 

ідеї співзвучні з поглядами О. І. Чередниченка щодо взаємодії і зближення 

мовних і концептуальних картин світу внаслідок глобалізаційних процесів. 

Разом із тим, на думку О. І. Чередниченка, інтеграційні процеси не можуть 

призвести до повного нівелювання культурних розбіжностей [331, с. 12]. 
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Роль дискурсу перекладу слід вбачати не в подоланні культурних 

розбіжностей, а в ознайомленні носіїв мови перекладу з цінностями 

культури, до якої належить текст оригіналу. Розвиток лексичного складу 

мови свідчить, що запозичені концепти не втрачають зв’язку зі своєю 

«рідною» культурою і в мові перекладу сприймаються як екзотизми, назви 

культурно-специфічних реалій тощо [110; 263; 341]. Ґрунтуючись на мовній 

та концептуальній картині світу одного соціуму (соціокультури), оригінал не 

може бути «дзеркально» відтворений засобами іншої мови, насамперед, через 

розбіжності в концептуальних картинах світу. Тож залучення положень 

когнітивної лінгвістики і дискурсології до досліджень перекладу зумовлює 

зміну погляду на сам цей феномен: переклад постає як дискурсивний процес, 

спрямований на відтворення картини світу однієї мовної спільноти на ґрунті 

іншої мовної культури. 

 

1.3.1.1. Етнокультурна специфіка когнітивних моделей і переклад.  

Обґрунтовуючи гіпотезу по те, що найважливішим компонентом 

процесів породження та сприйняття текстів природними мовами є 

осмислення і когнітивна репрезентація соціальних ситуацій, які стоять за 

ними, Тойн Ван Дейк стверджує: «Для встановлення експліцитного зв'язку 

між соціальними ситуаціями, пізнанням і текстами потрібен 

міждисциплінарний підхід. Необхідно залучити понятійний апарат 

когнітивної та соціальної психології, мікросоціології й аналізу дискурсу» [91, 

с. 162]. Він пропонує теоретичну базу, яка об’єднує (1) когнітивну теорію 

стратегічної обробки інформації, (2) соціокогнітивну теорію тексту 

(дискурсу), (3) соціальне пізнання і теорію соціальних ситуацій і (4) розробки 

в сфері етнічних стереотипів у пізнанні й діалозі [там само]. Когнітивна 

теорія стратегічної обробки інформації відводить особливу роль 

стратегічному характеру продукування і сприйняття текстів; вона розглядає 

продукування і сприйняття текстів як гнучкий, багаторівневий процес 

обробки даних, здійснюваний в оперативному режимі [503]; соціокогнітивна 



 79 

теорія тексту (дискурсу) розвиває побудовану стратегічну модель, 

пристосовуючи її до пояснення ролі суджень і соціальних відносин у процесі 

обробки текстової інформації; соціальне пізнання і теорія соціальних 

ситуацій визначають загальний підхід до когнітивного виміру соціальних 

ситуацій [91, с. 162]. 

Проникнення у процеси сприйняття й породження текстів необхідне 

для розуміння сутності перекладу, який об’єднує ці два види діяльності. 

Важливою для розуміння внутрішніх механізмів перекладацької діяльності 

вважаємо тезу Т. Ван Дейка про наявність певних когнітивних моделей, 

сформованих на основі досвіду, які складають референційну базу для 

інтерпретації дискурсу. Такі моделі забезпечують швидкий та ефективний 

пошук, обробку і представлення інформації про соціальну ситуацію, 

впливають на оцінну класифікацію ситуацій, породження текстів і дискурсу 

[91, с. 164–166, с. 169–171].  

Екстраполюючи ідею контрольованості тексто- (і дискурсо-) 

породжувальної діяльності когнітивними моделями, сформованими на основі 

досвіду індивіда, на діяльність перекладача, слід перш за все припустити 

можливість існування розбіжностей таких моделей у представників різних 

етносів. Як стверджує А.М. Приходько, «У своєму прагненні підібрати 

ключик до розуміння етосу інших народів дослідники часто відштовхуються 

від своєї власної ментальності, тобто описують його крізь призму 

світобачення свого народу» [263, с. 137]. 

Монолінгвальні й компаративні лінгвокогнітивні дослідження 

підтвердили існування розбіжностей етнокультурної репрезентації дійсності, 

які простежуються на різних рівнях концепту: поняттєвого ядра (культурно-

детерміновані прототипи), асоціативного адстрату (розбіжності 

метафоричних та метонімічних картувань), оцінно-ціннісного епістрату 

(різна оцінка тих самих явищ) [57, c. 144–162; 263, c. 67–83; 447]. Водночас 

зазначається, що, аналізуючи відмінності іншої культури, дослідники 

оцінюють її з позицій своєї власної [480]; «Сприймаючи іншу культуру крізь 
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призму своєї власної, ми мимоволі даємо їй суб’єктивну інтерпретацію, 

оцінюємо чуже крізь призму свого, добре відомого й пережитого – всього 

того, що існує в нас як у представника певного етнічного колективу» [263, 

с. 141].  

Розуміння етноспецифічності когнітивних моделей наводить на думку 

про необхідність розширення методологічної бази та концептуального 

апарату перекладознавства, адже в рамках традиційної кодової моделі 

комунікації етнокультурні розбіжності вважаються нездоланною проблемою 

перекладу: якщо відправною і кінцевою точкою перекладу визнається 

сигніфікація у певній культурі, то досягнення еквівалентності видається 

неможливим [380, c. 24]. Розглядаючи переклад не як передачу інформації, а 

як складний дискурсотворчий процес, розглянемо його структурну 

організацію.  

 

1.3.1.2. Структура когнітивного аспекту перекладацького дискурсу.  

Розуміючи дискурс як процес, організований та керований на 

когнітивному рівні, розрізняємо два рівні когнітивної організації дискурсу: 

когнітивно-регулятивний (когнітивні структури, які забезпечують здійснення 

комунікації: знання про типи дискурсу і правила поведінки, стратегії, 

тактики тощо) і когнітивно-репрезентативний (когнітивні структури, які 

узагальнюють досвід концептуалізації світу і необхідні для інтерпретації 

ситуацій, представлених в дискурсі: концепти, фрейми, сценарії, «фонові 

знання»). Когнітивну структуру перекладацького дискурсу представлено на 

рис. 1.2. 

Вищий з рівнів організації дискурсу досліджувався переважно в теорії 

комунікації і прагматиці. Підґрунтя вивчення когнітивних регулятивів 

дискурсу закладено формулюванням принципів мовленнєвої взаємодії – 

принципу кооперації (Г.П. Грайс [88]) і принципу ввічливості (Дж. Лич [434]; 

П. Браун, С. Левінсон [386]). Ці принципи було визначено на основі 
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дослідження усного діалогічного мовлення, де аналіз обмежувався 

переважно рівнем речення або діалогічної єдності. 

 

Для перекладацького аналізу, в центрі уваги якого знаходиться 

зазвичай цілісний текст як реалізація єдиної складної мовленнєвої інтенції 

автора, необхідний пошук правил, які організують мовлення на вищому рівні 

– тексту або дискурсу. Основи такого аналізу закладено в дослідженнях 

стратегій і тактик дискурсу [91; 224; 281; 317, 318, 319], де стратегія 

трактується як «комунікативно-соціальна за своєю природою єдність 

чинників свідомості, мислення, мови/мовлення і визначається як 

комунікативний намір мовця, сформований на підставі використання 

суспільного досвіду для власних індивідуальних потреб і бажань, і мовна 

об'єктивація цього наміру, що надає йому інтерактивного статусу через 

осмислення вербалізованого наміру усіма суб'єктами» [317, с. 85]. 

Розвиваючи ідею Т. ван Дейка про пріоритетну позицію глобальної стратегії, 
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яка здійснює управління дискурсом [91, с. 274–277], стратегію розглядають 

як регулятор комунікативного процесу в цілому; так, пропонується 

розрізняти вербальні й невербальні стратегії [58, с. 14; 319], оскільки 

стратегічною є не лише мовленнєва діяльність, а й ширша соціальна 

взаємодія, яка включає переконання [58], психологічний вплив [281] тощо.  

І.Є. Фролова доводить, що дискурсивна стратегія має ментальний 

корелят – концепт, ім'я якого є назвою стратегії. У структурі 

концептуалізованого комунікативно актуального знання виділяються 

декларативний (прототип, стереотипи-уявлення) та процедуральний 

(стереотипи поведінки) складники. Саме наявність останнього – 

процедурального – складника у концептуалізованому знанні забезпечує 

здатність певних концептів виступати ментальними корелятами 

дискурсивних стратегій, адже стереотипи поведінки, акумулюючи 

процедуральне знання, являють собою по суті готові "інструкції" дій або 

моделі поведінки [319]. 

В перекладознавстві поняття «стратегія» використовується для опису 

програми діяльності перекладача під час інтерпретації інформації і створення 

тексту перекладу, яка має когнітивну природу [425; 441]. Подібно до 

комунікативних стратегій, стратегії перекладу визначають й організують 

відбір мовних і мовленнєвих засобів. Проте, на відміну від комунікативної 

стратегії, стратегія перекладу ґрунтується на фахових знаннях. На думку 

В.Н. Комісарова, стратегія – це «своєрідне перекладацьке мислення, яке 

лежить в основі дій перекладача» і формується внаслідок спеціального 

навчання [157, с. 356]; Р. Яаскеляйнен описує стратегію як «низку 

компетенцій, дій або процесів отримання, зберігання та / або використання 

інформації» [413, с. 71]. Вибір стратегії може здійснюватися перекладачем як 

свідомо, так і несвідомо: «в основі перекладацьких стратегій лежить низка 

принципових настанов, якими свідомо чи несвідомо керується перекладач» 

[101, с. 3–4]; в англомовному перекладознавстві сформувалось уявлення про 

сутність стратегії як «потенційно свідомої» («translator's potentially conscious 
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plans» [425], «a potentially conscious procedure» [441]). Під впливом тієї чи 

іншої стратегії перекладач здійснює вибір конкретного способу відтворення 

смислових, стилістичних, прагматичних ознак тієї чи іншої одиниці. 

Сучасні лінгвістичні й перекладацькі студії виходять з однакових 

теоретико-методологічних засад у розумінні поняття стратегії, трактуючи 

його у системі координат «мова-свідомість-комунікація», з урахуванням 

культурно-соціальної позначеності усіх трьох складових та з наданням 

пріоритету чинникам свідомості й комунікації. Вербальні засоби реалізації 

стратегічного задуму постають як інструмент досягнення позамовленнєвих 

цілей, процес та результат активної діяльності комунікантів, у ході якої 

конструюються стратегічні смисли, що забезпечують діалог свідомостей. 

У той же час, у фокусі лінгвістичного аналізу перебуває безпосередня, 

первинна вербальна комунікація, «вплетена» у діяльність в широкому 

розумінні – будь-яку інтерактивну діяльність індивіда, де стратегія 

кореспондує з використанням мовного й немовного знання задля досягнення 

бажаних цілей. Тим часом перекладознавство вивчає міжкультурну 

комунікацію, що відбувається між комунікантами – представниками різних 

лінгвокультурних спільнот – за посередництвом перекладача, котрий є не 

пасивним ретранслятором, а активним тлумачом культурних дискурсивних 

смислів. Стратегічний намір перекладача при цьому розуміється як 

визначений його індивідуальною свідомістю на основі фахових знань спосіб 

найбільш ефективної комунікативної взаємодії [319], з урахуванням 

відмінностей картин світу, літературно-культурних контекстів та інших 

чинників, що охоплюються поняттям полісистем [398]. 

Тому розуміння перекладу як особливого типу дискурсу підводить нас 

до необхідності аналізу стратегії як когнітивного регулятиву, який управляє 

організацією і реалізацією цього дискурсу; розвиток лінгвістичної теорії 

дискурсу створює підґрунтя для вивчення внутрішньої структури стратегії як 

концепту, визначення її місця серед інших регулятивів перекладацького 
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дискурсу, виявлення типів стратегій, з’ясування їх історичного та 

національно-культурного варіювання. 

Якщо когнітивно-регулятивний рівень, до якого належать знання про 

типи дискурсу і правила їх організації, принципи й традиції перекладу, 

стратегії, тактики дискурсивної взаємодії тощо, варто досліджувати як спосіб 

організації та регулювання перекладацького дискурсу, то когнітивно-

репрезентативний рівень містить когнітивні структури, якими оперує 

перекладач – концепти, фрейми, сценарії, які входять до картини світу 

вихідної та цільової мов.  

Ці когнітивні структури виступають фоном, який забезпечує 

перетворення основної концептуальної сутності – концепту оригінального 

тексту (повідомлення), який через складність своєї структури 

характеризується як інтегративно-текстовий мегаконцепт [63]. Способи 

моделювання цього концепту для цілей перекладознавчого аналізу й 

перекладу буде розглянуто нижче, тут же обмежимося твердженням, що саме 

транспонування цього концепту на ґрунт іншої культури і складає когнітивну 

сутність перекладу.  

Обґрунтовуючи розуміння концептуального перекладу, А.М. Науменко 

зауважує, що передача лінгвістичних особливостей і екстралінгвістичних 

явищ є важливою для концептуального перекладу, але другорядною, «бо 

вирішальну роль тут відіграє збереженість концепції. Якщо вона збережена, 

то читач має справжній, тобто вірний, адекватний переклад, якщо ж ні – тоді 

перед ним лежить лише обробка оригіналу, цебто новий, самостійний твір до 

того ж сюжету» [231, с. 314–315]. Отже, когнітивно-дискурсивний підхід до 

перекладу підводить до необхідності переосмислення таких базових понять 

перекладознавства як адекватність перекладу. Але визначення адекватності 

неможливе без урахування другого невід’ємного аспекту дискурсу – 

комунікативного. 
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1.3.2. Комунікативний аспект перекладацького дискурсу.  

Здобутком лінгвістики ХХ століття є комунікативний підхід до 

вивчення мовних і мовленнєвих явищ, який передбачає вивчення мовних 

одиниць в аспекті їх комунікативної функції, зосередження уваги на самому 

процесі комунікації, цілях і мотивах її учасників, впливі екстралінгвістичних 

чинників на її перебіг тощо. Комунікативний підхід у перекладознавстві 

привів до створення відповідних моделей, а також методології дослідження, 

яку можна охарактеризувати як комунікативно-функціональну.  

У комунікативних моделях перекладу за інваріант береться 

комунікативна функція оригіналу, достовірне відтворення авторського 

наміру в перекладі. Прикладами цих моделей є теорія динамічної 

еквівалентності Ю. Найди [460; 465], модель О.Д. Швейцера, що ґрунтується 

на виборі функціональних домінант тексту [346]; теорія рівнів 

еквівалентності В.Н. Комісарова [157]. Комунікативно-функціональна 

модель перекладу З.Д. Львовської моделює процес перекладу з урахуванням 

таких чинників, як особистість автора, час і місце, предмет мови й 

особистість інтерпретатора, мотив і мета мовленнєвого вчинку, беручи до 

уваги також розбіжності етнокультурного плану [198, с. 75–129]. 

Продовженням комунікативно-функціонального напрямку в 

перекладознавстві є ціла низка сучасних досліджень (наприклад, [92; 93; 101] 

та ін.). Спільною рисою цих досліджень є розуміння ролі перекладача у 

виборі варіанта перекладу.  

У комунікативних перекладознавчих дослідженнях, які ґрунтуються на 

лінійній моделі комунікації [157; 345; 346; 416; 459; 461; 465; 466], 

перекладачеві відводиться місце посередника, яких здійснює декодування, 

перекодування та вираження змісту повідомлення мовою перекладу, аналіз, 

перекодування й синтез [198, с. 31]; переклад розглядається як вторинна 

комунікація, що «нашаровується» на первинну, утворюючи два яруси; як акт 

вторинної міжкультурної комунікації, у якому, окрім комунікативної інтенції 
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автора та налаштування на отримувача повідомлення, наявна також власна 

комунікативна інтенція перекладача [346, с. 145–177]. 

Основою концепції О.Д. Швейцера є трактування перекладу як 

комунікативного акту на основі моделі комунікації, запропонованої 

Р.О. Якобсоном, який репрезентував мовленнєву комунікацію у вигляді 

шести комунікативних елементів: адресант (відправник, мовець), 

повідомлення, контакт, контекст (референт), код і адресат (отримувач, 

слухач). Кожен із цих елементів він наділяє відповідною особливою 

функцією мови: емотивною (або експресивною), поетичною, фатичною, 

референтною, металінгвістичною і конативною [361]. Відповідно до цих 

функцій О.Д. Швейцер розрізняє типи функціональної еквівалентності: 

референтну, експресивну, конативну, фатичну, металінгвістичну і поетичну, 

досягнення яких може прагнути перекладач [346, с. 147].  

Теорія функціональних домінант враховує роль вибору перекладача, 

його активний вплив на процес перекладу, роль його інтенції. Проте вплив 

перекладача на перебіг комунікації цим не обмежується. Розвиток нового 

розуміння комунікації як взаємодії, інтеракції, дозволив по-іншому оцінити 

роль перекладача в перекладі як акті міжкультурної комунікації. 

В інтеракційній парадигмі комунікація розглядається як взаємодія 

учасників комунікації, спрямована на розвиток спільного узгодженого 

погляду на речі та дії [392; 393; Clark, Wilkes-Gibbs 1986; 377; 491]. 

Відповідно до лінійної парадигми, інформація передається від відправника 

до одержувача, в той час як в інтеракційній моделі комунікації вважається, 

що інформація створюється (або перетворюється) отримувачем (під впливом 

відправника) [420, с. 1734]. Значення мовного знака трактується як 

інтерсуб'єктна сутність, яка виникає лише в процесі взаємодії індивіда з 

іншим індивідом [205, с. 108]. 

За такого підходу перекладач постає не як «передавач» смислу, 

створеного автором («ретранслятор»), а як співтворець цього смислу: 

«перекладач – це не просто учасник комунікації, але особистість, яка 
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визначає весь хід міжмовної комунікації» [2, с. 204]. Роль перекладача не 

зводиться до ролі простого посередника, адже він забезпечує можливість 

спілкування, організує його перебіг, визначає його формат. Від позиції 

перекладача залежить відтворення текстового концепту оригіналу, який, 

незважаючи на прагнення до максимально об'єктивної репрезентації 

авторських смислів, завжди несе на собі відбиток характеристик перекладача: 

демографічних, соціальних, психологічних, особистісних, його досвіду, що 

завжди простежується у множинних перекладах одного і того ж тексту.  

Ці чинники слід враховувати при моделюванні акту міжмовної 

комунікації, і відвести перекладачеві особливий комунікативно-

організаційний статус, який вимагає від нього загальної обізнаності з усіма 

компонентами як первинної, так і вторинної комунікативної ситуації: адже 

перекладач приймає рішення про вибір тексту, який підлягає перекладу, 

способу перекладу, необхідність надання коментарів, пояснень тощо.  

Такі рішення можна приймати, лише маючи загальне уявлення про 

комунікативну ситуацію, її учасників, час і місце спілкування та інші 

визначальні чинники. Насправді, чи знає автор, що його твір буде 

перекладатись іноземною мовою? Проте, перекладач, беручись за виконання 

перекладу, намагається якомога повніше оволодіти інформацією про автора, 

будь то письменник чи поет, науковець чи міжнародна організація. Інакше 

він ризикує створити неадекватний переклад, який спотворюватиме смисл 

оригіналу. Так само й читач або слухач, який сприймає повідомлення, 

вважає, що він спілкується безпосередньо з автором, не усвідомлюючи, яких 

істотних змін іноді зазнає текст у процесі перекладу. Також і зміст 

повідомлення, і код, яким воно об’єктивовано, і необхідність забезпечення 

контакту між учасниками комунікації є для перекладача не умовами 

спілкування, а предметом професійної діяльності.  

Отже, роль перекладача принципово відрізняється від ролей адресанта 

й адресата повідомлення у двомовній комунікації. Усвідомлюючи (на 

теоретичному чи емпіричному рівні) відносну важливість кожного з 
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компонентів комунікативної ситуації в конкретному акті спілкування, 

перекладач визначає програму дій, тобто розробляє перекладацьку стратегію. 

Розвиток комунікативної лінгвістики підводить також до 

переосмислення ролі повідомлення як основної складової комунікативного 

процесу: воно не розглядається як певна інформація, яка передається в акті 

комунікації, а як смисл, який конструюється в ході комунікації її учасниками. 

Розуміння мовної комунікації як спільного конструювання смислів змінює 

погляд на сутність перекладу і роль перекладача. Стає неадекватним 

трактування перекладу як «суспільної функції комунікативного 

посередництва між людьми, які користуються різними мовними системами 

...» з метою «еквівалентної, тобто максимально повної, але завжди часткової 

передачі смислів вихідного повідомлення ...» [85, с. 214]. Тепер переклад 

осмислюється як «пересотворення» [2, с. 206] перекладачем-інтерпретатором 

концепту оригіналу для оптимального сприйняття цільовою аудиторією в 

певній ситуації. 

Уявлення про адекватність перекладу як «повноцінність» [311, с. 125–

127], а також розуміння адекватного перекладу як «виду мовного 

посередництва, за якого іншою мовою створюється текст, призначений для 

повноправної заміни оригіналу в якості комунікативно рівноцінного 

останньому» [157, с. 53], сформувалося на основі лінійної моделі комунікації, 

в якій повідомлення існує як готова сутність, яка передається від автора 

адресату. В інтеракційній моделі комунікації смисл повідомлення 

створюється внаслідок взаємодії комунікантів, тож по-іншому осмислюється 

і роль перекладача, і розуміння адекватності. З огляду на загальну 

спрямованість перекладу на організацію взаємодії автора з 

читачем/слухачем, адекватність слід було б розуміти як орієнтованість 

перекладу на задоволення тих самих когнітивно-комунікативних потреб 

цільової аудиторії в іншій літературно-культурній полісистемі, і допускати 

можливість множинних адекватних перекладів (що підтверджується 
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практикою перекладу, зокрема, художньої літератури). Стратегії перекладу в 

цій концепції розглядаються як різні способи досягнення адекватності. 

Моделюючи комунікативний аспект перекладацького дискурсу, слід 

враховувати, що перекладач виступає в акті міжмовної комунікації у 

подвійній функції: по-перше, як учасник комунікації автор – перекладач він 

бере участь у створенні концептуального образу вихідного тексту; по-друге, 

він учасник комунікації перекладач – адресат і учасник конструювання 

смислу цільового тексту. Потрібно враховувати також організаційну роль 

перекладача як учасника міжмовної міжкультурної комунікації, який 

забезпечує і координує її перебіг.  

Тому комунікативну структуру дискурсу перекладу уявляємо як 

ієрархічно складне утворення: вищий рівень цієї ієрархії відводимо 

організаційно-регулятивній діяльності перекладача, яку розуміємо як 

ініціацію міжкультурної комунікативної взаємодії, визначення релевантних 

для перекладу ознак кожної складової комунікації, визначення 

функціональних домінант, стратегій і тактик перекладу. Основним 

антропокомпонентом цього рівня виступає перекладач. Прийняті ним 

рішення, визначені стратегії і тактики, в свою чергу, стануть основою 

комунікативної діяльності ієрархічно нижчого рівня, метою якої є власне 

сприйняття, пересотворення і вираження смислу вихідною мовою для 

сприйняття його адресатом. Цей рівень і репрезентує опосередковану 

комунікацію між автором і адресатом міжмовної міжкультурної комунікації.  

Комунікативну структуру дискурсу перекладу схематично 

представлено на рис. 1.3.  

В когнітивно-комунікативній дослідницькій парадигмі переклад постає 

як оперування зі змістом вихідного повідомлення, внаслідок чого 

породжується комунікативно актуальний концептуальний смисл, який 

репрезентується через зміст одиниць мови перекладу і набуває матеріального 

оформлення для передачі цільовій аудиторії, яка, у свою чергу, має стати 

«співтворцем» нового комунікативного смислу. Якою мірою створений 
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перекладачем концепт співвідноситиметься із авторським задумом і 

дозволятиме цільовій аудиторії сприйняти і відтворити концептуальну 

структуру тексту, залежить від обраної перекладачем стратегії. 

Пропонований підхід дає можливість дослідити, яким чином відбувається 

взаємодія когнітивного й комунікативного, мисленнєвого і вербального 

планів реалізації стратегії перекладу. 

 

 

1.4. Поняття стратегії як когнітивного регулятива 

перекладацького дискурсу. 

 

Для набуття термінологічного статусу поняття «стратегія» потребує 

визначення обсягу значення та місця в терміносистемі перекладознавства. За 

даними тлумачних словників та енциклопедій, термін «стратегія» належить 
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до військової сфери і трактується як вища сфера військового мистецтва, що 

охоплює теоретичні та практичні питання підготовки, планування та ведення 

війни [537; 538], а в переносному сенсі – мистецтво керівництва суспільною 

чи політичною боротьбою [530]; мистецтво економічного, суспільного і 

політичного керівництва масами, яке має визначити головний напрям їхніх 

дій, вчинків; перен. Спосіб дій, лінія поведінки… [523]. Отже, більшістю 

словникових дефініцій (за винятком ВТСУМ) не враховано досить поширене 

вживання цього слова в соціально-політичному та економічному дискурсі як 

«ринкова/ маркетингова стратегія», «передвиборча стратегія» тощо, а також і 

вживання цього слова як лінгвістичного терміна «комунікативні стратегії», 

«стратегії захисту соціального лиця». Відсутній він і в словнику 

перекладознавчих термінів Л.Л. Нелюбіна [528], попри його активне 

вживання дослідниками перекладу [72; 92; 93; 101; 120; 170; 211; 253; 270; 

277; 285; 289; 290; 297; 415; 425; 426; 454; 470; 472; 504; 505; 508; 513; 514; 

515]. Т.А. Волкова характеризує стратегію як універсальну категорію 

перекладознавства [508, с. 242]. Стратегію успішного перекладу 

Л.М. Алексєєва визначає як об’єкт дослідження сучасного когнітивно-

діяльнісного перекладознавства [3, с. 50]. 

Зацікавленість науковців визначенням, тлумаченням, аналізом та 

порівнянням стратегій свідчить про важливість та актуальність цього поняття 

для перекладознавства на сучасному етапі розвитку. Водночас, часте 

вживання терміну «стратегія» без витлумачення й обмеження змісту поняття 

призводить до його розмитості, невизначеності [72] і ставить на порядок 

денний необхідність уточнення значення, визначення диференціальних 

ознак, з’ясування місця у терміносистемі перекладознавства, з метою 

надання поняттю стратегії термінологічного статусу. 
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1.4.1. Моделювання концепту «СТРАТЕГІЯ» як основа визначення 

наукового поняття.  

Поняття «стратегія» в античні часи означало мистецтво військового 

керівництва (етимологія слова простежується від давньогрецького 

«στρατηγία» – «мистецтво полководця»). В сучасному розумінні стратегію 

можна вважати складовою ширшого коцептуального поля «діяльність», в 

якому стратегії належить роль організувального та керівного чинника. Слово 

«стратегія» співвідноситься з концептуальної структурою, яка має досить 

стабільне ядро і широко залучається до термінотворення в різних сферах 

суспільного знання.  

Моделювання основних ознак концепту «СТРАТЕГІЯ» дозволить 

виявити наявні в ньому смислові компоненти, релевантні для визначення 

стратегії перекладу як наукового поняття, для відділення стратегій від 

нестратегічних дій і процесів. Однією з істотних ознак поняттєвого ядра 

(згідно трирівневої моделі концепту [133; 263]) концепта «СТРАТЕГІЯ» є її 

організувальна, керівна роль по відношенню до відповідної діяльності, а 

також характеристика як «мистецтва» або «майстерності», що свідчить про 

індивідуальність, гнучкий (творчий) і прикладний характер стратегії. Про це 

свідчить досить поширене вживання слова «стратегія» в цілому спектрі 

суспільних наук і сфер суспільного життя в таких поєднаннях як «стратегія 

управління / планування», «ринкова / маркетингова стратегія», 

«передвиборча стратегія», «стратегія розвитку суспільства». 

Конститутивними ознаками ядра концепту «СТРАТЕГІЯ» є: керівна роль; 

план/спосіб дій; теоретичний і практичний характер; 

мистецтво/майстерність. 

Асоціативний рівень концепту «СТРАТЕГІЯ» містить інформацію про 

важливість, соціальну значущість стратегії, її домінуючий характер. 

Валоративний (оцінний) рівень концепту містить потенційну позитивну 

оцінку, яка проявляється через вживання у виразах з логічним запереченням, 

маркованих пейоративною конотацією: «відсутність стратегії / стратегічного 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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мислення»; «нестратегічні питання (розв’язки і т.п.)» сприймаються як 

неважливі, що не мають високої суспільної цінності, впливу на майбутнє.  

У мовознавстві стратегія є центральним поняттям для будь-якого 

прагматично орієнтованого дослідження [202, с. 193; 317, с. 86]. Стратегія 

поєднує когнітивний план спілкування і його мовленнєвий план, 

«сигналізуючи стратегічні значення в поверхневих структурах» [121, с. 129]. 

Вживання терміна «стратегія» у складі лінгвістичних термінів 

(«комунікативні стратегії» [91, c. 274, 281; 317; 318], «стратегії мовленнєвої 

поведінки» [44], «стратегії захисту соціального лиця» [386], «дискурсивна 

стратегія» [317, с. 85]) свідчить про актуальність цього поняття для 

дослідження мовленнєвої взаємодії і відкриває нові сторони цього поняття: 

спрямованість на досягнення зовнішньої (щодо діяльності) цілі, роль 

регулятора мовної діяльності, альтернативність вибору стратегій. В 

мовознавстві вважається, що стратегія надає ресурси для конструювання в 

комунікативних практиках культурних і соціальних структур [305, с. 36]. 

Зазначимо, що у комунікативній лінгвістиці стратегія мислиться як 

«комунікативно-соціальна за своєю природою єдність факторів свідомості, 

мислення, мови / мовлення» [317, с. 85].  

Підтримуючи точку зору Т.Р. Кияка [138], вважаємо, що концепт 

ширший за поняття, і останнє, будучи результатом селективної обробки 

інформації, містить лише найсуттєвіші ознаки предмету чи явища. Тим паче 

наукове поняття повинно «викристалізовуватися» із загального уявлення про 

відповідне явище, аби уникнути суб’єктивних та несистемних ознак. У 

цілому, ознаки концепту «СТРАТЕГІЯ», релевантні для формування 

значення терміну «стратегія перекладу» такі: керівна роль стратегії в 

здійсненні відповідної діяльності; єдність когнітивного і комунікативного / 

мовленнєвого начал; гнучкий і прикладний характер стратегії; спрямованість 

на досягнення мети; альтернативність вибору.  

Моделювання сутнісних ознак концепту «СТРАТЕГІЯ» свідчить про 

недоречність віднесення до стратегій таких як «стратегії пошуку 
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оптимального варіанту перекладу» [101], «стратегії попередження / корекції 

помилок» [493], або «стратегії досягнення еквівалентності» (серед них 

вказуються додавання і вилучення інформації, структурні трансформації 

тощо) [454], тому що вказані дії не орієнтовані на досягнення задуманого 

кінцевого результату; важко уявити собі існування альтернативи вибору: 

створення перекладу з помилками або неадекватного перекладу. Розглядати 

як стратегії такі дії, як пошук оптимального варіанту перекладу або 

дослівний переклад [101; 120] також вважаємо недоречним, адже зазначені 

процеси відбуваються на рівні нижче стратегічного, оскільки не визначають 

характер і напрям діяльності, як це властиво стратегії, а навпаки, є 

реалізацією прийнятих стратегічних рішень.  

 

1.4.2. Стратегія як лінгвістичне і перекладознавче поняття.  

У мовознавстві сформувалося розуміння стратегії як складної 

когнітивної моделі, яка узагальнює наявний досвід і відображає 

послідовність дій і цілі взаємодії [91, с. 272; 288; 421]. Ця когнітивна модель 

«охоплює особистісні, локальні, діяльні й інші виміри, які особливим чином 

організовані в свідомості і пам'яті» [317, с. 87]. Стратегія перекладу, який 

мислиться як комунікативна діяльність, подібно до стратегії комунікації / 

дискурсу, має когнітивно-комунікативну природу: її ментальна (когнітивна) 

сутність підтверджується розумінням стратегії як особливого мислення 

перекладача в класичних роботах з теоретичного перекладознавства [155; 

156], когнітивних і психолінгвістичних дослідженнях перекладу [112, 113; 

277], Однак, з огляду на особливий характер мисленнєвого-мовленнєвої 

діяльності перекладача, стратегію перекладу не можна ототожнювати зі 

стратегією комунікації (дискурсу) (див.: [319]): вона вимагає визначення й 

опису в опорі як на загальні особливості когнітивно-мовленнєвої діяльності, 

так і специфічні характеристики діяльності перекладача.  

Стратегія перекладу є ментальною, когнітивною сутністю, яка 

співвідноситься із задумом і може реалізуватися в матеріальних проявах, 
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таких як фізичні або мовленнєві дії. Будучи явищем когнітивного рівня, 

стратегія є основою перекладацької компетенції, вона організує діяльність 

перекладача [333, с. 392–409; 444]. Саме наявність загальної стратегії 

перекладу забезпечує концептуальну цілісність як одну з необхідних ознак 

цільового тексту.  

 

1.4.2.1. Когнітивна природа стратегії перекладу.  

Когнітивну природу стратегії перекладу розуміємо як її ментальний 

характер, орієнтацію на досягнення певного ідеального образу цільового 

тексту, який у свідомості перекладача співвідноситься з текстовим 

концептом оригіналу. Вважаємо, що когнітивний план стратегії перекладу 

об'єднує відносно статичну складову – цілісний образ цільового тексту, і 

динамічну складову – план / програму створнення цього образу і його 

втілення засобами цільової мови.  

Відносно статична складова – концепт (концептуальний образ) 

цільового тексту – як правило, існує ще до початку практичного здійснення 

перекладу і може зазнавати лише незначних змін в залежності від конкретних 

умов або проблем перекладу. Вона становить основу стратегії перекладу, яка 

і визначає загальний характер майбутнього перекладеного твору. Динамічна 

(процесуальна) складова стратегії є програмою переходу від 

концептуального образу оригіналу до концептуального образа перекладу. Це 

своєрідне бачення перекладачем того, що залишиться в перекладі незмінним 

(інваріант), і чим майбутній переклад може, або навіть має [359, с. 14] 

відрізнятися від оригіналу (наприклад, відтворення особливостей 

авторського стилю, передача національного колориту, подолання культурних 

розбіжностей тощо).  

У той час як глобальна стратегія орієнтована на концептуальний образ 

цілісного тексту, локальна стратегія спрямована на розв’язання конкретних 

проблем, що виникають у процесі реалізації цілісного задуму, наприклад, 

переклад конкретного інформаційно навантаженого фрагмента тексту, реалії, 
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власної назви. Локальна стратегія перекладу виникає з усвідомлення 

перекладачем проблеми перекладу, яка має альтернативні варіанти 

розв’язання (наприклад, збереження реалії чи заміна на аналог, тлумачення 

тощо). Ця стратегія задає програму вибору і здійснюється як прийняття 

перекладацького рішення щодо кожної окремої проблеми або комплексу 

проблем, які виникають в ході здійснення процесу інтерпретації, 

транспонування або вербалізації тексту.  

 

1.4.2.2. Діяльнісна сутність стратегії перекладу.  

У сучасному перекладознавстві сформувалося розуміння перекладу як 

когнітивно-мовленнєвої діяльності [2; 3; 113]. Саме на діяльнісному 

розумінні перекладу ґрунтується визначення стратегії перекладу, 

запропоноване В.В. Сдобніковим: «Стратегія перекладу – це програма 

здійснення перекладацької діяльності, яка формується на основі загального 

підходу перекладача до виконання перекладу в умовах певної комунікативної 

ситуації двомовної комунікації, яка визначається специфічними 

особливостями цієї ситуації і метою перекладу і, в свою чергу, визначає 

характер професійної поведінки перекладача в рамках даної комунікативної 

ситуації» [289, с. 172]. У цілому досить правильно визначаючи місце 

стратегії у діяльності перекладача, науковець, одначе, не звертає уваги на 

зв'язок стратегії зі змістовними зрушеннями, яких завжди зазнає концепт 

вихідного тексту в перекладі. Але підхід до перекладу як діяльності означає, 

насамперед, увагу до когнітивної діяльності перекладача. 

Як зазначає А.П. Мартинюк, діяльнісний стиль мислення, що 

сформувався в останній третині минулого століття як альтернатива 

репрезентативному, відображає процес пізнання як діяльність активного 

упередженого суб'єкта, свідомість якого спрямована не безпосередньо на 

фрагмент об'єктивної реальності, а на себе самого в ситуації спостереження 

за ним, а мова мислиться як активне середовище формування розумових 

об'єктів. Значення мовного знака трактується як інтерсуб'єктна сутність, яка 
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виникає лише в процесі взаємодії індивіда з іншим індивідом [205, с. 108]. А, 

отже, сутність перекладацької діяльності полягає насамперед у формуванні 

концепту тексту перекладу, який потім вербалізується, оформлюється 

засобами мови перекладу.  

Розглядаючи переклад як дискурс, когнітивно-комунікативну 

діяльність, ієрархічно організовану як єдність організаційно-регулятивної 

діяльності перекладача і опосередкованої діяльністю перекладача комунікації 

між автором і адресатом, стратегії перекладу відводимо керівну, 

організаційну роль у перекладацькій діяльності. Діяльнісну сутність стратегії 

перекладу вбачаємо в інтерактивній природі діяльності перекладача з 

пересотворення концепту вихідного тексту відповідно до обраної стратегії 

перекладу, що незмінно впливає на кінцевий результат перекладу. Подальше 

дослідження діяльнісної сторони стратегії перекладу передбачає визначення 

її місця в перекладацькій діяльності, впливу на здійснення процесу 

перекладу, реалізацію через подальші механізми перекладацької діяльності, 

такі як тактики перекладу. 

 

1.5. Дистинктивні ознаки стратегії як перекладознавчого поняття. 

Визначальною характеристикою пропонованого підходу до вивчення 

стратегії перекладу є опора на принцип когнітивно-комунікативного 

дуалізму, що лежить в основі сучасного розуміння дискурсу [317, с. 82], 

поєднання взаємодоповнюючих принципів антропоцентризму і 

системоцентризму, «які утверджують у нашій науці ідеї множинності 

лінгвістичних інтерпретацій» [4, с. 400]. Тому визначення поняття стратегії 

та її основних характеристик має йти від розуміння і її місця в діяльності 

перекладача як особистості, і її місця в системі перекладацької діяльності. 

Термін «стратегія» вживається в перекладознавстві на позначення 

досить широкого спектру дій перекладача – від вибору тексту до визначення 

способів відтворення конкретних мовних одиниць [504, с. 240], від 

забезпечення безперервності потоку мовлення до виправлення власних 
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помилок [493]. Таке широке розуміння загрожує втратою термінологічного 

статусу, невизначеністю поняття, позначеного цим терміном [72]. Для 

закріплення перекладознавчого терміну «стратегія», згідно зі встановленими 

ознаками концепту, необхідно визначити конститутивні й дистинктивні 

ознаки відповідного поняття, відмежовуючи стратегії від суміжних явищ і 

виключаючи нетермінологічні слововживання.  

У перекладознавстві розрізняють процедури, стратегії та методи 

перекладу [470]. До процедур, відповідно до концепції Ю. Найди, належать 

технічні (аналіз мови оригіналу та перекладу, дослідження тексту оригіналу, 

формулювання висновків щодо семантичних і синтаксичних приблизних 

відповідників (approximations) [461, с. 241–245] й організаційні (постійна 

переоцінка власного перекладу під час його виконання, його порівняння з 

існуючими перекладами, оцінка реакції цільової аудиторії тощо [там само, 

с. 246–247]. Отже термін «процедури» застосовується для опису поточної 

операційної діяльності перекладача.  

На відміну від них, стратегії характеризуються спрямованістю на 

розв’язання проблем перекладу. Стратегію визначають як потенційно 

свідомий план розв’язання конкретної перекладацької проблеми, що виникає 

під час перекладу тексту або його фрагменту [425, с. 18; 436, с. 8], причому 

підкреслюється її цілеспрямований свідомий характер, на відміну від 

нестратегічних процесів [364, с. 63; 394, с. 4; 470]. М.К. Гарбовський 

характеризує стратегію як «генеральну лінію поведінки» перекладача, яка 

визначається згідно із загальною перекладацькою концепцією [85, с. 508].  

Механізм реалізації стратегії визначає В.В. Балабін, який розглядає 

стратегію перекладу як загальну мету, надзавдання, завдання-максимум 

перекладацької діяльності і моделює загальний алгоритм операційної 

діяльності перекладача таким чином: стратегія перекладу → тактика 

перекладу → технологія перекладу → спосіб перекладу → метод перекладу 

→  прийом перекладу → оптимальний відповідник [47, с. 8–12]. 

Досліджуючи стратегію на матеріалі окремих мовних одиниць (сленгізмів), 
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він вбачає її у передачі всіх аспектів значення конкретного сленгізму на 

підставі використання ресурсів цільової мови, урахування позамовних 

чинників, нейтралізації розбіжностей у фонових знаннях комунікантів та 

запропонуванні оптимального перекладацького відповідника; тактикою ж є 

вибір компонентів денотативного й сигніфікативного значень, які підлягають 

обов’язковому відтворенню в перекладі, а також забезпечення загальної 

функціонально-стилістичної відповідності [там само]. Г.П. Крінгс [425, с. 18] 

зазначає, що стратегія реалізується у межах конкретного перекладацького 

завдання, тим самим включаючи її в ширший діяльнісний контекст. 

Разом із тим, у разі розлогішого трактування поняття «стратегія» до 

переліку стратегій включаються досить широке коло явищ, а саме: 

- зовнішніх стосовно процесу перекладу конкретного тексту (вибір 

тексту, який підлягає перекладу; переклад безпосередній чи опосередкований 

іншою мовою [253; 504, с. 240]; 

- процедурної діяльності перекладача (якнайтриваліше 

безперервне виконання перекладу, негайна корекція поверхневих помилок, 

виправлення смислових (якісних) і стилістичних помилок на стадії перевірки 

[493], стратегії, пов’язані з часовим чинником і стратегії статичного типу 

[120];  

- забезпечення стилістичної адекватності перекладу [92], 

відтворення домінант ідіостилю [98], історичної стилізації [211] і т. ін.; 

- вміння або навички, які використовуються при перекладі і 

засвоюються в ході навчання [516];  

- іноді стратегії ототожнюються з прийомами чи методами 

перекладу: «компенсації», «адаптації» тощо [92; 93; 101; 474];  

- «стратегії пошуку оптимального варіанту перекладу», зокрема, 

визначення жанрово-стильової належності тексту, імовірнісного 

прогнозування, проб і помилок, компресії/декомпресії, компенсуючих 

модифікацій, дослівного перекладу [101; 120]; 
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- «стратегії досягнення еквівалентності» (серед них вказуються 

додавання і вилучення інформації, структурні трансформації тощо) [454];  

- висловлюється також думка, що стратегії застосовуються лише 

коли тоді, коли перекладач стикається із проблемою, а «в буквальному 

перекладі стратегії можуть не застосовуватися» [516]. 

Загальноприйнятим сьогодні у перекладознавстві є розуміння стратегії 

Ендрю Честерменом, який описує стратегії як шляхи пошуку оптимального 

перекладу [391, с. 88] і визначає як їх основні характеристики: (1) оперування 

з текстами; (2) орієнтацію на мету; (3) зосередженість на проблемі; (4) 

потенційно свідомий характер; (5) інтерсуб’єктність, яку автор розуміє як 

поширеність серед перекладацької спільноти. Стратегії розглядаються як 

складова процесу перекладу, що входить до ширшого контексту ієрархічно 

організованої діяльності. [391, с. 88–91].  

Незважаючи на загалом логічний і несуперечливий характер, це 

визначення залишається в межах традиційного («структурного», в 

термінології Л.М. Алексєєвої [3, с. 46]) перекладознавства, де переклад 

розглядається як оперування з матеріальними об’єктами – текстами; в межах 

такого підходу неможливо розкрити когнітивні механізми формування й 

реалізації стратегії, її роль в організації діяльності перекладача, породженні 

перекладацького дискурсу. Лише розглядаючи переклад як оперування з 

ідеальними сутностями – концептами тексту оригіналу й перекладу, можливо 

розкрити когнітивну природу змін, що відбуваються в перекладі, висвітлити 

механізми перекладацької діяльності. Дослідження стратегій дає доступ до 

виявлення внутрішніх механізмів перекладацької діяльності, а, отже, 

стратегія стає основним об’єктом дослідження. 

Аби уникнути як занадто загального, а отже, нечіткого розуміння, так і 

неправомірного звуження поняття «стратегія», виокремимо основні 

дистинктивні ознаки, які актуалізуються у семантиці терміну: 

Стратегії належать до когнітивної сфери, вони є фактами свідомості 

(потенційно свідомими) [391; 425; 441], когнітивним субстратом способів 



 101 

перекладу [49, с. 83]. Формування стратегії потребує спеціальних знань і 

професійної компетенції: на думку В.Н. Комісарова, стратегія – це «своєрідне 

перекладацьке мислення, яке лежить в основі дій перекладача» [157, с. 356]; 

Р. Яаскеляйнен описує стратегію як «низку компетенцій, дій або процесів 

отримання, зберігання та / або використання інформації» [413, с. 71]. 

Визначення стратегії перекладу регулюється когнітивними чинниками [62; 

277; 322]. Подібно до стратегії дискурсу, стратегія перекладу має когнітивну 

основу («ментальний корелят») [317, с. 90]: «Наявність у стратегії 

когнітивних основ цілком узгоджується з положенням про базовий концепт 

як ментальне підґрунтя дискурсу, що, розгортаючись, організує 

дискурсивний простір в усіх вимірах і дозволяє вважати концептуалізоване 

знання ментальним ресурсом дискурсивної стратегії» [там само].   

Стратегія телеологічна за своєю природою [157] і пов’язана з 

регулятивною функцією мови [293], їй притаманна цілеспрямованість, 

орієнтація на результат [47; 364; 391]. Вона являє собою комплекс (нечітко 

сформульованих) правил або принципів, якими керується перекладач для 

найбільш ефективного досягнення цілей, залежно від ситуації перекладу 

[415, c. 116]. Метою застосування стратегій є розв’язання певної проблеми, а 

очікуваний результат становить цілісний ідеальний образ.  

Стратегія представляє собою план (програму), і має системно-

діяльнісний характер [157]. Ґрунтуючись на уявленні про дискурс / 

мовленнєву діяльність як ієрархічно організоване утворення [91; 499], в 

перекладознавстві формується уявлення про переклад як «багаторівневий 

ієрархічний процес», включений в загальний діяльнісний контекст [391, 

с. 88].  

Деякі дослідники розглядають стратегії, орієнтовані на результат, і 

стратегії, орієнтовані на процес (product-related and process-related strategies) 

[415, с. 15], див. також [101]. Проте такий підхід суперечить розумінню 

стратегії як програми досягнення мети, призводить до ототожнення стратегій 

з тактиками або методами досягнення мети. Разом із тим, правомірним 
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вважаємо розрізнення глобальних стратегій, які спрямовані на переклад 

цілого тексту, і локальних, які стосуються окремих сегментів тексту [271; 

382; Jaaskelainen; 425]. Стратегії реалізується через тактики, технологію, 

способи, методи, прийоми перекладу [47]: стратегія описується як загальна 

найвіддаленіша мета, тактика – як конкретна найближча [139, с. 87]. 

Стратегії доступні опосередкованому спостереженню через текст як 

результат перекладу [391, с. 89], що випливає із єдності перекладу як 

процесу і перекладу як результату. Стратегії обираються з огляду на 

різнопланові чинники, основним з яких вважається тип тексту оригіналу 

[157, с. 114; 487]. Вибір стратегії залежить від умов діяльності, цілей 

перекладача тощо [157, с. 356; 164; 413; 415; 487]. Стратегії не існують 

ізольовано, вони взаємодіють між собою, і домінування тієї чи іншої 

локальної стратегії може визначатися частотністю її застосування [515].  

Стратегія являє собою суб’єктивний вибір перекладача тоді, коли 

існують певні альтернативи перекладацького рішення [438; 473]: немає 

сенсу говорити про вибір стратегії у разі безальтернативності, наявності 

лише одного можливого розв’язку проблеми, єдиного способу перекладу 

[516]. 

Вибір стратегії може здійснюватися перекладачем як свідомо, так і 

несвідомо («потенційно свідомо» [391, с. 91]): «в основі перекладацьких 

стратегій лежить низка принципових настанов, якими свідомо чи несвідомо 

керується перекладач» [101, с. 3–4]. Визначення стратегії як «потенційно 

свідомої» («translator's potentially conscious plans» [425], «a potentially 

conscious procedure» [441]) розуміємо як здатність перекладача, за 

необхідності, пояснити чи обґрунтувати свою стратегію, хоча в ході 

практичного перекладу перекладач, можливо, і не усвідомлював її вибір або 

не зосереджував на цьому увагу. 

Якщо уявити стратегію як вектор, то кінцевою її точкою буде 

досягнення певного результату, а відправною – усвідомлення проблеми [391, 

с. 89]. Стратегія орієнтована на розв’язання проблеми перекладу [там 
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само], тож дослідження стратегій перекладу починаються з визначення 

перекладацьких проблем [515; 516]. 

Отже, стратегію перекладу уявляють як потенційно свідому когнітивну 

телеологічну програму розв’язання перекладацької проблеми, орієнтовану на 

вибір варіанту цільового тексту або його фрагменту, яка діє в процесі 

здійснення перекладу і виявляється в результаті перекладу – цільовому 

тексті. 

Розуміння стратегії як когнітивно-дискурсивного феномена дозволяє 

додатково виокремити такі суттєві характеристики:  

- стратегію можна уявити як вектор, з концептом вихідного тексту 

в якості відправної точки, спрямований на пошук або створення відповідника 

для інтеграції в концептуальну і мовну картину світу цільової мови;  

- стратегія має інтерактивний характер, оскільки спрямована на 

організацію перекладачем взаємодії з автором і адресатом повідомлення; 

- стратегія поєднує процесуальний і результативний аспекти 

перекладу; 

- стратегія включена в контекст діяльності, підпорядкована її цілям 

і правилам, і керує перекладацькими діями нижчого прядку. 

Переосмислення стратегії в інтеракційній моделі перекладу сприяло 

встановленню її суті як когнітивного регулятиву перекладацького дискурсу, 

який спрямовує перетворення концепту оригіналу для його інтеграції в 

концептуальну і мовну картину світу цільової спільноти, і організує 

взаємодію між перекладачем, автором і адресатом повідомлення. Стратегія 

скеровує процес перекладу, визначаючи підпорядковані їй тактики і прийоми 

перекладу, і в кінцевому рахунку, визначає результат перекладу. 

Запропоноване розуміння стратегії як когнітивної інтерактивної сутності 

відкриває перспективу дослідження її дискурсотворчого потенціалу. 

Дискурсотворча роль визначає послідовність реалізації стратегії 

перекладу. Враховуючи ієрархічну організацію стратегічної перекладацької 

діяльності, когнітивним планом реалізації глобальної стратегії вважаємо 
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цілісний текстовий мегаконцепт, а локальних стратегій – ті його складові, 

які вимагають стратегічного перекладацького рішення. Ці різнопорядкові 

явища узагальнено називаються в перекладознавстві «проблемами 

перекладу».  

Проблему перекладу Е. Честермен вважає «відправною точкою» 

реалізації стратегії перекладу [391, с. 89]. В основі проблеми перекладу 

лежить невідповідність між вихідним текстом і ресурсами цільової мови / 

культури / картини світу, причому в обраному когнітивно-діяльнісному 

аспекті на увагу заслуговують невідповідності саме когнітивного плану. 

Подібна думка коріниться в розумінні смислових зрушень як основи 

перекладацьких трансформацій: на думку М.К. Гарбовського, перекладацька 

трансформація має місце лише тоді, коли відбуваються смислові зміни: «у 

процесі перекладу відбувається не перетворення вихідного тексту в текст на 

мові перекладу, а перетворення (трансформація чи деформація) віртуального 

об’єкта, певної віртуальної сутності, яка являє собою уявлення перекладача 

про систему смислів повідомлення, закодованого у вихідному тексті, у більш 

чи менш подібну, але не тотожну систему смислів, втілену в матеріальну 

форми мови перекладу. Саме ця система смислів, закодована у формах тексту 

оригіналу і усвідомлена перекладачем, і є істинним предметом 

трансформації» [85, с. 363]. Переклад, в якому не відбулося смислових змін, 

пропонується вважати простим перевираженням смислу засобами іншого 

мовного коду, а не трансформацією [там само, с. 364]. Розуміючи переклад 

саме як оперування, перш за все, смисловою стороною текстів, першим 

кроком в аналізі стратегій перекладу вважаємо визначення смислових 

характеристик тексту і проблем перекладу, які вимагають стратегічних 

рішень перекладача. 

Узагальнюючи результати аналізу концепту і наукового поняття, 

стратегію перекладу можна визначити як когнітивний регулятив 

перекладацького дискурсу, ментальну програму діяльності перекладача з 

пересотворення концепту оригіналу, яку перекладач формує внаслідок 
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вибору одного з можливих варіантів уявного (умоглядного) образу цільового 

тексту. Стратегія організує і регулює інтерактивну когнітивно-комунікативну 

діяльність перекладача і визначає вибір тактик і прийомів перекладу. 

 

Висновки до Розділу 1. 

 

Зміна сисметоцентричних уявлень про мову й переклад 

антропоцентричною за своєю суттю інтерактивною когнітивно-

комунікативною парадигмою ставить на порядок денний відхід від 

мовноцентричних і комунікативних моделей перекладу, побудованих на 

кодовій лінійній моделі комунікації, і переосмислення сутності процесу 

перекладу і ролі перекладача в ньому. Формування когнітивно-

дискурсивного підходу в перекладознавстві підготовлено розвитком 

когнітивних моделей перекладу, лінгвокогнітивними 

(лінгвоконцептологічними й культурологічними дослідженнями), теорії 

дискурсу. Інтеграція здобутків концептології до перекладознавства відкрила 

перспективу переведення досліджень перекладу на новий рівень: від 

розгляду структурно-семантичних трансформацій, втрат та компенсацій на 

рівні смислу стало можливим перейти на рівень аналізу трансформації 

концептуальних структур в ході перекладу. Інтеракційна теорія комунікації 

створила підґрунтя для дослідження перекладу як спільного творення 

смислів і дозолила розглядати перекладача як повноправного учасника й 

організатора двомовної міжкультурної взаємодії. 

Перекладацький дискурс являє собою когнітивно-комунікативну 

діяльність, яка є єдністю процесу і результату, два аспекти дискурсу – 

когнітивний і комунікативний – можуть моделюватися окремо, залежно від 

центру уваги дослідника. В когнітивному аспекті переклад як дискурс 

структурований на двох рівнях: когнітивно-регулятивному (до якого входять 

когнітивні структури, що забезпечують здійснення комунікації: знання про 

типи дискурсу і правила поведінки, стратегії, тактики тощо) і когнітивно-
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репрезентативному (одиницями якого є когнітивні структури, що 

узагальнюють досвід концептуалізації світу і необхідні для інтерпретації 

ситуацій, представлених в дискурсі: концепти, фрейми, сценарії, «фонові 

знання»). Стратегія перекладу належить до когнітивно-регулятивного рівня і 

керує когнітивними процесами нижчого рівня. Під дією стратегії зазнають 

перетворення в перекладі одиниці когнітивно-репрезентативного рівня. На 

когнітивно-репрезентативному рівні діяльність перекладача полягає в 

оперуванні когнітивними структурами різного ступеню складності. Відносно 

статичні (концепт, фрейм) та динамічні (сценарій) когнітивні структури 

зазнають змін внаслідок нетотожності цільової і вихідної картин світу; 

напрямок цих змін визначає обрана автором стратегія перекладу. 

Комунікативна структура перекладацького дискурсу як ієрархічно 

складне утворення представлена двома рівнями: вищий рівень – 

організаційно-регулятивної діяльності перекладача, яку розуміємо як 

ініціацію міжкультурної комунікативної взаємодії, визначення релевантних 

для перекладу ознак кожної складової комунікації, визначення 

функціональних домінант, стратегій і тактик перекладу. Основним 

антропокомпонентом цього рівня виступає перекладач; визначені ним 

стратегії і тактики, в свою чергу, стануть основою комунікативної діяльності 

ієрархічно нижчого рівня, який репрезентує опосередковану комунікацію між 

автором і адресатом міжмовної міжкультурної комунікації. 

Стратегія перекладу належить до організаційно-регулятивного рівня 

дискурсу і має когнітивно-діяльнісну природу. Когнітивний план стратегії 

перекладу об'єднує відносно статичну складову – цілісний образ цільового 

тексту, і динамічну складову – план / програму пересотворення цього образу 

і його втілення засобами цільової мови. Стратегію перекладу ми визначаємо 

як когнітивний регулятив перекладацького дискурсу, ментальну програму 

діяльності перекладача з пересотворення концепту оригіналу, яку перекладач 

формує внаслідок вибору одного з можливих варіантів уявного 

(умоглядного) образу цільового тексту. Стратегія організує і регулює 
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інтерактивну когнітивно-комунікативну діяльність перекладача і визначає 

вибір тактик і прийомів перекладу. 

Стратегія перекладу спрямована на перетворення концепту вихідного 

тексту для інтеграції в концептуальну і мовну картину світу цільової мови; 

стратегія має інтерактивний характер і скеровує організацію перекладачем 

взаємодії між автором і адресатом повідомлення; стратегія поєднує 

процесуальний і результативний аспекти перекладу; стратегія включена в 

контекст діяльності, підпорядкована її цілям і правилам, і керує 

перекладацькими діями нижчого прядку, які полягають у визначенні тактик і 

виборі прийомів перекладу. 

Основні положення цього розділу викладено в таких публікаціях 

автора: [10; 12; 14; 15; 16; 21; 25; 33]. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТРАТЕГІЙ ПЕРЕКЛАДУ 

  

2.1.  Методологічний принцип антропоцентризму і системно-

діяльнісний підхід як основа дослідження стратегії перекладу. 

 

Питання методології дослідження є одним із найскладніших для 

сучасного перекладознавства як через різноманіття підходів та напрямків 

дослідження у самій цій науці, так і внаслідок того, що мовознавство, на 

здобутках якого нерідко ґрунтуються методологічні пошуки 

перекладознавства, опинилося у стані методологічної кризи – «з одного боку, 

через декларування відмови від жорстких канонів марксистсько-ленінської 

теорії пізнання, з іншого, через еклектизм методологічних позицій світової 

лінгвістики» [291, с. 10]. Пошуки теоретичних засад осмислення й аналізу 

перекладу все частіше підводять дослідників до вивчення ролі перекладача 

як центрального антропокомпонента, який є ключовим у процесі перекладу і 

визначає його результат.  

Підвалини дослідження перекладу як людської діяльності закладено 

теоретиками мовленнєвої діяльності, які обґрунтовують цілеспрямований і 

системний характер мовленнєвої діяльності, її інтегрованість в ширший 

діяльнісний контекст [186, с. 10; 187, с. 261–337; 188, с. 415]. Кожен акт 

мовлення у трактовці послідовників цього напряму розглядається як «акт 

встановлення відповідності між двома діяльностями, точніше, акт включення 

мовленнєвої діяльності в ширшу систему діяльності як одного з необхідних і 

взаємообумовлених компонентів цієї останньої» [186, с. 11]. У діяльнісній 

парадигмі переосмислюється сутність мовного знаку як замісника реального 

об'єкта, що задає програму діяльності та поведінки його інтерпретатору [100, 

с. 53], а також тексту як комплексного знаку й інструменту соціальної 

взаємодії. Формується ідея аналізу мовленнєвої діяльності через текстову 
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репрезентацію [186, с. 12], а також можливість різної інтерпретації того ж 

текстового матеріалу в різному діяльнісному контексті. Т.М. Дрідзе, зокрема, 

зауважує: «Виникаючи з потреб суспільної діяльності і функціонуючи в 

соціальній комунікації, тексти ніби отримують нове життя, 

трансформуючись в незліченній кількості інтерпретацій. У цьому новому 

своєму житті, коли доля концепції або, скажімо, смислової інформації, яка 

міститься у тексті, нерідко вирішується тією інтерпретацією змісту 

тексту, яка завоювала собі місце і прищепилася у суспільній практиці через 

ті чи інші об'єктивні причини» [100, с. 54 (курсив наш – Т.А.)]. Вважаючи 

переклад по суті інтерпретаційною діяльністю, в діяльнісній трактовці 

перекладу вбачаємо перспективу розкриття можливих варіантів інтерпретації 

текстового концепту, які реалізуються різними перекладачами у відмінних 

умовах соціальної взаємодії. Антропоцентрична у своїй основі, теорія 

мовленнєвої діяльності заклала основи дослідження телеологічних 

механізмів комунікації, сформувала методи інтенціонального дослідження 

процесів спілкування. Поняття текстової діяльності [100] важливе для 

розуміння зв’язку між процесом перекладу та його результатом – цільовим 

текстом.  

Розвиток ідей антропоцентризму в перекладознавстві співзвучний 

панівному на сьогодні когнітивно-дискурсивному напрямку мовознавчих 

розвідок. Як зазначає І.Є. Фролова, «сучасна методологія надає мовознавчим 

студіям якісно іншого характеру, оскільки виходить з принципово нового 

бачення світу та процесів розвитку» [317, с. 44]. Сутністю цих відмінностей є 

«перехід від дослідження мови як жорстко й чітко структурованої сутності до 

її вивчення як невід'ємної складової світу людини – творця й користувача 

мови….» [там само]. Зміна методології у мовознавстві «позначається на 

розгляді проблем співвідношення мови та свідомості, системності мови, 

психологічного підґрунтя мовленнєвої діяльності, онтологічної та 

гносеологічної природи мовного знаку, значення та смислу, мовних змін, 

мовної варіативності, зв’язків мови й суспільства, мови й мовлення 
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(мовленнєвої діяльності), інтерактивної взаємодії у процесі комунікації, 

синергетичної природи мови, тексту й дискурсу тощо» [291, с. 14].  

Підхід до мови як до породження та інструменту людини, погляд на 

мову «від користувача», який набув назви антропоцентризму, у дослідженнях 

з методології мовознавства визначається як загальна тенденція сучасного 

лінгвістичного пізнання [5; 309, с. 105], наукова парадигма (чи навіть 

«суперпарадигма») [4, с. 25; 317, с. 46], методологічна епістема [291, с. 21] 

або один із основоположних дослідницьких (методологічних) принципів [4, 

с. 400; 172, с. 207, Селиванова 2008, с. 36]. Антропоцентричними визнаються 

самі методи пізнання [244, с. 39], що означає вплив позиції дослідника на 

результат дослідження. Тенденція антропоцентризму в перекладознавстві 

відображається у збільшенні кількості праць, в центрі уваги яких перебуває 

особистість перекладача [116; 164; 165; 200; 256; 352], когнітивні процеси, 

що лежать в основі перекладацької діяльності [62; 168; 170; 228; 265; 277, 

280; 320; 322; 330; 426; 446; 447; 484], психолінгвістичні закономірності 

перекладу [48; 49; 112, 113; 252; 321], стратегії і тактики перекладу [47; 62; 

93; 101; 254; 271; 285; 289; 290; 297; 322; 415; 426; 441; 470; 504]. Зазначені 

перекладознавчі дослідження здійснюються в руслі панівних на сьогодні 

наукових напрямів – комунікативно-прагматичного (комунікативно-

функціонального) та дискурсивно-когнітивного (когнітивно-дискурсивного) 

[4, с. 19; 291, с. 16].  

Як зазначає О.О. Селіванова, «когнітивно-дискурсивна лінгвістична 

парадигма … орієнтована не лише на способи представлення знань у мові, а 

й на комунікативну компетенцію мовця й адресата, дискурсивні чинники 

вибору тієї чи іншої мовної форми маніфестації знань у тексті чи 

комунікативній ситуації» [291, с. 19]. Нова методологія, яка виникає 

внаслідок синтезу комунікативних і когнітивних мовознавчих досліджень, і 

яку називають дискурсивною онтологією Л. Виготського [407, с. 30–33], 

передбачає соціально-психологічну, діяльнісну й антропоцентричну 

інтерпретацію дискурсивних явищ [291, с. 19]. Підхід до перекладу як 
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дискурсу за своєю суттю передбачає дослідження в когнітивному і 

комунікативному аспектах, оскільки дискурс являє собою єдність 

когнітивного плану та його комунікативної реалізації.  

Загальні методологічні принципи сучасного мовознавства – 

експансіонізм, експланаторність, антропоцентризм і функціоналізм, – 

проголошені О.С. Кубряковою [172, с. 207] і підтримані низкою провідних 

науковців [55; 291 та ін.], застосовні також і до перекладознавчих 

досліджень. Експансіонізм виявляється у залученні до досліджень перекладу 

доробку та методів широкого кола як філологічних (лінгвістичних та 

літературознавчих), так і нефілологічних дисциплін (культурології, 

соціології, семіотики, психології, математики, статистики), що призводить до 

виникнення комплексних методик дослідження (див., наприклад, [48; 49; 113; 

246] та ін.). Дослідницький принцип експланаторності передбачає 

пояснення явищ, які виступають об’єктом спостереження, на науковому 

підґрунті. Для дослідження перекладу це означає пошук чинників, які 

зумовлюють рішення перекладача, і в кінцевому рахунку визначають, яким 

буде переклад. У цьому сенсі дослідження стратегій перекладу повністю 

відповідає методологічному принципу експланаторності. Принципам 

антропоцентризму і функціоналізму варто приділити окрему увагу, оскільки 

саме вони визначають методологічне підґрунтя цього дослідження. 

Згідно з методологічним принципом антропоцентризму, людина 

розглядається як центр і найвища мета світобудови. У лінгвістиці цей 

принцип застосовується у дослідженнях мови як продукту людської 

діяльності, засобу спілкування й зберігання досвіду, знань, культури [291, 

с. 38; 317, с. 45; 204; 205; 349; 350]. Важливою для досліджень перекладу 

виявляється також спрямованість на вивчення мовної особистості: 

«Антропоцентризм спрямовує дослідження також у бік вивчення мовної 

особистості, її індивідуальних смислів, мовної, комунікативної та культурної 

компетенції» [291, с. 40]. У перекладознавчих студіях вивчення особистості 

автора і перекладача, а також когнітивних процесів перекладу сприяло 
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виникненню нових напрямів досліджень – когнітивного [218; 277; 307; 320; 

410] і персонологічного [98; 164; 256; 293; 294; 352]. У цілому, в 

перекладознавчих дослідженнях принцип антропоцентризму нерозривно 

пов'язаний з експансіонізмом, завдяки якому перекладознавство залучає ідеї, 

методи та результати низки наук та галузей антропоцентричного 

спрямування. 

Функціоналізм як дослідницький підхід передбачає сприйняття об’єкта 

в його взаємодії із середовищем; як діяльності, функціонування системи [95; 

291, с. 42]. На думку О.О. Селіванової, функціоналізм реалізується в низці 

дослідницьких принципів, зокрема: діяльнісності, телеологічності, асиметрії 

системи й середовища, яка стимулює мовну креативність і розвиток; 

онтологічному дуалізмі, релятивному антропоцентризмі [там само, с. 42–43]. 

Функціоналізм у дослідженнях перекладу спрямований на з’ясування 

природи перекладу як діяльності, пояснення його механізмів, виявлення 

чинників, що впливають на перебіг та результат такої діяльності. У цьому 

сенсі принцип функціоналізму безпосередньо пов'язаний із принципом 

експланаторності. У цьому дослідженні переклад розглядається як дискурс, 

когнітивно-комунікативна діяльність у єдності її процесу і результату [349; 

350], а, отже, принцип функціоналізму виявляється у вивченні перекладу як 

цілеспрямованої діяльності, з’ясування її природи, структурної організації, 

взаємодії із зовнішніми чинниками, які впливають на її результат.  

Розглянемо докладніше методологічні принципи, які покладено в 

основу цього дослідження. У контексті комунікативно-когнітивного підходу 

переклад трактується як процес мовленнєво-мисленнєвої діяльності 

перекладача, що детермінована функціонуванням когнітивних структур і 

механізмів, як вербальна проекція спільного метального простору автора і 

перекладача. При цьому тип тексту, домінування в ньому тих чи інших 

елементів змісту (функціональні домінанти тексту) визначають вибір 

окремих перекладацьких стратегій [101]. А отже вибір стратегії визначається 

як об’єктивними характеристиками тексту, який підлягає перекладу, так і 
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суб’єктивними особистісними характеристиками перекладача, які впливають 

на процес перекладу. Звідси увага до особистості, яка здійснює переклад, а 

отже «завжди зіштовхується з проблемою сприйняття і переробки чужого 

ментального змісту» [219]. 

 

2.1.1. Антропоцентричний підхід у перекладознавстві. 

Із затвердженням антропоцентричної парадигми у сучасній 

гуманітарній науці переклад осмислюється як діяльність мислячого 

пристрасного суб’єкта, як особливий вид дискурсу, процес і результат 

дискурсотворчої діяльності, спрямований на відтворення когнітивно-

комунікативних характеристик тексту оригіналу в іншій (мовній) культурі.  

Розвиток ідей когнітивістики в перекладознавстві, з одного боку, 

привів до усвідомлення когнітивної сутності перекладацького процесу, 

розуміння ролі свідомості перекладача у ньому, а з другого – поставив перед 

дослідниками проблему вибору адекватних методів, адже як когнітивний 

процес, що перебуває у сфері розумово-мовленнєвої діяльності, він не є 

доступним для спостереження [271; 483; 497]. Для розв’язання цієї проблеми 

пропонуються методи психолінгвістичного експерименту [48; 49; 113], 

методи аналізу процесів, що відбуваються під час синхронного та 

письмового перекладу [346, с. 24–25]; метод інтроспекції, який 

«екстерналізує переклад» [271; 346]; когнітивного моделювання, що 

розкриває механізми формування, зберігання й передачі знань [277]. 

Оскільки основним антропокомпонентом, який організує, планує і реалізує 

перекладацький дискурс, виступає перекладач, то його особистість найперше 

привернула увагу дослідників. Згідно твердження Л.М. Алєксєєвої, 

«сучасному етапу перекладознавства властиві два визначення: когнітивно-

діяльнісне і особистісно орієнтоване. Перше визначення підкреслює зв'язок 

перекладу з процесом пізнання і розвитком особистості. Особистісно-

орієнтований характер перекладознавства дозволяє трактувати його як 

антропологічний феномен» [3, с. 50]. Цей погляд дозволяє розглядати 
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переклад як процес, що залежить від компетенції перекладача як особистості 

[там само], і зосередити увагу на дослідженнях мовної особистості 

перекладача. 

 

2.1.1.1. Лінгвоперсонологічні перекладознавчі студії.  

Синтез із перекладознавством одного із антропоцентрично 

орієнтованих напрямів лінгвістики – лінгвоперсонології [135; 136; 294] – 

спрямований на вивчення впливу особистості на процес перекладу та його 

результат. Переклад із позицій лінгвоперсонології розглядається як 

«культурно-обумовлений вид мовної діяльності, що детермінований 

специфікою вихідної та приймаючої культур, а також індивідуальними 

характеристиками суб’єкта, який здійснює його» [352, с. 7]. На ґрунті 

розробленої Ю.М. Карауловим теорії мовної особистості як єдності трьох 

рівнів – вербально-семантичного (нульового), лінгво-когнітивного (першого), 

прагматичного (другого) [135, с. 37] – вивчаються національно-культурні 

особливості мовної особистості перекладача [219], що постають як 

національно-культурна домінанта, яка визначає ядерну частину структури 

мовної особистості [280]. Дослідники доводять залежність творчого методу 

перекладача від його світосприйняття, творчого кредо, національно-

культурних орієнтирів, мовної картини світу [200; 256]. 

Мовна особистість перекладача з позиції лінгвоперсонології постає як 

єдність трьох рівнів – вербально-семантичного, лінгво-когнітивного та 

мотиваційного (прагматичного) [219, с. 69]. Вербально-семантичний рівень 

мовної особистості перекладача, на думку О.Н. Шевченко, утворюється 

невідповідностями між текстами оригіналу та перекладу (невідповідністю 

мовних систем або мовленнєвих норм, засобів вираження емоційності, 

мовотворчих можливостей, особливостей ідіостилю) [352, с. 70–73]. 

Когнітивний рівень мовної особистості характеризує властиву їй 

картину світу і має певну домінанту, що визначається національною 

культурою, традиціями, ідеологією. Як стверджує О.Н. Шевченко, лінгво-
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когнітивний рівень мовної особистості перекладача формується сукупністю 

концептологічних трансформацій, спрямованих на «трансляцію особливостей 

жанрової картини світу вихідного тексту, лінгвокультурних реалій, системи 

цінностей та менталітету культури, що породила цей текст» [там само, с. 99–

100]. До цього рівня також зараховують феномен прецедентності явищ 

літератури й культури, що виявляється в інтертекстуальних зв’язках 

оригінального тексту і його перекладу [104]. 

На мотиваційно-прагматичному рівні найвищою ієрархічною 

одиницею вважається суперінтенція, яка реалізується низкою конкретніших 

цілей, що у свою чергу визначають стратегію і тактику перекладача у 

трансляції конкретного тексту [352, с. 120]. Поняття суперінтенції, близьке 

до нашого розуміння стратегії, визнається домінуючим, як сутність, що 

належить до мотиваційно-прагматичного рівня в структурі мовної 

особистості перекладача, над концептуальними сутностями, що належать до 

картини світу цієї особистості. Це відповідає нашому розумінню 

співвідношення когнітивно-регулятивного і когнітивно-репрезентативного 

рівня перекладацького дискурсу. Крім того, у структурі мовної особистості 

перекладача (на прикладі особистості Б. Заходера) визначаються також «зони 

підвищеної креативності», завдяки яким його діяльність виходить за межі 

простого посередництва і переростає у співавторство [352., с. 146].  

Підхід до перекладу як до діяльності мовної особистості дозволяє 

розглядати у взаємозв’язку рівні, що утворюють когнітивно-мотиваційну 

сферу – концептуальний, тобто рівень репрезентації знань (картини світу), та 

прагматично-мотиваційний рівень, рівень регулятивів, що керує 

комунікативною поведінкою взагалі, та діяльністю перекладача зокрема. Від 

мети й стратегії перекладача залежить, які фрагменти картини світу, які 

когнітивні сценарії будуть актуалізовані у перекладі певного тексту. Теза про 

креативний характер діяльності перекладача [там само; 273], завдяки чому 

він визнається не ретранслятором ідей оригіналу, а співавтором, стає 

ключовою для інтеракційного підходу: адже особистість перекладача впливає 
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на переклад будь-якого тексту, визначаючи в кінцевому рахунку його 

концептуальну структуру і мовну реалізацію.  

Антропоцентризм у дослідження перекладу як інтеракції виявився в 

моделюванні когнітивних структур двомовної особистості перекладача, які 

стають основою вибору стратегій перекладу, а також у визначенні стратегії, 

яка належить до мотиваційного рівня мовної особистості перекладача, як 

центрального поняття в антропоцентричних перекладознавчих дослідженнях.  

 

2.1.1.2. Розвиток методів когнітивного моделювання у 

перекладознавстві.  

Основна ідея когнітивних розвідок у сфері перекладознавства полягає в 

необхідності «піднятися» від конкретних мовних структур до сфери 

мислення. Результати когнітивних перекладознавчих досліджень полягають у 

розкритті механізмів породження перекладу: ймовірнісного прогнозування, 

моделі проб та помилок [346], концепції перекладацької компетенції [333; 

511], координаторної та субординаторної двомовності [330; 331; 357; 358; 

388]. Когнітивна модель перекладу пропонується як гіпотетичний конструкт, 

що дозволяє умовно описати мисленнєві операції перекладача з пошуку 

фреймових відповідників знань у межах динамічних фреймів [277; 320]. У 

цій моделі переклад уявляється як оперування структурами репрезентації 

знань у вигляді фреймових структур.  

У дослідженні М. Солсбері [484] теорія фреймів стає методологічною 

основою вивчення способів подолання розбіжностей між вихідною та 

цільовою картинами світу. Фрейм розглядається як когерентна 

концептуальна структура, утворена таким чином, що знання кожної її 

частини залежить від обізнаності з цілим. Фрейм містить енциклопедичну 

інформацію, таку, як ролі учасників і їх прототипове наповнення, 

прототипові обставини подій, зв'язок з іншими фреймами тощо; фрейми 

мають зв’язки з енциклопедичними знаннями, визначають значення слів, 

зумовлюють очікування, створюють базу для інтерпретації імплікацій і 
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висновків, а також підґрунтя для розуміння порушених очікувань та іронії 

[там само, с. 4–7]. Переклад, на думку автора, повинен відбуватися не через 

пошук слова з найвідповіднішим словниковим значенням, а завдяки 

зверненню до фрейму вихідної мови й пошуку в цільовій мові найближчого 

до нього фрейму [там само, с. 11].  

Розвиток когнітивних підходів до дослідження перекладу також 

виявився в розробці теорії сценаріїв та її імплікацій для перекладознавства. 

Позначаючи терміном «сценарій» «когнітивні структури нашої свідомості, 

які ми утворюємо внаслідок категоризації досвіду і використовуємо для 

організації інформації і для вивільнення інформації з пам’яті» [410, с. 13], 

послідовники цього напрямку стверджують, що переклад відбувається не на 

рівні слів, а на рівні сценаріїв [447]. Постулюється, що теорія сценаріїв 

підводить теоретичне підґрунтя під «смисловий» переклад, а також є 

обґрунтуванням перекладності, оскільки когнітивні структури 

відображаються в мовних, що дає змогу перекладачеві не лише аналізувати 

концептуальні смисли через мовну форму, а й обирати відповідну мовну 

форму для відтворення цих смислів у мові перекладу. Розбіжності в 

культурах оригіналу та цільової аудиторії означають, що форма 

повідомлення може бути змінена для експлікації того, що було імпліковано в 

оригінальному тексті, окрім змін, зумовлених мовними розбіжностями: 

граматичними, синтаксичними й лексичними [410, с. 386]. 

Невідповідність сценаріїв вихідної та цільової культур несе загрозу 

збою комунікації в перекладі, зокрема, втрати інформації, зменшення 

лексичної зв’язності, викривлення очікувань, нездатності дійти правильних 

висновків тощо. Якщо проблеми невідповідності сценаріїв не будуть 

розв’язані перекладачем, то переклад не буде точним, чітким і зрозумілим 

цільовій аудиторії [там само, с. 403–404]. Річард Гойл виокремлює 

найтиповіші сценарії, які можуть призвести до втрати інформації та 

некогерентності: сценарії, що містять особові та географічні назви, 

метафоричні сценарії, сценарії, пов’язані з переносним вживанням власних 
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імен і грою слів, сценарії, що будуються на очікуваннях або потребують 

висновку, тобто містять імплікації [там само, с. 387–404]. Незважаючи на 

надто широке тлумачення поняття когнітивного сценарію, зазначені розвідки 

роблять внесок у розвиток методології перекладознавчих досліджень, 

доповнюючи цю галузь новими методиками фреймового перекладознавчого 

аналізу та аналізу на рівні сценаріїв. Основні критерії оцінки якості 

перекладу, такі як адекватність і точність, також переосмислюються через 

вихід на новий рівень аналізу. 

Цікавим є також спостереження, що сценарії репрезентують 

ідеалізовані когнітивні моделі, так само, як прототипи представляють 

абстрактні уявлення [447, с. 44–45]. Це дозволяє зауважити, що за спільної 

концептуальної основи сценарії можуть бути національно-специфічними. 

Наприклад, у разі однакової ідеалізованої когнітивної моделі «весілля» 

сценарій цієї події може варіювати, залежно від культурно-історичних і 

релігійних чинників. Для перекладу це набуває особливої значущості, коли 

певна ідеалізована когнітивна модель есплікується фрагментом сценарію: 

таким прикладом, на думку Р. Гойла, є біблійний епізод, коли первосвященик 

розриває на собі одяг, що є прототиповим елементом сценарію оголошення, 

що богохульство доведено. У пакистанській мові паркарі, як і в багатьох 

інших мовах, розривання одягу не є прототиповою поведінкою в жодному 

сценарії, окрім поведінки божевільного, тобто буквальний переклад призвів 

би до викривлення когнітивного сценарію [410, с. 395–396]. Дослідник 

пропонує у таких випадках уводити в текст перекладу пояснення щодо 

смислу таких дій (тобто експлікувати ідеалізовані когнітивні моделі, які вони 

представляють). МакЕлганон також застерігає від перекладу текстів інших 

народів і культур на основі процесів концептуалізації приймаючої спільноти, 

зокрема, від інтерпретації концептуальних метафор біблійних текстів в опорі 

на сучасні «західні» інференційні моделі [447, с. 42]: адже те саме слово, 

буквально перекладене, в метафоричному смислі може позначати зовсім інше 

явище. Про це також свідчать дослідження А.М. Приходька [263] та 
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І.О. Голубовської [87]. Отже, дослідження відтворення когнітивних сценаріїв 

у перекладі, виявлення спільних ідеалізованих когнітивних моделей і 

розбіжностей у конкретних сценаріях, якими вони виявляються в різних 

мовах, являє неабиякий інтерес для теорії перекладу, а відповідні методики 

можуть збагатити дослідницький апарат перекладознавства.  

Зосереджуючи увагу на процесі перекладу, слід перш за все мати на 

увазі, що саме спілкування по суті є оперуванням концептами, їх 

модифікацією, перетворенням: «з погляду суб'єкта дискурсу концепт 

становить собою динамічну систему знань, що безупинно конструюється й 

моделюється на стику старого й нового, логічного й ірраціонального, даного 

в досвіді й феноменологічно інтуїтивного» [206, с. 31]. Тож у когнітивному 

плані переклад завжди передбачатиме певні концептуальні зрушення, і тому 

чинники, що зумовлюють зміни, у першу чергу мають привертати увагу 

дослідника.  

Зміни когнітивних структур в перекладі вже привернули увагу 

дослідників як модифікація концептів [218], заміни або тлумачення сценаріїв 

[447], зміни когнітивних картувань та ідеалізованих когнітивних моделей 

[446]. При цьому дослідники іноді виявляють, що зміни когнітивних 

структур призводять до перекладацьких невдач і деформацій 

концептуального смислу [85, с. 506–513; 218], хоча, з іншого боку, 

обґрунтовується також правомірність деяких деформацій [270]. Для 

виявлення та оцінки правомірності застосування стратегій, спрямованих на 

зміни концептуальних структур, в цій роботі розроблено методики польового 

та фреймового моделювання текстового концепту в перекладі; 

використовувалися також методики концептуального аналізу метафор та 

інших стилістичних фігур (див. підрозділи 2.2.2, 2.2.3).  

 

2.1.2. Системно-діяльнісний підхід до вивчення стратегії перекладу.  

Методологічний принцип функціоналізму, покладений в основу цього 

дослідження, реалізується в підході до перекладу як когнітивно-



 120 

комунікативної діяльності. Із розвитком ідей системності наукового опису 

сформувалося уявлення про системний устрій діяльності, її впорядкованість 

та ієрархічну організацію. В.І. Постовалова у цьому зв’язку наголошує: 

«Системність є конститутивною властивістю діяльності, яка у свою чергу 

може бути охарактеризована як надскладна система» [261, с. 3].  

У сучасній науковій парадигмі «об'єкти наукових досліджень 

розглядаються як складні системи, утворені з елементів, які в свою чергу 

системно впорядковані; відкритість систем зумовлює їхню взаємодію із 

чинниками нелінійного середовища; здатність систем пристосовуватися до 

середовища постає як процес їхньої самоорганізації, функціональної 

адаптації; можливості адаптації закладені в потенційних властивостях 

елементів системи; сама суть адаптації визначена факторами середовища й 

спричиняється до змін у ньому» [317, с. 44–45]. Складні зв’язки тексту з 

літературно-культурним середовищем знайшли опис в теорії полісистем 

І. Евен-Зохара [398]. 

Розглядаючи, за Н.К. Гарбовським [85, с. 218–242], переклад як 

систему, простежимо прояв у перекладацькій діяльності основних принципів 

системності, висунутих ученим: цілісності, структурності, взаємозв'язку із 

середовищем, ієрархічності, множинності опису [там само, с. 219].  

Подвійне розуміння об'єкта перекладознавства – «переклад як процес» і 

«переклад як результат» – не суперечить критерію цілісності 

досліджуваного об'єкта, оскільки процес і результат перекладацької 

діяльності співвідносяться як дві невід’ємні сторони дискурсу, і в ході 

дослідження процесу перекладу саме аналіз результату (цільового тексту) 

дозволяє ретроспективно відновити хід прийняття рішень щодо вибору 

стратегії й тактики перекладу тексту. Цілісність системи перекладацької 

діяльності забезпечується наявністю єдиної глобальної стратегії, яка 

співвідносить оригінал як єдине ціле з передбачуваним, а потім реалізованим 

перекладом, який також мислиться як єдине ціле. Саме цілісне трактування 

перекладу дозволяє розв’язати проблему неперекладності окремих елементів 
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тексту, смисл і функції яких можливо передати лише в системі цілого [85, 

с. 225; 311, с. 122]. Системний підхід до вивчення перекладацької діяльності 

підготовлений сформованим в лінгвістиці уявленням про системність 

мовленнєвої діяльності, її ієрархічну організацію.  

Питання структурності перекладацької діяльності пов'язане з 

проблемою розмежування глобальної та локальних стратегій перекладу. 

Голістична природа концептуального образу тексту й дискретний характер 

його мовної реалізації створюють необхідність розрізнення глобальної 

стратегії, яка співвідноситься зі змістом тексту в цілому, і локальних 

стратегій, спрямованих на відтворення конкретних фрагментів тексту. 

Глобальна стратегія спрямована на відтворення цілісного концептуального 

образу вихідного тексту. Необхідність вибору локальної стратегії перекладу 

виникає за наявності проблем, таких як «неперекладність» певного 

фрагменту, можливість множинних рішень, результати яких по-різному 

співвідносяться з обраною глобальною стратегією.  

Стратегія реалізується через комплекс тактик, які визначають прийоми 

(методи, процедури) перекладу конкретних мовних чи мовленнєвих одиниць. 

У перекладацькій літературі іноді має місце ототожнення локальних 

стратегій і тактик (див., наприклад: [272, с. 63]). Подібна дискусія існує 

також щодо стратегій і тактик комунікації (дискурсу). Характеризуючи 

співвідношення стратегії і тактики, А.Д. Бєлова зазначає, що в динамічному 

комунікативному просторі може відбуватися комбінація комунікативних 

стратегій / комунікативних тактик: одне й те саме явище може бути 

охарактеризоване як стратегія або як тактика в рамках іншої стратегії [58, 

с. 14]. Згідно іншої точки зору, тактика є засобом досягнення стратегії [44; 

293; 317, 318, 503].  

Недиференційоване уявлення або ототожнення стратегій і тактик 

вважаємо неправомірним; більш обґрунтовано диференціювати стратегії і 

тактики за характером дій, якими вони керують. Зокрема, Є.В. Клюєв 

протиставляє комунікативні стратегії і тактики як сукупність, відповідно, 
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заздалегідь запланованих теоретичних ходів, спрямованих на досягнення 

комунікативної мети, чи практичних ходів у реальному процесі мовленнєвої 

взаємодії, співвіднесених з низкою комунікативних намірів [141, с. 18–19].  

Розглядаючи переклад як дискурс, когнітивно-комунікативну 

діяльність, стратегії і тактики перекладу розрізняємо за характером об'єктів, 

на які вони спрямовані, або за рівнями процесів, які вони контролюють. У 

той час як глобальна стратегія спрямована на перетворення текстового 

концепту в цілому, локальна співвідноситься з відтворенням 

концептуального смислу фрагмента тексту, на який націлена діяльність 

перекладача, а тактика визначає, які саме смислові або формальні 

характеристики мовних одиниць оригіналу (денотативного, 

сигніфікативного, конотативного смислу, прагматичних чи формальних 

характеристик) підлягають відтворенню в перекладі.  

Наприклад, заради збереження особливостей художньої картини світу 

роману Е. Гемінґвея «The Sun Also Rises» – залучення читача до іншомовного 

та іншокультурного середовища – найдоцільнішою глобальною стратегією 

перекладу є очуження. Прагнучи відтворити ефект перебування у чужій 

країні, який в оригіналі створений завдяки художнім деталям – реаліям 

іспанської культури, перекладач може вибрати стратегію відтворення 

іншомовних назв зі збереженням їх екзотичності (локальна стратегія 

очуження). Ця стратегія припускає такий набір тактик: повне збереження 

іншомовної форми (прийом безперекладного запозичення), без відтворення 

змісту або з його поясненням в коментарі або виносці; відтворення звукової 

або графічної форми засобами цільової мови (відповідно, прийоми 

транскрипції і транслітерації), які також можуть поєднуватися з коментарями 

або поясненнями; відтворення буквального сенсу, «внутрішньої форми» 

мотивуючого образу (прийом калькування). Тобто визначення тактичних 

завдань дозволяє перекладачеві перейти до підбору відповідників в мові 

перекладу, які мали б певні змістовні або формальні характеристики.  
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Наприклад, тактику передачі графічної форми без експлікації смислу, і, 

відповідно, прийом безперекладного запозичення, обрано перекладачем 

зазначеного роману Е. Гемінґвея українською мовою М. Пінчевським 

внаслідок реалізації локальної стратегії очуження, яка дозволяє зберегти 

ефект відсторонення, перебування в чужій країні, і характерну рису 

ідеостілю автора:  

The three of us walked along, past the Ayuntamiento with the banners hung 

from the balcony, down past the market and down past the steep street that led to 

the bridge across the Arga. (Hemingway. The Sun Also Rises, р. 157)  

Отак ми і йшли втрьох, – повз ayuntamiento з прапорами на балконі, 

повз ринок і вниз крутою вулицею, що вела до мосту через Аргу. (Хемінгуей. 

Фієста (І сонце сходить). Пер. М. Пінчевський, с. 83). 

Схематично співвідношення стратегій і тактик із відповідними їм 

об’єктами представлено на рис. 2.1. 

 

Взаємодія системи перекладацької діяльності з середовищем може 

розглядатися у двох аспектах: як вплив середовища на планування і 

здійснення перекладу і як вплив перекладу на перебіг міжкультурного 

обміну, мову, літературу тощо, тобто чинники, зовнішні відносно нього.  



 124 

Серед чинників, які впливають на вибір стратегії, можна визначити 

кілька основних. Як свідчать і теоретичні міркування, і стандарти перекладу, 

що регулюють практичну діяльність [517; 518], найважливішим чинником є 

належність тексту до художнього (‘expressive’) або нехудожнього 

(інформативного, ‘informative’) дискурсу, тип тексту [101; 157, с. 114] 

(literary vs. technical translation [505, c. 41]), що визначає підхід до перекладу. 

На думку Л.В. Коломієць, нехудожньому тексту, на відміну від художнього, 

невластивий конфлікт між інтерпретацією перекладача і формулюванням 

тексту перекладу [148, с. 181]. Найважливіші для розуміння тексту елементи 

отримали назву «функціональні домінанти» [101; 345], «домінанти 

перекладацького процесу – головне, до чого буде прагнути перекладач», 

«основні елементи оригіналу, на точне відтворення яких перекладач 

звертатиме особливу увагу» [157, с. 358]. 

На вибір стратегії перекладу також впливають комунікативні чинники 

(характер аудиторії, просторова, часова і соціальна дистанція), 

характеристики самого тексту, вертикальний контекст, макроконтекст і 

інтертекстуальність [98; 398], місце у цільової літературі (наявність раніше 

виконаних перекладів того ж тексту, маргіналізація / канонізація окремих 

перекладів) [151, с. 280], статус мови оригіналу й мови перекладу у світі 

[331] тощо. 

Істотна роль у визначенні стратегії перекладу належить літературно-

культурним чинникам: «Згідно з теорією полісистем, процес перетворення 

чужого тексту в самостійний перекладений текст відбувається відповідно до 

норм і канонів цільової літератури, в рамках якої і формується і традиція 

перекладу» [151, с. 280]. Значну роль відіграє також «дистантність культур», 

що контактують у перекладі, відмінності у способах концептуалізації та 

категоризації дійсності, стереотипах поведінки, лакунарності тощо [203]. 

Як показано на схемі (рис. 2.2), стратегія виникає як реалізація певного 

принципу перекладу [381] внаслідок взаємодії комплексу позамовних 

(соціальних, ситуативних), комунікативних та текстових (власне текстових і 
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інтертекстуальних) чинників. Ієрархічність системи перекладацької 

діяльності проявляється у вертикальній упорядкованості її регулятивів: 

глобальна стратегія, визначена на підставі принципів перекладу, в свою чергу 

визначає вибір локальної стратегії, яка обумовлює вибір тактики, а тактика – 

прийому або методу перекладу.   

 

Ґрунтуючись на діяльнісному підході до перекладу, ми розглядаємо 

його як єдність когнітивного й комунікативного начал: переклад постає як 

оперування зі змістом вихідного повідомлення, внаслідок якого 

породжується комунікативно актуальний смисл, який репрезентується через 

зміст одиниць цільової мови і набуває матеріального оформлення для 

передачі цільовій аудиторії, яка, в свою чергу, має стати «співтворцем» 

комунікативного смислу.  

Етапи мисленнєво-мовленнєвої діяльності розгортаються від загальної 

концепції через стратегії і тактики до мовленнєвої реалізації [209; 287, с. 53–

54]. Трирівнева ієрархія «стратегія – тактика – мовленнєва реалізація» 

відповідає загальному розумінню ієрархічної впорядкованості регулятивів 

дискурсу: в типології Т.А. ван Дейка ця ієрархія представлена глобальною, 

локальною і мовленнєвою стратегіями, де глобальна – це стратегія всього 

дискурсу, яка реалізується за допомогою локальних стратегій, спрямованих 
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на досягнення конкретніших цілей, а мовленнєва стратегія визначає 

можливості прагматичного, семантичного або стилістичного вибору і сприяє 

вирішенню локального або глобального завдання [91, с. 274–277; Фролова 

2009, с. 89].  

Відправним моментом діяльності перекладача вважаємо осмислення 

ним вихідного тексту, результатом якого є породження його цілісного образу 

– створення текстового концепту (інтергативно-текстового мегаконцепту 

[63]) як ментальної репрезентації, що утворюється в процесі інтегрування 

інформації тексту у цілісну картину світу перекладача-інтерпретатора [259; 

Слишкін, с. 5]. Цей концепт стає концептуальною основою образу цільового 

тексту, який має охоплювати істотні характеристики текстового концепту 

оригіналу, що можуть бути інтегровані до національної картини світу 

цільової аудиторії.  

Виявлення істотних для перекладу ознак цільового тексту, на нашу 

думку, відображено поняттям «функціональних домінант тексту» 

О.Д. Швейцера, які являють собою основні «компоненти смислу, що 

відіграють особливу роль при визначенні стратегії перекладу» [346, с. 57]: 

«перекладач виявляє на основі функціональних домінант вихідного тексту 

комунікативну інтенцію, що лежить в його основі, і, створюючи кінцевий 

текст, прагне отримати комунікативний ефект, що відповідає цій інтенції» 

[там само, с. 147]. Створена таким чином концептуальна проекція цільового 

тексту буде ідеальним орієнтиром перекладача під час роботи над текстом 

оригіналу і перекладу.  

Наступним етапом є планування цільової аудиторії: її національної 

картини світу, стилю комунікації, інтенцій, сфери інтересів. Значний вплив 

на планування перекладу здійснюють такі чинники як вплив редакційної 

політики на вибір перекладача, побажання щодо майбутнього перекладу, 

висловлені замовниками чи самим автором / його представником (наприклад, 

зберегти експресію чи національний колорит оригіналу), або інші суб’єктивні 

чинники. 
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Враховуючи ці основні чинники – когнітивний, тобто концептуальну 

проекцію цільового тексту і уявлення перекладача про картину світу цільової 

аудиторії – і комунікативний, тобто інтенцію вихідного тексту і 

комунікатвно-прагматичні характеристики аудиторії, – перекладач виробляє 

глобальну стратегію перекладу, яка є своєрідним планом досягнення 

усвідомленої мети. Стратегія визначається на основі наявних у перекладача 

уявлень про загальні закономірності – принципи перекладу, а також 

літературні та перекладацькі традиції. 

Глобальна стратегія співвідноситься з цілісним образом, але текстовий 

матеріал, з яким працює перекладач, представляє інформацію оригіналу 

лінійною послідовністю знаків. Глобальну стратегію не реалізують 

абсолютно всі елементи тексту: лише деякі з них відкривають можливість 

реалізації стратегії перекладу. Наявність таких фрагментів, які допускають 

неоднозначність розуміння і втілення в цільовому тексті, визначає 

перекладну ентропію тексту, яку розуміємо як міру його інформаційної 

невизначеності. Програму перекладу окремих фрагментів тексту задають 

локальні стратегії; саме ці стратегії є об’єктом спостереження в 

перекладознавчих дослідженнях лінгвістичного спрямування (наприклад: 

[513; 514; 515]), в той час як глобальні стратегії здебільшого перебувають у 

центрі уваги досліджень перекладу літературознавчого спрямування [148; 

150; 151; 253; 254]. 

Тактика перекладу, у нашому розумінні, полягає у визначенні 

конкретних компонентів змісту форми або функції мовних/мовленнєвих 

одиниць оригіналу, що підлягають відтворенню в перекладі, а прийом 

перекладу є реалізацією тактики і полягає у підборі мовної/мовленнєвої 

одиниці (або сукупності одиниць) у мові перекладу, яка втілювала б 

визначені істотні змістовні та/або формальні характеристики.  

Створення концептуального образу цільового тексту, планування 

аудиторії, вибір стратегії і тактики перекладу недоступні для спостереження, 

оскільки являють собою саме ту стадію перекладу, яка протікає «в голові» 
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перекладача. Серед методик, які пропонуються для дослідження процесів цієї 

прихованої фази діяльності перекладача – аутоінтроспективний аналіз [271; 

272;], «протоколи мислення вголос» (Think-Aloud Protocol Analysis) [427; 

414; 415], методи психолінгвістичних досліджень [48; 112, 113]. 

Матеріальною репрезентацією стратегій і тактик, обраних 

перекладачем, є мовні одиниці цільової мови, відібрані внаслідок 

застосування того чи іншого прийому перекладу. Саме за відповідністю 

когнітивного змісту і прагматичного ефекту одиниць цільового тексту 

одиницям оригіналу, які становили проблему перекладу, оцінюється якість 

перекладу і доречність застосування стратегій і тактик перекладача.  

Аналітичній стадії мовленнєво-мисленнєвої діяльності відповідає 

аналіз перекладачем результату власної діяльності, коригування стратегічних 

рішень Наступним етапом, згідно існуючої практики, є передача перекладу 

на зовнішнє редагування, яке теж може сприяти кращому усвідомленню 

перекладачем механізму прийняття рішень і підвищенню якості перекладу, 

як вже виконаного, так і майбутніх перекладів з подібними видами 

перекладацьких проблем. Послідовність та взаємозв’язок процесів, які 

складають діяльність перекладача, схематично представлена у Додатку А. 

Приступаючи до виконання перекладу, перекладач стикається з 

мовною реальністю тексту, яка розгортається як дискретний континуум. Ця 

текстова реальність представлена двома видами мовних фрагментів: 

передбачуваними, що припускають однозначне прочитання (щонайменше, в 

даному контексті і ситуації) і стандартний спосіб відтворення в перекладі, і 

непередбачуваними, тобто такими, що мають високий рівень ентропії. Такі 

фрагменти допускають неоднозначність трактування, множинність 

розуміння, різне втілення в перекладі. Саме наявність фрагментів, що 

припускають множинність вибору, відкриває перекладачеві можливість 

реалізації глобальної стратегії через локальні. Локальні стратегії перекладу, 

які зазвичай стають об’єктом аналізу в лінгво-перекладознавчих студіях, 

досліджуються шляхом порівняння концептуальних структур і вербальних 
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реалізацій вихідного і цільового тексту. Важливим для достовірності аналізу 

є нерозривність дослідження когнітивних і комунікативних структур: 

С.І. Мішланова зауважує: «Концепт має різні форми репрезентації: 

ментальну (фрейм) і вербальну (дискурс). Когнітивно-комунікативний підхід, 

що реалізується в сучасному перекладознавстві, передбачає рекурентний 

аналіз перекладацької діяльності: від аналізу репрезентації концепту до 

аналізу (інтерпретації) дискурсу з виявленням співвідносного з ним 

концепту» [218, с. 1–2].  

Синтез антропоцентричного й системно-діяльнісного підходів вимагає 

вибору методів і створення методики, яка дозволяє ретроспективне 

дослідження когнітивних процесів, що лежать в основі перекладацьких 

рішень. Методика дослідження стратегії перекладу в когнітивно-

комунікативній парадигмі має також поєднувати інформаційний аналіз 

тексту, з метою виявлення дискурсивних механізмів реалізації стратегій, 

аналіз когнітивних репрезентацій, який дозволить виявити зміни концептів у 

перекладі, а також методи контекстного і філологічного аналізу, які 

дозволять розглядати переклад у ширшому літературно-культурному 

контексті.  

 

2.2. Етапи та методи дослідження стратегій перекладу.  

 

Вибір етапів та методів дослідження визначався поставленими 

завданнями і специфікою об’єкту дослідження. Вивчення перекладу як 

діяльності пов’язане з дослідженням когнітивних процесів, до яких «жоден 

метод не дає безпосереднього доступу» [483, c. 113]. Методи дослідження, 

які пропонується використовувати для вивчення когнітивних процесів – 

«протоколи мислення вголос» [427; 414; 415; 453], відстеження дій 

перекладача за допомогою комп’ютерних програм [453, c. 65; 483, c. 114] – 

зосереджені на виборі належного перекладацького відповідника (еквівалента) 

і надають лише змогу зафіксувати час на його пошук, кількість варіантів, 
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виправлення помилок, тощо, проте не розкривають причинно-наслідкових 

зв’язків і механізмів, які визначають вибір остаточного варіанту. 

Переосмислення об’єкту аналізу створює необхідність пошуку методів, які 

дозволили б розкрити якісну сторону когнітивних процесів, що лежать в 

основі перекладацької діяльності. 

Відхід від традиційного розуміння завдання перекладознавчої науки як 

встановлення об’єктивних закономірностей співвідношення вихідного і 

цільового текстів ознаменував перехід до ідеального об’єкту дослідження, 

який недоступний безпосередньому спостереженню. Як зазначає 

Л.М. Алєксєєва, «наука, будучі системою інтерпретацій дійсності, вивчає 

моделі дійсності. Очевидно, що в традиційному перекладознавстві природа 

об'єкта вважалася матеріальною, в сучасному ж поданні об'єкту приписується 

ідеальне існування. В цьому сенсі об'єкт перекладу не дорівнює тексту 

оригіналу, оскільки його поняття задовольняє діяльнісному принципу» [3, 

с. 46]. Новим об’єктом перекладознавчого аналізу може бути лише діяльнісна 

одиниця, пов’язана з пізнанням, мисленням. Таким новим об’єктом теорії 

перекладу Л.М. Алєксєєва пропонує вважати стратегії успішного перекладу 

[там само, с. 50]. Із ідеальною природою досліджуваного об’єкта пов’язане 

використання методу моделювання як провідного на всіх етапах 

дослідження. Цей метод використовувався для моделювання концептуальної 

основи стратегії перекладу, когнітивного й комунікативного аспектів 

дискурсу, когнітивної основи реалізації конкретних стратегій перекладу.  

Усвідомлення перекладу як єдності процесу й результату [50, с. 5; 311, 

с. 13], відкриває можливість реконструювати сутнісні властивості процесу 

перекладу за даними аналізу його результату, які розглядаються в нашому 

дослідженні у діалектичній єдності сутності та явища. Тому логікою 

дослідження передбачалося встановлення сутності процесу перекладу через 

аналіз цільвих текстів, що здійснювалося завдяки використанню традиційних 

методів лінгвістичного й перекладознавчого аналізу, адекватних поставленим 

завданням: опису, внутрішньомовного та міжмовного порівняння, 
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філологічної інтерпретації, за провідної ролі зіставного (порівняльного) 

методу дослідження [220, с. 20].  

Першим етапом дослідження передбачалося уточнення поняття 

стратегії перекладу, яке наразі внаслідок поширеного недиференційованого 

вживання вважається розмитим, що загрожує його термінологічному статусу 

[72; 289]. Визначення основних семантичних ознак, релевантних для 

наукового поняття стратегії перекладу здійснювалося із застосуванням 

методів компонентного аналізу, порівняльного аналізу лексикографічних і 

наукових дефініцій. Трирівнева модель концепту СТРАТЕГІЯ розроблялася з 

використанням методу концептуального моделювання. Відповідно до 

визначеного поняття розроблялися критерії відбору матеріалу дослідження – 

фрагментів дискурсу, в яких реалізовано стратегії перекладу. Для цього було 

здійснено визначення перекладної ентропії тексту і розроблено 

номенклатуру проблем перекладу та, відповідно, текстових фрагментів, які 

вимагають перекладацького рішення і визначення стратегії перекладу. 

Здійснено порівняльний аналіз перекладної ентропії тексту, для чого до 

дослідження залучалися результати перекладацького експерименту. За 

результатами першого етапу було визначено паралельні корпуси текстів, які 

стали джерелом відбору матеріалу подальшого порівняльного 

перекладацького аналізу. 

На другому етапі дослідження здійснювався порівняльний аналіз 

когнітивної репрезентації концептів вихідного і цільового текстів, до якого 

залучалися методики польового і фреймового моделювання текстових 

концептів, за результатами якого визначалися глобальні стратегії перекладу 

відповідних текстів. Розроблені методики польового і фреймового 

моделювання текстових концептів для цілей аналізу їх перетворення в 

перекладі описано нижче. За допомогою методів порівняльного 

перекладацького аналізу і філологічної інтерпретації виявлявся і 

порівнювався зміст та інтерпретаційний потенціал вихідного й цільового 
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текстів, що дозволяло сформулювати висновки щодо доцільності 

застосування стратегій перекладу. 

На третьому етапі дослідження аналізувалися дискурсивні реалізації 

локальних стратегій перекладу через мовленнєві (текстові) репрезентації. З 

цією метою здійснювалося моделювання окремих концептів, інтенціональний 

(прагматичний) аналіз, стилістичний, контекстний та інтертекстуальних 

аналіз, філологічна інтерпретація. Тактики перекладу аналізувалися з 

використанням компонентного аналізу та аналізу лексикографічних 

дефініцій. Прийоми перекладу встановлювалися з використанням 

перекладознавчого аналізу та міжмовного порівняння. 

Четвертий етап дослідження передбачав порівняльний аналіз 

стратегій і тактик, застосовних до перекладу текстів залежно від проблем 

перекладу і можливих напрямків трансформації текстових концептів. 

Встановлювалися також випадки поєднання та взаємодії різнопланових 

стратегій. Результати застосування стратегій оцінювалися із використанням 

методів перекладознавчого і порівняльного семантичного, стилістичного та 

інтенціонального аналізу. Порівняння здійснювалося із застосуванням 

методів кількісно-якісного аналізу.  

Поряд із спеціальними методами використовувалися загальнонаукові 

методи спостереження, індукції, дедукції, екстраполяції. За результатами 

застосування розробленої методики здійснено комплексний аналіз стратегій 

перекладу, тактик та прийомів, які їх реалізують, проаналізовано причини, 

умови вибору і результати застосування стратегій.  

Методики аналізу інформаційних характеристик тексту, польового і 

фреймового моделювання текстового концепту в перекладі, розроблені 

спеціально для цілей перекладознавчого аналізу когнітивних об’єктів, 

вважаємо доречним охарактеризувати докладніше. 
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2.2.1. Методика аналізу інформаційних характеристик тексту.  

Реалізація стратегії перекладу підпорядкована системним 

закономірностям і визначається комплексом об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, з яких основної уваги в обраному нами ракурсі дослідження 

потребують об’єктивні чинники, що визначають можливість прояву 

стратегічного підходу, коли сам характер вихідного тексту або ж потенціал 

ресурсів цільової мови для передачі особливостей цього тексту становить 

проблему для перекладача.  

Незважаючи на об’єктивний характер мовної складової будь-якого 

повідомлення, інтерактивна модель комунікації передбачає множинність 

його можливих розумінь/інтерпретацій. Якщо для текстів інформативного 

типу множинність можливих прочитань є небажаною, то для художніх 

текстів, як і для деяких інших «креативних» текстів (публіцистики, реклами), 

багатозначність є їхньою характерною властивістю. Звідси можливість різних 

інтерпретацій і, відповідно, різних перекладів.  

Множинність інтерпретацій художнього тексту, на думку Ю. Лотмана, 

не є наслідком якихось зовнішніх причин, а органічно властива мистецтву: 

«Між розумінням і нерозумінням художнього тексту виявляється дуже 

широка смуга. Розбіжності у тлумаченні творів мистецтва – явище 

повсякденне…» [192, с. 41]. Надмірність інформації у тексті та ентропія є 

чинниками, які визначають можливість множинності інтерпретацій і 

створюють проблему вибору стратегії перекладу. Надмірність вважається 

характеристикою мовного повідомлення, яка забезпечує його стійкість до 

«шумів» та автоматизує сприйняття [323; 353]. Ентропія визначається як міра 

невпорядкованості, хаотичності стану системи [212]. Це поняття, яке виникло 

в природничих науках, у мистецтвознавстві, філології, і, зокрема, в 

перекладознавстві, протиставляється інформації і трактується як 

інформаційна невпорядкованість, невизначеність вибору [268; 323; 375; 455]. 

С. Ангріст і Л. Хеплер визначають ентропію як кількісну міру 

невпорядкованості системи [374, с. 4 –5].  
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Поняття ентропії як якості мови/мовлення обґрунтував видатний 

математик А.М. Колмогоров. Він розрізняє «ентропію мовлення» (тобто міру 

кількості інформації, що передається мовленням) і «залишкову ентропію», 

яка забезпечує можливість надання мовленню «особливої художності» [147; 

Див. також: 310; 355]. Ентропія мовлення у розумінні вченого може бути 

розкладена на дві складових: 1) позамовну (смислову, семантичну) 

інформацію та 2) власне мовленнєву інформацію. 

Ентропія мовлення характеризує різноманіття, яке дозволяє передавати 

різними способами одну й ту саму смислову інформацію; вона 

характеризується як «гнучкість мови», множинність засобів вираження. 

Наявність «залишкової ентропії» забезпечує надання мовленню особливої 

художньої, і зокрема, звукової виразності, для передачі задуманої смислової 

інформації [310, с. 128; 355, с. 67]. За результатами досліджень, проведених 

під керівництвом А.Н. Колмогорова, встановлено, що найменшу кількість 

інформації містять газетні тексти, «оскільки політична фразеологія 

штампується» [222, с. 484; 310, с. 149], тоді як поезія несе дуже багато 

інформації, оскільки слова у ній непередбачувані, незважаючи на жорсткі 

(порівняно із прозою) обмеження, що накладаються римою і ритмом [222].  

Кількість інформації у тексті пов’язується з імовірністю: що більш 

передбачуваний варіант, то менше у ньому інформації, і навпаки. 

В. Успенський підкреслює різну інформаційну вагу «нерівноімовірних 

варіантів»: «у малоймовірному варіанті за наявності невеликої загальної 

кількості варіантів може міститися більше інформації, ніж у високо 

ймовірному варіанті за загальної великої кількості варіантів» [310, С. 151–

152]. Головне, як підкреслює автор, це те, що кількість інформації 

визначається не лише об’єктом, що несе інформацію, а ще й тим, із якої 

осяжної множини цей об’єкт вибирається, а у ймовірнісному випадку також 

тим, з якою ймовірністю цей об’єкт у цій множині зустрічається. Як наслідок, 

формулюється визначення ентропії як кількісної міри гнучкості мови, яка 

відображає кількість можливих варіантів тексту з урахуванням ймовірності 
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цих варіантів [там само, с. 194]. Цікаво, що Іржи Леві, аналізуючи «посередні 

та погані переклади», однією з причин збіднення авторського стилю в 

перекладі вважає те, що перекладач обирає найчастотніший, найбільш 

імовірний варіант перекладу, який зазвичай є самим передбачуваним і має 

найширше значення, внаслідок чого найменше передає специфіку авторської 

характеризації, сенсорики тощо [439, c. 64–65].  

Аналіз ентропії як якості художнього тексту набув розвитку у працях 

Ю.М. Лотмана, який пов’язує ентропію художнього тексту з кількістю 

інформації у ньому, підкреслюючи, що йдеться саме про кількісну міру 

інформації, а не якісну – її цінність. Автор висловлює думку, що інформація 

організована у певну ієрархію рівнів у свідомості суспільства, й оцінка 

кількості доречна лише у межах рівнів [192, с. 38]. Розвиваючи 

колмогорівське розуміння ентропії (Н) як загальної смислової ємкості, 

Ю. Лотман представляє її як суму двох складових: здатності мови у тексті 

певної довжини передати певну смислову інформацію (h1) і гнучкості мови, 

тобто можливості передати ту саму смислову інформацію різними способами 

(h2): H = h1 + h2. Саме h2 вважається джерелом поетичної інформації: «мови 

з h2 = 0, наприклад, штучні мови науки, які принципово виключають 

можливість синонімії, матеріалом для поезії бути не можуть» [там само, 

с. 40].  

Дані досліджень доводять, що рівень ентропії залежить від типу тексту: 

як тексти з низьким рівнем ентропії (високопередбачувані) характеризуються 

газетні [222, с. 484; 310, с. 149], а з найвищим рівнем ентропії – тексти 

поетів-авангардистів [323]. Кількісні дослідження мовної ентропії 

ґрунтуються здебільшого на кількості символів (літер в абетці відповідної 

мови) та ймовірності їх появи у тексті [215; 274; 310], хоча у корпусних 

дослідженнях одиницею обліку іноді виступає «слововживання» [177].  

На нашу думку, підхід, заснований на кількості символів, повністю 

виключає аспект змісту повідомлення і призводить до аналізу кількісних 

показників у відриві від якісних. Вважаємо, що мовленнєву ентропію слід 
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визначати через кількість реалізованих інформативних виборів, і пропонуємо 

кількісну міру ентропії визначати як потенціал реалізації інформації через (1) 

кількість мовних одиниць, вживання яких не є передбачуваним з огляду на 

тип і структуру тексту, попередній контекст, стилістичні норми тощо (як 

вказує А.С. Монін, слово, яке можна вгадати за попереднім контекстом, не 

несе жодної інформації [222]), та (2) кількість мовних одиниць, що 

припускають інші варіанти вираження того ж смислу. 

Наприклад, у наступному фрагменті лише одне слово допускає 

можливість стратегічного вибору перекладача. Численні безперекладні 

запозичення відображають специфіку ідіостилю Е. Гемінґвея, «переносячи» 

читача в атмосферу іншої країни. Глобальна стратегія очуження (форенізаціі) 

видається цілком адекватною задуму автора і концептуальному смислу 

оригіналу. Однак під час синтагматичного розгортання перекладу 

можливість трансформації глобальної стратегії в локальну можлива лише у 

відданні запозичень з іспанської мови (в наступному фрагменті – слово 

«desencajonada»): They've never seen a desencajonada." (Hemingway. The Sun 

Also Rises, р. 149). Це слово, не будучи інтернаціоналізмом, для англомовного 

читача є непередбачуваним поєднанням графічних символів, значення якого 

залишається невідомим, тобто це слово має високий рівень ентропії, в той 

час як інші мовні одиниці досить передбачувано поєднуються в тексті й не 

допускають можливості істотно відмінних інтерпретацій або відтворення в 

перекладі: у перекладі українською мовою іншомовний елемент відтворено 

буквально, що дозволяє зберегти зв'язок з іншомовним середовищем, як це 

було задумано автором, а також авторський ідіостиль. Однак стратегія 

очуження в даному випадку «балансується» введенням підрядкової виноски з 

коментарем-перекладом з іспанської (прийом безперекладного запозичення з 

коментарем): Вони ніколи не бачили desencajonada1. 

1Вивантаження биків (ісп.) (Хемінгуей. Фієста (І сонце сходить). 

Перекл. М. Пінчевський, с. 79). 
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Таку локальну стратегію можна охарактеризувати як помірне 

очуження; завдяки її реалізації текст перекладу зберігає ефект перебування в 

чужій країні, але при цьому його сприйняття полегшується коментарем. За 

рахунок розширення обсягу тексту, який несе той самий зміст, знижується 

його інформаційна ентропія, а також потрібно менше когнітивних зусиль 

читача для сприйняття тексту.  

У перекладі російською мовою іншомовне запозичення повністю 

замінено смисловим перекладом в основному тексті: Они никогда не видели 

выгрузки быков. (Хемингуэй. Фиеста (И восходит солнце). Перев. 

В. Литвинов) 

У цьому випадку локальна стратегія протилежна глобальній – її можна 

охарактеризувати як стратегію одомашнення, завдяки якій сприйняття читача 

автоматизується (не потрібні додаткові когнітивні зусилля для декодування 

даного фрагмента тексту), а задуманий автором художній ефект 

нейтралізується. Цільовий текст у підсумку характеризується значно нижчим 

рівнем інформаційної ентропії, ніж авторський, інтерпретаційний потенціал 

звужується. За відсутності стратегій і прийомів компенсації втрат, такий 

переклад може значно спотворити ідеостиль оригіналу, позбавити твір 

Гемінґвея характерної для нього смислової ємності, звернення до читача як 

співучасника подій, «кінематографічного ефекту» [98, с. 10].  

Із подібним збіднінням стилю автора стикаємося також у перекладах 

творів О. Генрі, наприклад, у випадку, коли перекладачі замінюють 

відтворений за допомогою графонів іншомовний акцент відповідною за 

змістом літературною вимовою: Old Behrman, with his red eyes, plainly 

streaming, shouted his contempt and derision for such idiotic imaginings.  "Vass!" 

he cried. "Is dere people in de world mit der foolishness to die because leafs dey 

drop off from a confounded vine? I haf not heard of such a thing. (O. Henry. The 

Last Leaf) 

У перекладі українською мовою відсутність художнього ефекту 

звукопису компенсовано лише частково введенням описового коментаря; у 

http://www.literaturecollection.com/a/o_henry/
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перекладі російською мовою характеристика вимови повністю втрачена: 

Старий Берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо виявив 

свою зневагу, знущаючись із таких ідіотських вигадок. 

– Що, – кричав він з жахливим німецьким акцентом, – хіба ще є такі 

дурні, щоб умирати через листя, яке осипається з клятого плюща? Вперше 

чую. (О. Генрі. Останній листок. Переклад М. Дмитренка) 

– Что! – кричал он. – Возможна ли такая гупость – умирать оттого, 

что листя падают с проклятого плюща!... (О. Генри. Последний лист. 

Перевод Н. Дарузес) 

Перекладачі на українську і на російську мови у цьому випадку надали 

перевагу стратегії змісту перед стратегією форми, хоча для художнього 

перекладу стратегія відтворення форми має неабияке значення, оскільки 

«налаштування на вибір форми» дозволяє досягти «поетичної» 

еквівалентності [346, с. 150]. Використані автором графони (відступ від 

орфографічної норми для передачі на письмі особливостей вимови) 

підвищують ентропію вихідного тексту, оскільки вони непередбачувані, і 

деавтоматизують прочитання оригіналу, вимагаючи від читача додаткових 

когнітивних зусиль для розуміння, апелюючи до його слухового сприйняття, 

залучаючи його у процес співтворчості при створенні смислу. Значне 

зниження інформаційної ентропії внаслідок втрати художнього прийому 

помітно збіднює текст перекладу. На жаль, в досліджуваних перекладах 

новел О. Генрі подібні локальні стратегії «смислового» перекладу 

превалюють. Якщо застосувати методику визначення глобальної стратегії 

через кількісне співвідношення локальних (см.: [515], слід визнати, що від 

початку неправильно обрана глобальна стратегія змісту. Внаслідок цього в 

перекладі відтворювалися переважно сюжетно-композиційні характеристики 

творів, основний (часто – денотативний) зміст мовлення, а особливості 

художньої форми, в тому числі, гра слів, алюзії, мовленнєві характеристики 

персонажів, нерідко втрачалися. 

file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2317
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Застосування інформаційного аналізу і визначення ентропії тексту 

дозволяє простежити залежність реалізації глобальної стратегії перекладу від 

об’єктивних інформаційних властивостей тексту, можливості її реалізації 

через локальні стратегії, здійснення перекладацького вибору, вплив ентропії 

цільового тексту на результат перекладу. Для цілей практичного аналізу 

стратегій необхідне визначення фрагментів вихідного тексту з високою 

ентропією, оскільки саме ці фрагменти тексту мають потенціал різної 

інтерпретації та різного відтворення в перекладі. Тому їх виокремлення та 

визначення проблем перекладу є першим етапом аналізу прийняття 

перекладацьких рішень.  

 

2.2.2. Методика польового моделювання текстового концепту в 

перекладі. 

У традиційному перекладознавстві сформувалося уявлення про 

переклад як процес, що складається з трьох основних етапів: аналізу 

(декодування, інтерпретації), транспозиції (транскодування, перетворення) і 

синтезу (реконструкції) [157, c. 241; 198, c. 46]. Наголошується, що окрім 

операцій аналізу й синтезу, перекладач виконує також операцію 

перекодування [198, c. 157].  

Моделюючи переклад як інтерактивну когнітивно-комунікативну 

діяльність, вважаємо за необхідність звернути увагу на когнітивну за своєю 

суттю внутрішню стадію перекладу, на якій, на нашу думку, відбувається не 

перекодування (транскодування), а перетворення текстового концепту для 

його інтеграції до картини світу приймаючої мовної спільноти. Когнітивне 

моделювання перетворення концепту тексту класичного твору у перекладі 

дозволить нам виявити, які ж саме зміни когнітивного плану відбуваються у 

ході творчого (пере)осмислення перекладачем змісту оригіналу. 

Методологічною основою цього підходу стали здобутки концептології, 

завдяки яким створено польову модель концепту [75; 133; 263] та лінгвістики 

тексту, де сформувалося уявлення про смисл тексту як єдиний цілісний 
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концепт [63; 295]. Це відповідає розумінню концепту як багатомірного 

культурно-значущого динамічного соціопсихічного утворення у колективній 

свідомості, яке об’єктивується мовними знаками [199, c. 16], «мовленнєво-

розумового утворення змістового плану, яке характеризується 

багатосмисловою напруженістю й надкатегоріальністю і на текстовому рівні 

імплікує сукупність певних ознак метаобразів художнього твору з метою 

їхньої подальшої імплікації» [122, с. 24]. Поняття концепту художнього 

тексту «характеризує авторський вибір концептуальних пріоритетів і формує 

індивідуально-авторську картину світу в художньому творі, яка визначається 

естетичними домінантами письменника» [237, с. 170].  

Розвиваючи концепцію перекладу як трифазного процесу, когнітивний 

зміст кожного з етапів перекладу уявляємо таким: (1) етап інтерпретації 

полягає у трансформуванні мовної семантики вихідного тексту в когнітивну 

структуру – інтегративний концептуальний образ оригіналу – концепт 

вихідного тексту; (2) на другому етапі здійснюється проектування 

концептуального образу вихідного тексту на картину світу мови перекладу 

(КС МП), виявлення зон ідентичності, сумісності та лакунарності, пошук 

способів заповнення лакун, інтеграції до КС МП. Цей етап спрямований на 

формування глобальної стратегії перекладу і створення концептуальної 

структури цільового тексту (ЦТ); (3) третій етап – етап імплементації – 

передбачає співвіднесення цілісної ідеальної концептуальної структури ЦТ із 

дискретною мовною реальністю ВТ, визначення фрагментів тексту, які 

вимагають стратегічного рішення перекладача, визначення локальних 

стратегій, тактик та прийомів перекладу, результатом чого стає підбір 

відповідників та здійснення міжмовних трансформацій з метою втілення 

концепту ЦТ у мовній реальності тексту. 

Проілюструємо методику польового моделювання текстового концепту 

в перекладі на прикладі новели О. Генрі «The Last Leaf» та її перекладу 

українською мовою «Останній листок», виконаного М. Дмитренком. 
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Результатом інтерпретації тексту є формування концепту тексту, який 

являє собою інтегративно-комплексний мегаконцепт [63]. Структуру такого 

концепту, керуючись методикою польового моделювання концепту, 

уявляємо як ментальне утворення з ієрархічною структурою, ядром якого є 

поняттєва складова, а периферію складають асоціативно (перцептивно-) 

образний та ціннісний (валоративний, значущісний) складники [263, с. 49]. 

Поняттєве ядро концепту художнього тексту складає денотативна 

(змістовно-фактуальна) інформація: сюжетно-композиційні характеристики, 

кількість персонажів, їхні основні демографічні (вік, стать) та соціальні 

характеристики. Ця інформація об’єктивується мовними знаками, вона 

експліцитно представлена в тексті оригіналу й однаково сприймається всіма 

інтерпретаторами тексту, принаймні у своїх прототипових характеристиках. 

Асоціативно-образний адстрат концепту формують сенсорні образи 

персонажів (уявлення їх зовнішності, голосу, рухів тощо), стосунків між 

ними; а також художні деталі, образи природи, інтер’єру тощо. Ці асоціації є 

здебільшого індивідуальними, вони зумовлені текстом лише частково і 

формуються на основі досвіду інтерпретатора, його картини світу. Ціннісний 

складник концепту художнього тексту складає ідейний зміст твору, його 

суспільно-політична й художня цінність, а також індивідуальне усвідомлення 

значущості тексту або його ситуацій, персонажів тощо для певного читача чи 

групи. Оцінна інтерпретація є водночас індивідуальною і соціально 

зумовленою, заснованою на суспільних цінностях, ідеології, ідейних 

настановах, естетичних смаках.  

Завдання перекладача полягає у виявленні найповнішого спектру ознак 

мегаконцепту оригіналу, його можливих інтерпретацій, які відповідають 

авторському задуму і навіть виходять за його межі. Так, Умберто Еко пише: 

«у своєму досвіді автора, якого перекладають на інші мови, я постійно 

відчував конфлікт між необхідністю в тому, щоб переклад був «вірним» 

написаному мною, і хвилюючим відкриттям того, як мій текст міг (а часом і 

повинен був) перетворитися, втілюючись в словах іншої мови» [359, с. 14]. 
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Слід враховувати також, що асоціації й оцінні інтерпретації культурно 

зумовлені, а тому сформований перекладачем концепт вихідного тексту може 

відрізнятися асоціативно-образним та ціннісним складниками від концепту 

того ж тексту, сприйнятого носіями мови й культури оригіналу. 

Поняттєвий складник концепту тексту «The Last Leaf» досить простий, 

як і властиво малим та, іноді, середнім жанрам літератури: чотири дійових 

особи – дві молоді художниці-подруги, старий художник і лікар; місце дії – 

Грінвіч Вілідж; нехронологічна композиція, ледь відчутний зав’язок (згадка 

про намір Бермана створити шедевр), неочікуваний розв’язок, – створюють 

ефект легкості сприйняття. Асоціативно-образний складник ґрунтується 

частково на описах і характеристиках, представлених у тексті, але частина 

асоціацій пов’язані з американською реальністю (географічні реалії, 

архітектура, соціальні реалії), що може становити проблему перекладу. 

Ціннісно-оцінний складник спирається на низку загальнолюдських 

цінностей: уявлень про цінність людського життя, любов до ближнього, ціль 

мистецтва, духовну красу на противагу тілесній. 

На першому етапі перекладу концепт тексту становить собою 

недискретне ідеальне утворення. Далі перекладач співвідносить його з 

мовною картиною світу цільової аудиторії, намагаючись «побачити його 

очима читача». Це порівняння виявляє можливі несумісності, лакунарність, 

розбіжність ціннісних інтерпретацій, які можуть по-різному вплинути на 

результат перекладу. Внаслідок транспонування концепту ВТ на КС МП 

виникає орієнтовний образ ЦТ, який співвідноситься з глобальною 

стратегією перекладу. Глобальна стратегія поєднує в собі когнітивну і 

телеологічну складову – концептуальний образ ЦТ і програму його реалізації. 

В перекладі новели О. Генрі «Останній листок» М. Дмитренка не 

простежується яскравої національної або часової маркованості твору; 

швидше можна сказати, що ознаки місця і часу дії дещо нівельовані в 

перекладі, а основна увага зосереджується на загальнолюдських цінностях, 

що є визначальними для розуміння ідейно-художнього змісту твору. Це дає 
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підстави вважати, що перекладач керувався стратегією нівелювання 

культурної специфіки як глобальною стратегією перекладу твору. 

На етапі «розгортання» концепту ЦТ у мовну реальність, перекладач 

постійно зіставляє його з ВТ, виявляючи зони з підвищеною інформаційною 

ентропією – реалії, стилістичні прийоми тощо, – і обирає локальні стратегії їх 

перекладу. Локальна стратегія зумовлює вибір тактики, якою визначаються 

елементи змісту і мовної форми або функції конкретного мовного знаку, що 

підлягають відтворенню в перекладі. Як наслідок, перекладач обирає 

міжмовні відповідники, прийоми перекладу, трансформації, які дозволяють 

реалізувати задум. 

Сприймаючи переклад як єдність процесу і результату, за текстом 

перекладу можемо виявити сутнісні риси процесу, зокрема, визначені 

проблеми, обрані стратегії і прийняті перекладацькі рішення. 

Порівнюючи оригінал тексту «The Last Leaf» та його україномовний 

переклад, можна констатувати, що поняттєвий компонент концепту не зазнав 

істотних змін: фабула, композиція, кількість персонажів, їхні соціально-

демографічні, фізичні й професійні характеристики залишилися без змін. 

Щоправда, дещо змінилися образні характеристики, і це зумовлено іноді 

вибором стратегії (змісту на противагу стратегії відтворення художньої 

форми), а іноді розбіжностями в мовних КС, які не були компенсовані.  

Так, майже буквальний переклад опису архітектури району, який 

вподобали художники, не передає його зубожілості, побутової занедбаності 

та відповідно, й іронії автора, який твердить, нібито художників вабили 

архітектурні принади району, а потім вже – низькі ціни: So, to quaint old 

Greenwich Village the art people soon came prowling, hunting for north windows 

and eighteenth-century gables and Dutch attics and low rents (O. Henry The Last 

Leaf). – Отож люди мистецтва незабаром налетіли в старий чудернацький 

Грініч-Вілідж у пошуках вікон, що виходять на північ, гостроверхих дахів 

XVIII століття, голландських мансард і низької квартирної платні (О. Генрі 

«Останній листок». Перекл. М. Дмитренка). У перекладі цього фрагмента 
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можна простежити дію локальної стратегії модернізації: відповідники, 

найближчі до слів оригіналу за денотативним значенням, викликають інші 

асоціації, що радше нагадує сучасний історичний комфортний та престижний 

район міста, ніж «колонію» митців, що ледве перебиваються дріб’язковими 

заробітками. Тож менш контрастною виступає одна з основних ціннісних 

опозицій «матеріальна бідність : : духовне багатство». 

Так само дещо змінюються образні характеристики персонажів і 

метафорика тексту. Відмовившись від відтворення іншомовного акценту 

Бермана (локальна стратегія відтворення змісту), перекладач збіднює 

асоціативний звуковий фон твору і рельєфність образу персонажа: «Some day 

I vill baint a masterpiece, and ve shall all go away. Gott! yes» (O. Henry The Last 

Leaf) – «Колись я намалюю шедевр, і ми всі виберемося звідси. їй-бо, 

виберемося!» (О. Генрі «Останній листок» Перекл. М. Дмитренка). Іронія, 

яка оживляє епізодичний образ лікаря, так само зникає через «смисловий» 

переклад: «I will do all that science, so far as it may filter through my efforts, can 

accomplish» (O. Henry The Last Leaf) – «Я зроблю все, що тільки може наука, 

знаряддям якої я є» (О. Генрі «Останній листок» Перекл. М. Дмитренка). 

Деяка неконгруентність асоціативно-образного шару концепту ЦТ 

виявляється і в тому, що Mr. Pneumonia, персоніфікація хвороби як істоти 

чоловічого роду, в українській мові представлена іменником жіночого роду – 

Містер Пневмонія (при тому, що в українській мові є і номінація подібної 

хвороби чоловічого роду – «грип»). Ці та деякі інші перекладацькі рішення 

призвели до певної зміни і збіднення перцептивно-асоціативного адстрату 

концепту ВТ під час його проектування на когнітивні структури МП, що 

може бути зумовлене розбіжностями в КС вихідної та цільової мов, 

трансформаціями КС з часом, ігноруванням перекладачем смислової 

двоплановості образних виразів. Водночас змінився і стиль перекладу, який 

не повною мірою передає багатство стилю оригіналу. 

Щодо оцінно-ціннісного складника концепту оригіналу й перекладу, 

порівняння виявляє ізоморфність основних ціннісних настанов; це пов’язано 
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з тим, що більшість ціннісних шкал і орієнтирів, за якими оцінюються 

персонажі, дії й події новели, є загальнолюдськими, або, принаймні, 

спільними для культур, що мають християнське коріння: найвища цінність, 

на якій ґрунтується ідейний смисл твору – любов і жертовність заради 

ближнього, протиставлення зовнішньої некрасивості та внутрішньої краси, 

матеріальної бідності й духовного багатства, розуміння ролі мистецтва у 

суспільстві. Це свідчить про адекватне, в цілому, відображення оцінно-

ціннісного змісту оригіналу в перекладі, за винятком певних втрат, про які 

йшлося вище (іронії, інтенсивності/експресивності оцінки).  

Таким чином, порівняльний аналіз когнітивного плану оригіналу 

новели «The Last Leaf» та її перекладу українською мовою М. Дмитренка 

виявив найповніший збіг поняттєвого й ціннісного планів, при збідненні 

асоціативного спектру, звуженні інтерпретаційного потенціалу і неповному 

відтворенні стильових характеристик і образів персонажів; вказані зміни 

цільового текстового концепту стали результатом застосування глобальної 

стратегії нівелювання культурної специфіки (за супутньої стратегії змісту), 

яка реалізувалася через однойменну локальну стратегію, а також локальні 

стратегії модернізації і відтворення змісту. Дослідження також виявило 

певну «резистентність» когнітивної структури тексту, оскільки зміни 

асоціативно-образного плану не перешкодили адекватній передачі ціннісного 

(ідейного) змісту твору. 

Запропонований підхід до перекладу як єдності процесу й результату 

дискурсотворчої діяльності дозволяє аналізувати когнітивні механізми 

перекладацької діяльності, а також моделювати співвідношення оригіналу й 

перекладу за когнітивними ознаками. Методика польового моделювання 

текстового концепту дозволяє виявити, яких зрушень зазнає концепт 

вихідного тексту в ході перекладу, які шари концепту зазнають 

найістотніших змін, які розбіжності мовних картин світу зумовлюють 

необхідність змін. Трансформація ментального образу (концепту) вихідного 

тексту в перекладі є результатом вибору перекладачем глобальної стратегії 
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перекладу, а отже застосування концептуального аналізу в перекладі 

дозволяє ретроспективно відстежити процеси вибору стратегій і прийняття 

перекладацьких рішень. 

 

2.2.3. Методика фреймового моделювання текстового концепту в 

перекладі. 

У когнітивно-орієнтованих дослідженнях перекладу концепт 

характеризують як глобальну ментальну одиницю, яка співвідноситься з 

різними типами знань про певне явище [173; 218; 300; 301]. Концепти 

структуруються фреймами, які являють собою «згустки» знання та складові 

характеристики [138, с. 61], і які пропонують використовувати як засіб 

моделювання концету [195, с. 130]. Згідно іншої точки зору, «концепт має 

різні форми репрезентації: ментальну (фрейм) і вербальну (дискурс)» [218, 

с. 1]. С. Різ визначає фрейми як «організувальні принципи, які мають 

соціальну природу й стійкі в часі, які виступають символічною основою 

змістовного структурування соціального світу» [475, с. 11].  

Фрейм, згідно з визначенням М. Мінські, є структурою представлення 

інформації, яка репрезентує стереотипну ситуацію. Як вважає автор, із 

фреймом пов’язано декілька типів інформації, зокрема, про застосування 

фрейму, про очікування в певній ситуації і про дії в разі, якщо очікування не 

виправдаються [448, с. 72]. Фрейм уявляється як система вузлів та відношень. 

«Вищі рівні» фрейму фіксовані, вони відображають дані, які завжди істині 

для описуваної ситуації. На нижніх вузлах фрейму існують термінали – 

«слоти», які заповнюються конкретною варіативною інформацією або 

даними. Кожен термінал задає умови, яким має відповідати заповнення 

слотів, і варіювання інформації на терміналах здійснюється в певних межах, 

заданих цими умовами; інформація, яка заповнює термінали, може в свою 

чергу являти фрейми нижчого порядку – субфрейми. 

Спроба екстраполяції теорії фреймів на аналіз перекладу на матеріалі 

тексту офіційно-ділового стилю здійснюється в науково-академічній праці 
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«Основи перекладу» Г.Е. Мірама та ін. авторів. Ці співавтори визначають 

фрейм як стандартну структуру тексту, призначену для представлення 

інформації на різних рівнях, як мовну структуру зі змінними елементами 

[221, с. 164–165]. Завдання перекладача офіційного документа, на думку 

авторів посібника, полягає в тому, щоб знайти мовні еквіваленти фреймів 

вихідного тексту і вживати їх як стандартні відповідники, заповнюючи слоти 

належною змінною інформацією [там само, с. 166]. Дотримуючись 

загальноприйнятої думки про фрейм як когнітивну, а не мовну структуру, 

разом із тим вважаємо обґрунтованим постулювання тісного зв’язку між 

когнітивними та мовними структурами офіційно-ділового стилю.  

У нашій роботі фрейм тексту (зокрема, документа) розуміємо як 

відносно стабільну когнітивну структуру, верхні рівні якої містять загальну 

інформацію і визначають стандартну текстово-дискурсивну реалізацію, а 

нижні – підлягають заповненню в кожному конкретному випадку 

інформацією, специфічною для окремої ситуації взаємодії сторін. Заповнення 

інформацією слотів (мікрофреймів) на нижніх рівнях фрейму також не є 

довільним: воно керується певними правилами, які допускають зазвичай 

лише декілька альтернативних варіантів заповнення, або задають правила, за 

якими такі варіанти можуть добиратися.  

Приймаючи точку зору про єдність ментальної і вербальної форми 

репрезентації концепту – фрейму й дискурсу, ми вважаємо, що загальна 

фреймова структура певного типу тексту входить до безсуб’єктного дискурсу 

– загальних правил мовленнєвого оформлення певного виду відносин між 

сторонами, а конкретні тексти цього типу належать до суб’єктного дискурсу 

– конкретної дискурсивної реалізації існуючих правил. Спробуємо 

застосувати методику фреймового моделювання концепту тексту до двох 

протилежних за ентропійними характеристиками типів текстів – художнього 

та офіційно-ділового. 

Як цілісний текстовий концепт, художній текст може структуруватися 

єдиним фреймом, що є узагальненням людського досвіду і відображує певну 
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характерну життєву ситуацію, що в дискурсивній реалізації може 

передаватись заголовком тексту. Субфреймами цього фрейму вважаємо 

узагальнену інформацію про події, їх учасників, відносини між ними, 

релевантні характеристики місця й часу тощо. Мікрофреймами (слотами) 

виступатимуть конкретні характеристики персонажів, художні деталі тощо. 

Розглянемо фреймову модель художнього тексту та його перекладу на 

прикладі новели О.Генрі «Between Rounds» та її українського перекладу, 

виконаного Ю. Івановим під назвою «В антракті» (Додаток Б.1). 

Фреймовий аналіз текстового концепту новели дозволяє виявити 

основні «змістовні вузли»: відносини між персонажами, події, обставини 

тощо. Порівняльний перекладознавчій аналіз виявляє найсуттєвіші незбіги 

змістовного плану, як-от, зміну структури компаративного фрейму, яким 

структуровано зміст усього тексту, із заміною кореляту порівняння сімейної 

сварки із боксерським поєдинком на виставу чи дійство, перерва в якому має 

назву «антракт». Через відтворення субфреймів і їх мікрофреймів (слотів) 

простежується ізоморфність загальної когнітивної структури перекладу 

новели оригіналу, проте фреймовий аналіз виявляється обмеженим у 

виявленні невідповідностей стилістичного оформлення персонажного 

мовлення, яке створює «мовний портрет», каламбуру та мовної гри тощо. 

Фреймовий аналіз дозволяє виявити переважно фактологічну змістовну 

відповідність між оригіналом і перекладом, яка спостерігається і в 

аналізованому прикладі. Проте для художніх текстів, які описують вигадані 

події і людей, «яких ніколи не існувало», така фактологічна відповідність 

може виявитися несуттєвою. Відтворення ж істотних характеристик 

авторської образної картини світу і типових рис ідеостилю не повною мірою 

виявляється за допомогою фреймового аналізу художнього тексту. 

Застосування методики фреймового перекладознавчого аналізу іншого 

типу текста – документа – ґрунтується та гіпотезі, що основна функція 

документа – встановлення та контроль відносин між особами чи сторонами – 
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має бути збережена у перекладі, а отже будь-яка невідповідність фрейму ЦТ 

оригіналу призведе до втрати якості перекладу. 

Загальні фреймові моделі основних типів документів існують у 

свідомості перекладача як частина його дискурсивної компетенції, поряд з 

іншими регулятивами безсуб’єктного дискурсу. Оскільки функцією 

офіційно-ділового стилю є регулювання зобов’язуючих відносин між 

певними сторонами [81, с. 312], основними дискурсопороджувальними 

ознаками вважаємо тип відносин між сторонами, предмет взаємодії, 

характеристики сторін, їхні права та обов’язки (зобов’язання), а також 

механізми забезпечення їх дотримання. Схематично фреймову структуру і 

дискурсивну реалізацію одного з найпоширеніших типів документа – 

договору – можна змоделювати, як показано на рис. 2.3: 
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Акт перекладу об’єднує декілька взаємопов’язаних когнітивно-

мовленнєвих процесів: ймовірнісне транспонування реального текстового 

документу на когнітивний рівень у вигляді фрейму, для активації якого, 

зазвичай, достатньо лише назви документу. Фрейм як когнітивна структура 

дає «вихід» на текстові структури як мови оригіналу, так і мови перекладу, і 

дії перекладача полягають в переході, через когнітивний рівень, від 

стандартизованих мовних структур оригіналу до стандартизованих структур 

мови перекладу, які експлікують ті самі елементи фрейму. Проаналізуємо дії 

перекладачів договорів, що належать до різних підстилів офіційно-ділового 

стилю [81; 82; 167] – комерційного і дипломатичного (міжнародного) на 

матеріалі прототипових зразків документів, пропонованих на англійській та 

українській мовах Українським Науково-Технологічним Центром, а також 

тексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Проілюструємо фреймову структуру договору про конфіденційність 

(підстиль комерційного документу) на прикладі зразків договорів, 

пропонованих на англійській та українській мовах Українським науково-

технологічним центром [Sample Agreements For Protecting the Intellectual 

Property Of Scientific Organizations Translated into Ukrainian and Russian 

Ukrainian Version] (Див. Додаток Б.2).  

Методика фреймового моделювання текстового концепту дозволяє 

відстежити тип і характер відносин сторін, виявити подібності або 

розбіжності між оригіналом і перекладом. Порівняння англійського й 

українського тексту договору свідчить про ідентичність їх фреймової 

структури, ізоморфність основних когнітивних ознак. Це дозволяє 

стверджувати, що глобальною стратегією перекладу є стратегія змісту. При 

цьому текст перекладу виконаний з дотриманням норм української мови, 

зокрема, офіційно-ділового стилю (за винятком окремих відхилень від 

державних і галузевих стандартів перекладу, наприклад, відтворення адреси 

сторони без транслітерації). Терміни та кліше офіційно-ділового стилю 

відтворено відповідними україномовними аналогами (hereinafter referred to 
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as – надалі; W I T N E S S E T H – П Р Е А М Б У Л А; WHEREAS – 

ОСКІЛЬКИ), за необхідності вживається експлікація (as provided herein - як 

передбачається цим Договором). Це означає, що супутньою 

(підпорядкованою стратегії змісту) виступає стратегія одомашнення, яка 

реалізується також на локальному рівні. Відповідними тактиками є підбір 

засобів мови перекладу, відповідних за смислом і стильовими 

характеристиками, що реалізовано прийомами вживання термінологічних 

еквівалентів і кліше, підбору аналогів та експлікації. В цілому переклад 

договору є смисловим, виконаним з орієнтацією на когнітивні та мовні 

структури української мови.  

Фреймова структура міжнародно-правового документу може бути 

проілюстрована на прикладі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Див. 

Додаток Б.3).   

У перекладі тексту міжнародного документа також виявляється 

спільність фреймової структури, яка фіксує правовідносини між сторонами, 

проте на мовному рівні простежується явна тенденція до вживання 

словосполучень, невластивих україномовному дискурсу, які іноді порушують 

граматичні та стилістичні норми, і розуміння яких вимагає додаткових 

когнітивних зусиль: «розширити відносини в амбітний та інновативний 

спосіб», «залучатися до ефективної багатосторонності та мирного 

вирішення спорів», «ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних 

привілейованих зв’язках» тощо. Їх появу в цільовому тексті пояснюємо 

реалізацією перекладачем стратегії очуження з метою залучення нових 

концептів до україномовного міжнародного правового дискурсу. Внаслідок 

цього обирається тактика буквального відтворення змісту і прийом 

калькування. 

Порівняння оригіналів і перекладів двох типів документів дозволяє 

виявити як спільне для перекладу цього типу текстів, так і специфічне для 

кожного підтипу. Спільною є семантична ізоморфність оригіналу й 

перекладу обох текстів, що свідчить про незмінність базових когнітивних 
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структур, які лежать в їх основі. Текстові структури, які експлікують верхні 

рівні фрейму, характеризуються високим рівнем передбачуваності (низькою 

ентропією), і їх переклад здебільшого не вимагає стратегічного вибору 

перекладача, а здійснюється шляхом використання стандартизованих 

структур цільової мови, наприклад:  

NOW THEREFORE, to effect the foregoing, Contractor and the 

Subcontractor in consideration of the mutual covenants hereinafter contained, 

agree as follows: <…> – ВРАХОВУЮЧИ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ, для здійснення 

вищезазначеного та з огляду на взаємні домовленості, що містяться в цій 

Угоді, Підрядник та Субпідрядник домовились про наступне: <…> [Sample 

Agreements For Protecting the Intellectual Property Of Scientific Organizations 

Translated into Ukrainian and Russian Ukrainian Version – 147 р. Режим 

доступу: http://www.stcu.int.].  

Незважаючи на високий рівень стереотипізації офіційно-ділового 

стилю в англійській та українській мовах, часто існує варіативність мовних 

структур, які відповідають одній когнітивній структурі, наприклад: including 

without limitation / including but not limited to – в тому числі, без обмеження / 

включаючи, але не обмежуючись. Вважаємо, що вибір конкретного 

відповідника у цьому випадку не є стратегічним, і здійснюється суб’єктивно, 

або з огляду на формальні ознаки. 

Заповнення слотів (варіативна інформація) на мовному рівні 

представлене здебільшого прецизійною лексикою, яка вимагає точних 

відповідників, але порівнюючи тексти комерційної і міжнародної 

дипломатичної угоди, можна відзначити, що в перекладі комерційного 

документу перевагу віддають традиційним україномовним відповідникам, 

пояснювальним зворотам тощо, в той час як в перекладі міжнародного 

документу вживаються буквальні кальки з мови оригіналу, структури, які 

порушують правила семантичної або граматичної сполучуваності в 

українській мові. Порівняємо приклади: 

http://www.stcu.int/


 153 

WHEREAS, Contractor intends to submit a proposal as prime contractor to 

the Government in response to Joint Program Solicitation No. SOL94-27 

concerning a program entitled “Technology Reinvestment Project – Technology 

Deployment” (hereinafter referred to as “the Program”) <…> – ОСКІЛЬКИ, 

Підрядник має намір подати пропозицію в якості основного підрядника до 

Уряду у відповідь на Оголошення Конкурсу на Участь у Спільній Програмі № 

SOL94-27 стосовно програми під назвою "Проект Реінвестування в 

Технологію – Введення Технології в Дію" (надалі іменується як "Програма") 

<…> [Sample Agreements For Protecting the Intellectual Property Of Scientific 

Organizations Translated into Ukrainian and Russian Ukrainian Version – 147 р. 

Режим доступу: http://www.stcu.int.]. 

COMMITTED to a close and lasting relationship that is based on common 

values, that is respect for democratic principles, rule of law, good governance, 

human rights and fundamental freedoms, including the rights of persons belonging 

to national minorities, non-discrimination of persons belonging to minorities and 

respect for diversity, human dignity and commitment to the principles of a free 

market economy, which would facilitate the participation of Ukraine in European 

policies; <…> – БУДУЧИ ВІДДАНИМИ тісним і тривалим відносинам, які 

ґрунтуються на спільних цінностях, зокрема на повазі до демократичних 

принципів, верховенства права, належного врядування, прав людини і 

основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до 

національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі 

до різноманітності, людської гідності та відданості принципам вільної 

ринкової економіки, які сприятимуть участі України в Європейських 

політиках; <…> [519]. 

Виявлені розбіжності у перекладацьких підходах вважаємо проявами 

принципів, що регулюють дискурсопороджувальну діяльність перекладача у 

сфері взаємодії різних суб’єктів офіційно-ділового дискурсу: в комерційній 

сфері діє принцип наслідування і затвердження дискурсивної норми мови 

перекладу, що відображається в стратегічному одомашнюванні перекладного 

http://www.stcu.int/
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тексту. У сфері міжнародної взаємодії простежується принцип 

інноваційності, привнесення в цільову мовну культуру дискурсивної традиції 

мови оригіналу, і стратегічного очужування перекладу. Крім відповідників у 

вищенаведеному прикладі, тенденцію до привнесення елементів іншого 

дискурсу як ознаку залучення нових концептів простежуємо в таких 

прикладах перекладу міжнародних термінів: sustainable development – сталий 

розвиток; effective multilateralism – ефективна багатосторонність. Іноді 

перевага надається буквальному калькуванню з мови оригіналу, незважаючи 

на наявність питомого виразу з тим же значенням у мові перекладу: global 

and regional challenges – глобальні й регіональні виклики (замість 

«проблеми») exchange of best practices – обмін найкращими практиками 

(замість «обмін досвідом»). Вибір транслітерованих або транскрибованих 

буквальних відповідників, на противагу наявним у мові перекладу 

варіативним відповідникам, які точніше відтворили б контекстний зміст 

інтернаціоналізму, також вважаємо проявами очуження з метою наближення 

перекладу до дискурсивної норми оригіналу: 

ACKNOWLEDGING that the political association and economic integration 

of Ukraine with the European Union will depend on progress in the 

implementation of the current Agreement as well as Ukraine’s track record in 

ensuring respect for common values, and progress in convergence with the EU in 

political, economic and legal areas; <…> – ВИЗНАЮЧИ, що політична 

асоціація та економічна інтеграція України з Європейським Союзом 

залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а також від досягнень 

України в забезпеченні поваги до спільних цінностей і прогресу в наближенні 

з ЄС у політичній, економічній та правовій сферах; <…> [519]. (Пор.: 

progress – 1) прогрес, розвиток, рух уперед; 2) успіхи, досягнення; 3) 

просування; 4) хід, перебіг; розвиток [542]. 

Когнітивні процеси, які лежать в основі перекладу тексту документу, 

полягають у відтворенні засобами цільової мови фрейму вихідного тексту, 

експлікованого мовою оригіналу. Дискурсивна актуалізація цього фрейму 
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може розгортатися в орієнтації на дискурсивну традицію лінгвокультури 

оригіналу чи перекладу. Дискурсопороджувальна діяльність перекладача 

полягає у розвитку цільового дискурсу відповідної інституційної сфери 

шляхом консолідації наявних норм безсуб’єктного дискурсу, або ж шляхом 

їх «розхитування» за рахунок залучення елементів дискурсу оригіналу. 

Незважаючи на виявлену загальну спрямованість перекладу офіційно-

ділового тексту на максимально повне і точне відтворення засобами цільової 

мови фрейму вихідного тексту (стратегія змісту), в різних сферах діяльності 

дискурсивна творчість перекладача керується різними принципами: переклад 

комерційного договору орієнтований на традицію ділового мовлення, яка 

сформувалася в українській лінгвокультурі; відповідно, основною 

допоміжною (інструментальною) стратегією такого перекладу є 

одомашнення як наближення до норм цільового дискурсу. Переклад 

міжнародного документу на українську мову має задовольняти меті творення 

нової когнітивної реальності, для якої ще може не бути відповідників в 

україномовній картині світу. Відповідною інструментальною стратегією в 

цьому випадку є очуження, тобто привнесення концептів і норми дискурсу 

цільової мови в переклад.  

У реальних перекладах не виявляється викривлень вихідного фрейму, 

оскільки його достовірне відтворення в перекладі є необхідною підставою 

автентичності текстів документу; проте переклади, які науковці-філологи 

наводять як приклади (тобто тексти, які не мають реальної юридичної сили), 

дають нам можливість спостерігати викривлення фрейму вихідного тексту в 

перекладі та його наслідки. Так, в колективній монографії «Антологія 

концептів» [37] І.В. Палашевська наводить такий приклад:  

«Фраза "I give you this orange" ("я даю тебе этот 

апельсин") юридически может быть оформлена следующим образом: "I 

hereby give, grant and convey to you all my interest, right, title and claim of and in 

this orange, together with all its rind, skin, juice and pulp, and all right and 

advantage therein with full power to bite, cut, suck, or otherwise eat or consume 
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the said orange, or give away or dispose of to any third party the said orange, with 

or without its rind, skin, juice and pulp, subject to any amendments subsequently 

introduced or drawn up to this agreement" (Настоящим я даю, дарю и передаю 

вам в соответствии с моими интересами, правом, статусом и требованием 

этот апельсин вместе с кожурой, цедрой, соком и мякотью и со всеми 

правами на кусание, резание, сосание или иное употребление указанного 

апельсина, или избавление от него, или передачи указанного апельсина в 

распоряжение третьей стороне, с кожурой, цедрой, соком и мякотью или 

без кожуры, цедры, сока и мякоти, в соответствии со всеми поправками, 

прилагаемыми впоследствии к настоящему соглашению)» [243, с. 103–104]. 

Запропонований переклад містить помилки як когнітивного, так і 

мовного рівня. Помилки у відтворенні фреймової структури полягають у 

невірному відображенні «відносин, передбачених договором»: так, «all my 

interest, right, title and claim of and in this orange» означає зовсім інше, ніж «в 

соответствии с моими интересами, правом, статусом и требованием»: в 

англійському тексті відсутня інформація про «відповідність інтересам» 

дарителя, натомість, йдеться про відступ усіх майнових і немайнових прав та 

інтересів і прав вимоги. В іншому випадку неправильне тлумачення 

багатозначного слова як юридичного терміну: «dispose of smth to smb» 

означає «розпорядитися чимось на чиюсь користь», а не «позбавитись». 

Неправильно відображено відносини між положеннями угоди, яке передає 

англійське слово «subject to»: воно передбачає можливість внесення 

поправок, а також те, що вони будуть мати переважну силу; російське «в 

соответствии» дещо відрізняється за смислом. Що ж до мовних помилок, 

неправильним є сполучення «поправками, прилагаемыми … к … 

соглашению», адже поправки не «прилагают» («додають»), а вносять. Через 

викривлення фреймових структур російськомовний текст відрізняється за 

смислом від англійського і не задовольняє нормативним вимогам до 

перекладу [518].  



 157 

Методика фреймового моделювання текстового концепту дозволяє 

простежити відповідність реляційних когнітивних структур оригіналу й 

перекладу, а також виявити когнітивну основу підбору мовного матеріалу в 

разі відсутності повних і точних відповідників. Фреймова модель концепту 

якнайповніше відповідає меті когнітивного аналізу перекладу тексту 

офіційно-ділового стилю, оскільки виявлення будь-яких невідповідностей 

між фреймовими структурами вихідного і цільового тексту дозволяє судити 

про невідповідність перекладу оригіналу. Фреймове моделювання концепту 

художнього тексту в перекладознавчих цілях виявляє обмеженість цієї 

методики моделювання у виявлення невідповідностей образної та ціннісної 

складової авторської картини світу та особливостей авторського ідеостилю. 

 

Висновки до Розділу 2. 

 

Методологічною основою дослідження стратегії перекладу як 

регулятива перекладацької діяльності є системний когнітивно-

комунікативний підхід, що сформувався на основі методологічних принципів 

антропоцентризму, функціоналізму, експансіонізму та експланаторності і 

передбачає соціально-психологічну, діяльнісну й антропоцентричну 

інтерпретацію дискурсивних явищ. Підхід до перекладу як дискурсу означає 

його дослідження в когнітивному й комунікативному аспектах, оскільки 

дискурс являє собою єдність когнітивного плану та комунікативної 

реалізації. 

Антропоцентризм як методологічний принцип дослідження перекладу 

реалізується в усвідомленні когнітивної сутності перекладацького процесу, 

розумінні ролі свідомості перекладача у ньому, увазі до когнітивних 

процесів, які лежать в основі діяльності перекладача. Функціоналізм у 

дослідженнях перекладу спрямований на з’ясування природи перекладу як 

діяльності, пояснення його механізмів, виявлення чинників, що впливають на 

хід і результат такої діяльності. В цьому сенсі принцип функціоналізму 

безпосередньо пов'язаний з принципом експланаторності. Експансіонізм 
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означає залучення здобутків та методик інших галузей знання, насамперед, 

мовознавства і теорії інформації. 

Підхід до перекладу як до діяльності мовної особистості дозволяє 

розглядати у взаємозв’язку рівні, що утворюють когнітивно-мотиваційну 

сферу – концептуальний, тобто рівень репрезентації знань (картини світу), і 

прагматично-мотиваційний рівень, рівень регулятивів, що керує 

комунікативною поведінкою взагалі та діяльністю перекладача зокрема. Від 

мети і стратегії перекладача залежить, які фрагменти картини світу, 

концепти, фрейми та когнітивні сценарії будуть актуалізовані в перекладі 

певного тексту.  

Системний підхід до вивчення перекладацької діяльності визначається 

уявленням про системність мовленнєвої діяльності як такої, її ієрархічну 

організацію. Цілісність системи перекладацької діяльності забезпечується 

наявністю єдиної глобальної стратегії, яка співвідноситься зі змістом тексту в 

цілому (інтергативно-текстовим мегаконцептом), а її структурність – 

застосуванням локальних стратегій, спрямованих на відтворення конкретних 

фрагментів тексту. Стратегії і тактики перекладу розрізняються за 

характером об’єктів, на які вони спрямовані: у той час як локальна стратегія 

співвідноситься з відтворенням концептуального змісту фрагменту тексту, 

тактика визначає, які саме смислові, формальні або функціональні 

характеристики мовних одиниць оригіналу підлягають відтворенню в 

перекладі. Ієрархічність системи перекладацької діяльності проявляється у 

вертикальній підпорядкованості її регулятивів: глобальна стратегія, 

визначена на підставі принципів перекладу, в свою чергу визначає вибір 

локальної стратегії, яка обумовлює вибір тактики, а тактика – прийому або 

методу перекладу. 

Реалізація стратегії перекладу підпорядкована системним 

закономірностям і визначається комплексом об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, з яких провідною є ентропія як міра невизначеності інформації, яка 

свідчить про наявність проблеми перекладу і впливає на прийняття 
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перекладацьких рішень, зокрема, на визначення стратегії. Застосування 

інформаційного аналізу і визначення ентропії тексту дозволяє простежити 

залежність реалізації глобальної стратегії перекладу від об’єктивних 

інформаційних властивостей тексту, можливості її реалізації через локальні 

стратегії, здійснення перекладацького вибору; для цілей практичного аналізу 

стратегій необхідне визначення фрагментів вихідного тексту з високою 

ентропією, які мають потенціал різної інтерпретації і різного відтворення в 

перекладі, їх виокремлення і визначення проблем перекладу є першим 

етапом аналізу прийняття перекладацьких рішень.  

Задля вивчення стратегії як ідеального об’єкта дослідження, який 

недоступний безпосередньому спостереженню, розроблено методики 

польового та фреймового моделювання текстового концепту в перекладі, які 

дозволяють відстежити зміни концептуальних структур внаслідок 

застосування перекладацької стратегії. Методика польового моделювання 

текстового концепту дозволяє виявити, яких зрушень зазнає концепт 

вихідного тексту в ході перекладу, які шари концепту зазнають 

найістотніших змін, які розбіжності мовних картин світу зумовлюють 

необхідність змін. Трансформація ментального образу (концепту) вихідного 

тексту в перекладі є результатом вибору перекладачем глобальної стратегії 

перекладу, а отже застосування концептуального аналізу в перекладі 

дозволяє ретроспективно відстежити процеси вибору стратегій і прийняття 

перекладацьких рішень. Методика фреймового моделювання текстового 

концепту дозволяє простежити відповідність реляційних когнітивних 

структур оригіналу й перекладу, а також виявити когнітивну основу підбору 

мовного матеріалу в разі відсутності повних і точних відповідників. 

Розроблені методики і процедури аналізу використовувалися у дослідженні в 

комплексі із загальнонауковими, філологічними, зокрема й лінгвістичними 

методами і процедурами згідно описаного вище алгоритму дослідження. 

Основні положення цього розділу викладено в таких публікаціях 

автора: [8; 9; 11; 12; 13; 22; 25; 26]. 



 160 

РОЗДІЛ 3. 

ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ  

СТРАТЕГІЇ В ЛОКАЛЬНІ 

 

3.1. Інформаційна неоднорідність тексту і формування локальної 

стратегії перекладу. 

 

Реалізація стратегії в діяльнісній моделі підпорядкована системним 

закономірностям і визначається комплексом об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, з яких основної уваги в обраному нами ракурсі дослідження 

потребують об’єктивні чинники, що визначають можливість прояву 

стратегічного підходу перекладача, коли сам характер вихідного тексту або ж 

потенціал ресурсів цільової мови для передачі особливостей цього тексту 

становить проблему для перекладача. Властивості тексту, які визначають 

потенціал його інтерпретації й перекладу, відображені поняттями ентропії 

мови і тексту, які сформувалися із поняття ентропії, що виникло в 

термодинаміці, і останнім часом привертає увагу дослідників перекладу [268; 

455]. 

 

3.1.1. Ентропія тексту як основа множинності інтерпретацій і 

перекладів. 

Разом із більшим усвідомленням ролі перекладача у створенні 

цільового тексту формується погляд на переклад як процес постійного 

прийняття рішень – вибору однієї з можливих альтернатив [438]. На рішення 

перекладача впливає наявність «широкої семантичної сегментації», тобто 

засобів вираження того ж смислу в цільовій мові, важливість певних 

елементів тексту оригіналу й попередні рішення перекладача [там само, 

с. 149–152], тип і різновид тексту («text variety») [476], а також індивідуальні 

уподобання («preferences») перекладача [438, с. 156]. 
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Першим етапом і важливою умовою прийняття рішень у перекладі є 

належна інтерпретація вихідного тексту. Проте саме розуміння терміна 

«інтерпретація» є неоднозначним. В інтерпретативній теорії перекладу 

М. Ледерер і Д. Селескович [495] проводять різницю між сприйняттям 

перекладачем мовного значення й позамовного смислу. Згідно концепції цих 

авторів, сприйняття смислу через мовні значення само по собі вимагає 

когнітивних зусиль; без наявності необхідного кола спільних знань смисл 

може взагалі не виникнути. Можливість неоднозначної інтерпретації виникає 

у тих ситуаціях, коли перекладачеві доступне лише поверхневе (вербальне) 

значення тексту, і перекладач не має у своєму розпорядженні когнітивних 

структур і додаткової інформації, необхідних для розуміння смислу [482, 

с. 112–113]. Розробники «інтерпретативного підходу» зосереджували свою 

увагу на перекладі нехудожніх, «прагматичних» текстів, автори яких, як 

вважається, прагнуть до однозначності; щодо художнього тексту, 

множинність інтерпретацій є його природною властивістю [192, с. 35].  

Коментуючи інтерпретативну теорію, В.Н. Комісаров зазначає, що одне 

й те саме висловлювання може мати різний смисл залежно від контексту й 

ситуації, в яких його використовують, і, відповідно, вимагати різного 

перекладу, тим самим констатуючи відносну незалежність смислу 

висловлення від мовних одиниць, з яких воно складається. Проте він також 

звертає увагу на вмотивованість перекладацької інтерпретації як 

індивідуально-психологічного процесу мовним змістом, інформацією, 

спільною для усього мовного колективу, виведення смислу висловлення із 

його мовного змісту [155, с. 42]. В інтерактивній теорії мовної комунікації 

смисл тексту вважається результатом взаємодії автора і адресата [377; 392; 

Clark, Wilkes-Gibbs 1986], і тому множинність інтерпретацій вважається 

логічним результатом розбіжностей в знаннях, переконаннях, умовах 

спілкування тощо, звідки випливає і можливість різних перекладів. 
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3.1.1.1. Множинність інтерпретацій оригіналу як наслідок 

інформаційної ентропії тексту.  

Явище множинності перекладів відзначалося ще критиками перекладу, 

класиками теоретичного перекладознавства і воно до сьогодні привертає 

увагу науковців. Серед праць, які вперше порушують проблему можливості 

існування множинних перекладів – твори Х. Ортеґа-і-Ґассета [471], 

К. Чуковського, А. Федорова [340], Г. Кочура [166], М. Новикової [239]. 

Множинність перекладу може виступати об’єктом спеціалізованих 

досліджень [184; 197; 268; 324; 325], а може давати матеріал для дослідження 

перекладацьких підходів до вирішення певних проблем перекладу [229; 231; 

241]. Ю.Д. Лєвін визначає множинність перекладу як «можливість існування 

у певній національній літературі кількох перекладів одного іншомовного 

літературного твору, який в оригіналі зазвичай має одне текстове втілення» 

[184, с. 213]. Р.Р. Чайковський вважає, що літературний твір потенційно 

політекстуальний, але індекс політекстуальності варіює залежно від різних 

чинників, зокрема, як від об’єктивних властивостей оригіналу, так і від 

суб’єктивних чинників [324; 326; 327]. До чинників, які визначають 

потенціал множинних інтерпретацій, В.А. Разумовська зараховує 

інформаційну навантаженість тексту, використовуючи загальнонаукове 

поняття ентропії [269, с. 210].  

Характерно, що множинність як поняття перекладознавства 

розглядається майже винятково в теорії художнього перекладу: «переклад 

текстів інформаційного типу, який виконується переважно з метою 

отримання предметної інформації, не вимагає кількох варіантів перекладу на 

одну мову, за умови якісного виконання першого перекладу. Художній текст, 

який містить інформацію естетичного плану, від початку є неоднозначним і 

припускає існування багатьох варіантів його розуміння й інтерпретації як на 

етапі сприйняття й декодування оригінального художнього тексту в межах 

рідної культури, так і у разі перекодування тексту засобами інших мов і 

культур» [там само, с. 209]. 
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Джерелом множинності перекладів виступають дві групи чинників: (1) 

множинність інтерпретацій оригіналу, (2) можливість різної репрезентації 

смислу вихідного тексту засобами мови перекладу/культури перекладу. А, 

отже, можливість вибору варіантів інтерпретації і варіантів втілення 

ідеальних структур засобами цільової мови відкриває потенціал визначення і 

реалізації стратегій перекладу, а також тактик і прийомів в межах дії кожної 

стратегії. Процедура ідентифікації і вибору варіанту під час інтерпретації 

залежить від інформаційної місткості і гнучкості вихідної мови, а також 

ймовірності варіантів вибору; так само ймовірнісні характеристики варіантів 

вибору впливають на ознаки тексту, що створюється цільовою мовою.  

Визначення інформаційної ентропії тексту як суми його смислової 

місткості й гнучкості мови необхідне для виявлення інтерпретаційного 

потенціалу і проблем перекладу. Висока ентропія відповідного відрізку 

тексту сигналізує про потенційну множинність перекладацьких рішень, а, 

отже, необхідність визначення локальної стратегії.  

 

3.1.1.2. Ентропія тексту як передумова реалізації глобальної 

стратегії перекладу через локальні.  

Діяльність перекладача, з одного боку, об’єктивно детермінована 

характеристиками тексту оригіналу, можливостями мови перекладу й 

відомими закономірностями і принципами перекладу, а з іншого боку – це 

творча діяльність, зумовлена суб’єктивними якостями та позицією 

перекладача, і різні перекладачі в конкретних умовах спілкування можуть 

розв’язати одну й ту саму проблему по-різному.  

Першочерговим чинником, який визначає наявність проблеми 

перекладу й необхідність прийняття перекладацьких рішень, вважаємо 

інформаційну ентропію. Наявність ентропії вихідного тексту і мови 

перекладу створює можливості різного трактування й різної мовної реалізації 

смислу тексту в перекладі, тобто відкриває можливість активної участі 

перекладача у створенні комунікативно-актуального смислу цільового 
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тексту. Тому вважаємо за доцільне проаналізувати інформаційну ентропію як 

один із важливих об’єктивних чинників, що впливають на вибір стратегії 

перекладу. Ентропію вихідного тексту розуміємо як міру його інформаційної 

невизначеності (місткості), що складається з кількості інформації на 

одиницю повідомлення й кількості можливих варіантів 

вираження/інтерпретації того самого смислу.  

Одне із перших спеціалізованих досліджень, присвячених практичному 

визначенню ентропії конкретного художнього твору – дослідження 

індійського філолога Нарашимха Рамайя «Лінгвістична ентропія «Отелло» 

В. Шекспіра» (Linguistic Entropy in Othello of Shakespeare) є спробою 

привнесення понять і моделей методів пізнання фізико-математичних наук, 

класичної і східної філософії до лінгвістично-літературознавчого аналізу 

тексту. Розглядаючи ентропію як міру невпорядкованості системи [455 с. 10], 

автор стверджує, що мовленнєва ентропія породжується «первинним 

діалектом», регіональним діалектом, розмовним мовленням, і, в останню 

чергу, літературною мовою, причому мовні структури представлені на рівні 

фонології, граматики і синтаксису. До мовних явищ, пов’язаних з поняттям 

ентропії, автор відносить сленг (розмовні вирази), ідіоми, незвичайні фрази, 

речення з переривчастою структурою і навіть відсутність речень [там само, 

с. 2–3]. Значна увага приділяється фонетичним засобам, таким як алітерація, 

асонанс, рима, ономатопея; дослідник відзначає, що у поетичному творі 

фонологія стає фразеологією [там само, с. 23]. Автор також уводить поняття 

психолінгвістичної і соціолінгвістичної ентропії, які ускладнюють 

декодування п’єси читачами [там само, с. 27–60].  

Встановлення номенклатури явищ, які породжують інформаційну 

ентропію тексту оригіналу, є спробою ідентифікації проблем перекладу, які 

допускають неоднозначне розв’язання, залежно від позиції перекладача. 

Загалом, до мовних засобів, які характеризуються найвищим потенціалом 

створення ентропії тексту, належать стилістичні засоби різних рівнів, яким 

властива багатозначність і непередбачуваність, а також використання 
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стилістично різнорідних елементів, культурно-специфічних і соціально-

маркованих одиниць тощо. 

Дослідження різних систем художньої творчості доводять неоднаковий 

рівень ентропії та інформації у класичному художньому творі й творі 

авангардизму: від початку орієнтовані на непередбачуваність поєднання 

елементів, тексти творів авангардизму характеризуються найвищим рівнем 

ентропії, оскільки іноді навіть сполучення фонем у них не регулюється 

жодними законами мови, на вищих же рівнях спостерігається порушення 

лексичної або граматичної сполучуваності [323]. Проте, їм водночас властива 

й найвища передбачуваність, оскільки кожний наступний елемент є 

передбачувано асемантичним, алогічним, так само, як і попередній, що стає 

ознакою надмірності повідомлення [там само]. 

До перекладу поняття ентропії застосовне як до етапу інтерпретації 

(ентропія вихідного тексту), так і до етапу відтворення (ентропія цільової 

мови). Так, здатність мови перекладу передавати той самий смисл не 

більшим обсягом знаків має значення не лише для поезії, а й для дублювання 

й субтитрування фільмів, що накладають жорсткі часові обмеження, а 

неможливість підібрати відповідник, еквівалентний за смислом або 

експресивністю, який мав би подібний текстовий обсяг, ритмомелодику, 

звукове оформлення тощо може призвести до втрат інформації в перекладі. 

Щоб урахувати сумарний потенціал інтерпретації та перевираження смислу 

тексту доречно обґрунтувати поняття перекладної ентропії і визначити її 

складові. 

 

3.1.2. Поняття і складові перекладної ентропії тексту. 

3.1.2.1. Визначення інформаційної ентропії тексту оригіналу.  

Оскільки основним чинником вибору стратегії перекладу 

перекладознавці вважають тип тексту [154; 158; 476; 477], спробуємо оцінити 

рівень ентропії у різних типах тексту, які стають об’єктом перекладу: тексті 

документа (Текст 1) (Додаток В.1), який, за нашою гіпотезою, має бути 
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найпередбачуванішим, оскільки орієнтований на відповідність жорстким 

стандартам оформлення; тексту газетного повідомлення (Текст 2) 

(Додаток В.2) та авторської публіцистики (Текст 3 – Вступ Е. Берджеса до 

британського видання «А Clockwork Orange» 1986 р.) (Додаток В.3) і 

художнього твору того самого автора (Текст 4 – уривок з І частини «А 

Clockwork Orange») (Додаток В.4). У кожному випадку обрано відносно 

завершений фрагмент з абсолютного початку тексту. 

Використовуючи формулу, запропоновану Ю. Лотманом [192, с. 40], 

пропонуємо оцінювати ентропію тексту через кількісний підрахунок 

інформаційно-навантажених мовних одиниць на загальну кількість слів у 

тексті (h1) і кількість варіантів вираження смислу у тому самому фрагменті 

тексту (h2). Розуміючи ентропію як міру невизначеності системи, що 

характеризується можливістю вибору в якості наступного елементу одного з 

ряду варіантів, а інформацію – як зняття невизначеності в системі через 

реалізований вибір варіанта [323], h1 визначатимемо як кількість слів, які не 

є автоматично передбачуваними в даному тексті згідно його загальної 

структури або попередньої послідовності знаків тексту (у тій же позиції міг 

би бути інший за смислом елемент). Гнучкість тексту h2 визначатимемо за 

кількістю можливих варіантів вираження того ж змісту кожного елементу 

тексту (синонімів, термінологічних дублетів, парафраз, неметафоричних 

семантичних еквівалентів, еквівалентних граматичних структур тощо): 

відсутність варіантів прийматимемо за «0», за наявності варіантів 

враховуватимемо кількість можливих варіантів, крім реалізованого. Для 

отримання відносних кількісних даних, результат розділимо на загальну 

кількість слів у тексті. Приклади аналізованих текстів і результати 

кількісного аналізу подано в Додатку В. 

Текст документа (Додаток В.1) високопередбачуваний, оскільки 

орієнтується на певну стандартну структуру. Його ентропія складає 0,162. 

Елементи, які є варіативними для угод певного типу, представлені у 

визначених розділах документу, так що інформаційно-релевантним іноді є 
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одне слово у реченні або навіть наявність/відсутність заперечної частки, 

наприклад, у фразі: The Manufacturer grants the Distributor the exclusive right 

варіантом може бути лише non-exclusive. Кількість слів, смисл яких може 

бути виражений іншими засобами без порушення стильових норм, 

мінімальна. 

Слід також звернути увагу на наявність у найближчому контексті 

тавтологічних елементів, які не несуть нової інформації, хоча й мають інше 

словесне оформлення: costs and expenses; to make contracts on behalf of, or in 

any way to bind. Такі тавтологічні фрази й кліше є досить властивими для 

дискурсу документу взагалі: on terms and conditions; represents and confirms 

(warrants). Абсолютна передбачуваність клішованих фраз і високий рівень 

передбачуваності через стандартизацію структури і мовних засобів взагалі 

мінімізують ентропію тексту документу, забезпечуючи мінімальну 

можливість його різного тлумачення.  

Текст газетного повідомлення (Додаток В.2), обрано, оскільки він 

пов'язаний з літературною тематикою, подібно до наступного. Згідно даних 

аналізу, він місить істотну кількість (близько 37%) інформаційно-

навантажених слів, які не можуть бути передбачені за стилем, жанром або 

попереднім контекстом, а слова і вирази, тавтологічні за змістом, 

здебільшого являють собою контекстні заміни або перифрази (New York 

University (NYU); writers – novelists and poets) або взаємопов’язані топоніми і 

їх перифрази (River Seine – Paris – French capital). При цьому текст містить 

незначну кількість лексем, які припускають заміну (мало використовується 

потенціал гнучкості мови).  

Вважаємо, що на ентропію тексту впливають також слова або фрази, 

вжиті у переносному сенсі, які можуть актуалізувати одночасно два 

концепти. Оскільки інтерпретатор має визначити, щонайменше, переносний 

характер слововживання в авторському коді, а також обрати актуальний 

переносний смисл, при підрахунку ентропії як міри інформаційної 

невизначеності додаватимемо 1 за кожне переносне слововживання, 
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позначивши таку додаткову смислову місткість тексту (за визначенням 

Ю. Лотмана «ентропію різноманітності особливого поетичного змісту» [192, 

с. 40]) як h3. Визначений таки чином рівень ентропії цього тексту становить 

0,414.  

Отримані данні вказують на те, що англомовній пресі не властиві 

характеристики, виявлені дослідниками ентропії мовлення на матеріалі 

російських газет: високий рівень передбачуваності, «штампований» характер 

фразеології [222; 310, с. 47]. Навпаки, проаналізований текст виявляє значний 

рівень ентропії переважно за рахунок загальної смислової ємкості («здатності 

мови у тексті певної довжини передати певну смислову інформацію» [192, 

с. 38]). Текст статті з «Бі-Бі-Сі Ньюз» характеризується тенденцією до 

точності й однозначності плану виразу, проте образні звороти дають 

можливість журналісту виявити власне бачення і «пожвавити» повідомлення. 

У публіцистичному тексті передмови Е Берджеса до американського 

видання «А Clockwork Orange» 1986 р. (Додаток В.3), крім слів, які 

припускають вираження різними засобами, створюючи складову ентропії h2, 

наявні також лексеми, що не існують у словниковому фонді мови, хоча й 

створені з наявних у ній елементів: symbology; arithmology (останнє з цих слів 

не фіксується словниками, хоча зустрічається в англомовному дискурсі з 

поясненням «numerology»/«number symbolism»). Такі авторські неологізми є 

абсолютно непередбачуваними і створюють додаткову ентропію, 

ускладнюючи читацьке сприйняття (що можна розглядати як 

психолінгвістичну ентропію, за визначенням Нарашимха Рамайя [455 с. 27]). 

Інформаційну цінність таких новотворів пропонуємо оцінювати за кількістю 

елементів в їх структурі, поєднання яких непередбачуване, додаючи ці 

показники до загального показника додаткової смислової місткості тексту.  

Один із зазначених новотворів дублюється поясненням, яке є 

інформаційно тавтологічним, але полегшує сприйняття. Інший випадок 

повного повтору слова image не несе нової когнітивної інформації, оскільки 

може бути вилучений без смислових втрат (a novelist begins with an image of 
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length expressed in the number of sections), проте може розглядатися як засіб 

емфази [94] і в такому сенсі несе певну додаткову інформацію. Отже, 

ентропія цього тексту становить 0,310. 

У художньому тексті – уривку з роману Е Берджеса «A Clockwork 

Orange» (Додаток В.4) (обрано текст, створений тим самим автором, але 

іншого стилю) найяскравішою характеристикою є авторські оказіональні 

новотвори, які не створені з елементів мови оповіді, а «закодовані» в іншому 

коді, про який читачеві не повідомляється. Вибором інтерпретатора у цьому 

разі може бути (1) сприйняття таких новотворів як неосмислених, які є 

довільним нагромадженням букв/звуків (подібно до «псевдослів» у поезії 

авангардистів), і пошук символізму звуків/графічних знаків, або (2) пошук 

особливого авторського коду, який дозволив би встановити певні смислові 

зв’язки принаймні у межах цього тексту. Докладніше про взаємодію кодів 

автора й інтерпретатора пише Ю.М. Лотман [192, с. 36–37]. Науковець 

розглядає такі можливі співвідношення кодів автора й інтерпретатора: 

 спільність кодів, коли новим є лише повідомлення, а тематика і 

позатекстові умови однозначно вказують єдино можливу художню мову 

тексту. Різновидом такого співвідношення вважається сприйняття сучасних 

масових штампованих текстів: в цьому випадку здійснення комунікації 

вимагає мінімальних зусиль, а кількість додаткової інформації несуттєва; 

 інтерпретатор намагається розшифрувати текст, користуючись 

іншим кодом, ніж автор. У цьому випадку можливі наступні типи відносин: 

(а) інтерпретатор нав'язує тексту свій художній код і, як наслідок, може 

створити ще одне повідомлення відомою йому мовою, (б) інтерпретатор не в 

змозі декодувати текст за відомими йому канонам і намагається відкрити / 

створити новий код для його сприйняття, проте в цьому випадку часто 

відбувається «креолізація» коду автора з кодами, що існують в арсеналі 

інтерпретатора, подібна до креолізації природних мов. [там само, с. 36–37]. 

Теорія, розроблена Ю. Лотманом щодо сприйняття художнього тексту, 

в разі вивчення перекладу може бути поширена на інші види текстів. Так, 



 170 

спільність кодів в ідеальному випадку спостерігається при перекладі 

«інформативних» текстів: очікується, що перекладачеві знайома не лише 

природна мова оригіналу, але й спеціальні коди (метамова відповідної галузі, 

науково-технічна термінологія, культурні коди і т.п.). 

Художній текст, окрім знання «мовного коду», вимагає від 

інтерпретатора розуміння також художнього коду автора. Стикаючись в 

художньому тексті з новоутвореннями, які не створені за відомими 

словотвірними моделями або з відомих складників, інтерпретатор мусить 

«підібрати ключ» до розуміння авторського коду. Вибором інтерпретатора в 

цьому випадку може бути (1) сприйняття таких новоутворень як 

неосмислених, які є довільним нагромадженням букв / звуків (подібно до 

«псевдослів» в поезії авангардистів), і, відповідно, пошук символізму звуків / 

графічних знаків, або (2) пошук особливого авторського коду, який дозволив 

би встановити певні смислові зв'язки, принаймні, в межах цього тексту. 

У першому випадку кожен звук або графічний знак може сприйматися 

як здійснення авторського вибору, тобто мати власну ентропію. Другий 

варіант інтерпретації доступний тим читачам, які, крім англійської, 

володіють також російською мовою. Проте і в цьому випадку смисл, який 

вкладає автор в оказіоналізми, далеко не завжди ґрунтується на прямому чи 

переносному смислі відповідних російських слів: так, зокрема, вживаються у 

цьому тексті слова «ptitsa», «veck», про смисл яких можна здогадатися лише 

за загальними контекстом їх неодноразового вживання; тож на початку 

кожне з таких слів розглядатимемо як повністю немотивоване і кількість 

виборів при інтерпретації визначатимемо за кількістю графем, не 

враховуючи повторів і морфем, що вказують на граматичну форму слова. 

Визначена за вищенаведеною формулою ентропія цього тексту становить 

0,625.  

Цікаво, що оказіоналізми часто зустрічаються у позиціях високої 

передбачуваності (наприклад, у складі ідіоматичного виразу), що обмежує 

можливості вибору їх тлумачення, наприклад: making up our rassoodocks what 
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to do дозволяє тлумачення за аналогією з making up our minds what to do, 

спрямовуючи думку інтерпретатора на ототожнення rassoodock ≈ mind; 

подібно: starry grey-haired ptitsa, де слово grey-haired є основою розуміння 

двох слів, що його оточують: сиве волосся має зазвичай лише стара людина. 

В інших випадках автор сам допомагає читачеві, вказуючи правильне 

тлумачення незрозумілих слів: a rooker (a hand, that is); clown's litso (face, that 

is). Тобто, створивши текст з надзвичайно високим рівнем ентропії, який 

вимагає значних зусиль для розуміння, автор пропонує також і способи 

зняття цієї ентропії. Проте подекуди на читача чекають «мовні пастки», 

засновані на каламбурі – співзвучності запозичених російськомовних основ 

англійським словам: «Бог» – Bog, «хорошо» – horrorshow, «старый» – starry, 

«продавать» – prodding. Тож, створюючи мову, «незрозумілу» читачеві, автор 

водночас спрямовує його розуміння, вдало використовуючи закономірності 

прогнозування й сприйняття інформації.  

Порівняння ентропії текстів документу, інформаційного газетного 

повідомлення, авторської публіцистики й художньої прози виявляє різний 

рівень ентропії вихідних текстів, причому найменшою ентропія (тобто 

інформаційна невизначеність, потенційна можливість різних інтерпретацій) 

виявляється у тексті документу, а найвищою – у тексті літературного твору, 

що будується на спеціально створеному мовному коді. Отримані дані 

підтверджують думку [222; 310] про розбіжність рівнів ентропії різних типів 

текстів і її високий рівень у художньому тексті [269; 455], зокрема, такому, 

який характеризується експериментаторським ставленням автора до мови 

[323].  

 

3.1.2.2. Ентропія тексту оригіналу і мови перекладу як складники 

перекладної ентропії тексту.  

Аналізуючи умови, які впливають на формування стратегії перекладу, 

різний рівень ентропії тексту слід розглядати як чинник, який вказує на міру 

невизначеності інтерпретації, можливість різних інтерпретацій того ж тексту, 
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ступінь впливу перекладача на результат перекладу. Ґрунтуючись на 

положеннях, запропонованих школою А.М. Колмогорова [222, 310], а саме: 

– ентропія мови/мовлення неоднакова для різних стилів однієї мови; 

– різні мови характеризуються різним рівнем ентропії,  

сформулюємо поняття перекладної ентропії, яка, на нашу думку, визначає 

можливості вибору перекладачем стратегії перекладу. 

Перекладна ентропія утворюється двома чинниками: по-перше, 

ентропією вихідного тексту, яка відображає міру інформаційної 

невизначеності, і, як наслідок, можливість різного тлумачення (іншими 

словами, вплив індивідуальних рішень інтерпретатора на результат 

інтерпретації змісту оригіналу); по-друге – ентропією мови перекладу, тобто 

її здатністю виражати певну інформацію у тексті певної довжини, і гнучкості 

мови, тобто її здатності передавати ту саму смислову інформацію різними 

способами.  

Дослідники ентропії в теорії інформації вважають міру невизначеності 

«сумарного досвіду» сумою невизначеності «окремих досвідів»: «Якщо 

певний досвід має n рівно ймовірних результатів, а інший досвід – m рівно 

ймовірних результат, то сумарний досвід має nm таких результатів. Якщо ми 

вводимо міру невизначеності f , то природно вимагати, щоб вона була такою, 

щоб, по-перше, невизначеність зростала із збільшенням числа можливих 

результатів, а по-друге, невизначеність сумарного досвіду дорівнювала 

просто сумі невизначеності окремих досвідів, іншими словами, міра 

невизначеності була адитивною: f(nm)=f(n)+f(m)» [162; 360, с. 70].  

Ґрунтуючись на зазначених положеннях, перекладну ентропію 

визначимо як суму ентропії вихідного тексту й ентропії мови перекладу, яка 

може виявитися при відтворенні вказаного тексту. Перша з цих складових 

реалізується на етапі аналізу – інтерпретації вихідного тексту, друга – на 

етапі синтезу – «кодування» смислу цільового тексту. 

Безумовно, різний рівень ентропії текстів означає різну кількість 

інформативних (значущих) варіантів вибору при інтерпретації тексту, яка є 
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початковим етапом перекладу. В той час, як текст документу прагне 

максимальної точності й однозначності тлумачення (як відомо, двомовні 

документи зазвичай містять прикінцеві положення, які визначають порядок 

розв’язання спорів у випадку виявлення розбіжностей у версіях різними 

мовами), публіцистичний і художній текст передбачає певну невизначеність, 

яка дозволяє читачеві «тлумачити» смисл по-своєму, створювати власну 

читацьку проекцію тексту.  

Перекладач, який також здійснює акт інтерпретації, на відміну від 

читача, відіграє роль «вторинного автора» і має створити не суб’єктивну 

власну версію, а концептуальний образ тексту, максимально наближений до 

оригіналу, який найточніше відтворює задум автора, а тому повинен не лише 

здійснити належний вибір варіанту, але й передбачити створення для читача 

подібної до оригіналу можливості вибору смислів. Вважаємо, що саме з 

різним рівнем інформаційної невизначеності тексту пов’язана стандартизація 

перекладів одних типів текстів і можливість вільних інтерпретацій і 

множинних перекладів інших.  

Проблему декодування тексту, який створений на основі особливого 

авторського коду, Ю. Лотман описує як «боротьбу» інтерпретатора з мовою 

автора, в якій інтерпретатор «може бути переможеним» [192, с. 37]. Подібна 

ідея «протистояння» тексту і когнітивних структур його 

інтерпретатора/перекладача закладена в «конфліктно-опірній моделі 

перекладу» Л.В. Коломієць [148]. Хосе Ортеґа-і-Ґассет вважає, що будь-яка 

мовленнєва діяльність є боротьбою з мовою, яка не дозволяє нам висловити 

наші думки так, як би ми того хотіли [471, с. 53].  

Ю. Лотман звертає увагу на мінливість ентропії з позиції автора й 

інтерпретатора – якщо для творця тексту ентропія вичерпується гнучкістю 

мови, то для сприймаючого все може бути по-іншому: «Вираз стає для нього 

змістом – він сприймає текст не як один із можливих, а як єдиний і 

неповторний. Поет знає, що він міг написати інакше, – для читача у тексті, 

який сприймається як художньо досконалий, випадкового немає. <…> 
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Ентропія h2 сприймається як h1, як розширення кола того, про що можна 

сказати в межах даної довжини тексту. <…> Ентропія гнучкості мови 

переходить в ентропію різноманітності особливого поетичного змісту» ([192, 

с. 40]; Виділено нами – Т.А.). 

Дослідження авторського й звичайного перекладу підтверджують 

розбіжності у підходах автора й стороннього перекладача до інтерпретації 

оригіналу: автор-перекладач зазвичай «вільніше» поводиться з текстом 

оригіналу, сміливіше вдається до змін словесних образів, взагалі, допускає 

більші відхилення перекладу від оригіналу [33, с. 53–58; 125; 314; 315]. Це 

можна вважати підтвердженням того, що автор насправді «знає, що він міг 

написати інакше» [192, с. 40], тому той самий зміст він може виразити 

іншими засобами, інколи значно відмінними від тих, що були використані в 

оригіналі. Крім того «вільність» автора-перекладача можна пояснити тим, що 

він відтворює у перекладі позамовний смисл, іноді ігноруючи мовні 

значення, в той час як автор письмового перекладу намагається певною 

мірою встановити відповідність («equate») вираження смислу тексту за 

мовними значеннями вихідної мови [495, c. 32]. 

Розглянемо, наприклад, підхід автора й стороннього перекладача до 

розв’язання складної проблеми відтворення алюзії, гри слів та іронії, які 

поєднуються в одному фрагменті тексту роману В. Набокова «Лоліта»: 

I have not much at the bank right now but I propose to borrow – you know, 

as the Bard said, with that cold in his head, to borrow and to borrow and to 

borrow (V. Nabokov Lolita, р. 151) 

Презирливо-іронічна манера, у якій нічим не видатний драматург 

перекручує цитату з трагедії Шекспіра, безумовно, є важливою рисою його 

мовного портрету. Перекладач іспанською мовою відтворив цей фрагмент 

буквально, додавши англомовний варіант і коротке пояснення у підрядковій 

виносці: 
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No tengo demasiado en el banco ahora, pero me propongo pedir prestado… 

como dice el bardo, con ese frio en la cabeza, pedir prestado, pedir prestado, 

pedir prestado*. 

* To borrow and to borrow and to borrow: alusión al famoso to morrow and 

to morrow and to morrow de Shakespeare (V. Nabokov Lolita. Traducido por 

Enrique Tejedor, p. 181-182) 

Як наслідок, текст перекладу втратив співзвучність відомій фразі, так 

що алюзія залишилася зрозумілою лише тим читачам, які самі знають 

англійську мову (адже цитата з тексту Шекспіра наведена без перекладу й 

пояснення), а іронія стала незрозумілою, тим більше, що й позначення 

нежитю, через який, нібито, поет так змінив звучання і, відповідно, зміст 

своїх слів, перекладено буквально: frio en la cabeza («холод в голові»). Отже, 

перекладач не відтворив жодного з авторських художніх засобів і до того ж 

додав малозрозумілу «метафору», якої не існує в оригіналі. 

Перекладаючи власний твір російською мовою, В. Набоков замінив 

алюзію на трагедію Шекспіра «Макбет» алюзією на пушкінського «Євгенія 

Онєгіна»: 

… у меня сейчас маловато в банке, но ничего, буду жить долгами, как 

жил его отец, по словам поэта (В. Набоков. Лолита перекл. авт., с. 317). 

Це дозволило автору-перекладачеві зберегти алюзію на відомий, хоча й 

інший, літературний твір (ознака мовлення драматурга), дещо пом’якшуючи 

іронію. Критику перекладу цього фрагменту українською мовою 

П. Таращуком, виконаного майже буквально з російської версії, без 

звернення до наявних перекладів «Євгенія Онєгіна» українською мовою або 

класичних творів української літератури (що відповідало б підходу автора-

перекладача) наведено у монографії А. Камянець, Т. Некряч [Камянець 2010, 

с. 94–95]. Буквальний переклад і в цьому випадку призвів до втрати алюзії та 

іронії і створення некогерентності тексту: незрозуміло, чий саме батько «жив 

боргами»: 
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… у мене тепер малувато в банку, але нічого, житиму боргами, як жив 

його батько, за словами поета (В. Набоков. Лоліта пер. П. Таращук, с. 378) 

Цей приклад показує, що автор-перекладач прагне відтворити не 

значення мовних одиниць і не зміст конкретного фрагменту тексту, а 

глибший рівень смислу, відповідно до авторського задуму, зберігаючи як 

константи: апеляцію до концепту «борг», літературну алюзію та іронію. Цим 

пояснюється більша свобода автора-перекладача у виборі мовних і художніх 

засобів: для нього не існує множинності інтерпретацій, але існує більше 

можливостей вибору засобів вираження того самого смислу (ймовірних 

«виходів»), тобто, більшою є ентропія гнучкості мови. Відносно більша 

свобода автора-перекладача у виборі мовних і художніх засобів дозволяє 

йому створити подібний художній засіб в опорі на когнітивну базу носіїв 

мови перекладу, потенціал цільової літератури й культури. Одомашнення 

цільового тексту шляхом заміни джерела алюзії є доречним й ефективним 

рішенням, хоча й полягає у творчій площині і вимагає відходу від 

безпосереднього текстового матеріалу. Водночас, близький до тексту 

очужувальний переклад з російської мови є невдалим, оскільки призводить 

до втрати авторських художніх засобів. 

Порівнюючи авторські переклади Г. Квітки-Основ’яненка і переклади 

його творів, виконані В. Далем, О. Фінкель звертає увагу на різний характер 

змін, до яких вдаються перекладачі: «… у Даля, крім змін, що від нього не 

залежать (…), відступи від оригіналу трапляються вкрай рідко. У той час, як 

Квітка дозволяє собі вже відомі нам значні переробки, Даль дуже суворо 

дотримується оригіналу» [315, с. 322] (виділено нами – Т.А.). Теоретик 

перекладу розмежовує зміни, «незалежні від перекладача», тобто ті, що є 

результатом дії об’єктивних мовних розбіжностей, і творчі авторські зміни. 

Поясненням «суворішого» дотримання стороннім перекладачем 

реальності тексту може бути таке спостереження Ю. Лотмана: 

«…відношення між випадковим і системним у художньому тексті для того, 

хто передає, і того, хто сприймає, має різний смисл. Отримуючи певне 
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художнє повідомлення, за текстом якого ще належить випрацювати код для 

його дешифровки, той, хто сприймає, створює певну модель. У цьому разі 

можуть виникати системи, які будуть організувати випадкові елементи 

тексту, надаючи їм значущості. Так, при переході від того, хто передає, до 

того, хто сприймає, кількість значущих структурних елементів може 

зростати. Це один із аспектів такого складного і до сих пір ще мало 

вивченого явища, як здатність художнього тексту накопичувати інформацію» 

[192, с. 36]. 

Прикладом інтерпретації випадкового як системного вважаємо 

переклад іншого фрагменту роману “Лоліта” П. Таращуком. В англомовному 

оригіналі роману фонетичні засоби, такі як ритм і рима, були відсутні: 

I had ceased to be Humbert the Hound, the sad-eyed degenerate cur 

clasping the boot that would presently kick him away (V. Nabokov Lolita, р. 28)  

У російській версії роману з’явився фрагмент, де два словосполучення 

мають однакову ритмічну організацію й однакове закінчення, що створює 

ефект рими:  

Я уже не был Гумберт Густопсовый, грустноглазый дог, охвативший 

сапог, который сейчас отпихнет его. (В. Набоков. Лолита перекл. авт., с. 

71).  

У перекладі українською мовою ці фонетичні засоби були втрачені, і 

перекладач вирішив компенсувати цю «втрату», додавши відсутній в 

оригіналі фрагмент, який римується з першою фразою: 

…Гумберт Густопсовий, сумноокий дог, що не здох, верхи на чоботі, 

який зараз відіпхне його (В. Набоков. Лоліта. Переклад П. Таращук). 

Проте, виникає питання, чи варто було заради фонетичного засобу, 

якого не було в оригіналі, додавати новий не зовсім зрозумілий смисловий 

елемент (легко уявити, як собака жалісно дивиться на улюбленого хазяїна, 

охопивши лапами його чобіт, але уявити собаку, «що не здох, верхи на 

чоботі», навряд чи можливо), та ще й у мовному оформленні, яке контрастує 

із загальним емоційним тоном оповіді. 
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Ентропія мови перекладу визначає потенційну можливість кодування 

інформації вихідного тексту в тексті певної довжини і з певними 

можливостями варіювання, написаному мовою перекладу. Численні 

дослідження художнього перекладу й аналіз рукописів і редакторських 

варіантів (див., наприклад, [200; 286]) свідчать те, що перекладач 

«перебирає» різні варіанти словесного вираження засобами цільової мови 

смислу (концепту), який визначено перекладачем як актуальний для 

відображення у перекладі. 

Обчислення ентропії природних мов [146; 147; 360] виходять із 

розуміння ентропії як інгерентної властивості мови, яка різниться для різних 

мов (наприклад, для англійської мови – від 0,6 до 1,3 [353, с. 51]; для 

російськомовних друкованих текстів, що складаються із слів «Словника 

російської мови» С.І. Ожегова і підпорядковані лише вимогам «граматичної 

правильності» довжини n, М. Ратнер і Н. Свєтлова отримали показник h = 

log2Nn= 1,9 ± 0,1, а А.М. Колмогоров використовував значення ентропії 

російської мови 1,33 [146, с. 72–73]. Проте різниця в отриманих даних 

пов’язана з певними обмеженнями: «що вужчий корпус текстів ми 

співвідносимо з уявленнями про мову, то менше буде ентропія мови, так, 

якщо взяти ентропію російської художньої літератури або ентропію 

російського ямба, то кожна з них буде менше ентропії російської мови у 

цілому» [146, с. 70]; дослідники також звертають увагу на можливість 

відхилень від зазначених показників. Для нашого дослідження принципово 

важливим є визнання інформаційної місткості й гнучкості як властивостей 

цільової мови, що об’єктивно впливають на створення тексту перекладу.  

Ентропію мови перекладу вважаємо за доречне визначати за тією 

самою формулою, запропонованою Ю. Лотманом, як суму здатності мови у 

тексті певної довжини передати певну смислову інформацію (h1) і гнучкості 

мови, тобто можливості передати ту саму смислову інформацію різними 

способами (h2) (H = h1 + h2), враховуючи необхідність дотримання вимог 

відповідного функціонального стилю або дискурсу, які виступають як 
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обмеження вибору перекладача (подібно до рими і ритму, які обмежують 

вибір поета [147; 192]). 

Серед ентропійних характеристик мови, найактуальніших для 

перекладу, слід зазначити можливість передачі тієї самої  інформації, що 

позначається вихідною мовою, і можливість варіювання мовних засобів 

(стилістичне, соціолінгвістичне, емоційно-оцінне тощо), подібне до того, що 

існує у вихідній мові. Відсутність таких характеристик цільової мови 

обов’язково призведе до проблем перекладу, які можуть бути розв’язані 

шляхом збільшення довжини тексту, зміни коду тощо. Розглянемо кілька 

прикладів. 

Із проблемою здатності мови у тексті певної довжини передати певну 

смислову інформацію перекладач найчастіше стикається тоді, коли в мові 

перекладу не існує засобів передачі того самого змісту: це відсутність 

термінів, назв національних та соціальних реалій, засобів звукопису тощо. 

Наприклад, відсутність номінації об’єкту у цільовій мові не означає 

неможливості передачі у перекладі відповідної інформації, проте для її 

передачі необхідне рішення перекладача щодо іншого кодування тієї самої 

інформації, наприклад, за рахунок розширення тексту:  

The days of my youth, as I look back on them, seem to fly away from me in a 

flurry of pale repetitive scraps like those morning snow storms of used tissue paper 

that a train passenger sees whirling in the wake of the observation car (V. 

Nabokov Lolita. р.5) 

Дни моей юности, как оглянусь на них, кажутся улетающим от меня 

бледным вихрем повторных лоскутков, как утренняя мятель употребленных 

бумажек, видных пассажиру американского экспресса в заднее 

наблюдательное окно последнего вагона, за которым они вьются. 

(В. Набоков. Лолита. Перекл. авт., с. 5-6).  

Збільшення обсягу тексту водночас знижує його інформаційну 

насиченість і ентропію як здатність передавати ту саму смислову інформацію 

у тексті певної довжини. Проте, подібний підхід знайшов теоретичне 
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обґрунтування у праці Ю. Найди і С. Тейбера, які стверджують, що переклад 

обов’язково має бути довшим за оригінал, оскільки перекладач має 

пояснювати реалії, які не існують у культурі мови перекладу, передавати 

мовну гру тощо [464]. Порівнюючи паралельні тексти на трьох парах мов з 

урахуванням ентропії вихідної і цільової мов, М. Михайлов отримав непряме 

підтвердження цієї гіпотези. Ентропію цей автор описує як «одиницю 

щільності інформації» [215], тобто отримані ним дані означають також, що 

тексти перекладів менше насичені інформацією, ніж оригінали, і цим можна 

пояснити звуження інтерпретаційного потенціалу перекладу порівняно з 

оригіналом, необхідність кількох перекладів, аби передати смисл оригіналу 

художнього тексту. 

Іншим розв’язанням цієї ж проблеми може бути «запозичення 

концептів» [259; 301], необхідність у якому виникає за відсутності у мові 

перекладу готових засобів передачі важливої інформації. На мовному рівні 

це може виявлятися у запозиченні слів (наприклад: traffic – комп. трафік; 

smartphone – смартфон), розвитку значень слів цільової мови (наприклад: e-

book – електронна книга), копіюванні метафоричних картувань (наприклад: 

pigtail catheter – рос. катетер с наконечником типа «свиной хвост/хвостик») 

тощо. Запозичення концептів зазвичай потребує від читача додаткових 

зусиль для декодування інформації, іноді навіть «підбору коду», внаслідок 

чого зростає кількість можливих «виходів» інтерпретації, і, відповідно, 

інформаційна ентропія. 

Інша складова ентропії – гнучкість мови – пов’язана із множинністю 

можливостей вираження смислу засобами мови перекладу. Гнучкість 

забезпечується, перш за все, наявністю синонімів, близьких за смислом 

граматичних конструкцій, стилістичних і фразеологічних варіантів тощо. 

Звичайно, між двома мовами, які контактують у перекладі, можливі 

розбіжності як у наявності варіантів, так і в їх кількості. Можна розрізняти 

кількісну та якісну асиметрію мовних засобів у мовах оригіналу й перекладу: 

перша означає існування різної кількості мовних засобів на позначення 
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одного когнітивного явища у двох мовах, остання – різний характер цих 

засобів, наприклад, наявність слів з певними стилістичними 

характеристиками, позамовними асоціаціями тощо. 

Так, Т.Є. Некряч описує проблему, спричинену якісною асиметрією 

мовних засобів: відтворення стилізованої мови п’єси О. Вайлда «Саломея», 

яка імітує архаїзовану мову Біблії Короля Якова, в українській мові значно 

ускладнене через меншу кількість архаїзмів. Щоб подолати цю розбіжність, 

перекладачеві довелося вдаватися до інших засобів відтворення стилістичної 

тональності тексту, яку розглядаємо як зміну художнього коду: нестача 

лексико-граматичних засобів була компенсована засобами фонетичного рівня 

– білим віршом, розмір якого відтворював архаїчну урочистість тексту [235, 

c. 13].  

Відсутність або менша представленість певного класу мовних явищ в 

одній із мов, що контактують у перекладі, в жодному разі не свідчить про 

бідність або меншу розвиненість мови. Наприклад, М. Лукаш міг 

продемонструвати надзвичайно великі синонімічні можливості української 

мови, добираючи п’ятнадцять синонімів до слова в українській мові, тоді як в 

інших європейських мовах синонімічний ряд налічував п’ять-шість слів [213; 

286, с. 254]. Гнучкість мови перекладу, її багатство і потенціал 

різноманітного вираження близьких смислів – це саме те, що дає простір 

творчій особистості перекладача.  

Творчі рішення перекладачів часто ґрунтуються саме на виражальних 

можливостях мови перекладу. Так, українська мова пропонує надзвичайно 

широкий діапазон засобів вираження суб’єктивного оцінного ставлення, що 

пов’язано з «кордоцентричністю української психічної структури» [87, с. 12]. 

Те ж саме, хоч і меншою мірою, властиве й російській мові [там само]. На 

мовному рівні це виражається наявністю синонімів, утворених демінутивною 

суфіксацією (спати – спатоньки, спаточки, спатусі (прикл. 

О.І. Голубовської)), метафоричним переосмисленням тощо. 
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Порівняймо деякі емоційні номінації в оригіналі й російському та 

українському перекладах роману В. Набокова «Лоліта»: 

My darling, my sweetheart (р. 19) – Моя душенька, моя голубка (с. 26) – 

Моя ясочка, моя голубонька (с. 74); …mother Haze hated my darling for her 

being sweet on me (р. 25) – …мамаша Гейз ненавидит мою голубку за ее 

увлечение мной (с. 35) – …матінка Гейз ненавидить мою ясочку за її 

захоплення мною (с. 88). 

Як бачимо, українська мова не лише пропонує більший вибір засобів 

вираження суб’єктивно-оцінного ставлення, але й за наявності 

«симетричних» засобів в російській та українській мовах (голубка – голубка; 

голубушка – голубонька), перекладач обирає емоційніший україномовний 

варіант. 

Порівнюючи чотири варіанти перекладу М. Лукашем одного хайку 

Мацуо Басьо, ми помічаємо, що здебільшого ці варіанти різняться рівнем 

образності та емоційності відображення тієї самої референтної ситуації 

(варіанти перекладу наведено у праці В. Савчин [286, с. 255]): 

Осінь-праосінь… 

Як там живе 

сусіда? 

Не знаю зовсім. 

Осінь. Негодить. 

Як там живе 

сусіда? 

Щось не 

заходить. 

Осінь. Сльота. 

Як там живе 

сусіда? 

Піди, спитай. 

Осінь і мрячка.  

Як там живе 

сусіда? 

Сиджу, мов 

крячка. 

Множинність варіантів зумовлена різними способами представлення 

сценарію «осіння погода» у першому рядку, де у кількох мовних 

репрезентаціях концепт, згідно голографічної концепції зчитування 

інформації А.А. Залевської, ніби «обертається різними сторонами», 

актуалізуючи різні свої ознаки [257; 258; 259; 302, с. 15–16], а також різними 

прагматичними інтерпретаціями когнітивного дефіциту (останній рядок). 

Останній варіант перекладу сприймається як «українізований» саме через 

вживання слова із суфіксом суб’єктивної оцінки «мрячка» і українського 

анімалістичного образного порівняння «Сиджу, мов крячка». Як свідчать цей 
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та інші приклади (див.: [226]), навіть той самий перекладач може вбачати 

різні можливості інтерпретації оригіналу й репрезентації його змісту цілою 

палітрою засобів цільової мови.  

Доречно навести думку дослідників ентропії мови, що за наявності 

кількох варіантів вибору, має значення не лише їх кількість: 

«малоймовірний», менш передбачуваний варіант матиме більшу 

інформаційну цінність, ніж звичний і передбачуваний [360, с. 69–87]. Цим 

можна пояснити увагу перекладачів до слів рідковживаних, діалектних, 

стилістично забарвлених, у пошуках варіанту, який відповідав би оригіналу 

за інформаційною цінністю. Натомість, «посереднім і поганим» перекладам 

властивий вибір найуживаніших слів [439, с. 62]. 

Хосе Ортеґа-і-Ґассет вказує на можливість різних перекладів як різних 

ступенів наближення до оригіналу. Він спростовує думку щодо традиційного 

поділу текстів на «такі, які можливо перекласти» і «такі, які перекласти 

неможливо», залежно від жанру. Як вважає іспанський мислитель, писати 

добре – це означає постійно підривати існуючу граматику, загальні норми 

мови. Діяльність письменника він вважає «актом перманентного бунту проти 

оточуючого суспільства, підривною діяльністю» [471, с. 50]. Як діятиме 

перекладач з бунтівним текстом? На думку Ортеґа-і-Ґассета, у ньому візьме 

гору розважливість, і «замість того, щоб громити граматичні банди, він обере 

протилежне: ув’язнить письменника, якого перекладає, у темницю мовної 

норми…» [там само]. У цьому метафоричному описі перекладацька 

діяльність постає як протистояння тексту оригіналу й норми мови перекладу; 

це ідея, подібна до тієї, що лягла в основу конфліктно-опірної моделі 

перекладу, запропонованої Л.В. Коломієць. Згідно з цією моделлю, 

«перекладач на стадії інтерпретування новою мовою все ще перебуває у 

силовому полі вихідної мови, одначе для того, щоб перейти на стадію 

формулювання тексту перекладу, він повинен подолати опірність цільової 

мови, тобто вдатися до свідомих і несвідомих відхилень від власної 

заготовки: інтерпретаційної схеми тексту оригіналу» [148, с. 179].  
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Згідно з цією ж концепцією, «процес перекладу художнього тексту 

відрізняється від процесу перекладу нехудожнього тексту тим, що останній 

не характеризується конфліктом між інтерпретацією перекладача і 

формулюванням тексту перекладу, або ж цей конфлікт проявляється у ньому 

значно слабше…» [там само, с. 181]. 

Припустімо, що в основі конфлікту між текстом оригіналу й мовою 

перекладу лежить різний ступінь інформаційної ємкості та гнучкості обох 

мов, їх здатність виявляти властивості ентропії «на різних ділянках», так що 

концепт, який має багато способів мовного вираження і високий ступінь 

диференціації в одній мові, може бути вербалізований одним або малою 

кількістю варіантів, або взагалі відсутній в іншій. (Як стверджується у тому 

ж творі Хосе Ортеґа-і-Ґассета, арабська мова має п’ять тисяч сімсот 

чотирнадцять назв верблюда: «Очевидно, кочівнику пустинної Аравії і 

фабриканту з Глазго нелегко порозумітися у поглядах на горбату тварину» 

[471, с. 59]. 

Можна припустити, що обмеженість перекладача у засобах 

перевираження смислу в перекладі буде тим більшою, чим менша ентропія 

вихідного тексту й мови перекладу, тобто коли сам текст дозволяє мінімум 

можливих інтерпретацій, а мова перекладу пропонує однозначні засоби 

вербалізації смислу. У такому разі можливість вибору, і відповідно, вияву 

стратегії перекладача, буде мінімальною. І, навпаки, за умови вищої ентропії, 

тобто більшої інформаційної місткості, гнучкості мови оригіналу і більшої 

кількості можливих інтерпретації, а також за наявності різних способів 

вираження того ж смислу в мові перекладу, перекладач матиме свободу 

вибору, яка дасть йому можливість реалізувати глобальну стратегію 

перекладу тексту як цілого в локальних стратегіях відтворення окремих 

фрагментів тексту, виявляти креативність у розв’язанні перекладацьких 

проблем. 

Дотримуючись обраної глобальної стратегії перекладу, перекладач 

реалізує її через локальні в перекладі тих фрагментів тексту, які допускають 
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множинність альтернативних рішень, а отже, вимагають перекладацького 

вибору. Обмеженість перекладача в засобах перевираження сенсу в перекладі 

буде тим більшою, чим менше ентропія вихідного тексту і мови перекладу, 

тобто коли сам текст дозволяє мінімум можливих інтерпретацій, а мова 

перекладу пропонує однозначні засоби вербалізації смислу. 

Аналіз фрагментів текстів з високою ентропією показує, що 

інформаційна невизначеність у них створює для перекладача необхідність 

вибору, перш за все, варіанту інтерпретації (перехід від мовних значень до 

когнітивних структур); після транспонування концепту в картину світу 

приймаючої мовної спільноти, перекладач має обрати мовний засіб для 

вираження відповідного концептуального смислу, і цей вибір визначається 

ентропією мови перекладу. Перекладна ентропія існує там, де є проблема 

перекладу, яка вимагає від перекладача прийняття певного перекладацького 

рішення.  

 

3.2. Проблеми перекладу й перекладацькі рішення. 

 

Дослідження інформаційних характеристик тексту продемонструвало 

його інформаційну неоднорідність, внаслідок якої не всі відрізки тексту 

вимагають стратегічного підходу: деякі з них перекладаються автоматично, 

не маючи альтернативних способів інтерпретації чи перевираження. Тому 

реалізація глобальної стратегії перекладу через локальні не є «суцільною», 

недискретною. Локальні стратегії застосовуються лише там, те текст має 

значну інформаційну ентропію (інтерпретаційний потенціал). Як доводить 

Е. Честермен, відправним пунктом стратегії є проблема перекладу, а 

стратегія спрямована на розв’язання проблеми [391, c. 89]. Дослідження 

процесу перекладу, які проводилися експериментальними методами [423], 

доводять, що робота перекладача не виконується безперебійно, в постійному 

темпі, а є переривчастою, з паузами, які, на думку Е. Честермена, 
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спостерігаються саме тоді, коли перекладачеві доводиться мислити 

нетрадиційно, «нерутинно» [391, c. 89–90].  

 

3.2.1. Поняття й типологія проблем перекладу.  

Термін «проблема перекладу» є однім із найуживаніших у теорії 

перекладу, хоча саме поняття залишається досить невизначеним. Проблеми 

перекладу, на думку К. Норд, не слід плутати з труднощами перекладу, які 

можливо подолати шляхом навчання й практики. Проблеми авторка вважає 

інтерсуб’єктними, незалежними від окремої особистості, які продовжують 

існувати навіть коли перекладач навчається швидко й ефективно їх 

розв’язувати. К. Норд пропонує класифікацію проблем перекладу, яка 

складається з чотирьох ієрархічно організованих рівнів: (1) прагматичні 

(наприклад, пов’язані з дейксисом), (2) культурні (зокрема, різні конвенції 

вихідної і цільової культур), (3) мовні (спричинені розбіжностями систем 

вихідної і цільової мов, наприклад, хибні друзі перекладача), (4) специфічні 

для конкретного тексту (гра слів тощо) [467, с. 174; 468, с. 65–67]. 

Для пояснення діяльнісних передумов визначення стратегії перекладу 

доцільно диференціювати труднощі й проблеми перекладу. Проблеми 

перекладу вважаємо об’єктивними («інтерсуб’єктними», незалежними від 

особистості перекладача) задачами, які виникають внаслідок поєднання 

особливих інформаційних характеристик тексту оригіналу й мови перекладу 

(перекладної ентропії), а також невідповідностей когнітивно-прагматичної 

бази контактуючих лінгвокультур. Це відповідає загальнонауковому 

розумінню проблеми як питання або цілісного комплексу питань, які 

об'єктивно виникають в ході розвитку пізнання, розв’язання яких 

представляє істотний практичний або теоретичний інтерес [537]. Проблеми 

перекладу диференціюємо від труднощів перекладу, які пов’язані з 

суб’єктивними чинниками й долаються завдяки фаховій підготовці й 

застосуванню належних інструментів пошуку, лексикографічних та 

довідкових джерел. 
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Визнаючи, що проблеми перекладу можуть бути пов’язані із різними 

аспектами міжкультурної комунікації, слід однак, зауважити, що деякі із 

наведених К. Норд явищ [467, с. 174] не вимагають стратегічних вирішень. 

Наприклад, для прийняття рішення щодо перекладу хибних друзів 

перекладача здебільшого достатньо знати їх справжнє значення; так само 

граматичні структури, які не мають прямих відповідників у мові перекладу, 

але мають регулярні відповідники іншої поверхневої структури (що 

зумовлює регулярні трансформації), звичайно не вимагають стратегічних 

рішень.  

Не випадково М.К. Гарбовський наголошує на тому, що асиметричні 

системи мов, які контактують в перекладі, мають певні зони «смислової 

гармонії», і трансформації в цьому разі не відбувається, навіть якщо 

відрізняються поверхневі структури оригіналу й перекладу [85, с. 364] 

Трансформацією перекладознавець пропонує вважати зміну системи смислів 

вихідного повідомлення [там само, с. 365–371]. Цей підхід є цілком 

обґрунтованим, оскільки явища регулярної відповідності лексичних, 

граматичних систем тощо не потребують додаткових когнітивних зусиль 

перекладача, і, в разі достатньої мовної підготовки, не становлять труднощів 

перекладу.  

Проблеми ж перекладу виникають у разі неможливості повного і 

точного відтворення когнітивно-інформаційного плану повідомлення, що 

зумовлено його особливим інформаційним навантаженням або 

невідповідністю когнітивних структур вихідної та цільової мов (мовних 

спільнот). Зауважимо, що виявлені Нарашимха Рамайя явища ентропії 

поетичного тексту значною мірою корелюють із проблемами перекладу: 

діалект, сленг (розмовні вирази), ідіоми, незвичайні фрази, речення з 

переривчастою структурою тощо [455, c. 2–23]. Розбіжності ентропії різних 

фрагментів тексту свідчать, що саме ділянки тексту з високою ентропією 

містять явища, які потенційно можуть становити проблему перекладу. З 
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огляду на смислові характеристики фрагментів текстів з високою ентропією 

визначимо чотири основних групи явищ:  

– пов’язані з високою смисловою місткістю мовних одиниць 

(ентропією мовлення) 

(1) явища підвищеної щільності інформації через наявність додаткових 

компонентів смислу (конотації, стилістичні, національно-історичні або 

соціальні ознаки),  

(2) явища потенційної двоплановості смислу (можливості 

неоднозначного тлумачення за наявних контекстно-ситуативних умов) і  

– пов’язані з високою гнучкістю мов  

(3) явища актуалізованої смислової дво-(багато-) плановості (метафори, 

метонімії, іронія тощо);  

(4) позасистемні явища, що не піддаються інтерпретації на загальних 

засадах (вимагають вироблення окремого коду). 

Наведемо приклади явищ кожної категорії. Підвищення щільності 

інформації виявляється за наявності в тексті, окрім власне когнітивної 

інформації, додаткових сигналів про учасників або ситуацію спілкування 

(прагматичної, соціолінгвістичної, стилістичної інформації). Це означає 

необхідність передачі такої додаткової інформації відповідником у мові 

перекладу і може ускладнюватися відсутністю симетричних засобів цільової 

мови (збільшення перекладної ентропії). До таких явищ належать соціолекти, 

діалекти, які до того ж можуть різнитися у вихідній та цільовій мовах 

(культурах), емоційно- та стилістично марковані мовні засоби тощо. Дискусія 

щодо відтворення діалектів однієї мови діалектами іншої або соціолектом 

(див.: [157, c. 75–76]) свідчить про нагальність цієї проблеми перекладу. 

Наприклад, перекладаючи п’єсу Б. Шоу «Пігмаліон», кожен перекладач по-

своєму намагається зберегти просторічний та дещо грубуватий характер 

мовлення квіткарки, але риси кокні передати їм не вдається; знахідкою 

українських перекладачів є заміна [ф] на [х], що є рисою українського 

просторіччя: 
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THE FLOWER GIRL. Nah then, Freddy: look wh' y' gowin, deah. (B. Show. 

Pigmalion) 

КВІТКАРКА. Ну, ти, Хреді, диви, куди сунеш! (Пер. М. Павлова) 

КВІТКАРКА. Ну шо се ти, Хреді! Чо’ ни дивисся, куди ступаїш, 

любчику? (Пер. О. Мокровольського)  

ЦВЕТОЧНИЦА. Куда прешь, Фредди! Возьми глаза в руки! (Пер. 

Є. Калашникова)  

ЦВЕТОЧНИЦА. Ты что, очумел, Фредди? Не видишь, куда прешь! 

(Пер. П. Мелковой, Н. Рахмановой)  

Окремої уваги вимагає переклад національно-культурних та історичних 

реалій, які несуть інформацію про історію та культуру, в якій створено 

оригінал, і передача цієї інформації, окрім змістовно-фактуальної, зазвичай 

становить проблему перекладу.  

Потенційна двоплановість смислу тексту або його фрагменту виникає, 

коли внаслідок дії різних чинників неможливо визначити, яке із значень 

мовної одиниці, полісемічної в системі мови, актуалізоване в конкретному 

випадку вживання у мовленні. Таке явище можливе, коли контекст містить 

недостатньо інформації для однозначного тлумачення полісемії. На 

прикладах полісемії і потенційної двоплановості смислу доречно зупинитися 

докладніше. Зазвичай в разі вживання багатозначних мовних одиниць 

контекст, ситуація або позамовні фонові знання дозволяють читачеві / 

слухачеві однозначно зрозуміти актуальний смисл повідомлення і будь-яке 

інше тлумачення буде неправильним. Наприклад, для перекладу фрази із 

статті «A brilliant friend and MP»      

(https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/16/a-brilliant-

friend-and-mp-tributes-flood-social-media-after-shocking-murder-of-british-

politician/) «after the death of Jo Cox…» (студентський переклад: «після смерті 

Джо Кокса…») достатньо володіти позамовною інформацією про те, що Джо 

Кокс – це жінка-депутат Британського парламенту, яку було жорстоко вбито, 

щоб дати правильну інтерпретацію: «після загибелі / вбивства Джо Кокс»; це 

http://www.litmir.co/a/?id=82156
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явище слід віднести до труднощів, а не до проблем перекладу, і рішення 

перекладача не вимагає вироблення стратегії; кожен перекладач з належною 

кваліфікацією та поінформованістю перекладе таке явище приблизно 

однаково.  

З іншого боку, на відміну від звичайної полісемії, потенційна 

двоплановіть змісту означає неможливість встановити єдине правильне 

тлумачення навіть за наявності контекстно-ситуативної інформації; в такому 

разі будь-яке тлумачення буде певною мірою суб’єктивне. Наприклад, у 

Розділі 3 повісті «Three Men in a Boat» Джерома К. Джерома 

поліфункціональне дієслово would зустрічається майже в кожному реченні 

епізоду «How the elderly family-man puts up a picture». Його значення можна 

було б зрозуміти як «звичайна/повторювана дія в минулому» (would – 

модальне дієслово), оскільки оповідь ведеться в минулому часі та йдеться 

про дію, яка характеризує звичайну поведінку людини. Проте не можна 

виключати також значення гіпотетичної дії (would – допоміжне дієслово 

умовного способу Conditional). Саме таке тлумачення обирає перекладач 

О. Негребецький: «You never saw such a commotion up and down the house, in 

all your life, as when my uncle Podger undertook to do a job. A picture would have 

come from the frame-maker’s, and be standing in the dining-room, waiting to be 

put up; and Aunt Podger would ask what was to be done with it…» (Jerome K. 

Jerome Three Men in a Boat…, p. 25) – «Ви за все життя не бачили такої 

метушні і біганини в домі, як тоді, коли дядечко Поджер брався до якоїсь 

роботи. От, приміром, принесли б картину від рамкового майстра і 

поставили в їдальні під стіною чекати, коли повісять; і тітка Поджер 

спитала б, що з нею робити… » (Джером К. Джером «Троє у човні… перекл. 

О. Негребецький, с. 25»). І звичність дії, і гіпотетичний характер ситуації 

можуть вважатися елементами смислу вихідного тексту, і який саме з них 

передавати в перекладі залежить від рішення перекладача, яке має бути 

стратегічним, адже воно визначатиме напрям трансформації смислу 

вихідного повідомлення. 
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Актуалізована двоплановість смислу зазвичай створюється умисно при 

непрямому вживанні мовних засобів: метафор, мовної гри, іронії тощо. Тоді 

завданням перекладача стає збереження такої ж дво- (багато-) плановості 

смислу, створення тексту з подібним рівнем ентропії, аби забезпечити таку ж 

співучасть читача у створенні смислу тексту, яку передбачав оригінал. 

Наприклад, метафора передбачає одночасну апеляцію до двох концептів, 

об’єднаних у спільному інтегративному концептуальному просторі [399; 

340]. Звичайно, це означає збільшення кількості інформації і залучає уяву 

читача до інтерпретації, як у наступному прикладі: «Cheese, like oil, makes too 

much of itself. It wants the whole boat to itself. It goes through the hamper, and 

gives a cheesy flavor to everything else there...» (Jerome K. Jerome Three Men in 

a Boat…, p. 35) Персоніфікація актуалізує уявлення про сир одночасно з 

уявленням про живу істоту з певними амбіціями й бажаннями, яка на 

власний розсуд здійснює агресивні дії щодо предметів навколо. Подібний 

комплекс уявлень має створюватися при прочитанні перекладу: «Сир, як і 

нафта, занадто високо несеться. Він заповнює кошик з харчами і надає 

сирного запаху всьому, що там лежить…» (Джером К. Джером «Троє у 

човні… Перекл. О. Негребецький, с. 35»). Загалом, перекладачеві вдається 

зберегти двоплановість смислу, щоправда, дещо зменшуючи інформаційну 

цінність тексту через вилучення цілого речення з розгорнутою метафорою і 

заміни експресивного cheesy нейтральним сирного. Збереження дво- (багато-) 

плановості смислу зазвичай являє проблему перекладу і вимагає від 

перекладача прийняття рішення щодо вибору стратегії перекладу. 

Позасистемні явища (іншомовні елементи, авторські неологізми 

(оказіоналізми), псевдослова тощо) неінформативні з точки зору норми й 

узусу, але можуть нести значне смислове навантаження в художньому або 

іншому креативному типі тексту. Для їх інтерпретації зазвичай потребується 

застосування / вироблення іншого коду. Проблемою перекладу в цьому разі 

стає не лише збереження ентропії (інформаційної невизначеності) 

повідомлення, але й створення умов для вироблення коду для інтерпретації 
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повідомлення. Наведемо приклад, інформаційна база для декодування й 

перекладу якого, внаслідок глобалізації, є спільною для англомовної і 

української культур: "McDonna," goes the current industry gag: "Over 1 million 

served." (How Time and I Misunderestimated Madonna 

[https://newrepublic.com/article/71962/how-time-and-i-misunderestimated-

madonna]). Відтворивши словотвірну модель, обрану автором, який шляхом 

телескопії об’єднав Madonna і McDonalds (в перекладі – «Мадонна» і 

«МакДональдз»), перекладач зможе зберегти апеляцію до концепту масової 

культури, який об’єднує ці два концепти ("She's a product of the shopping-mall 

culture…") – оказіоналізм «МакДонна» так само нагадуватиме ім’я співачки і 

відомий в Україні ресторан масового харчування. У проаналізованому 

прикладі наявність когнітивних структур в обох мовах і подібність мовної 

форми дозволила, завдяки стратегії відтворення форми, передати когнітивну 

структуру і смисл оказіональної мовної одиниці. Але в більшості випадків 

інтерпретація та переклад позасистемних явищ мовлення викликає істотні 

проблеми, які буде розглянуто в наступному підрозділі. 

Відповідно описаним характеристикам можна визначити категорії 

проблем перекладу, які вимагають від перекладача прийняття 

перекладацьких рішень:  

- проблеми вибору відповідника з належними культурно-

історичними, соціолінгвістичними, емотивно-оцінними характеристиками; 

- проблеми множинності інтерпретацій;  

- проблеми відтворення тропеїчних засобів; 

- проблеми розуміння й перекладу позасистемних явищ 

(особливого авторського коду). 

Виявлені внаслідок інформаційного аналізу тексту, ці проблеми 

належать переважно до ієрархічно нижчих рівнів за класифікацією К. Норд – 

мовні та специфічні для конкретного тексту [467, с. 174; 462, с. 67]; що ж до 

проблем прагматичного і культурного плану, їх виявлення вимагає виходу за 

межі текстової реальності і переходу на когнітивно-прагматичний рівень 
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аналізу, на якому і відбувається транспонування текстового концепту із 

мовної культури оригіналу в середовище цільової мовної культури. 

Наявність спільної когнітивно-прагматичної бази робить можливою 

міжкультурну комунікацію і створює підґрунтя для прямого перенесення 

концептуального змісту тексту і його інтегрування в структури свідомості 

іншої лінгвокультури. Але наявні незбіги, відсутність певних концептів, 

конвенцій, різний зміст сценаріїв тощо створюють проблеми, які потребують 

розв’язання в ході перекладу. Серед них можна виокремити такі якісно 

відмінні категорії: 

- розбіжності мовних і когнітивних картин світу різних 

лінгвокультур (міжкультурні зрушення, просторовий дейксис);  

- розбіжності мовних і когнітивних картин світу різних часових 

періодів (часовий дейксис);  

- розбіжності формально-змістовних і прагматичних 

характеристик, які зумовлюють зрушення у внутрішньому когнітивно-

прагматичному просторі тексту (ця остання категорія охоплює описані 

раніше явища підвищеної смислової місткості та гнучкості мов).  

Зазначені категорії проблем перекладу вимагають стратегічних рішень 

перекладача, оскільки обраний спосіб подолання міжкультурних 

розбіжностей визначатиме напрям трансформації вихідного інтегративно-

текстового мегаконцепту, що в кінцевому підсумку створить певний 

загальний концептуальний образ цільового тексту. Залежно від категорії 

проблеми перекладу, можна виявити номенклатуру стратегій, які може 

обрати перекладач для її розв’язання.  

Так, для подолання розбіжностей мовних і когнітивних картин світу 

різних лінгвокультур перекладач може обирати стратегії очуження / 

одомашнення / нівелювання часової дистанції; проблеми розбіжності мовних 

і когнітивних картин світу різних часових періодів – стратегії архаїзації / 

модернізації / нейтралізації часової дистанції. Вибір між стратегіями 

змістової / функціональної відповідності та відтворення форми необхідний 



 194 

для виявлення змін концепту тексту в перекладі, збереження / усунення 

смислової двоплановості, відтворення / перетворення авторського коду тощо. 

 

3.2.2. Перекладацьке рішення як основа визначення стратегії 

перекладу. 

Проблема перекладу вимагає прийняття перекладацького рішення, 

яким буде визначено стратегію розв’язання проблеми [467, с. 174; 468]. 

Обговорення питання прийняття рішень в перекладі розпочав І. Леві у статті 

«Translation as a decision process» [438]. Науковець уявляє переклад як 

процес прийняття рішень у ситуаціях, які послідовно виникають перед 

перекладачем і ставлять його перед необхідністю вибору з певної кількості 

варіантів [там само, с. 148]. Рішення у процесі перекладу можуть бути двох 

типів: з інтерпретації й відтворення смислу і вони формуються у два етапи: 

дефініційний і селективний. Прийняття рішень з інтерпретації вимагає (1) 

визначення можливої парадигми виборів смислу вихідного тексту і (2) 

здійснення вибору для певного тексту в конкретній ситуації. Приймаючи 

рішення з відтворення смислу, перекладач визначає парадигму можливих 

засобів перевираження смислу в цільовій мові та обирає один із цих засобів, 

який вважає найбільш відповідним [там само, с. 156]. 

Потенційна множинність перекладацьких рішень щодо перекладу 

одного й того самого фрагменту тексту є передумовою реалізації 

стратегічного підходу перекладача. У разі відсутності вибору переклад стає 

простим «перевираженням» смислу засобами іншої мови [85, с. 364]. 

Множинність інтерпретації або вираження смислу відкриває перспективу 

трансформування глобальної стратегії перекладу в локальну, тобто, слідуючи 

загальному обраному напрямку перетворення концепту тексту оригіналу, 

перекладач обирає стратегію перетворення конкретного фрагменту тексту, 

що містить проблему перекладу. 

Перекладацьке рішення приймається в два етапи: (1) визначення класу 

можливих варіантів; (2) здійснення вибору між варіантами, щонайменше, в 
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бінарній опозиції; причому вибір не довільний, а контекстно зумовлений. 

Крім того, наступні рішення перекладача залежать від попередніх рішень, 

створюючи альтернативні інтерпретації [438, с. 148–149]. Іржи Леві поділяє 

перекладацькі рішення на: (і) необхідні й мотивовані (екстралінгвістичними 

даними або контекстом), (іі) необхідні але немотивовані (вони несуть ризик 

неправильної інтерпретації, тому дослідник радить шукати мотивацію у все 

ширших контекстах), (ііі) не-необхідні мотивовані надлишкові рішення, (іv) 

не-необхідні немотивовані рішення, які є довільними відхиленнями 

перекладача від оригіналу [там само, с. 151]. Дослідник також визнає, що 

рішення можуть бути як свідомими, так і несвідомими. 

На сьогодні у перекладознавстві склалося уявлення про рішення як 

вибір щонайменше з двох варіантів, або усвідомлення необхідності щось 

змінити, навіть якщо варіанти ще невідомі [419, с. 3]. Для оцінки 

можливостей необхідно визначення цілі. Цілі можуть ставитися 

різноманітними способами, наприклад, з огляду на концепцію майбутнього 

перекладу або особисті уподобання [473, с. 59]; наявність цілі, на думку 

авторів, необхідна для прийняття рішення [419, с 36].  

Згідно концепції прийняття рішень в перекладі, рішення поділяються 

на чотири типи: рутинні (“routinized”), стереотипні (“stereotype”), 

відрефлексовані (“reflected”) та конструйовані (“constructed”) [419, с 36; 473, 

с. 61]. 

Рутинними є рішення, які приймаються, коли варіант обирається 

несвідомо, автоматично, з мінімальними когнітивними зусиллями, шляхом 

«зіставлення зі зразком» (pattern-matcing) [473, с. 61]. В стереотипних 

рішеннях вибір також здійснюється здебільшого несвідомо, спонтанно, але 

існує більш, ніж один варіант вибору. Прийняття таких рішень також вимагає 

незначної когнітивної обробки. Відрефлексовані рішення здійснюються 

свідомо й цілеспрямовано, коли неможливе автоматизоване прийняття 

рішень. На думку дослідників, перекладачі шукають «розумно достатніх», а 

не «оптимальних» рішень, оскільки усвідомлюють, що в багатьох ситуаціях 



 196 

кілька різних шляхів можуть привести їх до тієї ж цілі, а пошуки єдиного 

оптимального відповідника можуть виявитися нескінченними. Часто вибір 

остаточного відповідника при таких рішеннях відкладається, і перекладач 

повертається до нього пізніше, щоб заповнити пробіл або змінити попередній 

варіант. Конструйовані рішення потребують найвищого залучення 

когнітивних процесів і ґрунтуються на «новоздобутому» знанні, а не на 

досвіді чи навичках. Автори пов’язують необхідність таких рішень з 

нечіткою постановкою проблеми або наявністю конкуруючих цілей. [там 

само, с. 60–63]. 

Приймаючи погляд на переклад як низку послідовних рішень, 

вважаємо, що цей процес в цілому керується глобальною стратегією 

перекладу і характер проблеми визначає, яке саме рішення має бути 

прийняте. Рішення вважаємо стратегічними, якщо вони впливають на 

концептуальну структуру майбутнього цільового тексту. Так, рутинні й 

стереотипні рішення здебільшого є нестратегічними, або ж приймаються 

тоді, коли стратегічний вибір здійснено на вищому рівні, наприклад, вибір 

термінологічного відповідника згідно глосарію або інструкції термінолога, 

переклад власних назв згідно статутних документів компанії тощо. 

Відрефлексовані та конструйовані рішення вимагають стратегічного підходу, 

вироблення локальної стратегії перекладу, яка працюватиме на реалізацію 

глобальної стратегії. Відрефлексовані рішення приймаються зазвичай коли 

існує кілька відомих підходів до розв’язання певної проблеми, наприклад, 

переклад реалії транскрипцією / транслітерацією, транскрипцією / 

транслітерацією з експлікацією категоріального значення, калькуванням, 

описовим перекладом, аналогом [163, с. 157–169], і перекладачеві належить 

визначити, який з них задовольняє обраній стратегії та приведе до створення 

необхідного концептуального образу або прагматичного ефекту. 

Конструйовані рішення необхідні за відсутності варіантів розв’язку 

проблеми, або коли жоден із варіантів не задовольняє перекладача. Такі 

рішення є творчими, наприклад, переклад промовистих імен із застосуванням 
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перекладачем «авторського» словотвору, заміна алюзій тощо. Фактично саме 

ці рішення вимагають від перекладача вироблення «власного коду» для 

розуміння й передачі авторського задуму. 

 

3.3. Вибір локальної стратегії як розв’язання проблеми перекладу в 

нехудожньому і художньому текстах. 

 

Завдання цього підрозділу – проаналізувати проблеми перекладу й 

перекладацькі рішення залежно від визначеної раніше перекладної ентропії 

текстів, щоб виявити можливості їх різної інтерпретації й перекладу, а також 

розкрити вплив стратегії перекладача на результат перекладу. З цією метою 

порівняємо переклади, виконані двома перекладачами приблизно рівної 

кваліфікації (див. Додаток Г) (обидві перекладачки – кандидати філологічних 

наук, викладачі перекладу, займаються практичним перекладом нехудожніх 

текстів з англійської на російську та українську мови). Зіставлення текстів 

дозволить виявити, перш за все, проблеми, які постають в ході перекладу, а 

також порівняти рішення перекладачів. 

Текст 1 (Додаток Г.1). Стилю англомовного офіційного документу 

притаманна надлишковість, що виявляється у вживанні тавтологічних і 

частково десемантизованих (з низьким рівнем інформативності) фраз, таких 

як on terms and conditions, at his own cost and expense і т.п. У документі також 

найменша кількість багатозначних слів, що зменшує прояв гнучкості мови. 

Такий «інформаційний профіль» тексту документу зумовлений його 

функцією «визначення умов стосунків між сторонами» [81, с. 288] і для 

перекладача означає мінімальну можливість інтерпретаційних прочитань 

тексту. Розбіжності у текстах перекладів, виконаних різними перекладачами, 

становлять приблизно 16,8% (51 випадок різної мовної репрезентації слів та 

сталих словосполучень або складних термінів), за відсутності принципових 

розбіжностей у трактуванні змісту документу. Розбіжності можна пояснити 



 198 

двома групами чинників: варіативність мовних засобів мови перекладу й 

неусталеність термінології. 

До розбіжностей, пов’язаних з варіативністю мовних засобів, 

зараховуємо, перш за все, лексичну й граматичну варіативність (сполучники: 

і – та; семантично подібні варіанти з відмінною категоріальною семою: 

рекламні заходи – рекламна діяльність; граматичні варіанти: виданих – які 

видаються), а також стилістичну варіативність, зумовлену неусталеністю 

традицій офіційно-ділового стилю в українській мові, наявністю різних 

варіантів в українських оригінальних документах (далі – надалі (див.: [Ділова 

українська мова]); повинен здійснювати – забезпечує). 

Щодо термінологічних розбіжностей, чисельні дослідження 

термінології економіки, бізнесу та ринкових відносин [102; 115; 176; 217; 

339] постулюють наявність синонімії й варіативності, що дослідники іноді 

вважають позитивним явищем, оскільки синонімічні відносини 

розглядаються як основний засіб розкриття значень термінологічних одиниць 

[217, с. 12], а синтаксична варіативність «полегшує оперування 

полілексемними термінами» [339, с. 13]. Разом із тим, хоча синонімія дає 

можливість вибору «найоптимальнішої номінації», вона все ж розглядається 

як явище небажане в термінологічній сфері [там само; 24]. До стилістичних 

відмінностей можна віднести написання у підзаголовках документу основних 

термінів з великої літери, згідно з нормами стилю юридичного документу 

(Перекладач 2), або з малої літери, згідно загальної мовної норми 

(Перекладач 1). 

В аналізованих перекладах термінологічні розбіжності подекуди можна 

вважати неістотними, оскільки вони є можливими варіантами, вживаними в 

українському діловому дискурсі внаслідок різних традицій, різних шляхів 

запозичення тощо (наприклад, ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКА УГОДА – ДОГОВІР 

ДИСТРИБУЦІЇ; торгівлі – продажів). Проте іноді, обираючи один із 

можливих варіантів перекладу того самого терміну, перекладачі відобразили 

різний обсяг поняття (правила – нормативні акти; розпорядження – накази) 
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або вжили терміни, що дають можливість різного трактування (споживач – 

клієнт: «клієнтом» може бути не лише споживач продукції, а й інша 

компанія, наприклад, оптовий покупець або посередник).  

Іноді розбіжності у виборі перекладачів зумовлені відсутністю чіткої 

кодифікації термінології. Зокрема, терміни “товарний знак – торгова марка” в 

україномовному діловому дискурсі функціонують паралельно, а фахівці 

зазвичай наводять один із них у дужках, проте жодне з цих словосполучень 

не вживається як офіційний термін в Законі України «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг» (Уведено в дію Постановою ВР N 3771-XII (3771-

12) від 23.12.93). З іншого боку, сама назва закону й відповідна термінологія 

викликають критику фахівців: «Передусім, викликає зауваження сама назва 

цього Закону – «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». В усьому 

світі позначення певними символами називається товарний знак. В Паризькій 

конвенції 1883 р. такі позначення називаються фабричні або товарні знаки, 

знаки обслуговування. Узагальнюючим поняттям є товарний знак. В 

Модельному кодексі (остання редакція) відповідний розділ називається 

«Правова охорона товарного знака». <…> …Для чіткості й однозначності все 

ж краще було б прийняти загальновизнане словосполучення «товарний знак» 

і відповідно назвати Закон «Про охорону прав на товарний знак». Для 

фахівців зрозуміло, що мова йде як про знаки для товарів, так і про знаки для 

послуг» [250, с. 178]. Зазначене свідчить про залежність можливостей вибору 

перекладачів від кодифікації національної термінології в законодавчих актах, 

академічних і лексикографічних джерелах. Дещо різні тлумачення допускає 

також інтерпретація перекладачами дієслова bind: виконувати обов’язки – 

створювати зобов’язуючі правовідносини, що можна пояснити значним 

обсягом значення англомовного терміну та відсутністю однослівного 

відповідника. 

Нарешті, слід звернути увагу на розбіжності у діях перекладачів 

стосовно репрезентації частин назв компаній, які відображують правову 

форму їх організації (самі назви вилучено з огляду на конфіденційність 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3771-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3771-12
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інформації). Перший перекладач обрав безперекладне відтворення 

абревіатури S.r.l., яка є італійським аналогом назви товариства з обмеженою 

відповідальністю. Невідповідність організаційно-правових форм підприємств 

у різних юрисдикціях і перекладацькі проблеми у зв’язку з цим 

розв’язуються між полюсами очуження й одомашнення [384]. Безперекладне 

відтворення слід вважати крайнім проявом очуження.  

Другий перекладач вживає відповідник цього терміну – компанія з 

обмеженою відповідальністю, пропонуючи варіант, який несе інформацію 

про правову форму організації, водночас уникаючи ототожнення з 

вітчизняними підприємствами, у назві яких використовується термін 

товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), зафіксований в 

українському законодавстві. Такий підхід можна вважати частковим 

одомашненням, оскільки зберігається «іноземна належність» зарубіжної 

компанії. Використання ж терміна товариство з обмеженою 

відповідальністю на позначення юридичної особи, зареєстрованої в Росії, 

вважаємо повним одомашненням, яке, на нашу думку, є виправданим, адже 

правові системи пострадянських країн є досить подібними.  

Виявлені розбіжності у перекладах лише частково збігаються із 

визначеними нами зонами мовної варіативності, які ведуть до підвищення 

ентропії тексту і створюють необхідність перекладацького вибору: pertinent 

(=applicable) – доречні – застосовні (закони), sales literature (= brochures) – 

рекламні матеріали – література з продажів. Лише один із перекладачів 

(Перекладач 2) уникає надмірності, не повністю перекладаючи тавтологічний 

вислів at its own costs and expenses – за власний кошт (у Перекладача 1 – за 

свої власні кошти та витрати).  

Усі інформаційно навантажені елементи відтворені обома 

перекладачами зі збереженням смислу і єдиною змістовою розбіжністю 

можна вважати різне трактування терміну bind. Це свідчить про прагнення 

перекладачів якомога точніше та повніше відтворити смисл тексту. Як 

переклад тексту інформаційного типу, переклад зазначеного фрагмента 
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договору «виконується переважно у цілях отримання предметної інформації» 

[269, с. 209], тому забезпечення правильного розуміння намірів учасників 

договору та суті їхніх правовідносин було першочерговим завданням 

перекладачів. Можна вважати, що перекладачі тексту документу керувалися 

переважно стратегією змісту. 

Обидва перекладачі також зберегли форматування оригінального 

тексту, що відображає їхнє прагнення якнайповніше передати також 

формальні характеристики оригіналу. У перекладі 2 спостерігаємо написання 

ключових термінів з великої літери, що є наслідуванням англомовної 

стилістичної норми, яка зараз все частіше спостерігається і в україномовних 

прикладах комерційних договорів [Ділова українська мова]; вживання 

теперішнього часу дієслова для позначення обов’язків сторін тощо. Це 

свідчить про більш послідовне дотримання Перекладачем 2 стратегії форми. 

В результаті, текст перекладу більшою мірою відповідає дискурсивним 

нормам відповідної сфери україномовного юридичного дискурсу. Стратегія 

форми у цьому випадку полягає у виборі з наявного арсеналу синонімічних 

мовних засобів (у системі мови або в контексті), відповідника, який зазвичай 

вживається у таких контекстних умовах, що підтримує наявну дискурсивну 

практику й сприяє усталенню норм дискурсу. 

Як свідчать результати порівняльного аналізу перекладів тексту 

документу, розбіжності в перекладах у значній кількості випадків є 

результатом варіативності мови перекладу й неусталеності української 

термінології сфери бізнесу. За варіювання мовних засобів, змістове ядро 

текстового концепту зазвичай зберігається. Стратегічними є рішення 

перекладачів щодо перекладу мовних одиниць, які позначають реалії різних 

правових систем, і в цьому сенсі є безеквівалентними. Стратегічним 

рішенням також вважаємо дотримання Перекладачем 2 формальних 

(графічних і граматичних характеристик тексту). Домінуючою в обох 

перекладах вважаємо стратегію змісту, якій підпорядковані інші стратегії, що 

характерно для текстів інформативного типу. 
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Текст 2 (Додаток Г.2). Газетний стиль, який виокремлюється як 

самостійна функціональна підсистема, що виконує функцію інформування, 

оцінювання і впливу на громадську думку [82, с. 297], характеризують як 

найбільш клішований [81, с. 390–402; 222]; за такої умови, переклад тексту 

не повинен становити істотної проблеми, оскільки репрезентація його 

цільовою мовою мала б бути передбачуваною. Проте в англомовному 

дискурсі газетні статті можуть містити також численні емоційні та образні 

елементи, епітети, метафори, перифрази, які згодом «стираються» і 

перетворюються на кліше, втрачаючи свою естетичну функцію [82, с. 306; 81, 

с. 402–403]. Проаналізований текст газетної статті виявляє значний 

інтерпретаційний потенціал як внаслідок інформаційної насиченості, так і 

завдяки використанню автором експресивно-образних мовних виразів. Такий 

інформаційний профіль тексту, по-перше, припускає множинність 

інтерпретацій, а, по-друге, ставить перед перекладачем завдання створення 

такого ж потенційно багатозначного перекладу. Розглянемо розбіжності у 

рішеннях перекладачів, щоб визначити, які з них є реалізацією стратегій 

перекладу (див. Додаток Г.2). 

Переклади газетного тексту, виконані різними перекладачами, 

виявляють значно більші розбіжності: 66,4 % мовних одиниць тексту. У 

цьому випадку наявні як розбіжності у розумінні смислу тексту оригіналу 

(його інтерпретації), так і суто формальні розбіжності. Виявлені відмінності у 

трактуванні того самого тексту різними перекладачами, на нашу думку, 

можна спостерігати на таких рівнях: 

 предметному (денотативному): це різне розуміння предметних 

реалій, наприклад: The Left Bank – Готель Лефт Бенк – Лівий берег Сени; до 

цього ж рівня можна віднести різну інтерпретацію статі особи, що стоїть за 

гендерно-нейтральними номінаціями «poet and director» – «За словами 

Дебори Ландау, удостоєного нагородами поета» – «говорить 

поетеса…Дебора Ландо»; 
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 абстактно-когнітивному: something much more lavish – «щось 

набагато більш витончене» – «успішний бізнес»; the most de-luxe cure for 

writers' block – «є найбільш вишуканою альтернативою для майбутніх 

письменників» – «найкращий спосіб зцілитися від творчого застою – 

відсутності натхнення»; 

 стилістичному: Writing home – «Лист додому» – «Вісточка 

додому»; outside a beautifully idiosyncratic bookshop – «поряд з книжковим 

магазином, що вирізняється своєю своєрідною красою» – «перед чудовою 

самобутньою книгарнею»; cafes – «кафе» - «кав’ярні»; 

 структурно-синтаксичному: immersing themselves in the literary 

culture of the French capital – «занурюються в літературну культуру 

французької столиці» – ««занурення» у літературно-культурне середовище 

столиці Франції»; 

 репрезентації мовної форми: на цьому рівні спостерігаються 

розбіжності у відтворенні власних назв та імен: By Sean Coughlan, BBC News 

education correspondent (Перекладач 1 залишив без перекладу) – «Сін Кофлен, 

Кореспондент відділу освітніх новин Бі-Бі-Сі Ньюс»; in the shadow of Notre 

Dame – «в тіні Нотр-Дама» – «у затінку Собору Паризької Богоматері»; 

Deborah Landau – «Дебор Ландау» – «Дебора Ландо»; різне графічне 

оформлення прямої мови, позначення грошових одиниць тощо. 

Рішення перекладачів повністю збігаються лише у разі відтворення 

найвідомішої прецизійної лексики – Сена, Париж, Нью-Йорк; 

інтернаціоналізмів – металевий, ідилічна; предметних побутових назв – 

стільці, вулиці; назв професій і занять – письменники, студенти. 

Порівняльний аналіз свідчить, що обидва перекладачі сприйняли та 

відтворили основний зміст інформаційно-навантажених фрагментів тексту, 

тим самим забезпечуючи його змістову відповідність оригіналу. Переклади 

дещо відрізняються стилістично і перший з перекладів може виявитися 

складнішим для сприйняття через вживання іншомовних номінацій. 

Розбіжності у текстах перекладів частково зумовлені неоднозначністю 



 204 

оригіналу (наприклад, cure for writers' block); проте навіть багатозначна 

алюзивна номінація idyllic setting відтворена перекладачами однаково – 

«ідилічна обстановка» – «ідилічна картина», обидва використали слово-

інтернаціоналізм.  

Наявність альтернативних способів номінації в мові оригіналу в деяких 

випадках виражається синонімічними номінаціями в перекладах: 

Accompanied by (= together with) – «У супроводі…» – «студенти і викладачі»; 

current (= present, today’s) crop (= pleiad) of American creative writing students 

– «американські студенти цьогорічного набору» – «сучасне покоління 

американських студентів». Це можна розглядати як вплив ентропії мови 

оригіналу на переклад, проте альтернативні рішення перекладачів залежать 

від гнучкості мови перекладу та наявності в ній різних способів позначення 

того самого смислу.  

У діях перекладачів спостерігається розбіжність підходів до 

відтворення реалій оригіналу: Перекладач 1 послідовно дотримується 

стратегії очуження, зберігаючи іншомовні номінації у незмінній формі, 

навіть, якщо додатково дублює їх засобами мови перекладу: «магазин 

Shakespeare and Company (Шекспір та Компанія)», графічні позначення 

грошових одиниць, характерних для англомовного дискурсу ($,£), тоді як 

Перекладач 2 надає перевагу одомашненню, перекладаючи традиційними 

відповідниками або транслітеруючи власні назви, зберігаючи номінацію суми 

грошей лише в доларах, які знайомі українцеві краще за фунти стерлінгів і 

т.п. Репрезентовані графічними засобами, ці розбіжності виявляються 

релевантними для змістового, і, особливо, для прагматичного аспекту 

перекладу (легкості сприйняття). 

У цілому ж, вибір стратегії перекладача визначався характером 

проблеми, яку ставив перед ним мовний матеріал: інформаційно-навантажені 

мовні одиниці, що називають місце, час, основні події та їх учасників, 

відтворюються перекладачами з додержанням стратегії змісту: розбіжності 

наявні лише за різної інтерпретації або обмежуються синонімічним чи 
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граматичним варіюванням. Епітети, метафори, образні вирази тощо 

відтворюються перекладачами дещо по-різному: очевидно, Перекладач 2 

виявляє більшу увагу до мовної форми, намагаючись підібрати відповідники, 

орієнтуючись на стилістичну норму української мови. У перекладі назв 

реалій Перекладач 1 надає перевагу очуженню, а Перекладач 2 – 

одомашненню. Отже, вибір стратегії залежить як від характеру проблем, що 

виявляються шляхом аналізу тексту, так і від індивідуального підходу 

перекладача («перекладацьких уподобань» [438, с. 156]). 

Текст 3 (Додаток Г.3). Авторський вступ до видання не можна вважати 

цілком передбачуваним за структурою та змістом, хоча й існують певні 

традиції написання творів такого жанру. Передмова Е. Берджеса до 

американського перевидання роману «А Clockwork Orange» (1986 р.) 

відзначається більшою кількістю інформативних (тобто таких, які не можна 

передбачити або зрозуміти за здогадкою за їх відсутності) слів та фраз, проте 

водночас містить певну кількість повторів, роз’яснень, які не несуть нової 

інформації, хоча й можуть свідчити про їх особливу значущість для цього 

тексту. Водночас у тексті наявна значна кількість слів, які дозволяють 

неоднозначне розуміння, мають синоніми, вживаються у переносному сенсі, 

є перифразами або можуть бути виражені перифрастично.  

Особливу увагу привертають авторські неологізми (symbology, 

arithmology). Оскільки такі слова не зафіксовані словниками англійської 

мови, їх існування вимагає від читача додаткових інтерпретаційних зусиль 

для сприйняття тексту, проте розуміння значення морфем і словотвірної 

моделі дозволяє майже безсумнівно сприйняти їх значення. Оказіоналізми, 

безумовно, значно підвищують етропію тексту, оскільки збільшують міру 

невизначеності системи (непередбаченості). 

Наявність кількість можливих виборів є проявом гнучкості мови, яка 

повніше виявляється у цьому тексті. Ці явища підвищують ентропію тексту й 

створюють більшу можливість інформативного вибору. Для перекладача це 

означає, з одного боку, більше варіантів інтерпретації, а з іншого – завдання 
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створення тексту з такою ж інформативністю, тобто такою ж множинністю 

реалізованих виборів. Роль перекладача у цьому випадку істотно 

підвищується, оскільки саме від нього залежить, по-перше, визначення 

актуальної (або правильної для цієї комунікативної ситуації) інтерпретації, а 

по-друге, створення перекладеного тексту, якому також була б властива 

багатозначність, метафоричність і, як наслідок, можливість різних 

інтерпретацій. У разі вдалого вибору перекладача текст перекладу 

вимагатиме від читача таких же інтерпретаційних зусиль під час читання, як і 

текст оригіналу (згідно тріади принципів перекладу А.Ф. Тайтлера «читатися 

так само легко» [502, с. 16]).  

У порівнюваних перекладах Тексту 3 відмінності становлять 51,7 % 

слів. Однаково перекладено переважно прецизійну лексику (числівники, 

назви національностей «японські», занять «студент, драматург» тощо) і 

прецедентні власні імена та назви. Розбіжності простежуються на тих же 

рівнях, що і в попередньому тексті, і стосуються іноді перекладу слів, які 

несуть важливу предметну інформацію: novella – «роман» – «повість»; 

chapters – «глави» – «розділи». Важливою відмінністю є різний переклад 

назви твору, до видання якого аналізований текст є передмовою: A 

Clockwork Orange – «Заводний апельсин» (Перекладач 1) – «Механічний 

апельсин» (Перекладач 2). Словосполучення «Заводной апельсин» обрано 

назвою перекладів роману Е. Берджеса російською мовою, в той час як 

україномовний переклад О. Буценко має назву «Механічний апельсин». 

Іноді різне трактування предметної інформації призводить до істотних 

змістових відмінностей, як у наступному прикладі: Rachmaninoff used to 

groan because he was known mainly for a Prelude in C Sharp Minor which he 

wrote as a boy – «Рахманінов був засмучений через те, що він був відомий в 

основному завдяки Прелюдії до-дієз мінор, яку він написав в дитинстві» – 

«Рахманінов страждав через те, що у світі він відомий як автор Прелюдії 

до-дієз мінор, яку він написав ще юнаком» (за біографічними даними, 

композиторові тоді було 19 років). 
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Розбіжності когнітивного плану стосуються способів переосмислення 

образних виразів: the film version of the book made by Stanley Kubrick may be 

held chiefly responsible – «за що, головним чином, відповідальна екранізація 

книги, зроблена Стенлі Кубриком» – «чим завдячує переважно фільму Стенлі 

Кубрика, знятому за її мотивами». Можлива образна репрезентація одним 

перекладачем і вживання виразу з переносним виразом, але без створення 

чуттєвого образу: bite the dust – «покриті товстим шаром пилу» – «пішли в 

небуття»; за однакового образного переосмислення (персоніфікації) 

можлива різна інтерпретація метафори внаслідок її буквального перекладу 

одним перекладачем та антонімічного перекладу іншим: It refuses to be erased 

– «цей роман відмовляється бути стертим» – «вона не хоче стиратися». 

Обравши метафоризацію як прийом перекладу, перекладачі можуть обрати 

різні ступені образного переосмислення: This is not an unusual experience for 

an artist – «На жаль, я не перший, хто з цим стикається» – «І я не єдиний 

митець, якого спіткала така доля». У цілому, можна констатувати, що 

переважну кількість авторських образних виразів відтворено перекладачами 

по-різному. 

Стилістичні відмінності перекладів полягають переважно в різній 

експресивності вживаних засобів, хоча загалом обидва перекладача 

намагаються зберегти характеристики авторського ідіостилю: Rachmaninoff 

used to groan – «Рахманінов був засмучений» – «Рахманінов страждав»; Just 

as a musical composer starts off with a vague image of bulk and duration – «як 

композитор починає з розпливчастого уявлення про обсяг і тривалість» – 

«як композитор починає з неясного образу обсягу й тривалості». Ці 

розбіжності зумовлюють більшу емоційну насиченість другого перекладу. 

Відмінності морфолого-синтаксичного плану стосуються переважно 

порядку слів та форми дієслова: A Clockwork Orange has never been published 

entire in America. – «Роман Заводний апельсин ніколи не був опублікований 

повністю в Америці» – ««Механічний апельсин» жодного разу не 

публікувався в Америці повністю», що не впливає істотно на зміст, але може 
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змінювати експресивність і смислові акценти (вживання найважливішої 

інформації в позиції реми в абсолютному кінці речення). До змістових 

відмінностей може призвести різне трактування граматичних значень, як у 

наступному прикладі: …Minuet in G which Beethoven composed only so that he 

could detest it – «…Менует соль-мажор, який Бетховен написав у такий 

спосіб, що мав би тільки ненавидіти його» – «…Менует соль-мажор, який 

Бетховен ненавидів». З іншого боку, результатом комплексного 

перетворення структури речення може стати створення різних «поверхневих 

структур» без істотної різниці смислу: Let me put the situation baldly – «Буду 

відвертим» – «Дозвольте представити факти прямо». Проте перший 

варіант видається прагматично адекватнішим. 

У цьому тексті способи відтворення форми власних імен не 

визначалися перекладачами суб’єктивно, адже більшість імен є 

прецедентними і єдиним можливим підходом до їх перекладу було 

відтворення традиційних відповідників: Beethoven – «Бетховен», Prelude in C 

Sharp Minor – «Прелюдія до-дієз мінор»; за наявності варіативного 

відповідника: in the United States / in America, обидва перекладачі обирають 

відповідник, який формально відповідає мовній одиниці оригіналу: «у 

Сполучених Штатах / в Америці».  

Певною проблемою перекладу було відтворення національно-

специфічної назви виду японського театрального мистецтва – Noh play: 

requests from Japanese dramaturges to turn It [the novella] into a sort of Noh 

play. Назву японської реалії перекладачі відтворили різними відповідниками: 

Но – частіше вживана в сьогоденному театральному дискурсі назва, що являє 

собою транскрипцію і супроводжується у Перекладі 1 експлікацією значення: 

«прохання японських драматургів перетворити його на свого роду п’єсу для 

традиційного японського театру Но»; ноґаку – традиційна назва, яка 

асоціюється з назвами інших видів японського театрального мистецтва – 

кабукі, бунраку,саруґаку, буґаку, ґаґаку, що надає їй «японського» звучання: 

«прохання від японських драматургів перетворити її на щось на кшталт 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=5453142_2_1
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п’єси театру ноґаку». У цьому разі експлікація не містить слова «японського 

[театру]», оскільки у найближчому контексті згадуються «японські 

драматурги», тобто для уникнення плеоназму. В обох випадках стратегію 

перекладачів можна охарактеризувати як помірне очуження, яке зберігає 

своєрідність національної реалії, водночас наближуючи цільовий текст до 

читача; першому перекладу також властива модернізація. 

Щодо новотворів, які з’являються в цьому контексті – symbology, 

arithmology – перший з них обидва перекладачі відтворили наявними 

засобами цільової мови – «Як би це не було символічно» і «Але яким би не був 

символізм», відповідно, тим самим намагаючись передати читачеві основний 

зміст номінації на основі універсальних знань. Щодо номінації arithmology, 

Перекладач 1 відтворив її словом «нумерологія», яке сьогодні широко 

вживається на позначення вчення про «магічні» властивості чисел; таку 

стратегію можна розглядати як помірну модернізацію й одомашнення з 

метою полегшення читацького сприйняття. Перекладач 2 надав перевагу 

калькованому перекладу «арифмологія», взявши його в лапки і 

супроводжуючи коротким поясненням «магія цифр», що свідчить про те, що 

перекладач йшов шляхом очуження. Такої лексеми дійсно не фіксують 

словники української мови, проте російські словники іноземних слів 

зареєстрували слово «арифмология» як запозичення ще у 1865 і 1910 роках: 

«АРИФМОЛОГИЯ (греч., от arithmos – число, и logos – слово). Учение о 

таинственных свойствах чисел. [526; 540]». Враховуючи те, що українська 

мова розвивалася у близькому контакті з російською, а також те, що 

номінація може бути зрозуміла читачеві, оскільки складається із 

загальновідомих інтернаціональних коренів, підхід перекладача варто 

розцінювати як стратегію форми, адже слово оригіналу відтворено подібно 

як до зовнішньої форми, так і до внутрішньої (словотвірної мотивації), а 

відтак вибір перекладацької стратегії зумовлений прагненням збереження 

авторського ідіостилю. 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=5453142_2_1
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Проведений аналіз свідчить про істотний рівень перекладної ентропії 

публіцистичного тексту, що є основою творчого застосування 

перекладацьких стратегій. Як свідчать досліджені переклади цього тексту, 

мовний матеріал фіксує прояви перекладацьких стратегій саме там, де в 

оригіналі або в мові перекладу існують явища, які породжують ентропію 

«гнучкості мови»: можливість різної вербалізації того ж сенсу або його 

інтерпретації, синонімія або переносні слововживання тощо.  

Усі проаналізовані тексти належать до нехудожнього стилю, проте 

проведений аналіз свідчить про істотний рівень у деяких з них 

перекладацької ентропії, яка є означає існування проблем перекладу і 

створює основу для застосування перекладацьких стратегій. Це свідчить про 

те, що з позиції перекладознавства традиційне протиставлення художнього і 

нехудожнього текстів (дискурсів) є недостатнім; з огляду на нечіткий 

характер класифікацій у системі мови та мовлення взагалі, варто було б 

доповнити існуючу опозицію дихотомією текстів стереотипного : : 

креативного типу. Перші з них (Прикладом такого тексту в нашому аналізі є 

Текст 1 – текст документу), хоча й дозволяють певну варіативність 

перекладацьких рішень як з інтерпретації оригіналу, так і з вербалізації 

перекладу, все-таки вимагають максимального наближення до стильового 

стандарту, який прагне зафіксувати однозначне відношення між формою та 

змістом (шляхом кодифікації в нормативних документах, навчання норм 

стилю тощо). Дії перекладача з перекладу таких текстів можуть бути доволі 

стеротипними, так що прийняття стратегічного рішення буде необхідним 

лише у разі відхилення оригіналу від стильового стандарту. 

Тексти креативного типу відрізняються від художніх текстів тим, що не 

відтворюють змодельовану автором його власну концепцію (квазі-) 

реальності, а здебільшого є репрезентацією реальних подій. Проте спільним з 

художніми текстами для них є суб’єктивність авторської інтерпретації 

дійсності, яка виражається у творчому використанні мови, багатстві 

емотивно-експресивних засобів, індивідуально-авторської метафорики і 
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метоніміки, словотворчості тощо. Відповідно, такі тексти (у нашому аналізі – 

газетна стаття (Текст 2) та авторська публіцистика (Текст 3)) мають значно 

вищій рівень ентропії, що означає можливість більшої кількості 

інформативних виборів та їх реалізацій, і, відповідно, вимагає від 

перекладача мотивованого застосування локальних стратегій перекладу задля 

реалізації глобальної, орієнтованої на ідеальний прообраз тексту, який 

перекладач уявляє собі як «ідеальний» переклад, що відображає усі істотні 

риси оригіналу. Як свідчать аналізовані тексти, мовний матеріал фіксує 

прояви перекладацьких стратегій саме там, де в оригіналі або у мові 

перекладу існують явища, що породжують ентропію «гнучкості мови»: 

можливість різної вербалізації того самого смислу або його інтерпретації, 

синонімія або переносні слововживання тощо. Можна помітити також, що 

визначення типу стратегій, з яких може обирати перекладач, диктується 

характером проблеми: за особливої функції мовної форми оригіналу вибір 

полягає між стратегіями форми та змісту, за наявності національно-

культурної специфіки – між стратегіями очуження, одомашнення та 

нівелювання культурної специфіки, у разі існування часової дистанції – між 

стратегіями модернізації, архаїзації та нейтралізації часової дистанції. 

Текст 4 (Додаток Г.4). Текст роману «А Clockwork Orange» з самого 

початку (для аналізу спеціально обрано початкові абзаци текстів кожного 

типу) виявляється непередбачуваним, оскільки, на відміну від більшості 

прозаїчних текстів, починається з питання. Майже половина усіх слів тексту 

є непередбачуваними і несуть нову інформацію, зустрічаються також 

багатозначні лексеми і слова, що мають синоніми. Проте головною його 

характеристикою є наявність «псевдослів», які не існують в англійській мові: 

вони спеціально створені автором на базі російської мови, але англомовному 

читачеві не надається жодного ключа до їх розуміння; навіть людина, яка 

знає російську мову, не завжди зможе зрозуміти їх значення, оскільки іноді 

транскрипції є дуже приблизними (наприклад: smecking (? від рос.: смех, 

смеяться)), а іноді смисл, що вкладається у запозичену форму слів у цьому 
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тексті, не відповідає жодному з їх значень в російській мові (наприклад, ptitsa 

≈ стара людина (? від рос: птица)).  

Оказіональні новотвори, безумовно, можуть бути визначені як 

елементи з високою ентропією (порівняємо точку зору щодо текстів творів 

авангардизму: «інформативна цінність тексту “анормативного” типу … 

виявиться вище і – більше того – максимальною порівняно з “нормативним” 

поетичним текстом» [111; 185; 323]). Але незважаючи на «максимальну» 

кількість «поетичної інформації», оказіональні новотвори можуть виявитися 

просто незрозумілими читачеві-інтерпретатору, тому їх справжня когнітивна 

інформативна цінність залишається сумнівною. Цікаво, як у досліджуваному 

тексті автор забезпечує розуміння оказіоналізмів: деякі з них зустрічаються у 

позиціях з високим ступенем передбачуваності, коли очікуваним є один, 

максимум два варіанти, і за їх значенням інтерпретатор може встановити 

контекстуальне значення оказіоналізмів, навіть не знаючи значень 

відповідних слів у російській мові. В інших випадках ентропія знімається 

введенням пояснення у постпозиції: тим самим створюється надлишковість 

тексту, яка знижує його інформаційну насиченість і «автоматизує» 

сприйняття [323]. У художньому тексті спостерігаємо лише одну високо 

передбачувану фразу, яка наведена повністю: «But, as they say, money isn't 

everything»; вважаємо, що інформаційна надмірність у цьому випадку 

пов’язана з переосмисленням цитованого вислову, наповнення його 

іронічним смислом.  

Як бачимо з наведеного фрагменту Тексту 4, цей художній текст 

відзначається значним рівнем ентропії і допускає велику кількість варіантів, 

вибір яких є здебільшого непередбачуваним; передбачуваність і надмірність 

спостерігаються лише як засоби подолання повної інформаційної 

невизначеності або створення додаткової художньої інформації. Такий текст 

є дуже складним для перекладу, оскільки не підлягає інтерпретації та 

перевираженню змісту за загальними правилами, вимагає «підбору коду для 

інтерпретації», а також припускає різні тлумачення.  
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З іншого боку, створення тексту перекладу також вимагає творчих 

рішень перекладача, оскільки значна кількість слів не мають ані готових 

відповідників, ані традицій або ймовірних способів перекладу. Крім того, від 

перекладача вимагається створення тексту, подібного за когнітивно-

прагматичними характеристиками до оригіналу: він має сприйматися як 

текст, написаний якоюсь «не зовсім знайомою» мовою (адже цією мовою 

говорить суб’єкт, який поставив себе поза суспільством) і вимагати від 

читача значних зусиль для його розуміння (щоб вилікувати соціальне зло, 

суспільство має перш за все зрозуміти його). Не дивно, що за 1991–2007 роки 

з’явилося щонайменше чотири переклади (Е. Синельщиков, 1991; В. Бошняк, 

1991; Е. Нетесова, 2004; С. Розенфельд, 2007). Порівняємо відтворення 

вищенаведеного фрагмента в двох найвідоміших із них (Додаток Г.4). 

Переклад Є. Синєльщикова відрізняється свободою трактування 

авторського тексту, експлікації ідей та епізодів тощо: 

Я и мои фрэнды как раз заканчиваем по четвертой поршн. Покеты у 

нас полны мани, так что отпадает наш обычный эмьюзмент трахнуть по 

хэду или подрезать какого – нибудь папика и уотч, как он будет свимать в 

луже собственной блад и юрин, пока мы чистим его карманы. Не надо 

также пэй визит какой – нибудь старухе еврейке в ее шопе и сажать ее 

верхом на кассу, выгребая у нее на глазах дневную выручку. 

Но! Как говорится, мани не главное. Хочется чего – нибудь для души. 

(Э. Бёрджес. Заводной апельсин. Перекл. Е. Синельщикова) 

Перекладач обрав підхід, «дзеркально» відобразивши задум автора: за 

основу в його перекладі обрано російську мову з додаванням англійських 

слів, транскрибованих або транслітерованих кирилицею, з морфологічними 

ознаками російських слів. Незважаючи на теоретичну обґрунтованість такого 

підходу, результатом стало створення мови, подібної до сленгу російських 

хіпі, тобто позбавило мову її «надчасового» і «наднаціонального» характеру, 

що було однією з її основних функцій. Сприйняття цієї мови не створювало 

таких труднощів у російського читача, як сприйняття оригіналу в 
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англійського. До того ж перекладач вносить тему антисемітизму, яка також 

наближує художню картину світу роману до російського когнітивного 

сценарію.  

У цілому, застосування транскрипції, транслітерації та приблизного 

транскрибування англійських слів у цьому випадку виявилися прийомами 

одомашнювального перекладу, а результатом стало створення певних 

історико-географічних координат антиутопії (чого прагнув уникнути автор) і 

полегшення сприйняття твору, незважаючи на те, що «запозичень» у цьому 

тексті кількісно більше, ніж в оригіналі. Оскільки такий підхід спотворює 

авторський задум, його слід визнати невиправданим. 

Переклад В. Бошняка ґрунтується переважно на російськомовному 

матеріалі, імітуючи мову оригіналу завдяки транскрибуванню латиницею 

російських слів, але не завжди тих самих, що були використані в оригіналі, а 

переважно жаргонних або розмовних тобто обмежених соціальною сферою 

функціонування, хоча й зрозумілих російському масовому читачеві:  

Карманы у нас ломились от babok, а стало быть, к тому, чтобы 

сделать в переулке toltshok какому-нибудь старому hanyge, obtriasti его и 

смотреть, как он плавает в луже крови, пока мы подсчитываем добычу и 

делим ее на четверых, ничто нас, в общем-то, особенно не понуждало, как 

ничто не понуждало и к тому, чтобы делать krasting в лавке у какой-нибудь 

трясущейся старой ptitsy, а потом rvatt kogti с содержимым кассы. Однако 

недаром говорится, что деньги это еще не все. (Э. Берджесс. Заводной 

апельсин. Перекл. В. Бошняк) 

Цей переклад характеризується більшою «чужістю», ніж переклад 

Є. Синєльщикова, адже прочитання слів латиницею вимагає певних 

когнітивних зусиль і створює ілюзію «іншомовності». Разом із тим, мова 

цього перекладу не нагадує ніякого конкретного соціолекту, тобто 

характеризується тією ж «ахронічністю» й «асоціальністю», що й мова 

оригіналу. Однак цей переклад важко визнати повністю «очужувальним», 
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адже у ньому використані переважно російські розмовні слова, жаргонізми та 

фразеологізми (транслітеровані «бабки», «рвать когти» і т.п.).  

Порівняння множинних перекладів роману Е. Берджеса дозволяє 

говорити про ступінь очуження/одомашнення твору в перекладі, і переклад з 

більшим ступенем очуження у цьому випадку слід визнати більш вдалим, 

оскільки він повніше передає авторський задум, ближче до оригіналу 

відтворює характеристики персонажного мовлення, ставлячи антигероя поза 

часом і поза конкретною соціальною групою; він також ближчий до 

оригіналу за складністю сприйняття, адже мова оригіналу тримає читача в 

постійній напрузі, «захоплює» його і стає інструментом впливу на свідомість. 

Результати кількісного аналізу свідчать, по-перше, про значне 

скорочення обсягу тексту у першому перекладі (261 слово проти 427 слів 

оригіналу), в той час як у другому перекладі обсяг тексту неістотно 

збільшився (435 слова). Причиною зменшення обсягу є досить довільні 

вилучення інформації перекладачем, збільшення у деяких випадках 

зумовлене введенням пояснень (наприклад, Тем, причем Тем был и в самом 

деле парень темный, в смысле glupyi) або тавтологічних повторів (наприклад: 

подавали там "молоко-плюс" – то есть молоко плюс кое-какая добавка). З 

незрозумілих причин обидва перекладачі вилучили звертання «O my 

brothers», яке є наскрізним у тексті, і, на нашу думку, надзвичайно важливе 

для розуміння авторського задуму оповідання-сповіді, а також морально-

релігійного смислу твору в цілому. Розбіжності порівнюваних текстів 

перекладів становлять 86,8% мовних одиниць.  

Якісний аналіз виявлених розбіжностей свідчить про те, що вони не 

стосуються переважно предметно-денотативного плану зображуваних 

ситуацій (як первинної референтної ситуації, яка замальовується в романі як 

реальна, так і ймовірних ситуацій, які уявляє собі оповідач). На мовному 

рівні однаково відтворені час і місце дій, кількість учасників та деякі назви 

предметних деталей: молоко, карманы, а також номінація Бог; іноді подібний 

зміст репрезентовано синонімічними мовними засобами, наприклад: дневную 



 216 

выручку – с содержимым кассы. Це свідчить про те, що основний 

денотативний зміст перекладачі сприйняли й відтворили майже однаково.  

Розбіжності спостерігаються навіть у перекладі власних імен, які 

зазвичай відтворюються згідно чітких правил, з максимальним наближенням 

до оригіналу. Розбіжності в перекладі власних назв мають стратегічний 

характер, причому в першому перекладі простежується послідовна тенденція 

до одомашнення, в той час як другий перекладач здебільшого очужує імена 

(прийом безперекладного запозичення), наприклад: Korova Milkbar – 

молочный бар «Коровяка» - Молочный бар "Korova", але іноді відходить від 

цієї стратегії, одомашнюючи ім’я додаванням демінутивного суфікса: 

Georgie - Джорджи (он же Джоша) – Джорджик. Головні відмінності 

спостерігаються у відтворенні концептуальної інформації, а також специфіки 

авторського мовно-художнього коду. Так, ім’я, яке використовується для 

створення каламбуру Dim being really dim кожен з перекладачів інтерпретує 

по-своєму і відтворює в опорі на обрану ним мотиваційну основу, причому 

переклад Є. Синельщикова знову-таки відзначається більшим ступенем 

одомашнення: Кир (Кирилла-дебила) – Тем, причем Тем был и в самом деле 

парень темный, в смысле glupy. В. Бошняк принаймні намагається зберегти 

«іншомовне» звучання імені. 

Серед розбіжностей концептуального плану привертає увагу, по-перше, 

різна деталізація описів мотивувань персонажів, їхнього уявлення про моду, 

тощо. Перекладач В. Бошняк схильний до гіперексплікації, оскільки вводить 

в текст деяку інформацію, яка була імплікована в оригіналі, і в цілому досить 

близько дотримується авторського мовного оформлення; перекладач 

Є. Синельщиков, навпаки, трактує авторський текст досить довільно, іноді 

дозволяючи собі неприпустиме, на нашу думку, одомашнення тексту: 

«молоко, насыщенное незаметным белым порошком, который менты и 

разные там умники из контрольно-инспекционных комиссий никогда не 

распознают как дурик, если только сами не попробуют. Но они 

предпочитают вискарь-водяру под одеялом…» Конкретизація «milk plus 
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something else», «some of the new veshches» – «молоко, насыщенное 

незаметным белым порошком» є неприпустимим звуженням смислу. Такі 

творчі рішення перекладача призвели до перенесення ситуації у конкретну 

просторово-часову площину, заміни когнітивного сценарію віртуального 

простору антиутопії на цілком реальний простір російського злочинного 

середовища.  

Одомашнення стало також основним засобом розв’язання проблеми 

специфічного мовного коду автора, оскільки авторські «псевдослова» 

замінені сленговими російськомовними номінаціями. Текст перекладу 

свідчить про те, що перекладач мав на меті відтворення змістової інформації 

(стратегія змісту) і наближення тексту до читача, полегшення його 

сприйняття (стратегія одомашнення), проте для вирішення завдання 

відтворення специфічного художнього коду автора й унікальної 

концептосистеми твору цього виявилося явно недостатньо. 

Перекладач В. Бошняк значно більше уваги приділив мовній формі 

твору, водночас полегшуючи сприйняття шляхом розгортання інформації. 

Можна вважати, що його перекладацький метод значною мірою визначався 

стратегією форми; цей переклад сприймається як більш «очужений», 

оскільки створює ілюзію сприйняття іншомовних вкраплень і вимагає 

більших когнітивних зусиль від читача.  

В обох випадках стратегії очуження й одомашнення не були у центрі 

уваги перекладачів. Основними в порівнюваних перекладах слід вважати 

стратегії змісту (переклад Є. Синельщикова) та форми (переклад 

В. Бошняка), а одомашнення та очуження, відповідно, є супутніми, 

підпорядкованими їм стратегіями розв’язання конкретних проблем. 

Аналіз множинних перекладів художнього тексту свідчить про значно 

більший простір реалізації творчих рішень перекладача внаслідок вищої 

ентропії вихідного тексту і можливості використання ресурсів цільової мови 

«поза межами» традиційного вживання. Художній текст допускає реалізацію 
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більшої кількості перекладацьких виборів, внаслідок чого результат 

перекладу більш істотно залежить від стратегії, обраної перекладачем. 

Завдання перекладача українською мовою також виявилося складним 

через близьку спорідненість й постійні мовні контакти української мови з 

російською, спільність їх історії протягом тоталітарного періоду. Обраний 

О. Буценком підхід є відтворенням «натсату» на основі української мови з 

російськомовними вкрапленнями, які транскрибовані українською: 

Кишені в нас були напхані дєньгамі, тож заради бабок зовсім не 

обов'язково було долбать у завулку старого хрєна й дивитися, як він спливає 

в калюжі кров'ю, поки ми рахуємо здобич і ділимо її на чотирьох; або 

видєливать жорстокі штуки з тремтячою сивою ципою в крамниці, а тоді 

линяти, хапаючись із смєхом за животики. Але, як то кажуть, гроші – не 

головне. (Ентоні Берджеc. Механічний апельсин Перекл. О. Буценко) 

Результатом стало створення мови, яка нагадує суржик, що існує в 

областях України з компактним проживанням російськомовного населення, 

тобто мовою антигероя стає мова певної територіально-обмеженої групи 

людей. Це не лише суперечить меті створення «натсату», а й відтворює 

небажаний для України когнітивний сценарій, адже людина, яка говорить 

цією мовою – антисоціальний суб’єкт, грабіжник і вбивця. Отже, хоча 

переклад і включає іншомовні (російськомовні) елементи, його слід визнати 

одомашнювальним; такий переклад спотворює авторський задум щодо 

створення специфічного ідіодискурсу персонажа і наближує мовлення 

персонажа до суржика, який існує в Україні. 

 

Висновки до Розділу 3. 

 

Із формуванням уявлення про переклад як процес постійного 

прийняття рішень щодо вибору однієї з можливих альтернатив інтерпретації 

та відтворення когнітивних структур вихідного тексту актуальним стало 
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дослідження об’єктивних текстових умов реалізації перекладацького вибору, 

видів проблем перекладу та процесу прийняття рішень з їх розв’язання.  

Інформаційною основою вибору стратегії перекладу є інформаційна 

насиченість та інтерпретаційний потенціал тексту, а також виражальні 

можливості мови перекладу; ці складові охоплюються поняттям перекладної 

ентропії. Інформаційна ентропія оригіналу відображає міру його 

інформаційної невизначеності, потенціалу різних інтерпретацій, і є однією з 

передумов множинності перекладів. Складовими ентропії оригіналу є 

інформаційна місткість тексту і гнучкість; в художньому тексті виникає 

також додаткова інформаційна місткість за рахунок ущільнення інформації 

при переносному слововживанні (концептуальній інтеграції, одночасному 

апелюванні до двох концептів). 

Ентропія мови перекладу складається з її смислової місткості 

(здатності в тексті певного обсягу передавати певний смисл) і гнучкості 

(наявності альтернативних засобів вираження того ж змісту). На 

інформаційну цінність впливає також ймовірність вживання кожного з 

альтернативних варіантів. Ентропія вихідного тексту і цільової мови разом 

утворюють перекладну ентропію певного тексту відносно певної мови 

перекладу. 

Глобальна стратегія перекладу співвідноситься з цілісним 

концептуальним образом оригіналу та його концептуальною проекцією на 

когнітивні структури мови перекладу; вона стає когнітивним регулятивом, 

який забезпечує концептуальну цілісність перекладу певного тексту. 

Локальні стратегії перекладу, які являють собою стратегії перекладу окремих 

фрагментів тексту, реалізуються на тих ділянках тексту, де перекладна 

ентропія обумовлює необхідність прийняття перекладацьких рішень.  

Висока ентропія тексту пов’язана з явищами, які становлять проблему 

перекладу й вимагають стратегічного перекладацького вибору. Суб’єктивні 
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чинники – перекладацький метод, індивідуальні перекладацькі уподобання, 

власна когнітивно-мовна база перекладача можуть впливати на результат 

перекладу на тих ділянках тексту, де існує певна ентропія, яка дозволяє 

здійснення вибору та прийняття перекладацьких рішень. 

Ентропія тексту на мовному рівні реалізується, по-перше, 

інформаційно-навантаженими мовними одиницями, які непередбачувані за 

попереднім контекстом; по-друге, багатозначними мовними одиницями й 

одиницями, що мають синоніми, омоніми, тощо; по-третє, мовними 

одиницями, які одночасно реалізують кілька значень (апелюють до двох і 

більше концептів), як, наприклад, у разі переносного слововживання, алюзії, 

авторського словотвору тощо. Саме ці мовні одиниці текстового рівня 

створюють невизначеність на когнітивному рівні й вимагають від 

перекладача стратегічного вибору методів і способів їх відтворення. 

Рівень ентропії неоднаковий для текстів різних стилів та жанрів і 

виявляється найменшим у стереотипних текстах, які тяжіють до 

використання мовних засобів у межах узусу. Ці тексти вимагають 

перекладацьких рішень лише на тих ділянках тексту, що виявляють певний 

рівень ентропії; більшість відмінностей між перекладами таких текстів, 

виконаними різними перекладачами, неістотні в плані змісту і полягають, 

здебільшого, у розбіжності граматичних або стильових характеристик. 

Тексти газетної та авторської публіцистики й художньої прози мають 

значно вищий рівень ентропії, пропонують більший діапазон перекладацьких 

виборів і вимагають від перекладача стратегічного мислення. Ці тексти 

можна розглядати як тексти креативного типу, оскільки проблеми перекладу 

таких текстів вимагають творчих рішення перекладача. Множинні переклади 

текстів креативного типу відрізняються як за формальними 

характеристиками, так і за певними аспектами змісту, відображаючи вибір 

перекладачами різних стратегій перекладу. 
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Художній текст має найвищий рівень ентропії внаслідок віртуальності 

його концептуальної основи – текстового концепту – і відповідно повнішого і 

більш гнучкого використання мовних ресурсів для створення когнітивної 

багатоплановості й художньої образності. Аналіз множинних перекладів 

художнього тексту свідчить про значно більший простір реалізації творчих 

рішень перекладача внаслідок вищої ентропії вихідного тексту й можливості 

використання ресурсів цільової мови «поза межами» традиційного вживання. 

Художній текст допускає реалізацію більшої кількості перекладацьких 

виборів, внаслідок чого результат перекладу істотно залежить від стратегії, 

обраної перекладачем. 

Дослідження діяльнісної природи перекладу вимагає диференціювання 

труднощів і проблем перекладу: в той час як труднощі суб’єктивні, пов’язані 

з недостатньої мовною підготовкою, поінформованістю, обмеженим 

доступом до інформаційно-довідкових джерел тощо, проблеми мають 

об’єктивний (інтерсуб’єктний) характер, їх розв’язання завжди вимагає від 

перекладача стратегічного рішення. Різні групи проблем перекладу пов’язані 

з такими чинниками як: розбіжності мовних і когнітивних картин світу 

різних лінгвокультур; розбіжності мовних і когнітивних картин світу різних 

часових періодів; розбіжності формально-змістовних і прагматичних 

характеристик, які зумовлюють зрушення у внутрішньому когнітивно-

прагматичному просторі тексту.  

Парадигма вибору локальної стратегії перекладу співвідносна з 

характером перекладацької проблеми в кожному окремому випадку; категорії 

проблем перекладу, які вимагають стратегічних перекладача, визначають 

номенклатуру стратегій, які може обрати перекладач для їх розв’язання. Так, 

для подолання розбіжностей мовних і когнітивних картин світу різних 

лінгвокультур перекладач може обирати стратегії очуження / одомашнення / 

нівелювання культурної специфіки; проблеми розбіжності мовних і 
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когнітивних картин світу різних часових періодів – стратегії архаїзації / 

модернізації / нейтралізації часової дистанції. Вибір між стратегіями 

змістової / функціональної відповідності та відтворення форми необхідний 

для виявлення змін концепту тексту в перекладі, збереження / усунення 

смислової двоплановості, відтворення / перетворення авторського коду тощо. 

Основні положення цього розділу викладено в таких публікаціях 

автора: [8; 11; 25; 36]. 
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РОЗДІЛ 4. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У ПЕРЕКЛАДІ 

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

 

4.1. Стратегії розв’язання проблеми міжкультурних розбіжностей в 

перекладі художнього тексту. 

 

4.1.1. Когнітивна основа стратегій очуження, одомашнення та 

нівелювання культурної специфіки.  

Через відмінності мовних і концептуальних картин світу, які 

контактують у перекладі, перед перекладачем постає завдання знайти спосіб 

передачі інформації, яка наразі не має кореляту в когнітивних структурах 

приймаючої лінгвокультурної спільноти, і тому вимагає стратегічного 

рішення щодо напряму перетворення концепту вихідного тексту. Зіткнення 

різних мовних культур світу має місце в кожному акті міжмовної 

комунікації, тому цю проблему слід вважати універсальною, а стратегії, які є 

її розв’язком – очуження й одомашнення – набули найширшого висвітлення в 

перекладознавчій літературі [33; 170; 254; 331; 383; 384; 385; 505; 513; 514; 

515]. Ідеальні за формою свого існування, процеси перетворення концепту 

вихідного тексту вимагають уваги до когнітивної сфери перекладача.  

Зокрема, детальнішої уваги потребує вивчення когнітивної сфери 

перекладача в аспекті його двомовності: чи означає двомовність або 

багатомовність співіснування у свідомості перекладача двох або кількох 

картин світу? Якщо так, то на яких засадах вони співіснують (чи є вони 

рівноправними, чи одна з них є домінуючою і впливає на формування іншої)? 

Чи є вони цілком ізольованими, чи можливе «взаємопроникнення», 

інтеграція чи інтерференція картин світу? І нарешті, як відбувається 

актуалізація когнітивних структур під час перекладу? 

Деякі з цих питань були в центрі спеціальних досліджень 

психолінгвістичного спрямування, і стали предметом наукової дискусії. 
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Зокрема, на перетині психолінгвістики й перекладознавства з’явилися 

дослідження білінгвізму як частини перекладацької компетенції [388; 511]. 

Виокремлюється координативний тип двомовності (абсолютний білінгвізм), 

тобто однакове володіння обома мовами, і субординативна двомовність, коли 

одна з мов домінує. Висувається гіпотеза, що координативна двомовність 

меншою мірою відповідає завданням перекладу, ніж субординативна 

двомовність [388, с. 129]. На противагу цій гіпотезі О.Д. Швейцер вважає, що 

на перекладацьку компетенцію впливає не характер білінгвізму, а характер 

володіння мовами, зокрема, їх співіснування незалежно одна від одної, чи у 

співвіднесенні одна з одною. Саме співвіднесення двох мов на рівні норми й 

узусу і створює мовну базу перекладацької компетенції [346, с. 26].  

Дослідження останніх десятиліть свідчать, що двомовність, яка є 

наслідком компактного проживання різних народів, співіснування 

«колоніальної» та «колонізованої» мов тощо, призводить до стихійного 

білінгвізму, який здебільшого сприймається як негативне явище. Стихійні 

білінгви часто не володіють літературною нормою жодної з мов 

(«ненормативний білінгвізм» [357]), а їхня індивідуальна картина світу 

недиференційовано суміщає концепти різних мовних картин світу.  

Дослідниця лінгвокультурної специфіки італійсько-російської мовної 

взаємодії Р. Романьолі вважає, що для професійного володіння національною 

мовою як іноземною, а також для формування стратегічної компетенції 

перекладача в міжкультурній комунікації особливої ваги набуває 

формування адекватного уявлення про тезаурусний та мотиваційний рівні 

мовної особистості: «На тезаурусному рівні, одиницями якого є ідеї й 

концепції, а стереотипами – афоризми, крилаті вирази, прислів’я та приказки, 

які обирає особистість, формується картина світу. На мотиваційному рівні, 

одиницями якого є діяльнісно-комунікативні одиниці, а стереотипами – 

образи й символи прецедентних текстів культури, формується комунікативна 

мережа. Оволодіння картиною світу росіян через відтворювані вирази і 

комунікативною мережею російської мовної особистості – через прецедентні 
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тексти культури та їх символи необхідне для спеціаліста-русиста» [280, 

с. 10]. У дослідженні Т.В. Плавської професійний білінгвізм, який 

диференціюється від природного білінгвізму, розглядається як результат 

паралельного розвитку мовної особистості в кількох мовних і культурних 

сферах, причому знання обох мов не є рівноцінним; «засвоєння «другої» 

мови означає не лише оволодіння ще одним мовним кодом, але й пізнання 

нової національної культури, що природно призводить до формування 

«другої» лінгвокультурної картини світу. <…> Первинна картина світу, 

сформована разом із засвоєнням «першої» (рідної) мови, доповнюється 

іншомовною картиною світу, причому остання жодним чином не замінює й 

не витісняє першої, а лише доповнює її» [251, с. 11].  

Вплив засвоєння людиною мови на структури свідомості визнається 

настільки важливим, що розробляється ідея «вторинної мовної особистості» 

(І.І. Халєєва [321]), яка знаходить прихильників серед дослідників психології 

та методики навчання іноземних мов [252; 280] З другого боку, термін 

«вторинна мовна особистість» критикується як науково некоректний, 

оскільки суперечить теорії цілісного розвитку особистості, а також оскільки 

вважається доведеним, що навіть в умовах природної акультурації, адаптація 

відбувається тільки на рівні поверхневих структур свідомості [306]. Дво- або 

багатомовність не виключає різного типу лакун в «інтегрованій» мовній і 

культурній свідомості (вербальних, когнітивних, мотиваційних, моторико-

артикуляційних) [280, с. 11]. Термін «двомовна» або «багатомовна 

особистість» вважається більш прийнятним для позначення мовної 

особистості перекладача. 

Так, академік Л.В. Щерба розрізняв «чисту» і «мішану» двомовність 

[358], О.І. Чередниченко вважає, що чиста, або впорядкована, двомовність на 

практиці досягається досить рідко, а мішана може бути початковою стадією 

для переходу до вищих типів білінгвізму [331, с. 43]. На його думку, 

двомовність або багатомовність пов’язана з постійним (свідомим чи 

підсвідомим) зіставленням зафіксованих у мовах концептуальних картин 
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світу, результатом чого є семантична інтерференція, яка у свою чергу 

приводить до взаємного зближення і ототожнення концептуальних картин у 

мовній свідомості двомовця/багатомовця. Як ідеальний з огляду на 

необхідність збереження літературних норм контактуючих мов визначається 

тип активної індивідуальної (або колективної) горизонтальної та 

координативної двомовностi / багатомовності [там само, с. 55–56]. 

Отже, мовне підґрунтя перекладацької компетенції, яке О.Д. Швейцер 

позначає як співвіднесення двох мов на рівні норми й узусу [346, с. 26], 

відповідає саме такому типу двомовності, у даному випадку індивідуальної, 

як активна (тобто не лише розуміння, а й породження мовлення) і 

координативна (чиста, з розмежуванням мовних засобів). Цей тип 

двомовності можна позначити як філологічний білінгвізм, тобто володіння 

достатніми лінгвістичними знаннями як мови оригіналу, так і мови перекладу 

на рівні норми й узусу, а також здатність усвідомлювати культурну 

специфіку, притаманну кожній з них, що зазвичай є результатом 

цілеспрямованого вивчення мови й культури, або обох мов і культур 

(рис. 4.1).  

 

Така двомовність передбачає співіснування двох мовних картин світу 

(МКС), за інтеграції і диференціації світосприйняття, усвідомлення існування 

зон подібності й відмінності. Важливим у цьому випадку є не володіння 

рівною мірою обома мовами, що видається малоймовірним, а розмежування 

структур репрезентації знань, за усвідомлення спільного (універсального, 

загальнолюдського) і культурно-специфічного у кожній з них. 
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Тоді як у мовній свідомості двомовця/ багатомовця внаслідок 

постійного (свідомого чи підсвідомого) зіставлення концептуальних картин 

світу спостерігається взаємне зближення й ототожнення концептуальних 

картин світу, про що свідчить заповнення семантичних лакун, постійне 

зростання кількості слів-інтернацiоналізмiв [331, с. 53], зближення 

концептуальних і насамперед мовних картин світу виявляється іноді в 

недиференційованому вживанні мовних засобів, калькуванні форм тощо. Так, 

у власному перекладі В. Набоковим роману «Лоліта» російською мовою 

зустрічаються такі словосполучення, як «я могу взять автобус» (пор. англ. I 

can take a bus). Вочевидь, перекладач на українську мову (переклад 

виконувався з російської версії) П. Таращук цю фразу однозначно зрозумів 

як небажаний наслідок інтерференції і «виправив» в українському тексті, 

замінивши на відповідне нормам української мови: «я можу сісти на 

автобус». Такому прояву двомовності автора поясненням може бути те, що 

ментальні репрезентації другої мови і фонові ментальні репрезентації, 

утворені рідною мовою, впливають на існування концептів і утворення 

нових. 

Численні випадки інтерференції між українською й російською мовами 

спостерігає і дослідник авторських перекладів Г. Квітки-Основ’яненка 

О. Фінкель [315, с.320–325]. Мовні прояви «перетину» картин світу у 

свідомості авторів-перекладачів свідчать, що навіть досконале володіння 

мовами може призвести до недиференційованого вживання мов, як при 

мішаному білінгвізмі. Це підтверджує факт взаємопроникнення мовних 

картин світу у свідомості білінгва. Цікаво, що у творі, який вважається 

початком теоретичного осмислення перекладу «Лист Паммахію. Про 

найкращий спосіб перекладати» Св. Ієроніма Стридонського [118], 

написаному латиною, привертає увагу така особливість мовлення: досконало 

володіючи грецькою мовою і латиною, автор у тексті, написаному латиною, 

використовує грецькі слова. Чи можна припустити, що він не в змозі 

підібрати їм латинські відповідники? У це важко повірити. Напевне, 
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покладаючись на білінгвізм адресата, він використовує ті слова, які вважає 

влучнішими. Це спостереження свідчить, по-перше, про розуміння 

Св. Ієронімом асиметрії не лише мовних систем, але й структур знань, що 

репрезентовані ними; по-друге, про співіснування у свідомості перекладача 

двох (або більше) картин світу, вербалізованих мовами, якими він володіє.  

Традиція вивчення художнього перекладу в опозиції 

інтернаціонального та національного у вітчизняній перекладознавчій 

традиції започаткована В.В. Коптіловим: «…за всіх відмінностях історичних 

і культурних традицій, суспільного й літературного розвитку, відбитих у 

першотворі і властивих тому середовищу, яке його засвоює через переклад, 

між ними існує глибинна подібність, без якої переклад взагалі був би річчю 

нездійсненною» [161, с. 40]. Випереджаючи свій час, український 

перекладознавець передбачав також триелементну, а не двоелементну 

когнітивну основу перекладу: «…у процесі перекладу має місце взаємодія не 

двох відмінних елементів, які належать різним національним культурам, а 

трьох: ці два елементи взаємодіють тому, що обидва вони виростають зі 

спільної загальнолюдської інтернаціональної основи» [там само, с. 41]. 

На сучасному етапі ці ідеї отримали розвиток у лінгвокультурології. 

Так, І.О. Голубовська зазначає: «Як відомо, культурно-специфічне не існує 

поза універсальним, як не буває частини без цілого. Добре відому тезу про 

інтернаціональний характер людського мислення на сучасному етапі 

розвитку лінгвістики можна інтерпретувати в рамках універсально-

предметного коду, під яким ми розуміємо універсальну логіко-поняттєву 

базу людства, певну сукупність ментальних універсалій, позанаціональний 

мисленнєвий код, функціонування якого забезпечується тим, що свого часу 

було названо Ю.М. Карауловим “проміжною мовою думки”. <...> …у 

національно-мовних картинах світу, з одного боку, виділяється загальна 

частина, яка вказує на “загальний поняттєвий базис” людства, що виступає 

спільною основою природної мови, мислення та культури; з другого боку, 

національно-специфічні нюанси відчуття, осмислення й оцінки реального 
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світу, накладаючись на універсальну логіко-поняттєву основу, утворюють ту 

частину мовних картин світу, яка й несе в собі національну специфіку» [87, 

с. 4]. 

На відміну від «стихійного білінгвізму» у свідомості перекладача 

систематизовано й розмежовано зону універсальних знань, яка є основою 

міжмовної передачі інформації, і зони національно- (культурно-) 

специфічного, які фіксують знання й уявлення, притаманні лише одній із 

мовних (і культурних) спільнот. Інформація зони «універсального» 

забезпечує можливість перекодування знань з однієї мови засобами іншої: 

«Двостороння спрямованість “універсального предметного коду” (термін 

М.І. Жинкіна) до звукової мови та інтелекту визначає анізотропний характер 

внутрішнього мовлення, що дозволяє йому виконувати роль посередника не 

лише між мовою та інтелектом, між усною та писемною мовою, а й між 

національними мовами» [там само, с. 8]. Для відтворення в перекладі 

національно-специфічної інформації необхідне залучення додаткових 

позамовних знань з культури оригіналу в культуру перекладу, що можливе 

лише через спільне (універсальне) знання, але не обмежується ним. Як 

свідчить дослідження перекладу етноспецифічної лексики, стратегія 

перекладу у випадку усвідомлення перекладачем ментальної ідентичності 

нації-носія мови оригіналу та нації-носія мови перекладу буде спрямована на 

максимальне відтворення національно-історичного колориту етнолексем, яке 

забезпечує декодування ментальної ідентичності відповідних націй [62]. 

Моделювання мовної картини світу як основи мовної особистості 

перекладача дає підґрунтя для дослідження перекладу в термінах 

транспонування когнітивних структур МКС оригіналу на МКС цільової 

аудиторії. Вибір перекладачем відтворення інформації оригіналу в опорі на 

знання, зафіксоване мовою перекладу, означає вибір стратегії одомашнення 

(рис. 4.2). 
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У разі вибору перекладачем стратегії одомашнення інформація 

репрезентується через відоме реципієнту, тим самим полегшуючи 

сприйняття і вимагаючи мінімальних когнітивних зусиль (звідси суб’єктивне 

відчуття «наближення» перекладу до читача). Орієнтація на стильові норми й 

ідіоматику мови перекладу, на літературну традицію цільової культури 

сприяє «автоматизації» сприйняття, полегшує розуміння. У цьому сенсі 

одомашнення може бути підпорядковане завданню адаптації, як типу 

перекладу «з домінантною прагматичною настановою та орієнтацією на 

стереотипи очікування носіїв мови-реципієнта й культури-реципієнта» [92, 

с. 8]. 

Аналізуючи історію українського художнього перекладу, В.В. Коптілов 

наводить приклади, коли перекладачі жертвували навіть іншомовними 

власними іменами: «…в перекладі П. Куліша з Ф. Шіллера можна було 

натрапити на «любу Україну» (замість ідилічної Аркадії оригіналу), 

М. Старицький, перекладаючи А. Міцкевича, заміняв звертання до Німану 

звертанням до Сули» [161, с. 38]. І хоча відвертої критики не висловлюється, 

очевидно, що перекладознавець цитує ці приклади як невдалі. 

На противагу, у разі вибору стратегії очуження, перекладач уводить у 

переклад те, що є новим для приймаючої культури, долучаючи його з 

культури мови оригіналу. Тобто в цьому випадку актуалізується зона 
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універсальних знань та культурно-специфічних знань мови оригіналу 

(рис. 4.3). 

 

У разі обрання стратегії очуження, унаслідок перекладу цільова мовна 

картина світу збагачується новими знаннями (у термінах З.Д. Попової, 

Й.А. Стерніна це явище описано як запозичення концептів [259, с. 27]). 

Звичайно, очужувальний переклад вимагає від читача, окрім сприйняття 

загальної інформації перекладеного твору, додаткових когнітивних зусиль 

для засвоєння нових знань. Звідси уявлення про елітиський характер такого 

перекладу [149; 254], його важкість для сприйняття, меншу популярність 

серед масового читача.  

Саме переклад в опорі на мовну картину світу оригіналу здійснено в 

такому прикладі: 

The truth is, she had quitted the premises for many hours, and upon that 

permission which is called French leave among us (Thackeray, Vanity Fair, p.553) 

Річ у тім, що служниці давно вже не було в домі, – вона собі дозволила 

покинути його «по-французькому», як у нас кажуть (Текерей. Ярмарок 

суєти. Переклад О. Сенюк) 

Таке відтворення англійського фразеологізму, відповідником якого в 

українській мові є запозичене з французької через російську «піти по-

англійські», тобто нікого не повідомляючи, безумовно несе відбиток іншої 

культури, хоча і є цілком зрозумілим для читача в контексті. 
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Співвідношення універсального й етноспецифічного в перекладі може 

вирішуватись не лише між двома полюсами очуження й одомашнення: 

спостереження перекладознавців свідчать, що можливе «нівелювання» 

культурно-специфічних смислів у перекладі [92; 94], відтворення смислу 

оригіналу в опорі на спільне, «інтернаціональне» знання носіїв мови 

оригіналу та перекладу [127; 161; 346]. Аналізуючи особливості відтворення 

ідіостилю, Р.Г. Довганчина також вважає, що стратегії перекладача «можуть 

виражатися в нульовій стилістичній позиції, адаптації стилю оригіналу та 

відкритті нового стилю» [98, с. 10]. Спостереження теоретиків перекладу на 

матеріалі інших мов також свідчать про можливість «нейтралізуючого 

підходу», орієнтованого на передачу інформації на основі універсальних 

знань [485], спільних для обох культур, що контактують у перекладі. Цю 

стратегію можна визначити як нівелювання культурної специфіки, оскільки 

вона ґрунтується на спільному в картині світу вихідної і сприймаючої 

спільнот (рис. 4.4). 

Вибір нівелювання культурної специфіки як стратегії перекладу може 

бути продиктований прагненням уникнути привнесення будь-якої культурної 

специфіки в переклад, перенесення реалій на іншомовний культурний ґрунт, 

за неможливості знайти аналог, або його несумісність із загальною 

концепцією перекладу. 
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Про розбіжність між одомашненням і нівелюванням культурної 

специфіки свідчить, зокрема, наведений О.Д. Швейцером приклад підбору 

відповідника німецького слова Kochgeschirr перекладачем роману 

Е.М. Ремарка “Im Westen nichts Neues” (у перекладі – All Quiet on the Western 

Front) англійською мовою: перший варіант – dixie – точно відповідав 

оригіналу на семантичному рівні, але асоціювався в англійського читача з 

британською армією. Щоб уникнути небажаного «локального колориту», 

перекладач надав перевагу нейтральному mess-tin [346, с. 90].  

У концепції О.О. Селиванової також виділяється три варіанти 

розв’язання проблеми універсального й етноспецифічного, щоправда вони 

класифікуються як тактики єдиної стратегії: «стратегія інтерактивності може 

передбачати тактики інтернаціональності, що спрямована на відповідність 

цілей адресанта оригіналу й перекладача; авторизації, орієнтованої на 

збереження авторської манери…; адресованості, що переорієнтує програму 

впливу у відповідності з інокультурною свідомістю…» [290, с. 6]. Вважаємо 

правомірним виділення стратегії нівелювання культурної специфіки в 

перекладі: дотримуючись цієї стратегії, перекладач намагається відтворити 

інформацію оригіналу в опорі на загальне знання, уникаючи національного 

колориту і культури оригіналу, і перекладу. Цього можливо досягти завдяки 

прийому генералізації – заміни місцевого виду або місцевої назви предмету 

загальнішою родовою назвою: 

We had several fines after the coffee, and I said I must be going. 

(Hemingway. The Sun Also Rises, с. 6)  

Після кави й кількох чарок коньяку я сказав, що мушу вже йти…  

(Хемінгуей. Фієста (і сонце сходить), перекл. М. Пінчевський с. 5) 

Унаслідок нівелювання культурної специфіки дещо змінюється 

стилістична тональність тексту і мовна характеристика персонажа, проте 

зберігається семантична прозорість і забезпечується легкість розуміння 

референтної ситуації. 
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Отже, когнітивною основою стратегій очуження, одомашнення та 

нівелювання культурної специфіки вважаємо чисту (координативну, 

філологічну) двомовність перекладача, яка проявляється не лише у володінні 

нормами мов оригіналу і перекладу на всіх мовних рівнях, а й у 

розмежованості в картині світу перекладача зон універсального й мовно-

специфічного для кожної з мов, що задіяні у перекладі. Дотримуючись 

стратегії одомашнення, перекладач відтворює інформацію оригіналу в опорі 

на універсальне і специфічне для мови перекладу, тим самим спираючись на 

мовні знання й культурні стереотипи носіїв мови перекладу. Очужувальний 

переклад спирається на універсальне і специфічне для мови оригіналу; 

керуючись цією стратегією, перекладач долучає нову інформацію у мовну і 

концептуальну картину світу носіїв мови перекладу, що вимагає від них 

додаткових когнітивних зусиль. У разі уникнення культурної специфіки 

будь-якої з мов, переклад в опорі на загальне знання пропонуємо визначити 

як стратегію нівелювання культурної специфіки. 

Моделювання мовної особистості перекладача, основою якої вважаємо 

мовну картину світу перекладача, відкриває перспективу дослідження 

перекладу як транспонування когнітивних структур з оригіналу в переклад, 

яке може здійснюватися перекладачем переважно в опорі на МКС мови 

оригіналу, мови перекладу, або загальнолюдське спільне знання, наявне в 

основі обох цих мовних картин світу. Як доведено у попередньому розділі, 

категорія проблем перекладу визначає номенклатуру локальних стратегій, які 

може обрати перекладач для їх розв’язання. Так, проблема розбіжностей 

мовних і когнітивних картин світу різних лінгвокультур, яка ускладнює 

транспонування текстового мегаконцепту в іншомовну картину світу, може 

розв’язуватися за допомогою стратегій очуження / одомашнення / 

нівелювання культурної специфіки.  

Проблеми перекладу, пов’язані з невідповідністю мовних і 

концептуальних картин світу, на текстовому рівні відображаються в 

існуванні «неперекладного» – реалій, безеквівалентної лексики, тощо – явищ, 
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які не мають узуальних способів представлення в мові перекладу (пов’язані з 

високою ентропією в мові перекладу), або позначені відчутними 

національно-культурними конотаціями («ущільнення» інформації в мові 

оригіналу). Проблема перекладу в цьому випадку вимагає визначення 

способу інтегрування нової інформації з наявними у цільової 

лінгвокультурної спільноти базами знань при одночасному збереженні 

інформаційної цінності, яка б дорівнювала оригіналу (відтворення додаткової 

інформації про місце в культурі оригіналу). Розглянемо стратегічні підходи, 

реалізовані перекладачами на практиці, для розв’язання проблеми 

розбіжностей когнітивних структур.   

Відтворення в перекладі явищ, притаманних лише іншій культурі і 

невластивих (або взагалі невідомих) цільовій лінгвокультурній спільноті, 

розглядається в перекладознавстві як переклад безеквівалентної лексики, або 

переклад назв реалій. Видатний український перекладознавець В.В. Коптілов 

підкреслював, що кожна мова пристосована для якнайкращого відображення 

саме того середовища, у якому вона сформувалася; у процесі історичного 

розвитку в ній виникли слова, словосполучення, вислови для позначення 

предметів і явищ дійсності, яких здебільшого немає у цільовій мові [161, 

с. 38]. Такі явища в перекладознавстві позначаються терміном «реалія», а 

відповідна лексика вивчається як назви реалій. 

Р.П. Зорівчак наголошує на тому, що реалії виявляються винятково при 

зіставленні мов: «Реалія – це варіативна категорія, пов'язана з процесом 

переважно бінарного зіставлення мов на лексичному та фразеологічному 

рівнях» [117, с. 49]. Дослідниця Г.А. Карпенко характеризує назви реалій як 

слова, основне лексичне значення яких містить (у плані бінарного 

зіставлення мов) етнокультурний компонент, не притаманний мові-

реципієнту [136, с. 5]. Автори широковідомої монографії, присвяченої 

проблемам неперекладності, С. Влахов та С. Флорін зазначають, що у 

змістовному плані відмінністю назв реалій є характер їхнього предметного 

змісту, тобто тісний зв'язок референта – позначуваного предмета, поняття, 
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явища – з народом (країною), племенем, або, рідше, з іншою соціальною 

спільнотою, з одного боку, і з історичним часовим періодом – з другого, 

звідки відповідний національний (місцевий) та / або історичний колорит [73, 

с. 30].  

С. Влахов та С. Флорін визначають назви реалій як «слова (і 

словосполучення), що називають об’єкти, характерні для життя (побуту, 

культури, соціального та історичного розвитку) одного народу і чужі іншому; 

будучи носіями національного та /або історичного колориту, вони звичайно 

не мають точних відповідників (еквівалентів) в інших мовах і як наслідок не 

піддаються перекладу «на загальних підставах», вимагаючи особливого 

підходу [там само, с. 47]. 

В.В. Коптілов доводить, що різні історичні періоди по-різному 

з’ясовують питання відтворення неперекладного – від повної заміни 

незнайомих реалій на відомі носіям мови перекладу – до збереження у 

перекладі всього національно характерного (остання тенденція пов’язується з 

творчістю І. Франка). На думку науковця, у сучасному перекладознавстві 

необхідне «діалектичне поєднання свого й чужого», «що відповідає самій 

суті художнього перекладу, внаслідок чого іншомовний автор зустрічається з 

українським читачем» [161, с. 38–39]. 

Способи поєднання свого й чужого при відтворенні реалій і є 

предметом аналізу в цьому підрозділі. Хоча в сьогоденній лінгвістиці 

поняття «реалія» охоплює досить широке коло лінгвістичних явищ, від назв 

предметів побуту до власних назв, діалектів і творів мистецтва (див. огляд у 

[515]), але для завдань нашого дослідження вважаємо за доречне згрупувати 

реалії за ступенем складності їх смислу для перекладу. Так, власні назви 

(антропоніми й топоніми) розглянуті окремо через їхню здатність 

функціонувати в художньому тексті, окрім власне номінативної функції, у 

якості маркерів національної належності, а також засобу характеризації 

(внаслідок переосмислення – антономазії) і поєднувати обидві ці функції. 

Інші реалії будуть розглянуті як предметні (ті, які мають конкретний 
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референт) і когнітивні (мовно-специфічні когнітивні сценарії, метафоричні 

картування, асоціації тощо).  

 

4.1.2. Стратегії перекладу предметних реалій.  

Цей підрозділ присвячено аналізу способів відтворення предметних 

реалій у перекладі з англійської мови українською. До предметних реалій 

зараховуємо одиниці виміру, грошові одиниці, розміри взуття й одягу, 

предмети побуту, рослини й тварини, явища природи, розваги, тощо – тобто 

реалії, назви яких мають конкретний референт, наявний у житті однієї мовно-

культурної спільноти і відсутній або невластивий іншій. На когнітивному 

рівні цим словам відповідають концепти з культурно-специфічним 

поняттєвим ядром і концепти з культурно-специфічним прототипом [57]. 

Назви одиниць виміру, грошових одиниць, розмірів взуття й одягу. 

Ця група реалій відрізняється обов’язковою наявністю кількісної семи у 

значенні слова, що робить їх потенційно здатними до перекодування в 

одиниці виміру, властиві для приймаючої мовної спільноти. Переважна 

більшість таких «кількісних» реалій відображена в словниках й електронних 

системах конвертації, тощо. У зв’язку з цим перекладач завжди має вибір: 

піти шляхом одомашнення / нівелювання культурної специфіки і подати 

точне числове значення в добре знайомих читачеві одиницях, наблизивши 

реалію до цільової культури, але «знищивши» її як реалію, або піти шляхом 

очуження і зберегти недостатньо знайому іншомовну одиницю виміру, 

ускладнюючи розуміння тексту читачем, проте зберігаючи етнокультурну 

належність оригіналу. 

Коли проблему перекладу становить відтворення реалій, які певною 

мірою засвоєні цільовою культурою (носіям цільової мови відома їх 

категоріальна належність і належність до іншої культури, хоча точне числове 

значення вони знають не завжди), перекладачі зазвичай надають перевагу 

очуженню реалії, вживаючи її словниковий відповідник, який може бути 

транскрибованим, транслітерованим, натуралізованим запозиченням: 
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One dollar and eighty-seven cents. That was all. And sixty cents of it was in 

pennies. (O. Henry. The Gift of the Magi) 

Один долар вісімдесят сім центів. Це було все. Із них шістдесят 

центів – монетками по одному центу. (О. Генрі. Дари волхвів. Переклад 

Ю. Іванов) 

У наведеному прикладі вжиті числівники самі по собі свідчать про 

мізерність суми, тому рішення перекладача є цілком виправданим, тим 

більше, що через змінність курсів валют точний перерахунок зробити 

неможливо. Так само виправданою є заміна pennies на монетки по одному 

центу. Останнє рішення може сприйматися як одомашнення, оскільки 

українцям відомо, що дрібна монета в США – цент, а пенси перебувають в 

обігу у Великій Британії, тому буквальне відтворення реалії зробило би текст 

некогерентним.  

У наступному прикладі вживається кілька номінацій національно-

специфічних грошових одиниць, різних за вартістю і недостатньо знайомих 

українському читачеві. Перекладач відтворює їх традиційними 

транскодованими еквівалентами, проте не дає пояснень щодо вартості різних 

грошових одиниць, їхнє співвідношення у складній грошовій системі Великої 

Британії: 

 "Where's the farden?" said he. "I gave you three halfpence. Where's 

the change, old Tinker?"  

 "There!" replied Mrs. Tinker, flinging down the coin; it's only 

baronets as cares about farthings." 

 "A farthing a day is seven shillings a year," answered the M.P.; 

"seven shillings a year is the interest of seven guineas. Take care of your farthings, 

old Tinker, and your guineas will come quite nat'ral." (Thackeray. Vanity Fair, c. 

68)  

– А де фартінг? – спитав він. – Я дав вам три півпенси. Де ж решта, 

га? 

http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#2
file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
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– Ось, –  відповіла міс Тінкер, шпурнувши йому монету. – Баронетові 

не личило б питати про фартінг. 

– Фартінг на день – це сім шилінгів на рік, – відповів сер Пітт. – Сім 

шилінгів на рік – це відсотки з семи гіней. Хто береже фартінги, стара, той 

матиме гінеї. (Теккерей. Ярмарок Суєти. Перекл О. Сенюк, c.71) 

Такий переклад спричинений вибором стратегії очуження. Унаслідок 

цього створюються когнітивні труднощі для читача, розуміння є лише 

частковим, за здогадкою, а неповне розуміння дійсної грошової вартості 

вказаних одиниць перешкоджає сприйняттю основної ідеї цього фрагмента – 

характеризації одного з головних персонажів – баронета сера Кроулі – як 

надзвичайно скупої людини. Скупість представника аристократії вражає і має 

викликати почуття відрази й глузування, але при недостатньому розумінні 

кількісних значень, прагматичний вплив на читача перекладу може бути 

слабкішим, ніж оригіналу, або не здійсненим взагалі. Тому, на нашу думку, 

варто було б пояснити смисл запозичених слів, вказуючи в коментарі 

приблизну відносну вартість відповідних грошових одиниць, як-то: «фартинг 

– англійська дрібна монета вартістю ¼ пенси» тощо. 

У наступному прикладі перекладач також обирає стратегію очуження, 

надаючи перевагу відтворенню національної специфіки одиниць виміру 

перед відтворенням їх кількісного значення. У такому випадку, на наш 

погляд, доречним було б супроводити текст коментарем у підрядковій 

виносці, подавши кількісне значення у відомих українцям одиницях – метрах 

та кілометрах: 

Of course once you were inside the protecting trees, and in the blind, you 

were wonderfully placed, for anything that came to the salt had to come out in the 

open twenty-five yards from any cover. But though we stayed until eleven o'clock 

nothing came. We smoothed the dust of the lick carefully with our feet so that any 

new tracks would show when we came back again and walked the two miles to the 

road. (Hemingway. Green Hills of Africa, р. 5) 
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Звісно, всередині цієї смуги дерев місце для засідки чудове: дичина, щоб 

дістатись до солонцю будь-звідки, мала пройти по відкритій місцині ярдів 

двадцять п’ять. Та хоч ми просиділи там до одинадцятої години, жоден 

куду так і не з’явився. Ми ретельно розрівняли ногами землю на солонці, щоб 

бачити нові сліди, коли повернемось сюди, пройшли назад дві милі до дороги. 

(Хемінгуей, Зелені узгір’я Африки. Переклад П. Соколовський, с. 138)  

Очуження реалій є прикладом надання перекладачем переваги 

відтворенню культурно-специфічної інформації перед предметно-

денотативною. Такий переклад зберігає характеристики хронотопу 

художнього твору, оскільки «переносить» читача до відповідного 

географічного середовища, а іноді – й культурно-історичної епохи. Проте в 

цьому випадку очуження більшою мірою виправдане наслідуванням творчої 

манери Е. Гемінґвея, який створює когнітивний дефіцит читача, імітуючи 

ефект стороннього спостерігача, який усе бачить, але не все розуміє. Як 

особливість художнього коду автора, ця характеристика його прози є 

важливим складником авторського ідеодискурсу, його «кінематографічності» 

[98; 308], і її відтворення є наближенням до позиції автора на 

металінгвістичному рівні. 

Цікавий приклад відтворення кількісної реалії спостерігаємо в 

авторському перекладі В. Набокова, який поєднує в одному числівнику 

англійську й російську специфічні одиниці виміру (щоправда, словник 

С. Ожегова [Ожегов, с. 702] характеризує фут як російську й англійську 

старовинну одиницю виміру, проте форма слова однозначно свідчить про 

його англійське походження): 

She was Lo, plain Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock. (V. 

Nabokov. Lolita) 

Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух 

вершков и в одном носке). (В. Набоков. Лолита. Переклад автора) 

Замінюючи дюйми на вершки, автор дещо відходить від денотативної 

еквівалентності (дюйм дорівнює 2,54 см, а вершок – 4,4 см, тобто різниця в 



 241 

рості становить приблизно 4 см, що немало для дитини), але водночас, 

відтворюючи надзвичайну емоційність оповіді, передає силу почуттів героя, 

для якого втрачають сенс будь-які цифри (серед них і вік героїні), почуттів, 

для яких не існує національних меж (цією настановою автора пояснюємо й 

інші випадки поєднання прийомів очуження й одомашнення при перекладі 

однієї номінації).  

Перекладач П. Таращук пішов шляхом нівелювання культурної 

специфіки, передавши зріст героїні у сантиметрах: 

Вона була Ло, просто Ло вранці, заввишки сто сорок чотири 

сантиметри (без п’яти міліметрів і в одній шкарпетці). (В. Набоков. 

Лоліта. Переклад П. Таращук) 

Такий переклад надає читачеві перевагу безперешкодного розуміння 

денотативного смислу, проте втрачає емоційність і «транскультурність», 

притаманну російському перекладу (згадаємо, що український переклад мав 

виконуватися з російської версії).  

У наступному прикладі перекладу підлягає специфічне позначення 

розміру взуття: 

He carried his coat on his arm and his pipe in his teeth; and he apologised 

for disturbing the boarders on the steps as he selected spots of stone between them 

on which to set his size 9, width Ds. (O. Henry. Between rounds) 

Перекладач обирає стратегію нівелювання культурної специфіки, 

тактику відтворення денотативного змісту, передаючи його описово, з 

генералізацією смислу:  

О дев'ятій прийшов Мак-Каскі. На руці у нього було пальто, а в зубах 

люлька. Він вибачився перед пожильцями за те, що потурбував їх, 

вибираючи, куди б поставити ногу в черевику найбільшого розміру. (О. Генрі. 

В антракті. Переклад Ю. Іванов) 

Такий переклад, безумовно, полегшує для читача розуміння смислу 

тексту, але не відтворює легкого гумору в описі деталей, притаманного 

стилю О. Генрі, а отже, не повністю відтворює емотивність і специфіку 

file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
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авторського дискурсу. Застосовуючи цю ж стратегію, втрату експресивності 

можна було б частково компенсувати вживанням української розмовної 

номінації і слова із суфіксом суб’єктивної оцінки: «…вибираючи, куди б 

вмостити свого величезного черевика», або ж одомашнити переклад реалії: 

«… у черевиках 45-го розміру» (переклад наш. – Т.А.) 

Особливий клас предметних реалій, описаний С. Влаховим та 

С. Флоріним, становлять назви ендеміків, тобто тварин і рослин, що 

зустрічаються лише в певній географічній місцевості [73, с. 51]. Вживання 

таких назв у художньому тексті завжди підпорядковане функції відтворення 

характеристик географічного середовища місця дії, і тому в перекладі їх 

зазвичай відтворюють відповідними екзотизмами або біологічними 

термінами-відповідниками, з метою збереження характеристик хронотопу 

(що вважаємо прийомом стратегії очуження), наприклад: 

It is a very rich Indian who raises sisal. I am a manager for this Indian. An 

Indian can make a profit from a sisal shamba. (Hemingway. Green Hills of Africa, 

р. 8) 

То дуже багатий індієць: вирощує сізаль. А я в нього управителем. 

Індієць уміє мати зиск із сізалевих шамб. (Хемінгуей. Зелені узгір’я Африки. 

Переклад П. Соколовський, с. 142) 

Для полегшення розуміння цільової аудиторії, перекладач може також 

ввести підрядкову виноску з дефініцією біологічного виду через загальніше 

або відоміше поняття:  

… we had seen long, heart-shaped, fresh tracks of four greater kudu bulls 

that had been on the salt the night before, as well as many newly pressed tracks of 

lesser kudu. (Hemingway. Green Hills of Africa, р. 2) 

Ми побачили тут свіжі й довгасті серцевидні сліди чотирьох досить 

великих самців куду1, що навідувалися на сіль минулої ночі, та чимало 

свіжіших і дрібніших слідів, теж куду.  

1Куду – гвинторога антилопа (Хемінгуей, Зелені узгір’я Африки. 

Переклад П. Соколовський, с. 135) 
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В останньому прикладі спостерігаємо поєднання очуження 

(відтворення малознайомої назви-екзотизму) й нівелювання культурної 

специфіки (підрядковий коментар із застосуванням генералізації), причому 

перша стратегія спрямована на відтворення місцевого колориту, а друга – на 

полегшення сприйняття читачем. Таке поєднання можна назвати «помірним 

очуженням», оскільки ефект екзотичності реалій в такому разі зберігається, 

хоча й пом’якшується.  

Іншою загальновизнаною групою предметних реалій є гастрономічні 

реалії – назви страв, напоїв, прийомів їжі тощо (див: [515, с. 1578]). У 

художньому тексті їх функцією є також створення національного колориту, 

тому перекладачі надають перевагу запозиченим транскрибованим / 

транслітерованим відповідникам, тим самим відтворюючи атмосферу 

«чужості»: 

Honest Jemima had all the bills, and the washing, and the mending, and the 

puddings, and the plate and crockery, and the servants to superintend. (Thackeray. 

Vanity Fair, р.10) 

А чесна Джемайма мусила дбати про рахунки, прання й лагодження 

білизни, про пудинги, посуд і служниць (Теккерей. Ярмарок Суєти. Перекл. 

О. Сенюк, с. 22) 

Переклад реалії із застосуванням транскрипції/транслітерації іноді 

супроводжується коментарем, який може виявитися недоречним у разі 

доступності реалії носіям мови перекладу:  

– It must be very nice to have a daughter.  

– You cannot know how nice it is. <…> …it is like – what do you call – 

having here with you – with the two of you – yes there – it is the Heinz Tomato 

Ketchup on the daily food. (Hemingway. Green Hills of Africa, р. 9) 

– Мабуть, гарно мати доньку. 

– Ви навіть не уявляєте собі, як це гарно. <…> …як би це краще 

пояснити? Ну, воно, так би мовити… для вас… для вас обох як ото кетчуп1 

Хейнца до страви, щодня. 
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1Кетчуп (англ.) – соус з томатів, грибів і т. ін. (Хемінгуей. Зелені 

узгір’я Африки. Переклад П. Соколовський, с. 143) 

Стратегія нівелювання культурної специфіки спрямована на 

полегшення сприйняття тексту перекладу цільовою аудиторією. Можна 

допустити, що в 1980-ті роки, коли вийшло друком цитоване видання 

перекладу творів Гемінґвея, кетчуп не був відомий українським читачам і 

коментар дійсно був необхідним, проте цей коментар не передає основного 

смислу вживання реалії – переносного: «щось, без чого життя позбавлене 

самку; те, що робить життя повноцінним», адже без кетчупу, який 

вважається звичайною приправою для американців, їжа здавалася б їм 

несмачною. Отже, для успішної реалізації стратегії нівелювання культурної 

специфіки в цьому випадку, на нашу думку, слід було б щонайменше 

експлікувати асоціативну семантику реалії в коментарі: «соус з томатів, … 

який американці використовують до більшості страв, щоб додати їм 

смаку». 

У разі вживання назви реалії в переносному смислі подібний підхід 

відтворює інформацію про «національну належність» реалії, проте 

метафоричний смисл відтворює частково, через брак у реалії, запозиченої в 

іншомовну картину світу, тієї мережі асоціацій, які вона мала у вихідній 

мові, унаслідок чого виникає некогерентність тексту, як у такому прикладі:  

 – Well, – I said, – we have had, in America, skilful writers. Poe is a skilful 

writer. It is skilful, marvelously constructed, and it is dead. We have had writers of 

rhetoric who had the good fortune to find a little, in a chronicle of another man 

and from voyaging, of how things, actual things, can be, whales for instance, and 

this knowledge is wrapped in the rhetoric like plums in a pudding. Occasionally it 

is there, alone, unwrapped in pudding, and it is good. This is Melville. But the 

people who praise it, praise it for the rhetoric which is not important. 

(Hemingway. Green Hills of Africa, р. 9) 

– Гаразд, слухайте, – почав я. – у нас, американців, були свої 

талановиті письменники. Едгар По був талант. То був митець слова, 
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майстер композиції, але він уже помер. Були в нас і майстри риторики, 

котрим удавалось узнати – з чужих біографій або під час під час власних 

мандрівок – певні невигадані подробиці про деякі справжні речі, скажімо, 

про китів, але всі ці подробиці тонули в риториці, як ото родзинки в плум-

пудингу. Часом з’являються автори, котрі не вдаються до пудинга – і воно 

добре. Такий Мелвілл. Однак люди хвалять його за риторику, хоча вона не 

має в нього особливої ваги. (Хемінгуей. Зелені узгір’я Африки. Переклад 

П. Соколовський, с. 144) 

В англійській мові пудинг асоціюється з тупістю, з в’язкою масою, а 

слива – з чимось особливо привабливим, «ласий шматочок», рос. 

«изюминка»; в українській мові пудинг сприймається як страва англійської 

кухні і не має переносних значень, а слово плум-пудинг («різдвяний пудинг») 

може за здогадкою бути сприйняте як певний вид пудингу. Втрати 

переносного смислу дещо компенсовані перекладачем вживанням слова 

родзинки, яке в українській мові збігається за переносним смислом з 

англійським plum. Проте в цілому переклад сприймається як буквалізм, 

очуження у цьому випадку є невдалим, оскільки не відтворює переносного 

смислу образного порівняння.  

Нееквівалентність назв прийомів їжі в англійській та українській мовах 

також може призвести до вибору неправильного відповідника, і, як наслідок, 

до некогерентності тексту. У наступному фрагменті з контексту зрозуміло, 

що дія відбувається приблизно в середині дня, тому в перекладі дещо 

несподіваним є слово «сніданок», а особливо пропозиція випити «до 

сніданку»: 

– Let's have one, – Pop said. – M'Wendi! 

Pop never drank before lunch except as a mistake and I knew he was trying 

to help me out. (Hemingway. Green Hills of Africa, р. 14) 

– Давайте по одненькій, – сказав старий. – Агов, М'Венді! 
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Старий ніколи не пив до сніданку, хіба що забувшись, і я розумів, що він 

намагається порятувати мене. (Хемінгуей, Зелені узгір’я Африки. Перекл. 

П. Соколовський, с. 149) 

Інтерпретація lunch як «другий сніданок» є у цьому випадку 

помилковою, тим більше, що можливим і виправданим перекладом цього 

слова є також «обід» [Мюллер; Балла]. 

Особливий інтерес становлять реалії-запозичення з інших мов, що є 

номінаціями явищ іншої культури. Якщо текст оригіналу містить пояснення 

смислу реалії, то найприроднішою стратегією перекладача буде стратегія 

очуження, найвищим проявом якої вважаємо безперекладне перенесення 

слова в текст перекладу, наприклад:  

"Your friend, is he aficionado, too?" Montoya smiled at Bill. <…> 

Aficion means passion. An aficionado is one who is passionate about the 

bull-fights. (Hemingway. The Sun Also Rises, р.150) 

– Ваш приятель теж aficionado? – Монтойя всміхнувся Біллові. <…> 

Слово aficion означає пристрасть. Aficionado – це той, хто пристрасно 

захоплюється боєм биків. (Хемінгуей. Фієста (І сонце сходить). Перекл. 

М. Пінчевський с.79). 

Подібний прийом безперекладного запозичення не знайшов системного 

висвітлення у працях перекладознавців, хоча його досить регулярно 

використовують перекладачі для відтворення іншомовних вкраплень у 

вихідному тексті. Т.А. Оришечко описує цей прийом як спосіб відтворення 

культурної специфіки емотивних вигуків [241, с. 46]. Серед лексико-

стилістичних мовних засобів подібні безперекладні запозичення 

характеризуються як варваризми [304, с. 105]. Коли вихідний контекст 

експлікує значення іншомовного слова, як у вищенаведеному прикладі, 

запозичення здійснюється через безпосереднє перенесення іншомовної 

форми. Якщо ж контекст такого пояснення не містить, перекладач може 

вдатися до пояснення або коментаря, як у наступному прикладі: 

Do you all go down?" 
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"Oh, yes. They've never seen a desencajonada." (Hemingway. The Sun Also 

Rises, р. 149) 

Ви всі підете дивитися? 

Авжеж. Вони ніколи не бачили desencajonada1.  

1Вивантаження биків (ісп.) (Хемінгуей. Фієста (І сонце сходить). 

Перекл. М. Пінчевський, с. 79). 

Таке поєднання безперекладного запозичення й коментаря у перекладі 

дозволяє зберегти культурну належність реалії і передати її смисл. Для 

порівняння, одомашнення через переклад слова з іспанської мови на 

російську (без маркування як іншомовної реалії) створює помилкове 

враження, ніби йдеться не про підготовчий етап кориди (на який, до речі, теж 

продаються квитки для глядачів), а про сільськогосподарський процес: 

 – Вы все пойдете смотреть? 

 – Непременно. Они никогда не видели выгрузки быков. (Хемингуэй. 

Фиеста (И восходит солнце). Параллельный текст В. Литвинов) 

Безперекладне перенесення реалії в текст перекладу іноді 

спостерігається без пояснення або експлікації, чим створюється ефект 

неповного розуміння (читач разом з героями ніби переноситься до місця 

подій і чує слова чужої мови): 

The three of us walked along, past the Ayuntamiento with the banners hung 

from the balcony, down past the market and down past the steep street that led to 

the bridge across the Arga. (Hemingway. The Sun Also Rises, р. 157)  

Отак ми і йшли втрьох, – повз ayuntamiento з прапорами на балконі, 

повз ринок і вниз крутою вулицею, що вела до мосту через Аргу. (Хемінгуей. 

Фієста (І сонце сходить). Перекл. М. Пінчевський, с.83). 

Для полегшення сприйняття тексту читачами перекладач міг би дати 

тлумачення смислу іншомовного слова у виносці, проте у цьому випадку 

перекладач залишає його без пояснення. Такий підхід можна пояснити 

прагненням до відтворення авторського коду («кінематографічного ефекту» 

[98, с. 10], створення ефекту перебування в іншій країні, адже в оригіналі 
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вказана реалія також подається без пояснення), тобто безперекладне 

запозичення виконано внаслідок вибору стратегії очуження на рівні 

художнього коду. 

У всіх проаналізованих прикладах реалії, запозичені з тексту оригіналу 

без перекладу, відтворюють національно-культурний колорит, створюють 

відчуття перебування в іншомовному середовищі. Маркуючи ці слова, 

перекладач виділяє їх у тексті перекладу курсивом, що також підкреслює 

їхню особливу стилістичну функцію. 

Наступним за «ступенем очуження» є переклад з відтворенням мовної 

форми іншомовної номінації засобами цільової мови (зокрема, 

транскрибований або транслітерований переклад), який дозволяє зберегти 

стилістичну характеристику екзотичності і не перешкоджає розумінню, як у 

наступному прикладі: 

– That lorry is finished, – the Austrian said. – In a way I am glad. It was too 

much of a symbol. It was all that remained of my shamba. Now everything is gone 

and it is much simpler. 

 – What is a shamba? – asked P.O.M., my wife. – I've been hearing about 

them for months. I'm afraid to ask about those words every one uses. 

– A plantation, – he said. – It is all gone except that lorry. With the lorry I 

carry labourers to the shamba of an Indian. (Hemingway. Green Hills of Africa) 

– Ваговозові прийшов кінець, – відповів австрієць. Та я й радий. Надто 

багато чого з ним пов’язано. Він – це все, що зосталось у мене від моєї 

шамби. Тепер усе пішло прахом і жити стало значно простіше. 

А що таке «шамба»? – спитала моя дружина. Я вже не вперше чую це 

слово. Але чомусь незручно питати, що значить те чи інше тутешнє слово. 

Шамба – це плантація, – пояснив Кандіскі. – Її вже немає, і єдине, що 

від неї зосталось, –  це ваговоз. Цим ваговозом я вожу робітників на шамбу 

одного індійця. (Хемінгуей, Зелені узгір’я Африки. Переклад П. Соколовський, 

с. 142) 
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Одомашнення реалій можливе завдяки заміні національно-специфічної 

назви об’єкта на відповідник у цільовій мові, що позначає об’єкти подібного 

класу. Наприклад, posada в наступному прикладі є іспаномовною назвою 

заїжджого двору, невеличкого сільського готелю: 

The bus stopped in front of a posada and many of the passengers got down, 

and a lot of the baggage was unstrapped from the roof from under the big 

tarpaulins and lifted down. Bill and I got down and went into the posada. 

(Hemingway. The Sun Also Rises, р.120)  

Перекладач у цьому разі не зберігає іспанську номінацію, вжиту в 

англомовному тексті, а замінює її словом із ширшим значенням, що позначає 

подібні об’єкти української дійсності:  

Автобус зупинився перед заїздом, і пасажири, які сходили тут, – а їх 

було чимало, – заходились витягати свої речі з-під брезенту і опускати з 

даху на землю. Ми з Білом злізли й увійшли до заїзду. (Хемінгуей. Фієста (І 

сонце сходить). Перекл. М. Пінчевський, с.64). 

Одомашнення реалії сприяє передачі основних диференційних ознак 

об’єкта, а також його найважливіших для цього контексту характеристик 

(«маленький, у сільській місцевості»). У перекладі на російську мову 

В. Литвинова posada стала «лавкой», що є прикладом заміни реалії на 

загальніше поняття зі зміною певних семантичних ознак. Номінація «лавка» 

не позначає специфічного для Росії явища, тож стратегію перекладача в 

цьому випадку визначаємо як нівелювання культурної специфіки. 

Одомашненням вважаємо також заміну описової назви в мові оригіналу 

на однослівну номінацію реалії в мові перекладу: 

They all wanted us to drink from their leather wine-bottles. (Hemingway. 

The Sun Also Rises, р. 118)  

І кожен пропонував нам свій бурдюк з вином (Хемінгуей. Фієста (І 

сонце сходить. Перекл. М. Пінчевський, с.63). 

Отже, для відтворення назв реалій-конкретних предметів, перекладачі 

керуються як стратегією очуження, так і стратегією одомашнення; дещо 
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рідше використовується стратегія нівелювання культурної специфіки, що 

пов’язуємо з важливістю реалій як засобів створення характеристик 

хронотопу, художньої деталі тощо. Очуження обирається задля відтворення 

характеристик національно-культурного середовища, культурної специфіки 

предмету номінації, художнього ефекту «занурення» в іншомовне та 

іншокультурне середовище, що є частиною створеної автором художньої 

картини світу. Предметним реаліям у художньому тексті властива функція 

художньої деталі, а тому прагнення перекладачів до збереження 

іншокультурного колориту реалій підпорядковане настанові на відтворення 

характеристик дискурсу конкретного твору, художньої достовірності 

зображуваного.  

Очуження реалії уможливлює відтворення насамперед стилістичних і 

формальних (акустичних, графічних) характеристик, причому денотативне 

значення реалії не відтворюється самою перекладеною одиницею: воно або 

експлікується у контексті оригіналу, або потребує додаткового пояснення у 

коментарі чи підрядковій виносці. Прийомами очуження є безперекладне 

запозичення, яке може вживатись окремо, а може супроводжуватися 

пояснювальним перекладом у підрядковій виносці (поєднання цих двох 

прийомів описано І.Е. Клюкановим як «прийом перекладацької 

підстраховки» [142]), а також транскрипція або транслітерація. 

Одомашнення реалії сприяє насамперед відтворенню її денотативного 

значення в перекладі, проте національно-культурний колорит може як 

повністю або частково втрачатися, так і замінюватися на притаманний 

цільовій лінгвокультур. Прийомами одомашнення є пояснювальний переклад 

та заміна реалії на аналог у цільовій культурі. Нівелювання культурної 

специфіки спрямоване на відтворення основного денотативного значення без 

передачі культурно-специфічних конотацій. Прийомом перекладу, яким 

реалізується стратегія нівелювання культурної специфіки в перекладі реалій, 

виступає генералізація. 
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4.1.3. Стратегії перекладу когнітивних реалій.  

Дослідженнями й класифікаціями реалій враховані переважно 

предмети та явища, доступні безпосередньому спостереженню. Проте 

перенесення центру дослідницької уваги на сферу ментальних сутностей, 

пов’язане з обраним аспектом дослідження перекладу як творення 

когнітивних об’єктів в міжмовній взаємодії, виявляє окремий клас реалій, до 

сьогодні не врахований – когнітивні реалії, специфічні для певної 

лінгвокультурної спільноти уявлення, вірування, сценарії поведінки та 

інтерпретації дійсності, когнітивні картування; до когнітивних реалій також 

зараховуємо спільну літературну базу, фольклор та фразеологію, знання 

історії разом з асоціаціями і ціннісною інтерпретацією цих явищ.  

Когнітивні реалії становлять певну проблему для розуміння тексту й 

відтворення в перекладі. Тоді як предметні реалії співвідносяться з 

конкретним денотатом, можуть включатись у словники, де містяться їхні 

пояснення, основні характеристики тощо, когнітивні реалії є національно-

специфічними концептами та сценаріями, які найчастіше не експлікуються в 

оригіналі, хоча можуть відображатися стереотипними уявленнями про ту чи 

іншу мовну спільноту.  

Особливу увагу приділяє когнітивним реаліям А.М. Приходько, 

вказуючи, що з позицій лінгвокультурології концепт є насамперед 

«вербалізованим культурним смислом»; природа концептуального змісту, на 

думку дослідника, визначається співвідношенням його універсальних і 

національно-специфічних елементів [263, с. 125]. Разом із тим, сам етнос 

зазвичай не усвідомлює власної самобутності, яка виявляється найчастіше 

через протиставлення «свій-чужий» [там само, с. 130].  

Отже, належне розуміння когнітивних реалій і їхнє відтворення в 

перекладі вимагає від перекладача усвідомлення місця конкретного явища в 

кожній із національних картин світу, що взаємодіють у перекладі. Проте 

перекладач, водночас будучи представником своєї національної культури, 

несвідомо керується саме її картиною світу, інтерпретаційними моделями, 
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лінгвокультурними стереотипами. Цю закономірність також виявляє 

А.М. Приходько: «У своєму прагненні підібрати ключик до розуміння етосу 

інших народів дослідники часто відштовхуються від своєї власної 

ментальності, тобто описують його крізь призму світобачення свого народу» 

[там само, с. 133]. 

 

4.1.3.1. Відтворення національно-специфічних концептів і сценаріїв.  

Проблеми, пов’язані з розбіжностями культур, розглядаються як 

надзвичайно важливі для здійснення міжкультурної комунікації та 

перекладу. Л. Х’юсон і Дж. Мартін обґрунтовують дворівневу модель 

перекладу, у якій перший рівень є мовним і асоціюється з міжмовними 

«парафразами», тоді як другий пов'язаний з соціокультурними аспектами. На 

цьому рівні увага зосереджується на взаємодії двох культур; нетотожність 

цих культур вимагає стратегії міжкультурної «конверсії» («conversion 

strategy», за термінологією авторів), проте мета її застосування не 

обмежується «безперервністю комунікації» («the continuity of 

communication») [408, с. 28], яку в монологічній комунікації можна розуміти 

як когерентність тексту. Вважається, що завданням перекладача є не пошук 

єдиного середовища, спільного для обох культур, що може завдати шкоди їм 

обом, а урізноманітнення й посилення значущих контактів між культурами; 

не «комунікативне підлаштування», а міжкультурне збагачення смислу, не 

просто визначення смислу, а його диверсифікація [там само; 447, с. 35].  

Нове визначення перекладу Л. Х’юсона і Дж. Мартін («Redefining 

Translation» [408]), крім мовної правильності й смислової зв’язності, вимагає 

від перекладу також відтворення культурно-специфічної інформації, 

властивої для лінгвокультури оригіналу, культурного збагачення завдяки 

перекладу. Якщо в перекладі предметних реалій для цього достатньо 

запозичення самої назви реалії та її семантизації, то ситуація з реаліями 

когнітивного рівня значно складніша: певний предмет або ситуація можуть 

існувати в обох культурах і мати номінацію у відповідних мовах, проте їх 
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асоціативне поле може бути різним. Приклади подібних розбіжностей у 

культурі Австралії та Великої Британії наводить Х.М. Беркещук: так, в 

австралійській англійській культурно-специфічне поняття “Bush” означає не 

певний вид рослини, а внутрішні райони континенту і асоціюється не із 

зеленим, а з червоним кольором, а також має асоціації з традиційним 

способом життя та героїчною історією, з одного боку, а з другого – з 

відсталістю, нерозвиненістю, відсутністю цивілізації [57, с. 150–153].  

Ці розбіжності можна віднести до асоціативного поля окремого 

концепту; проте відмінність географічних умов відображається і на рівні 

когнітивних сценаріїв: фраза “the birds fly south in the winter” викликає подив 

у австралійських дітей, а ознаками Різдва є спека, лісові пожежі, що викликає 

емоції горя і смутку [там само, с. 159–160]. Ці дані свідчать, що навіть різні 

національні варіанти однієї мови можуть істотно відрізнятися тими 

когнітивними сутностями, які стоять за звичними значеннями слів. Наявність 

подібних прихованих смислів ускладнює розуміння й відтворення реалій у 

перекладі.  

Розглядаючи переклад як відтворення смислу, перекладознавці 

вважають, що його підґрунтям має бути теорія значення, така, як когнітивна 

семантика, і досліджують когнітивні структури трьох рівнів: прототипи, 

ідеалізовані концептуальні моделі і концептуальні метафори [447]. Базовим 

рівнем свідомості є рівень концептів, які є абстракціями, представленими у 

людській свідомості прототипами – найхарактернішими представниками 

свого класу. Наступним за складністю є рівень сценаріїв, що представляють 

події, яким на абстрактному рівні відповідають ідеалізовані когнітивні 

моделі (idealized cognitive models), що об’єднують процеси, концепти, 

асоціації з певною подією [там само, с. 44–45]. 

Сценарії характеризуються як когнітивні структури, які категоризують 

досвід людини й організують інформацію та її вивільнення з пам’яті [410, 

с. 25]. Згідно з теорією Спебера-Вілсон, завдання комуніканта полягає в 

тому, щоб виразити повідомлення найбільш «релевантно», тобто, з огляду на 
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пресупозиції аудиторії, опускати те, що легко зрозуміти завдяки умовиводу, і 

експлікувати те, що, у разі вилучення, ускладнило б обробку інформації [498; 

512].  

З позиції теорії сценаріїв Р. Гойла («Scenarios, Discourse, and 

Translation» [410]), відтворення культурно-специфічних когнітивних реалій 

потребує експлікації їх відмінностей у перекладі. Проте на практиці 

перекладачі не завжди експлікують те, що належить до пресупозиційного 

фонду («енциклопедичних знань») читачів оригіналу, але є відсутнім або 

відмінним у фонових знаннях цільової аудиторії. Відсутність певних 

пресупозицій створює проблеми розуміння, некогерентність тексту на 

смисловому рівні. Саме з розбіжністю асоціативно-валоративних сфер 

концепту при еквівалентності денотативних значень зіштовхнувся 

перекладач такого фрагмента: 

First Mrs. Parker would show you the double parlours. You would not dare 

to interrupt her description of their advantages and of the merits of the gentleman 

who had occupied them for eight years. Then you would manage to stammer forth 

the confession that you were neither a doctor nor a dentist. Mrs. Parker's manner 

of receiving the admission was such that you could never afterward entertain the 

same feeling toward your parents, who had neglected to train you up in one of the 

professions that fitted Mrs. Parker's parlours. (O. Henry. The Skylight Room)  

Спочатку місіс Паркер показує вам квартиру з кабінетом та 

приймальнею. Не наважуючись перервати її, ви слухаєте, як вона описує 

вигоди цієї квартири і високі достоїнства джентльмена, котрий жив у ній 

цілих вісім років. Нарешті знаходите в собі сили і, заїкаючись, признаєтеся, 

що ви не лікар і не дантист. Місіс Паркер сприймає це ваше признання так, 

що ви назавжди перестаєте поважати своїх батьків, які не дали вам 

професії, відповідної до кабінету і приймальної місіс Паркер. (О. Генрі. 

Кімната на горищі. Переклад Ю. Іванов) 

Вказані професії є найвище оплачуваними в США, тому згадка про них 

викликає в американців асоціації з великим і стабільним доходом, 

http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#5
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прагненням до найкращих умов життя, незважаючи на витрати. Очевидно, 

саме цей асоціативний смисл і є релевантним для розуміння наведеного 

фрагмента тексту. Точний еквівалентний переклад назв професій не викликає 

тих самих асоціацій, адже в Україні відповідні професії належать до 

найнижче оплачуваних. Когерентність тексту може бути забезпечена лише 

наявністю в цільової аудиторії фонових знань про американську дійсність. 

Тому обрана перекладачем стратегія очуження вимагає від читача 

додаткових когнітивних зусиль і знань цільової культури. Однак рішення 

перекладача відтворити назви професій є цілком виправданим (щоправда, для 

експлікації асоціативного смислу достатньо було б додати короткий 

коментар у виносці), з огляду на вживання цих самих слів у подальшому 

контексті: 

Mrs. Parker showed her the double parlours. "In this closet," she said, "one 

could keep a skeleton or anaesthetic or coal —"  

"But I am neither a doctor nor a dentist," said Miss Leeson, with a shiver. 

(O. Henry. The Skylight Room) 

Місіс Паркер показала їй квартиру з кабінетом та приймальнею.  

– У цій шафі, – казала вона, – ви можете тримати кістяк, або ліки, чи 

вугілля... 

– Та я ж не лікар і не дантист, – промовила міс Лісон, здригнувшись. 

(О. Генрі. Кімната на горищі. Переклад Ю. Іванов) 

Текст когерентний на поверхневому рівні, оскільки читачеві як 

оригіналу, так і перекладу відомо, що лікарі вивчають будову тіла на скелеті і 

працюють з різними препаратами, тому фраза дівчини звучить не як реакція 

на ціну, а як пояснення, що в неї не може бути всіх вказаних речей. Але в 

оригіналі наявна характерна для О. Генрі гра слів, що надає його творам 

неповторної дотепності та м’якої іронії: skeleton in the closet в англійській 

мові є фразеологізмом (що також становить когнітивну реалію), який означає 

«сімейна таємниця» / «скелет у шафі», «дещо, що хочеться приховати» 

(«Every family has its skeleton in the closet / cupboard»). Відтворення 

http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#5
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актуалізованого на поверхневому рівні значення смисловим перекладом 

«кістяк» створює базу для розуміння іншомовною аудиторією і є 

одомашненням, яке, безумовно, збіднює смисл тексту і не відтворює 

характерну рису ідіостилю О. Генрі. Разом із тим, достатньо було б здійснити 

буквальний переклад компонентів фразеологізму і навести в підрядковій 

виносці його тлумачення, щоб культурну цінність оригіналу було збережено 

(згідно «переосмисленого» розуміння перекладу Л. Х’юсона і Дж. Мартін 

[408]). 

Складнішими для розуміння й перекладу є національно-специфічні 

когнітивні сценарії або ідеалізовані когнітивні моделі. Їх розбіжність у 

вихідній і цільовій лінгвокультурах пов’язана з різними стереотипами 

поведінки, традиціями й досвідом. У наступному прикладі вживання 

галліцизмів в англомовному дискурсі використовується автором як сигнал 

належності позначуваного явища до іншої сфери життя, а контраст стилю й 

тривіальної тематики стає джерелом авторської іронії: 

But Mr. McCaskey was no 50-cent table d'hôter. Let cheap Bohemians 

consider coffee the end, if they would. Let them make that faux pas. He was foxier 

still. Finger-bowls were not beyond the compass of his experience. They were not 

to be had in the Pension Murphy; but their equivalent was at hand. Triumphantly 

he sent the granite-ware wash basin at the head of his matrimonial adversary. 

(O. Henry. Between rounds) 

Але Мак-Каскі не належав до відвідувачів дешевих ресторанів. Хай 

злиденна богема вважає, що кава – це вже кінець обіду. Хай собі порушує 

світські норми. Він вчинить хитріше. Він з досвіду знав, що є ще миски для 

миття рук. У пансіоні Мерфі їх не було, але під рукою був чудовий замінник. 

Він, тріумфуючи, шпурнув миску для умивання в голову своїй дружині-

супротивниці. (О. Генрі. В антракті. Переклад Ю. Іванов) 

Перед перекладачем постає складне завдання передачі культурно-

специфічного сценарію, ускладнене необхідністю вибору між відтворенням 

змісту чи форми твору, адже, крім характерної для англійської мови моделі 

file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
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словосполучення N + N, від галліцизму утворено контекстний оказіоналізм зі 

значенням діяча: table d'hôte – фр. табльдот; спільний стіл [Балла; Мюллер; 

multitran] –> table d'hôter –> 50-cent table d'hôter, що свідчить про 

асимільованість французького запозичення в американському варіанті 

англійської мови. За наявності цього ж запозичення в українській мові, воно 

не настільки освоєне і залишається переважно терміном харчової індустрії, 

якому в розмовному мовленні відповідає національний аналог «комплексний 

обід». Останній асоціюється не стільки з дешевизною, скільки зі швидкістю 

обслуговування й «стандартизованістю», неможливістю вибору. Отже, 

українська мова не має достатніх засобів для відтворення оказіонального 

словотвору від екзотизму і перекладач обирає смисловий переклад з 

генералізацією, передаючи загальне референційне значення й експлікуючи 

головний компонент переносного смислу. Так само й інший галліцизм faux 

pas відтворений в українській мові описово як «порушення світських норм». 

Разом вказані фрази створюють сценарій «етикетна поведінка за столом у 

ресторані», з протиставленням дорогих і дешевих ресторанів. Одомашнюючи 

переклад, перекладач зміг передати цей контраст, що є необхідним для 

відтворення гумору, адже «знавець етикетної норми дорогих ресторанів» 

насправді не обідає, а є учасником бійки предметами посуду. Проте 

одомашнення призвело до втрат особливостей мовної форми, іронії, 

побудованої на стилістичному контрасті й оказіональному словотворі, а 

також до часткової зміни характеристик авторського стилю.  

У наведеному вище прикладі одомашнення є засобом відтворення 

цільового когнітивного сценарію, необхідного для правильного розуміння 

тексту. Ця ж стратегія може приводити і до часткової або повної зміни 

когнітивних сценаріїв. Частковою зміною сценарію може бути його 

доповнення або уточнення, як у наступному прикладі з роману В. Набокова 

«Лоліта», який зазнає змін у російському й українському перекладах: 

We talked of the school. It had its drawbacks, and it had its virtues. "Of 

course, too many of the tradespeople here are Italians," said John, "but on the 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=220953_2_4
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other hand we are still spared – " "I wish," interrupted Jean with a laugh, "Dolly 

and Rosaline were spending the summer together."(V. Nabokov. Lolita, с. 38) 

Мы поговорили о школе. У нее были свои недостатки и свои 

достоинства. «Конечно, среди наших торговцев многовато итальянцев, – 

сказал рассудительный Джон, – но зато мы до сих пор были избавлены от 

жи – ». Джоана стремительно перебила его: «Как было бы хорошо, если бы 

наши девочки проводили это лето вместе» (В. Набоков. Лолита. Перекл. 

авт., с. 90) 

Ми поговорили про школу. Вона мала свої вади і свої чесноти. 

– Звичайно, серед наших торгівців забагато італійців, – мовив 

розважливий Джон, – зате ми досі були позбавлені від жи… 

Джоана мерщій перебила його: 

– Як було б добре, якби наші дівчатка відпочивали цього літа разом 

(В. Набоков Лоліта. Перекл. П. Таращук, с. 117) 

У наведених перекладах одомашненням є долучення в текст частини 

слова, яка експлікує негативне ставлення до євреїв, добре відоме і 

російському, й українському народу, і тим самим характеризує 

етноцентричний шовінізм і лицемірство американців. Експлікація стала 

необхідною для розуміння цільовою аудиторією тих компонентів смислу, які 

читачі англомовного оригіналу могли б прочитати «між рядків», оскільки 

політкоректність, значно істотніше розвинена в англомовних соціумах 

(британському й американському) привела до евфемізації та витіснення в 

підтекст значної кількості позначень рас, національностей тощо.  

Можливим варіантом змін когнітивного плану є перетворення 

когнітивних сценаріїв. У наступному прикладі одомашнення через 

перетворення когнітивного сценарію спричинене збігом мовної форми 

топонімів:  

I said it <the car> was hers, I could go by bus. She said don't be silly, they 

would fly to Jupiter and buy a car there. (V. Nabokov. Lolita) 
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Я сказал, что он <автомобиль> принадлежит ей, что я могу взять 

автобус. Попросила меня не говорить глупостей, они отправятся на 

самолете на Юпитер или Юкон и там купят машину (В. Набоков Лолита. 

Перекл. авт.)  

Крім назви планети, Jupiter є назвою кількох міст у Флориді та 

Північній Кароліні, а також адміністративного округу в Мінесоті (рос. – 

Джупитер), тому читач англомовного твору, напевне, сприйматиме цю назву 

як цілком реальний топонім, пам’ятаючи, що герої збиралися вирушати до 

Канади, і небагатьом спаде на думку, що це слово може позначати й планету 

– у переносному смислі, як щось цілком недосяжне й мало реальне. Через 

неможливість створити гру слів на багатозначності в мові перекладу, автор-

перекладач трансформує сценарій, створюючи дещо некогерентне мовлення 

персонажа (адже полетіти «на самолете на Юпитер» неможливо). 

Некогерентність мовлення свідчить про такий ступінь переживань 

героя-оповідача, від якого він мало не втрачає глузд, а місце, куди полетять 

Лоліта з чоловіком, не має для нього ніякого сенсу. Отже, замість збереження 

топоніма з поясненням перекладач одомашнює текст заради можливості 

сприйняття смислу, прихованого в оригіналі, і замість сценарію неповного 

розуміння створює сценарій поведінки людини, що не тямить себе від горя, 

для якої майбутнього не існує. В українському перекладі цей фрагмент 

відтворено буквально, з російськомовного варіанту. 

Як свідчать приклади, на відміну від предметних реалій, які 

здебільшого очужуються для збереження національного колориту, при 

перекладі когнітивних реалій перекладачі частіше обирають стратегію 

одомашнення (смисловий та описовий переклад, додавання задля експлікації 

смислу), яка дозволяє відтворити основні ознаки референтної ситуації, 

необхідні для створення когерентного тесту та сприйняття іронії чи гумору, 

проте призводить до втрат особливостей мовної форми, змін стилістичних 

ознак та неповного відтворення особливостей авторського ідеостилю. 
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4.1.3.2. Стратегії перекладу алюзій.  

Окремою групою когнітивних реалій є алюзії, які становлять особливу 

проблему перекладу [160]. Алюзії специфічні для кожної мови, культури, і 

навіть епохи, оскільки пов’язані з істотним пластом лінгвокультури – її 

прецедентними текстами. Прецеденті тексти існують у свідомості мовців як 

особливі концепти, ментальні репрезентації, що виникають в процесі 

інтегрування інформації про текст у цілісну картину світу носія мови чи 

мовного колективу; корпус прецедентних текстів стає основою для 

формування у свідомості носіїв мови текстової концептосфери [295, с. 5]. В 

теорії полісистем алюзії, поряд з легендами, притчами, ідіомами, вважаються 

складовою повсякденного живого спілкування (дискурсу) і культурного 

запасу «споживачів» перекладу [398, c. 37]. Відтворення алюзій є частиною 

ширшої перекладацької проблеми – відтворення інтертекстуальних зв’язків у 

перекладі [6; 96; 126], які є надзвичайно важливими для інтерпретації смислу 

тексту. Досліджуючи проблему інтертекстуальності з позицій семіотики, 

Д. Чендлер постулює її важливість для пізнання та інтерпретації дійсності: 

«Тексти є засобом не лише створення інших текстів, але й набуття досвіду. 

Значна частина наших знань про світ формується з того, що ми прочитали в 

книгах, газетах і журналах… Життя проживається через тексти і формується 

текстами значно більшою мірою, ніж ми усвідомлюємо» [390, c. 50–51]. 

Дослідник цитує О. Вайлда, який «провокаційно стверджував, що не 

мистецтво імітує життя», а «життя імітує мистецтво» [там само, с. 170].  

Інтертекстуальність може інтерпретуватися з (1) позиції автора, його 

можливих намірів і знань (author-oriented intertextual interpretation), 

(2) реципієнта, його очікувань (recepient-oriented intertextual interpretation), а 

також з (3) позиції тексту та його властивостей (text-oriented intertextual 

interpretation) [409, с. 80], причому останні іноді ототожнюють, відповідно з 

одомашненням і очуженням [6, с. 250]. А. Кам’янець і Т. Некряч 

досліджують способи перекладу інтертекстуальних вкраплень з огляду на 

джерело алюзії, а також на функцію алюзії в художньому тексті [126]. 
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Застосовуючи заявлений у цитованому дослідженні підхід та диференціюючи 

джерела алюзій за ступенем освоєння цільовою культурою, доречно 

розрізняти алюзії на прецедентні тексти (Біблію, античну міфологію тощо), 

на літературні твори, що перекладалися українською мовою, і такі, що не 

перекладались українською мовою. Рішення перекладача перекладати в опорі 

на текст цільової культури означатиме переклад в опорі на когнітивні 

структури цільової картини світу, і, відповідно, стратегію одомашнення; 

очуженням є переклад в опорі на текст вихідної культури не перекладений 

цільовою мовою і не засвоєний цільовою лінгвокультурою, а нівелювання 

культурної специфіки відбувається, коли переклад здійснюється в опорі на 

прецедентний текст, який належить до світової культурної спадщини.  

У наступному прикладі засобом створення іронічного ефекту є алюзія 

на відому байку Езопа «Лисиця й виноград», знайому як англійському, так і 

українському читачеві. Знання сюжету байки необхідне для розуміння 

мотивації поведінки Ребеки (яка негативно оцінювала те, що було для неї 

недосяжне). Однакова інтегрованість прецедентного твору в обидві 

лінгвокультури є передумовою успішного перекладу в опорі на всезагальне 

знання цього твору. Оскільки байки Езопа можна зарахувати до світової 

культурної спадщини, переклад в опорі на їх знання можна розглядати як 

нівелювання культурної специфіки. 

Still I must bear my hard lot as well as I can – at least, I shall be amongst 

GENTLEFOLKS, and not with vulgar city people": and she fell to thinking of her 

Russell Square friends with that very same philosophical bitterness with which, in 

a certain apologue, the fox is represented as speaking of the grapes. (Thackeray. 

Vanity Fair, р. 66)   

Що ж, доведеться нести свій хрест, принаймні я житиму між 

аристократами, а не серед тих вульгарних гендлярів. І Ребека почала 

міркувати про своїх друзів з Рассел-сквер з тією самою філософською 

гіркотою, з якою лисиця у відомій байці говорила про виноград. (Теккерей. 

Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 70) 
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Разом із тим, навіть за наявності джерела алюзії в перекладі на 

українську мову, на вибір перекладача впливають такі чинники, як різний 

статус прецедентного тексту у вихідній і цільовій мовах, знайомство з ним і 

його сприйняття різними мовними спільнотами, залежно від соціального 

устрою та історичного періоду. Так, у наступному фрагменті міститься 

алюзія на текст з Євангелія від Луки, у якому передається повчання Ісуса 

апостолам: But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not 

therefore: ye are of more value than many sparrows. (KJV Luke, 12). Алюзія 

з’являється в новелі О. Генрі The Gift of the Magi і на поверхневому рівні 

пов’язана з художньою деталлю, яка важлива для розуміння концептуального 

змісту всього твору: 

"Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were 

numbered," she went on with sudden serious sweetness, "but nobody could ever 

count my love for you. Shall I put the chops on, Jim?" (O. Henry. The Gift of the 

Magi) 

Ця алюзія має надзвичайне значення для інтерпретації ідейного смислу 

твору О. Генрі: гра на прямому й переносному значенні слів, а також м’яка 

іронія, що виникає через вживання слів з Біблії щодо тривіальної ситуації є 

засобом розуміння глибини почуттів героїв, які виявляються через незначні, 

на перший погляд, вчинки. У перекладі цей фрагмент відтворено майже 

буквально: 

Будь зі мною ласкавий, це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на 

моїй голові і можна було б перелічити, – в її голосі раптом прозвучала 

глибока ніжність, – але ніхто й ніколи не зможе виміряти мою любов до 

тебе! Смажити котлети, Джім? (О. Генрі. Дари волхвів. Перекл. Ю. Іванов) 

У цьому перекладі алюзію відтворено не відповідно до україномовного 

перекладу Біблії І. Огієнка «Але навіть волосся вам на голові пораховане все. 

Не бійтесь: вартніші ви за багатьох горобців!» (Луки, 12). Водночас, у цих 

перекладах є семантична спільність, яка дає змогу «відчитати» біблійну 

алюзію українському читачеві, який може бути знайомий не лише з 

http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#2
http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#2
http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#2
file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
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українським, а й з старослов’янським текстом цього фрагмента: «но и власи 

главы вашея вси изочтени суть», або російськомовним синодальним 

перекладом: «А у вас и волосы на голове все сочтены», тобто читачеві 

достатньо сприйняти референту ситуацію, а не конкретний текст.  

Проте підхід до перекладу, здійсненого у 1983 році, міг бути 

зумовлений атеїстичною ідеологічною настановою тогочасного суспільства, 

ігноруванням ролі Святого Письма у духовному розвитку людини. Цією ж 

причиною можна пояснити і появу множини в перекладі назви твору: The Gift 

of the Magi – Дари волхвів, а не «Дар», унаслідок чого відбувається 

змістовний зсув, характерний для матеріалістичної свідомості: назва 

починається сприйматися як образна номінація матеріальних подарунків, які 

приготували один для одного герої, а не духовного дару – самозреченої 

любові, якій і присвячено весь твір. Таке перекладацьке переосмислення 

вважаємо одомашненням, оскільки воно є пристосуванням першотвору до 

ідеологічних настанов цільової спільноти. Прийомами одомашнення у цьому 

випадку виступає буквальний переклад алюзії (без відтворення мовної форми 

цитованого першоджерела) та зміна морфологічної категорії назви.  

Одомашнення алюзії призводить до втрати частини важливої для 

розуміння смислу твору інформації. Крім того, наявність прецедентних 

текстів у мовленні певної особистості є частиною її мовної характеристики, 

дозволяє робити певні висновки щодо якостей цієї особистості [104; 134]. 

Отже, відсутність алюзії в перекладі призводить до змін у мовному портреті 

персонажа. 

Наявність спільного джерела алюзії в полісистемах культур оригіналу й 

перекладу забезпечує цілком вдале її відтворення завдяки буквальному 

перекладу, як у наступному прикладі: 

"'We've had three thieves, let us have the priest.' 

"'Two thieves,' a short peasant said to the man who had shouted. 'It was two 

thieves with Our Lord.' 

http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#2
http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#2
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"'Whose Lord?' the man said, his face angry and red. (E.Hemingway. For 

Whom the Bell Tolls, p. 169)  

– Три розбійники у нас уже були, тепер давайте священника! 

– Два розбійники, – сказав якийсь присадкуватий селянин тому, хто це 

крикнув. – Два розбійники було з господом нашим. 

– З чиїм господом? – спитав той, весь червоний від злості. 

(Е. Хемінгуей. По кому подзвін Перекл. М. Пінчевський, c. 236) 

Опис ситуації, яка представлена у свідомості християнських народів 

фіксованим когнітивним сценарієм, передається через апелювання до 

спільного знання незалежного від культурної специфіки; для адекватності 

перекладу достатньо передачі буквального денотативного змісту, що й 

досягається буквальним перекладом за вибору правильних словникових 

відповідників (thief – «розбійник», а не «крадій», «злодій»). Водночас, 

супутньою стратегією одомашнення у цьому перекладі вважаємо написання 

імені Господа з маленької літери як пристосування до ідеологічних настанов 

цільового соціуму. 

Отже наявність спільного джерела алюзії у лінгвокультурах, що 

контактують у перекладі – одна з головних передумов вдалого її відтворення, 

проте навіть у цьому випадку відтворення алюзії може бути неповним через 

дію чинників соціально-ідеологічного порядку, цензури чи «автоцензури» 

[296] перекладача. 

За наявності, але різної інтегрованості прецедентного тексту в культурі 

перекладу, переклад алюзії може потребувати додаткових прийомів 

експлікації смислу. Так, у наступному прикладі згадується твір відомого 

шотландського романіста, засновника жанру просвітницького виховного 

роману Тобайаса (Тобіаса) Смолетта, автора історії Англії і значно відоміших 

пригодницьких романів, що неодноразово видавалися у Радянському Союзі, 

щоправда, російською мовою, але також можуть бути знайомі українському 

читачеві: 
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Once, when Mr. Crawley asked what the young people were reading, the 

governess replied "Smollett." "Oh, Smollett," said Mr. Crawley, quite satisfied. 

"His history is more dull, but by no means so dangerous as that of Mr. Hume. It is 

history you are reading?" "Yes," said Miss Rose; without, however, adding that it 

was the history of Mr. Humphrey Clinker. (Thackeray. Vanity Fair, р. 90)   

Одного разу, коли містер Кроулі поцікавився, що читає молодь, 

гувернантка відповіла: «Смоллета». – «Ага, Смоллета, – сказав містер 

Кроулі, цілком задоволений, його історія хоч і нуднувата, але не така 

небезпечна, як історія містера Юма. Ти ж бо читаєш історію?» – «Так», 

відповіла міс Роз, проте не пояснила, що це історія Гамфрі Клінкера. 

(Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 89) 

Цілком можливо, що сатиричний епістолярний роман про подорожі 

Гамфрі Клінкера якоюсь мірою надихнув Теккерея на створення його 

«Ярмарку суєти», адже там також в іронічному світлі зображуються події та 

характери персонажів. Ім’я Девіда Г’юма (у радянській літературі 

транслітероване як Юм) знайоме освіченим українцям як ім’я філософа-

емпіриста, у Радянському Союзі видавалися лише його філософські твори, за 

якими читач і може скласти уявлення про цього автора.  

Розуміючи, що українські читачі мають досить обмежений доступ до 

згаданих творів, перекладачка О. Сенюк у післятекстовому коментарі дає 

таке пояснення: «Йдеться про «Історію Англії» письменника Тобіаса 

Смолетта (1721–1771) і про «Історію Великобританії» філософа Девіда Юма. 

«Гамфрі Клінкер» – роман Смолетта». Обрана стратегія одомашнення 

завдяки підбору еквівалентів з існуючих на той час перекладів і пояснення у 

післятекстовому коментарі цілком виправдана, проте у сам коментар доречно 

було б включити інформацію про жанр кожного з порівнюваних творів, щоб 

забезпечити сприйняття читачем авторської іронії. 

І, навпаки, навіть за відсутності джерела алюзії в культурі мови 

перекладу, або його недостатній поширеності алюзія може бути легко 

перекладена, якщо її смисл зрозумілий з контексту: 
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As That very day Miss Crawley left off her afternoon dose of medicine: that 

afternoon Bowls opened an independent bottle of sherry for himself and Mrs. 

Firkin: that night Miss Crawley and Miss Briggs indulged in a game of piquet 

instead of one of Porteus's sermons. It was as in the old nursery-story, when the 

stick forgot to beat the dog, and the whole course of events underwent a peaceful 

and happy revolution. (Thackeray. Vanity Fair, р. 251)  

Того ж таки дня міс Кроулі не випила після обіду ліків, а Боулс 

відкоркував пляшку хересу для себе й Феркін; того ж вечора господиня і 

Брігс дозволили собі пограти в карти замість читати якусь проповідь 

Портеуса. Сталося так, як у одній давній дитячій казочці: палиця забула 

бити собаку, і всі події пішли своєю узвичайненою колією. (Теккерей. 

Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 226) 

У наведеному прикладі згадується дитяча казка, яка стала джерелом 

алюзії, на якій будується метафора, проте смисл алюзії зрозумілий читачеві і 

без знання тексту-джерела алюзії, тому генералізація в перекладі без виносок 

і пояснень робить загальний смисл цілком достатнім для розуміння. Тому 

одомашнення (переклад через наявний в україномовній картині світу 

концепт) тут є цілком виправданою стратегією, а прийом генералізації – 

реалізацією її тактики передавання загального смислу (архісеми та частини 

диференційних сем), оскільки жанрові особливості творів англійської дитячої 

літератури відомих як «nursery-story / nursery rhyme» несуттєві для розуміння 

концептуального смислу в цілому. 

В наступному прикладі завдання перекладача ускладнене тим, що крім 

алюзії, у ньому присутній римований фрагмент тексту, який герой співає на 

мелодію відомої в Америці у першій половині ХХ століття весільної 

пісеньки: 

I went down-stairs I heard Bill singing, "Irony and Pity. When you're 

feeling… Oh, Give them Irony and Give them Pity. Oh, give them Irony. When 

they're feeling… Just a little irony. Just a little pity…" He kept on singing until he 
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came down-stairs. The tune was: "The Bells are Ringing for Me and my Gal." 

(E.Hemingway. The Sun Also Rises, р. 129) 

Навряд чи мелодія і текст цієї пісні були знайомі українському читачеві 

у 1980-х роках, коли виконувався переклад твору на українську мову, 

принаймні її українського перекладу на сьогодні виявити не вдалося, хоча 

сьогодні з текстом і мелодією можна ознайомитися завдяки мережі Інтернет. 

Не розраховуючи в свій час на знання читачем тексту чи мелодії пісні, 

перекладач прийняв рішення відтворити у перекладеному рядку її загальний 

смисл, щоб проілюструвати смисловий контраст з текстом, який наспівував 

один із персонажів твору. Такий переклад є очужувальним, оскільки не 

спирається на фонові знання читача, а ніби занурює його в інше культурне 

середовище. Крім того, оскільки цей текст «наспівували», перекладач 

створив однаковий ритмічний рисунок першого рядка пісні й 

«імпровізованого» тексту:   

Спускаючись сходами, я чув, як Білл наспівує: «Іронія і жаль. Коли ти 

їх зазнав… о, дай іронію їм, дай їм жаль. О, дай іронію. Коли вони 

зазнають… Іронії хоч крапельку, хоч трошки жалю дай…» Він і до їдальні 

ввійшов, наспівуючи. Співав на мотив «Весільні дзвони б’ють, йдемо ми під 

вінець». (Е. Хемінгуей. Фієста (І сонце сходить). Перекл. М. Пінчевський, 

с. 68) 

Як свідчить наведений приклад, за відсутності джерела алюзії у мові 

перекладу М. Пінчевський зміг повноцінно відтворити як змістовні, так і 

формальні характеристики, при цьому зберігаючи «іншокультурну» 

належність пісні-джерела алюзії, (адже дивно було б, якби персонаж-

американець наспівував щось на мотив української пісні).  

Для порівняння розглянемо переклад цієї алюзії на російську мову, 

який також є очужувальним:  

Спускаясь по лестнице, я слышал, как Билл напевал: "Ирония  и  

Жалость. Когда ты узнаешь... О, дай им Иронию и дай им Жалость. О, дай 

нам Иронию. Когда ты узнаешь... Немного иронии. Немножечко жалости..." 
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Он пел до тех пор, пока не спустился вниз. Пел он на мотив: "В церкви 

звонят для меня, для тебя..." (Эрнест Хемингуэй. Фиеста (И восходит 

солнце) Параллельный текст В. Литвинов, с. 129) 

Як можна помітити, перекладений рядок не свідчить однозначно, що ця 

пісня весільна, а кількість складів і ритміка не збігається з ритмікою 

наспівуваного на цей мотив рядка. Тобто, при виборі тієї ж стратегії автор 

російського тексту неповно відтворив смисл і не відтворив поетичну форму 

алюзії, оскільки невірно обрав тактики відбору комунікативно актуальних 

змістовних і формальних характеристик. Внаслідок цього втрат зазнає 

правдивість художньої деталі, така важлива для творчості Гемінґвея. 

Отже, успішне відтворення алюзій залежить не лише від наявності 

джерела алюзії у цільовій культурі та його доступності читачеві. Не менш 

важливим є усвідомлення перекладачем функції алюзії у художній системі 

твору і використання наявних ресурсів для її відтворення. Застосування 

стратегії одомашнення можливе як в опорі на переклад прототексту, 

засвоєний цільовою культурою, так і без неї. Тактики цієї стратегії 

спрямовані на передачу денотативного смислу або конотацій та асоціацій, і 

відповідними їм прийомами перекладу можуть бути як відтворення алюзії у 

наближенні до перекладеного твору, так і заміна джерела алюзії або 

описовий переклад. Очуження полягає в буквальному перекладі алюзій і 

може застосовуватися за відсутності перекладу відповідного твору в цільовій 

літературі. Такий переклад дозволяє передати буквальне значення або й 

формальні характеристики цитованого фрагменту. Нівелювання культурної 

специфіки застосовне до алюзій на прототексти світової культурної 

спадщини, і здійснюється шляхом відтворення їх фрагментів буквально чи 

достатньо наближено до відомих текстів перекладів для розпізнання 

цільовою аудиторією. Тож крім визначення стратегії перекладу, для вдалого 

перекладу алюзії перекладач має обрати також конкретну тактику її 

реалізації, визначити, які саме компоненти смислу чи форми підлягають 

обов’язковому відтворенню і визначити прийоми реалізації цієї тактики. 
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Співвідношення стратегій подолання міжкультурних розбіжностей та 

відповідних їм тактик і прийомів можна узагальнити як показано в 

Таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. 

Співвідношення стратегій, тактик і прийомів подолання міжкультурних 

розбіжностей 

Стратегія 
Когнітивна 

основа 
Тактики Прийоми 

Одомашнення  МКС мови 

перекладу 

Відтворення 

денотативного 

змісту, емотивності / 

прагматичних ознак, 

привнесення 

культурно-

специфічних 

конотацій  

Заміна аналогом, 

смисловий, описовий 

переклад, додавання / 

експлікація смислу, 

післятекстова виноска 

Очуження  МКС мови 

оригіналу 

Відтворення 

формальних 

характеристик, 

буквального 

значення, конотацій 

екзотичності 

Безперекладне  

запозичення, 

транскрипція/ 

транслітерація, 

калькування, переклад 

екзотизмом, 

буквальний переклад 

Нівелювання 

куотурної 

специфіки 

Спільна 

зона МКС 

Відтворення 

основного 

денотативного змісту 

(архісем) 

Генералізація, 

описовий переклад, 

долучення текстів 

світової культурної 

спадщини  

 

4.2. Стратегії розв’язання проблеми відтворення засобів мовної 

образності в перекладі. 

 

4.2.1. Когнітивна основа стратегій відтворення змісту, художньої 

форми, прагматичної функції тропеїчних засобів.  

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених перекладу засобів 

мовної образності, це питання залишається недостатньо вивченим у 

перекладознавстві; за загального розуміння метафори (яка трактується 

широко, як переносне слововживання взагалі) як проблеми перекладу [227; 
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354; 365; 366; 488; 496] пошуки конкретного способу розв’язання цієї 

проблеми варіюють залежно від позиції дослідника.  

Згідно з теорією П. Ньюмарка, основними проблемами, що постають 

перед перекладачем, є вибір оптимального принципу перекладу тексту в 

цілому і переклад метафор [457, с. 104]. Метафору дослідник розуміє 

широко, як будь-який образний вираз, і розрізняє метафори за структурою 

(прості, які виражені словом, і складні, виражені словосполученням, фразою, 

реченням чи цілим текстом) і за функцією, виділяючи конотативну й 

естетичну функцію метафори. Під конотативною функцією він має на увазі 

здатність метафори всебічно й розгорнуто представляти абстрактні й 

конкретні поняття, яскравіше виражати думку, а під естетичною – здатність 

здійснювати естетичний вплив на читача.  

Важливе завдання для перекладача – визначити, який обсяг семантики 

слова, вжитого у переносному смислі, належить передати в перекладі. 

П. Ньюмарк пропонує класифікацію метафор, систематизуючи їх за способом 

перекладу, який він співвідносить з типом метафори: 

1) стерта метафора – переклад через той же образ; 

2) кліше – переклад через інший образ; 

3) стандартна метафора – відтворення смислу; 

4) оригінальна метафора – адаптація образу (розгорнута метафора)  

5) метонімія – відтворення смислу та образу («метод Моцарта») 

6) порівняння – «послаблена» метафора 

7) надлишкова метафора – вилучення [458, с. 184]. 

Пізніше у підручнику «A Textbook of Translation» (1988/2008) [457] 

П. Ньюмарк доповнює цю класифікацію, вводячи поняття «адаптованої» 

метафори (adapted metaphor) як такої стандартної метафори, яка ввійшла до 

нового контексту, і «новітньої» метафори (recent metaphor), яка породжується 

в мовленні і дуже швидко поширюється [там само, с. 106–112].  

Теорія П. Ньюмарка набула значної популярності й стала підґрунтям 

досліджень на різних парах мов. Але особливу значущість мають 
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дослідження перекладу метафор за значної дистантності культур: розбіжності 

уявлень про світоустрій, релігійних вірувань тощо. Узагальнюючи 

результати дослідження перекладу метафор епічної поеми «Шах-наме» 

Фірдоусі, А. Шабані доходить висновку, що застосування переважно першої 

з визначених П. Ньюмарком процедур (тобто переклад через той же образ) 

веде до буквалізму, наближення до позиції автора, його національно-

історичної картини світу. Застосування інших процедур (переклад через 

інший образ, відтворення смислу, адаптація, вилучення) призводить до 

експліцитації, спрощення і створення тексту, орієнтованого на читача [496].  

Більш глибокий аналіз перекладу метафор започатковано в надрах 

когнітивної теорії метафори Дж. Лакоффа, М. Джонсона, послідовники якої 

прагнуть зрозуміти когнітивні основи метафоричного переносу, і відповідно, 

відтворення метафори в перекладі. З позиції цієї теорії метафора розуміється, 

у найзагальнішому сенсі, як новітній або поетичний мовний вираз, де одне чи 

більше слів на позначення концепту вжиті «за межами» свого звичайного 

конвенційного значення для вираження подібного концепту; причому основи 

такого неконвенційного вживання полягають не у мовній природі, а в 

ментальній, вони є «картуваннями, що пов’язують концептуальні 

сфери/домени» («mappings across conceptual domains») [428, с 203; 431].  

Метафоричне осмислення реальності коріниться в особливостях 

національного світосприйняття та менталітету. Як зазначає Н.Д. Арутюнова, 

людина навіть не виявляє подібність, а створює її [42, с. 296–297], унаслідок 

чого той же фрагмент реальності може бути по-різному метафорично 

переосмислений різними мовно-культурними спільнотами, і навпаки, слова, 

що є еквівалентними словниковими відповідниками у своїх прямих значеннях, 

можуть вживатись як метафоричні назви різних концептів у різних мовних 

картинах світу. Метафора реалізує притаманну їй властивість антропометричної 

концептуалізації дійсності, коли образи набувають статусу ціннісних стереотипів 

[306, с. 67–68]. 
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Породження смислу пов’язане з когнітивним картуванням, яке, в 

широкому сенсі, розглядається як ментальне представлення людським 

розумом позамовного світу. С. Жаботинська співвідносить когнітивне 

картування з процесом семіозісу та описує його як ономасіологічний процес, 

що складається з трьох етапів і розгортається одним із таких способів: (1) від 

позамовної інформації до змісту словесного знаку, який фіксується 

свідомістю людини; (2) від змісту словесного знаку до його внутрішньої 

форми; (3) від внутрішньої форми словесного знака до його поверхневої 

форми [105, с. 180]. На третьому етапі (перехід від внутрішньої форми 

словесного знаку до його поверхні форми), де формується інтеграційний 

простір, пов'язуючи два поняття, і слід зосередити увагу при дослідженні 

тропів, беручи до уваги, що, за словами Р. Ленекера, «смислове значення 

виразу не полягає чи-то в референті чи в кореляті метафори, взятих окремо, 

але у відношенні між ними» [433, с. 6].  

У теорії концептуальної інтеграції процес метафоризації моделюється 

як поєднання двох ментальних просторів з утворенням нового, спільного 

концептуального простору. Можливість такого поєднання лежить не в мові, і 

не в навколишньому сіті, а в свідомості людини або мовної спільноти. 

Концепти, що залучаються до процесу метафоризації, визначаються як царина 

мети/референт – концепт, що осмислюється; царина джерела/корелят – концепт, 

що залучається для порівняння; ці концепти об’єднує спільний інтегративний 

простір [399; 400]. Цариною мети є абстрактний, дифузний, розмитий концепт, 

цариною джерела – концепт, що конкретно спостерігається і виступає своєрідним 

узагальненням досвіду практичної діяльності людини в світі [64, с. 33]. 

Когнітивні механізми інших тропів, як можна припустити, розвиватися за 

тим же принципом, з різним характером інтегративного простору: в метонімії 

формується інтегративний простір, заснований на зв'язку (суміжності) 

вхідних просторів; в іронії, когнітивний механізм полягає в залученні до 

інтегративного простору реальної та ідеальної ситуацій, які протиставлені 

одна одній, в результаті чого виникає комічний ефект. 
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Когнітивні дослідження перекладу метафор [228; 366; 426] ґрунтуються 

переважно на «Гіпотезі когнітивного перекладу» (Cognitive Translation Hypothesis) 

Н. Мандельбліта [446], згідно з якою розрізняють два основних «сценарії» 

перекладу метафор: 

(1) за умов подібного картування (similar mapping condition, SMC [446], 

рос. «аналогичного метафорического проецирования» – [228; 265] і  

(2) за умов різного картування (different mapping condition, DMC 

[446], рос. «иного метафорического проецирования» [228; 265]).  

Розбіжності у способах картування концептуальних метафор є 

результатом відмінностей у характері концептуалізації в кожній з культур, 

що контактують у перекладі [228] і зводяться до трьох основних груп: 

(а) розбіжності в конвенційному картуванні «царина джерела – царина мети», 

(б) розбіжності в оцінці концепту царини джерела або царини мети, 

(в) розбіжності в поширеності метафори порівняно з іншими риторичними 

прийомами [426].  

Із розвитком «гіпотези когнітивного перекладу», передусім із 

залученням метафор, що належать культурам, «віддаленим» у географічному 

та соціо-історичному просторі, кількість «сценаріїв» перекладу збільшується, 

з урахуванням не лише концептуалізації, а й особливостей мовного 

вираження. Зокрема, додаються такі «сценарії», як: метафори з подібними 

умовами картування, проте з різним лексичним втіленням [366]; метафори з 

різними умовами картування, проте з подібним лексичним втіленням [424; 

479]. 

Тож загалом, перекладаючи метафори вихідного тексту, перекладач 

зустрічається з такими видами міжмовної відповідності: 

(1) метафори з подібними умовами картування і з подібними 

лексичним втіленням; 

(2) метафори з подібними умовами картування, проте з різним 

лексичним втіленням; 
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(3) метафори з різними умовами картування, проте з подібним 

лексичним втіленням; 

(4) метафори з різними умовами картування і з різними лексичним 

втіленням; 

(5) метафора вихідної мови не існує в цільовій мові; 

(6)  метафора цільової мови не існує у вихідній мові [426]. 

У досить складному співвідношенні способів метафоризації вихідної та 

цільової мов найбільшу роль, на нашу думку, відіграє близькість або 

«дистантність» культур, тобто наявність спільної історії, уявлень про світ, 

прецедентних текстів, міжмовних контактів тощо, що сприяє запозиченню 

або інтернаціоналізації метафорики (наприклад, християнські народи мають 

значну кількість спільної метафорики та метафоричної фразеології), а також 

формуванню спільних способів образного освоєння дійсності.  

Так, у перекладі між англійською та українською мовами виявляється 

існування метафор – міжмовних еквівалентів, які мають подібне картування 

й лексичне вираження (однакове пряме й однакове переносне значення слів). 

Такі метафори найлегше піддаються перекладу, оскільки, відтворивши їх 

буквальне значення, перекладач тим самим відтворює й метафоричний образ: 

Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul (V. Nabokov. Lolita) 

Лоліта, світоч мого життя, шал моїх чересел. Гріх мій, душа моя. 

(В. Набоков Лоліта. Перекл. П. Таращук) 

Метафори зі спільними умовами картування й подібним лексичним 

втіленням можна сприймати як міжмовну універсалію, елемент картини 

світу, що належить до спільних знань вихідної та цільової спільнот. Проте 

навіть у випадку спільного метафоричного картування й лексичного 

вираження спостерігаємо заміну метафори на порівняння, що дозволяє 

експлікувати основу когнітивного перенесення («спільний концептуальний 

простір»), а також відтворити атрибутивну функцію слова hyena у 

словосполученні моделі N + N:  
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His father was always meeting him there; or if he came down the corridor 

ever so quietly, his father's door was sure to open, and the hyena face of the old 

gentleman to glare out. (Thackeray. Vanity Fair р. 134) 

А коли Родон проходив коридором, то хоч як би тихо він ступав, двері 

з батькової кімнати неодмінно прочинялися і звідти визирало хиже, мов у 

гієни, обличчя старого джентльмена. (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. 

О. Сенюк, с. 126) 

Слід також пам’ятати, що метафори можуть бути різними за ступенем 

узуалізації, тобто оригінальними або стертими, клішованими і т.д. Для 

художнього тексту протиставлення стертих (узуальних) і живих 

(індивідуально-авторських, «образних» [Мороховский, с. 173]) метафор має 

першочергове значення, оскільки останні стають важливою складовою 

«авторського коду», ідеостилю та художньої картини світу певного твору. У 

достовірному відтворенні «форми повідомлення» О.Д. Швейцер вбачає 

«поетичну еквівалентність» [346, с. 91]. Поняття «форми» використовується 

тут із певним застереженням, адже йдеться не про фоно-графічні 

особливості, а про «внутрішню форму», якою і виступає концепт царини 

джерела по відношенню до концепту царини цілі. Тому «поетична 

еквівалентність» на новому рівні аналізу відповідає достовірному 

відтворенню авторського світобачення, унікальної картини світу певного 

твору. У разі використання узуальних метафор, відтворення внутрішньої 

форми метафори оригіналу, відмінної від метафори цільової мови, 

означатиме також очуження через реметафоризацію. З іншого боку, 

відтворення смислу референта без метафоричного образу, пояснення або 

заміну на необразний експресивний засіб розглядаємо як стратегію змісту. 

Вибір стратегій очуження чи одомашнення як супутніх можна спостерігати 

лише за розбіжності картувань у мові джерела і мові перекладу. 
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4.2.1.1. Стратегії відтворення метафор, метонімій, порівнянь та 

іронії.  

Розглянемо способи перекладу тропів, заснованих на когнітивному 

механізмі інтеграції концептуальних просторів, порівнюючи когнітивні 

картування мов, які контактують в перекладі, а також враховуючи узуальний 

/ індивідуально-авторський характер образних засобів. 

Спільним для обох мов є метафоричне картування НЕЖИВИЙ 

ПРЕДМЕТ – ЖИВА ІСТОТА, яке дозволяє перекласти метафоризований 

опис інтер’єру зі збереженням образності: 

The turkey carpet has rolled itself up, and retired sulkily under the side-

board: the pictures have hidden their faces behind old sheets of brownpaper: the 

ceiling lamp is muffled up in a dismal sack of brown holland:the window-curtains 

have disappeared under all sorts of shabby envelopes: the marble bust of Sir 

Walpole Crawley is looking from its black corner at the bare boards and the oiled 

fire-irons, and the empty card-racks over the mantelpiece: the cellaret has lurked 

away behind the carpet: the chairs are turned up heads and tails along the walls… 

(Thackeray. Vanity Fair, р. 67-68)  

Турецький килим скрутився і понуро заліз під буфет, картини 

позатуляли обличчя аркушами пакувального паперу, люстра загорнулася в 

бридкий ворок із сірої мішковини, завіси на вікнах зникли під усіляким старим 

шматтям, мармурове погруддя сера Уолпола Кроулі позирало з темного 

кутка на голі столи, на приладдя до каміна, змащене жиром, на порожню 

тацю для візиток, що стояли на каміні; пивничка сховалася за згорнутим 

килимом, стільці попереверталися вздовж стіни… (Теккерей. Ярмарок 

суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 71) 

За спільності царини джерела (предмети інтер’єру) і царини мети (жива 

істота – тварина або людина), конкретні мовні вирази іноді відрізняються (їх 

виділено напівжирним), при збереженні авторської оригінальної метафори з 

її когнітивним змістом і прагматичним впливом. Водночас метафори не є 

узуальними в жодній з мов, і перекладаючи їх буквально (за визначенням 
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В.І. Карабана і Дж. Мейса – переклад словниковим відповідником [129, 

с. 312]), перекладач намагається майже точно відтворити індивідуальний 

стиль автора, що можна розглядати як стратегію відтворення внутрішньої 

форми.  

Подібне метафоричне картування (ЛЮДИНА – ТВАРИНА) в обох 

мовних картинах світу полегшує здійснення та сприйняття перекладу, 

незважаючи на зміну конкретного концепту-корелята – образу тварини – на 

близький (як за ядерним, тобто поняттєвим, компонентом, так і за 

асоціативно-образним й оцінним):  

"Get in, little rabbit," he said and kissed her on the back of the neck. 

(E.Hemingway. For Whom the Bell Tolls, p. 103)  

– Іди до мене, зайчику, – сказав він і поцілував її в шию. (Е. Хемінгуей. 

По кому подзвін Перекл. М. Пінчевський, c. 203) 

Заміну однієї конвенційної метафори на іншу, з незначною зміною 

образу і демінутивною суфіксацією, вважаємо проявом стратегії 

функціональної відповідності, реалізацію якої забезпечує одомашнення 

цільового образу, яке наближує концептуальний простір художнього твору 

до картини світу українців і сприяє кращому розумінню й здійсненню 

прагматичного впливу. Регулярність використання одомашнювального 

перекладу з метою забезпечення відповідності прагматичного впливу 

відзначає дослідник перекладу з китайської мови на англійську Хе Саннінг 

[He Sanning]. Але водночас, у разі правильного відтворення емоційних 

характеристик головного героя, дещо змінюється національна специфіка його 

мовленнєвої поведінки. Проте одомашнення, безумовно, є вдалим вибором 

стратегії відтворення емоційно-оцінного потенціалу конвенційної метафори. 

У наступному прикладі метафоричне картування ЛЮДИНА – 

НЕЖИВИЙ ПРЕДМЕТ замінюється картуванням ЛЮДИНА – ТВАРИНА:  

They both agreed in calling him an old screw; which means a very stingy, 

avaricious person." (Thackeray. Vanity Fair, р. 74)  
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Обидва називали його старим кліщем, що означає дуже скупу, жадібну 

людину… (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 75)  

Сприйняття метафори полегшується тим, що її переносний смисл 

експліковано подальшим контекстом; в обох мовах використані метафори є 

сталими, тобто вони увійшли до узуального фонду як переносні значення 

слова. У такому разі стратегія змісту, реалізована через вживання узуальної 

метафори та експлікацію дозволяє правильно передати смисл і зберегти 

експресивність (прагматичний потенціал).  

Узуальна метафора, яка ввійшла до фразеологічного фонду мови і 

добре зрозуміла англомовній аудиторії, може також являти проблему 

перекладу. У наступному прикладі наявний образний вираз ‘wild oats’; 

словниками зафіксоване його переносне значення (іноді як перше [multitran]) 

– «гріхи молодості»; ‘to sow one’s wild oats’ – «передуріти» [lingvo]: 

"Only I wish you had sown those wild oats of yours, George. If you could 

have seen poor little Miss Emmy's face when she asked me about you the other 

day…" (Thackeray. Vanity Fair, р. 120)  

В українській мові існує фразеологічний вираз з подібним 

метафоричним картуванням «ГРІХ (порушення моральних норм у статевій 

сфері – РОСЛИНА)» – «скакати / скочити в гречку». Проте за подібності і 

царини джерела, і царині мети, і подібних стилістичних характеристиках 

мовного звороту, перекладачка надає перевагу використанню не подібного за 

когнітивною основою фразеологізма мови перекладу, а описовому 

відтворенню смислу метафоричного виразу:  

Я б хотів тільки одного: щоб ти нарешті вгамувався, Джордже. Аби 

ти знав, яке смутне личико було в бідолашної Емілії, коли вона оце недавно 

питала про тебе! (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 115)  

Перекладацьке рішення виправдане тим, що вживання українського 

фразеологізма англійцем спотворило б національні характеристики мовного 

портрету персонажа, що порушило б образну систему твору. Тому рішення 

про вибір стратегії змісту через переклад нейтральним описовим смисловим 
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еквівалентом («неметафоричним словом зі втратою образності» [129, с. 312]), 

є виправданим. 

Наші спостереження співвідносяться з висновками А.А. Прокоп'євої 

щодо виявлення найбільших розбіжностей в перекладі конвенційних 

метафоричних моделей, оскільки культурно-специфічні ознаки метафор 

виявляються саме на узуальному рівні, тоді як креативні, авторські метафори 

повністю відтворюються в тексті перекладу, оскільки виявляють суто 

авторське осмислення дійсності [265, с. 233]. У наступному прикладі 

спостерігаємо буквальне відтворення розгорнутої метафори (НЕЖИВА 

ІСТОТА – ТВАРИНА), яка містить декілька метафоричних образів і 

порівнянь, іноді з експлікацією основи порівняння:  

The bombers were high now in fast, ugly arrow-heads beating the sky apart 

with the noise of their motors. They are shaped like sharks, Robert Jordan thought, 

the wide-finned, sharp-nosed sharks of the Gulf Stream. But these, wide-finned in 

silver, roaring, the light mist of their propellers in the sun, these do not move like 

sharks. They move like no thing there has ever been. They move like mechanized 

doom. (E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls, p. 131)  

Бомбардувальники летіли тепер високо, стрімкими, зловісними 

наконечниками стріл, роздираючи небо ревінням моторів. Вони й справді 

схожі на акул, подумав Роберт Джордан. На горстромордих, з широкими 

плавцями, акул Гольфстріму. Але ці, що оглушливо ревуть, виблискуючи на 

сонці сріблом широко розгорнутих плавців і легким серпанком пропелерів, – 

ці снують зовсім не так, як акули. Їхній рух не порівняєш ні з чим, баченим 

досі. Вони сунуть, як механізований фатум. (Е. Хемінгуей. По кому подзвін 

Перекл. М. Пінчевський, c. 217) 

На тлі загального об’єктивного стилю викладу Е. Гемінґвея такий 

складний образний опис набуває особливого значення. Перекладач відтворює 

його буквально, що є реалізацією стратегії відтворення художньої форми і 

відповідає завданню збереження унікальності концепту вихідного тесту. 

Порівняння саме з акулами є культурно-специфічною рисою менталітету 
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американця; будучи зрозумілим українцям, воно водночас несе національно-

культурну інформацію про суб’єкта цього порівняння – головного героя 

твору Роберта Джордана, що відповідає супутній стратегії очуження, 

причому посилення ефекту «відсторонення» досягається вживанням в якості 

кореляту порівняння іншомовної номінації – «(механізований) фатум». За 

повного збереження індивідуально-авторської метафорики, переклад, 

орієнтований на художню форму, дозволив також відтворити національні 

характеристики персонажа, особливості індивідуально-авторської стилістики 

та картини світу, здійснити адекватний прагматичний вплив на читача. Отже, 

розбіжності в метафоричному осмисленні не є перешкодою для розуміння й 

адекватного перекладу, навпаки, за належної експлікації основи 

концептуалізації переклад сприяє повноті естетичного впливу художнього 

твору, збагаченню культурним досвідом інших народів.  

Метафора-персоніфікація (НЕЖИВА ІСТОТА – ЛЮДИНА) властива 

як англійській, так і українській мовним картинам світу, проте 

універсальність когнітивного картування на мовному рівні ускладняється 

категорією роду українських іменників-назв неістот, що викликає 

необхідність творчих рішень, і відтворення художньої форми неможливе без 

змістовних зрушень:  

And we sit here, by its margin, while the moon who loves it [the river] too, 

stoops down to kiss it with a sister’s kiss, and throws her silver arms around its 

clingingly; and we watch it as it flows, ever singing, ever whispering, out to meet 

its king, the sea – till our voices die away in silence… (Jerome K. Jerome Three 

Men in a Boat) 

І ми сидимо при березі, а місяць, котрий любить річку теж, 

схиляється, щоб поцілувати її братнім поцілунком, і міцно пригортає її 

своїми срібними руками. А ми дивимось, як вона тече, завжди співоча, 

завжди шепітна, назустріч своєму володарю-океанові, доки наші голоси не 

гинуть у далекій тиші… (Джером К. Джером Троє у човні. Перекл. 

О. Негребецький) 
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Залишаючись в межах дії стратегії відтворення художньої форми, 

рішення перекладача дозволяє досягнути естетичного ефекту – створення 

чарівного образу уявної подорожі; супутня стратегія одомашнення 

спрямована на зміну образу з метою його інтеграції до мовної картини світу 

цільової аудиторії. Зміна граматичної категорії роду призводить до 

змістовних зрушень і виникнення дещо іншого типу відносин, проте загалом 

не перешкоджає створенню піднесено-романтичного образу природи, який 

необхідний для відтворення авторської іронії в ширшому контексті.  

Індивідуально-авторська метонімія, яка рідше зустрічається в художніх 

творах, зазвичай має значний потенціал естетичного впливу. Як і креативна 

метафора, вона може відтворюватися буквально, зі збереженням картування 

(«метонімічним словом з тим же образом» [129, с. 319]), наприклад: 

ЛЮДИНА – ПРЕДМЕТ одягу: 

The rise and progress of those Ribbons had been marked with dismay by the 

county and family. The Ribbons opened an account at the Mudbury Branch 

Savings Bank; the Ribbons drove to church, monopolising the pony-chaise, which 

was for the use of the servants at the Hall. The domestics were dismissed at her 

pleasure. (Thackeray. Vanity Fair, р. 404)  

Звеличення і успіх тих Стрічок обурено відзначили всі родичі й ціле 

графство. Стрічки відкрили свій рахунок у грязьберзькому відділенні ощадної 

каси. Стрічки їздили до церкви, загарбавши бричку й поні, якими досі 

користувалась челядь у замку. На їхню примху позвільнювано багатьох 

служників. (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 365) 

У наведеному прикладі метонімія є основою створення прізвиська міс 

Горокс – співмешканки сера Кроулі. Номінація людини за предметом одягу 

несе зневажливу конотацію і в англійській, і в українській мовах, тому в 

перекладі збережено картування, і навіть підсилено вживанням займенника у 

множині, що в цьому контексті асоціюється з неживим предметом, замість 

жіночого роду однини, як в оригіналі. Буквальний переклад корелята 

(концепта царини джерела) метонімії на основі спільної когнітивної моделі є 
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реалізацією стратегії відтворення художньої форми, а зміна морфологічної 

категорії є засобом підвищення експресивності образу. 

Коли метонімія використовується як засіб характеризації, можлива її 

додаткова експлікація (у наступному прикладі – ведення інформації, що 

свідчить про настрій персонажа): 

"It is devilish fine wine," said the Eyebrows, and they looked more good-

humoured…(Thackeray. Vanity Fair, р. 125)  

– Еге ж, нічогеньке вино, – погодились насуплені брови і явно 

полагіднішали. (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 119)  

Тож маємо приклад «балансування» стратегії форми змістовним 

перекладом, що виявилося в буквальному перекладі з додатковою 

експлікацією смислу метонімії. В той же час, для відтворення іншого тропу, в 

основі якого лежить стерта метафора і оксюморонне сполучення слів – 

devilish fine (wine) перекладач обирає стратегію змісту, втрачаючи одразу 

обидва тропеїчні засоби, але відтворюючи смисл вислову. 

Іноді в орієнтації на експресивно-образну складову текстового 

концепту перекладач вживає в тексті перекладу метафору (або образне 

порівняння) там, де в оригіналі вжито експресивний, але не образний вираз:  

And presently we heard Mr. Hodson's whip cracking on the shoulders of the 

poor little blubbering wretches, and Sir Pitt, seeing that the malefactors were in 

custody, drove on to the hall. (Thackeray. Vanity Fair, р. 75)   

Ми почули, як батіг Годсона загуляв по спинах нещасних дітлахів, що 

верещали, мов недорізані поросята, а сер Пітт, переконавшись, що 

порушники спіймані, під’їхав до парадних дверей. (Теккерей. Ярмарок суєти. 

Перекл. О. Сенюк, с. 77) 

Уведення образного порівняння з картуванням ЛЮДИНА – ТВАРИНА 

не суперечить загальній концептуально-образній системі та стилістиці твору, 

адже таке картування є конвенційним для обох мов і введення 

анімалістичного образу посилює іронічну тональність твору і його загальну 

експресивність. Рішення перекладача можна пояснити більшою емоційністю 
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українців [87], отже, ускладнення мовної форми та одомашнення здійснене з 

метою підсилення експресивності й належного прагматичного впливу.  

Проаналізовані приклади свідчать про значну спільність у способах 

метафоричного осмислення дійсності в англомовній та україномовній 

картині світу. Це дозволяє безперешкодне розуміння й відтворення 

авторської метафорики, якій належить істотна роль у пересотворенні 

інтегративно-текстового мегаконцепту. Особливості художньої форми 

(базовий образ, концепт-корелят) перекладачі відтворюють через буквальний 

переклад імені мотивуючого концепту, що не створює проблем для 

розуміння, але водночас передає унікальність авторського світобачення. 

Стратегія форми в перекладі індивідуально-авторських метафор може 

балансуватися експлікацією смислу (основи порівняння).  

Стратегіям змісту та форми можуть бути ієрархічно підпорядковані 

стратегії очуження або одомашнення, які забезпечують наближення 

концептопростору тексту до вихідної чи цільової картини світу. 

Одомашнення спостерігається переважно при перекладі конвенціональних 

метафор і має на меті збереження або підсилення експресивності художнього 

твору. Очуження характерне для перекладу індивідуально-авторської 

образності та метафор і порівнянь, які несуть культурно-специфічну 

інформацію. Вказані стратегії є засобом збереження образної концепції і 

характеристик дискурсу автора й конкретного твору, а також національно-

культурної інформації про персонажів. 

У перекладі між англомовними (британською й американською) й 

українською лінгвокультурами простежується значна близькість метафорики, 

унаслідок чого переклад із відтворенням внутрішньої форми дозволяє досить 

повно відтворити смисл і прагматичний потенціал авторської образної 

системи. Проте в перекладі метафорики віддалених лінгвокультур (зокрема, з 

японської мови на англійську, російську й українську) ми спостерігали 

істотні втрати у відтворенні референтного концепту (невідтворнення 

культурно-специфічних метафоричних картувань) разом із долученням 
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елементів цільової культури й картини світу [17; 20]. У порівнюваних 

перекладах тривіршів хайку інваріантно були наявні основні кореляти 

метафор, які збігаються у порівнюваних мовах за денотативним значенням 

слів-назв концептів, проте можуть відрізнятися асоціативними і ціннісними 

складовими, причому від експлікованого корелята у мові перекладу зазвичай 

не існувало таких же картувань, тобто переносний смисл був втрачений. У 

перекладах також з'являлися образні асоціації, суб'єктивно усвідомлені 

перекладачами як носіями певної національної картини світу. Іншими 

словами, одомашнення специфічного жанру японських тривіршів призвело 

до втрати їх метафоричного смислу і збереження переважно формальних 

ознак та плану виразу [17, с. 14–15; 20]. 

Вибір стратегії перекладу метафор здійснюється не лише з огляду на 

існування подібних картувань у вихідній та цільовій картинах світу, а й 

враховує значущість метафори в художній картині світу твору й авторському 

дискурсі взагалі, а також завдання відтворення (або збереження) культурної 

специфіки метафоричного виразу. 

Іронія має великий потенціал вираження емоційно-оцінного ставлення 

(валоративний епістрат концепту), і може бути притаманна як окремому 

слову чи висловленню, так і тексту в цілому. Іронія – специфічне емоційно-

оцінне ставлення до об'єкта, яке формується на основі усвідомлення 

невідповідності об'єкта певному ідеальному (умоглядному) уявленню [23, 

с. 23–24]. Відмінною рисою іронії є те, що в іронічному висловленні 

протиставляється не лише логіко-предметний зміст, а й, що ще важливіше, 

оцінна інтерпретація ситуацій, які зіставляються. Наявність когнітивного 

механізму протиставлення прямого і переносного значень, завдяки якому 

виникає протилежний оцінний зміст, а також емоційний компонент – 

насмішка (глузування), слід вважати основним семантичним індикатором 

іронії [там само, с.20].  

Важливість емоційного компонента іронії підкреслює О.О. Потебня, 

відзначаючи, що найважливішою ознакою іронії є не об'єктивна 
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характеристика значення, а вираження почуття, яке супроводжує це значення 

[262, с 137]. Саме заради вираження глузливо-критичного ставлення і 

вживається іронія в художньому тексті. 

Сміх в комічному – це засіб оцінки, одна із форм спілкування, і тому 

він несе соціальну функцію [56, с. 188–190; 338, с. 227; 60]. Комічне наділене 

особливою силою емоційного впливу [266, с. 31], викликає особливого роду 

емоційну реакцію, проте не завжди проявляється через сміх [194, с. 47; 338]. 

Насмішка, що виражається в іронії, як правило, прихована, і емоційною 

реакцією на іронічне висловлювання може бути «внутрішній» [193] сміх, або 

відчуття комізму ситуації. Спільність систем цінностей англомовної та 

україномовної спільнот і базових емоцій забезпечує передачу іронії завдяки 

буквальному відтворенню оригіналу, який є реалізацією стратегії художньої 

форми: 

“Why, you skulking little devil, you,” they would say, “get up and do 

something for your living, can’t you?” – not knowing, of course, that I was ill. 

And they didn’t give me pills; they gave me clumps on the side of the head. 

And, strange as it may appear, those clumps on the head often cured me – for the 

time being. (Jerome K. Jerome Three Men in a Boat) 

– Ану, ледаче чортеня, – казали мені, – вставай і йди заробляй на хліб! 

Ніхто ж, звісно, не знав, що я був хворий. Тому мені не давали 

таблеток, давали лише запотиличники. І, як це не дивно, ті запотиличники 

часто мене зцілювали, на якийсь час. (Джером К. Джером Троє у човні. 

Перекл. О. Негребецький) 

Навіть поєднання узуальної метафори (зі спільним для двох мов 

картуванням) та іронії може передаватися буквальним перекладом 

псевдоінтернаціоналізма, що забезпечує розуміння іронії й однакове оцінне 

ставлення в цільовій лінгвокультурній спільноті: 

VOLPONE. Yes, to be learned, Mosca. 

MOSCA.      O no, rich 

Implies it. Hood an ass with reverend purple, 
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So you can hide his two ambitious ears, 

And he shall pass for a cathedral doctor. (Jonson, Volpone, 11) 

ВОЛЬПОНЕ 

Да, славно быть ученым. 

МОСКА 

Нет, богатым, – 

И все приложится. Одень в порфиру 

Осла, спрячь два честолюбивых уха –  

И чтим осел, как кафедральный доктор. 

(Бен Джонсон. Вольпоне Перевод П. Мелковой) 

Проте іноді когнітивне картування, що лежить в основі іронії, зазнає 

експлікації, необхідної для створення іронічного ефекту: 

At “Corway Stakes” – the first bend above Walton Bridge – was fought a 

battle between Caesar and Cassivelaunus. Cassivelaunus had prepared the river 

for Caesar, by planting it full of stakes (and had, no doubt, put up a notice-board). 

But Caesar crossed in spite of this. You couldn’t choke Caesar off that river. He is 

the sort of man we want round the backwaters now. (Jerome K. Jerome Three Men 

in a Boat) 

Біля “Корвейських Паль” – першого вигину річки після Волтонського 

мосту – відбулася битва між Цезарем та Кассівелауном. Кассівелаун 

підготував річку, щоб Цезар не міг її форсувати – понабивав у дно паль (і, 

поза сумнівом, почепив таблицю із забороною). Однак, Цезар перетнув Темзу 

все одно. Такий, як він, нам би і тепер знадобився – гамувати прибережних 

землевласників. (Джером К. Джером Троє у човні. Перекл. О. Негребецький) 

У наведеному вище прикладі іронічний ефект в першу чергу 

створюється контрастом двох когнітивних сценаріїв, що належать до різних 

сфер – героїчної історії і тривіального сучасного життя. Щоб підкреслити цей 

контраст, перекладач додає інформацію, експлікуючи основу порівняння 

сценаріїв – битва між Цезарем і Кассівелауном уподібнюється до сварок між 

мандрівниками й власниками прибережних земель, де вони хочуть поставити 
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намети для відпочинку. Ментальне зіставлення двох сценаріїв підсилює 

контраст та іронічний ефект. Отже одомашнення, яке виявилося в експлікації 

когнітивного сценарію з метою інтеграції до концептуальної картини світу 

українців, є засобом реалізації стратегії художньої форми. 

Хоча іронію часто передає буквальне відтворення оригіналу, для 

вдалого її перекладу цього буває недостатньо. У наступному прикладі жарт 

придворного блазня про «спорідненість душ» короля і його дочок, які на 

цілком протилежні дії блазня реагують однаково – побиттям, повністю 

втрачається в російськомовному перекладі, де неправильно інтерпретована 

ілокутивна мета мовленнєвого акту, і замість вираження емоційно-оцінного 

ставлення висловлення передається як питання (вираження когнітивного 

дефіциту): 

Fool. «I marvel what kin thou and thy daughters are: they’ll have me 

whipped for speaking true, thou’lt have me whipped for lying, and sometimes I 

am whipped for holding my peace...» (William Shakespeare, King Lear, 50-51) 

Шут: Не могу понять, в каком ты родстве с твоими дочерьми? Они 

обещают меня высечь за то, что я говорю правду, а ты за то, что я лгу. А 

иногда меня секут за то, что я молчу. (Вильям Шекспир. Король Лир 

(перевод Щепкиной-Куперник) // Вильям Шекспир. Трагедии СПб., 

"Лениздат", 1993) 

Фактично ми маємо справу зі зміною когнітивного сценарію 

внаслідок вибору стратегії змісту і його неправильної інтерпретації: в 

шекспірівські часи слово marvel дійсно могло використовуватися як 

перформативне дієслово питання, але й позитивно-оцінне значення йому 

теж було властиве; загальне контекстне оточення, а також когнітивний 

сценарій поведінки блазня (жартувати – його звична мовленнєва 

поведінка), свідчать про іронічне вживання цього слова. Саме такого 

ефекту досягає український перекладач, обравши експресивний вираз, який 

також виражає іронію. Проте в обох перекладах слово kin інтерпретоване 

лише в значенні «рідня, спорідненість», а його друге значення – 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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«подібність», «спільність», «спорідненість душ», на якому й будується 

іронія (як свідчить подальше пояснення блазня), не актуалізоване в 

перекладі, використані нейтральні слова не передають оцінності 

притаманної оригіналу:  

Блазень: Диво, та й годі, що за порода в тебе та в твоїх дочок: їм 

хочеться, щоб мене відшмагали за те, що я говорю правду, а ти хочеш, 

щоб мене відшмагали за те, що я брешу. А то ще, бува, шмагають мене за 

те, що я держу язик за зубами. (Вільям Шекспір Король Лір. Перекл. 

Максима Рильського) 

Як свідчить аналіз прикладів, смисловий переклад (реалізація 

стратегії змісту) призводить до зникнення іронії в перекладі (адже її 

когнітивною основою є смислова двоплановість, зіткнення двох 

протилежних когнітивних сутностей); крім того, виявлення належних 

компонентів денотативного та конотативного значення (вибір тактики) 

також є принциповим для вдалої передачі іронічного ставлення в перекладі.  

Загалом, відтворення в перекладі тропеїчних засобів, які ґрунтуються 

на двоплановості смислу, можливе лише за збереження «внутрішньої форми» 

– мотивуючого концепту, який поєднується в спільному інтегративному 

просторі з референтним концептом. Тому основною стратегією перекладу 

індивідуально-авторських тропів є стратегія форми («поетичної 

еквівалентності»), а стратегія змісту застосовна лише до узуальних 

переносних слововживань, в яких вже не усвідомлюється апеляція до двох 

різних концептів, і передача смислу є цілком достатньою для задоволення 

комунікативних та естетичних потреб цільової аудиторії. 

 

4.2.1.2. Стратегії перекладу власних назв у художньому тексті.  

Власні назви у художньому тексті являють собою винятковий тип 

мовних знаків, які іноді розглядаються в перекладознавстві з боку їх мовної 

форми (А.Г. Гудманян [89], Д.І. Єрмолович [103]), а іноді мисляться як 

особливий вид реалій [57; 73; 515].  
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Власна назва визначається в термінологічній енциклопедії «Сучасна 

лінгвістика» О.О. Селіванової як «слово, словосполучення, речення, яке 

служить для виокремленого називання ним об’єкта серед інших об’єктів, 

його індивідуалізації та ідентифікації» [290, с. 67]; зазначається, що власна 

назва слугує для співвіднесення з референтом, а також несе стилістичну, 

оцінну, емотивну й естетичну інформацію [там само]. Отже, основними 

ознаками власної назви вважається індивідуальність референції, 

виокремлення предмета номінації, а також можливість передачі власною 

назвою додаткової характеризуючої інформації.  

Власні назви посідають особливе місце в мові та мовленні, а надто в 

художньому тексті. Ю.М. Лотман вважає, що саме у сфері власних імен 

відбувається ототожнення слова і денотату, яке є характерним для 

міфологічних уявлень; система власних назв не лише утворює категоріальну 

сферу природної мови, а також її особливий міфологічний прошарок. У 

багатьох мовних ситуаціях «поведінка власних імен настільки відрізняється 

від відповідної поведінки слів інших мовних категорій, що це мимовіль 

наводить на думку про те, що перед нами інкорпорована в товщу природної 

мови якась інша, по-іншому влаштована мова» [191, с. 62–63]. 

Розглядаючи власне ім’я як знак, Ю.М. Лотман посилається на думку 

Р.О. Якобсона, згідно з якою власні назви посідають виняткове місце у 

нашому мовному коді, оскільки загальне значення власного імені не може 

бути визначено без посилання на код. Це пов’язано з відсутністю в усіх 

об’єктів, позначених власними назвами, певної спільної якості, абстрактної 

властивості, з якою асоціювалися б усі вони [192, с. 61; 361, с. 96].  

Підхід до вивчення власних назв у перекладознавстві також 

ґрунтується на концепції семантичної структури: «Концепція 

неперекладності власних назв базується на тій точці зору, що власні назви 

позбавлені лінгвістичного значення» [103, с. 1]. Звідси робиться висновок, 

що збереження (або відтворення з мінімальними змінами) звукової оболонки 

власних назв буває достатньо для розуміння й перекладу тексту. 
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Досліджуючи функціонування власних назв, Д.І. Єрмолович доводить, що 

певна частина власних назв (ВН) має повну смислову структуру і може 

виступати як предикатні (характеризувальні) слова, які суміщають 

позначення індивідуального об’єкта і, через його ознаки, уподібнення йому 

інших об’єктів, що вимагає особливої уваги перекладача. Для таких назв 

«механічна передача їх фонографічної оболонки не може вважатися 

достатньою умовою адекватності перекладу контекстів, що містять такі ВН» 

[там само, с. 11]. Автор визначає такі способи перекладу цих назв: підбір 

еквівалента в мові перекладу; транскрипція або транслітерація, що 

супроводжуються підрядковою приміткою або експліцитною передачею 

смислових компонентів (пояснювальний переклад); відмова від передачі 

формальної структури назви й розкриття її змісту іншими способами 

(описовий переклад) – і рекомендує при граматичному й орфографічному 

оформленні імені прагнути до збереження його тотожності в перекладі. 

Наведені приклади свідчать, що граматичне оформлення іншомовних імен 

російськими словотвірними елементами призводить іноді до їх неприродного 

і навіть комічного звучання [там само, с. 11–12].  

Для перекладу власних назв у художньому тексті важливо розрізняти 

такі їх функції: 

 індивідуальної ідентифікації: ця функція є основною, коли 

перекладу підлягає власна назва, що репрезентує реальний денотат: 

прецедентне ім’я, назва реального географічного об’єкта, художнього твору 

тощо. Подібні власні назви можна розглядати як «точки перетину» художньої 

картини світу певного твору мистецтва і національної мовної картини світу в 

цілому; 

 характеризації: виконання власними назвами цієї функції 

розглядається у стилістиці як явище антономазії, при якому відбувається 

транспозиція категоріальних значень «власна назва – загальна назва», тобто 

здатність імені не лише називати, а й певним чином характеризувати об’єкт 

номінації; 
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 національно-культурної ідентифікації, яка полягає в здатності 

імені нести певну інформацію про об’єкт як належний до реалій певної 

лінгвокультури [71, с. 109]; ця функція може набувати особливого значення 

при конструюванні автором імен для вигаданих персонажів, географічних 

об’єктів тощо. 

Власна назва може виконувати одну з указаних функцій, а може 

поєднувати декілька. У кожному випадку вибір стратегії перекладу 

ґрунтується на визначенні місця імені в художній картині світу та мовній 

картині світу вихідної та цільової мов, комунікативній функції імені, його 

входженні в дискурсивний контекст окремого твору й літератури 

(полісистеми) в цілому; визначенні характеру аудиторії та її готовності до 

сприйняття смислу імені.  

Найпростішою для розв’язання видається проблема перекладу імен, які 

є номінаціями вигаданих об’єктів (персонажів), не існують поза межами 

картини світу певного художнього твору й виконують лише функцію 

національно-культурної ідентифікації. Важливим у їхньому перекладі є 

збереження національно-культурної «належності» носія так, щоб за 

фонографічним образом імені вгадувалося, до якого географічного або 

культурного ареалу належить названий ним об’єкт. Цікавим прикладом з цієї 

точки зору є імена тубільців у романі Е. Гемінґвея «The Green Hills of Africa»: 

M'Cola – М’Кола, Charo – Чаро, поряд з традиційним мусульманським 

іменем Abdullah – Абдулла. У всіх випадках перекладач прагне до 

відтворення мовної форми, водночас із збереженням «чужості» цих імен: 

незвичайних для української мови звукосполучень, подвоєння, іноді – 

морфологічної незмінюваності тощо, тобто обирає стратегії форми й 

очуження.  

Приклад протилежного підходу наводять С. Влахов та С. Флорін: 

прізвища головних героїв епопеї «The Forsyte Saga» в перекладі на болгарську 

мову звучать як Форсайтови. Такий словотвір за допомогою слов’янського 

суфікса, на думку авторів, призводить до певної «болгаризації» (у нашій 
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термінології – одомашнення) і навряд чи може вважатися найкращим виходом. 

Автори рекомендують зберегти прізвище в його вихідній формі [73, с. 224]. Зміна 

форми власного імені є винятком в перекладі, і можлива лише в художньому 

тексті, якщо така зміна виправдана. Наприклад, у перекладі «Alice in 

Wonderland» Льюіса Керолла В. Набоковим спостерігаємо заміну 

іншомовного імені на питоме: «Аня в стране чудес» (стратегія одомашнення) 

Безумовно, ігнорування мовної форми власних імен призводить до втрати 

ними здатності ідентифікувати особу і позначати національну належність 

денотата, проте для дитячої аудиторії одомашнення полегшує сприйняття й 

«наближає» дію твору до національно-культурного середовища читача.  

Стратегічного підходу в перекладі вимагають імена, які суміщають 

функцію ідентифікації із функцією характеризації об’єкта номінації в 

художньому тексті. Саме тоді перед перекладачем постає вибір між 

відтворенням форми чи змісту або функції імені. В наступному прикладі 

вживання власного імені в предикативній позиції свідчить про його 

характеризувальну роль (воно несе інформацію про об’єкта як належного до 

певної національної культури):  

Where she stopped the sign read: "Mme. Sofronie. Hair Goods of All Kinds." 

One flight up Della ran, and collected herself, panting. Madame, large, too white, 

chilly, hardly looked the "Sofronie". (O. Henry. The Gift of the Magi) 

Вона зупинилась перед дверима з вивіскою: «М-м Софроні. 

Найрізноманітніші вироби з волосся». Делла вибігла на другий поверх і 

спинилася, переводячи дух, серце її швидко билося. Мадам Софроні була 

здоровенна білява жінка з сухими манерами. (О. Генрі. Дари волхвів. 

Переклад Ю. Іванова) 

Звичайно, через переклад імені перекладачеві складно відтворити його 

асоціацію з певною групою людей, яка виникає у читача оригіналу, що має 

зовсім інший культурний досвід. Тому доречним у цьому випадку видається 

відтворення національно-культурної ідентифікації персонажа, наприклад, 

через доповнення форми імені експлікацією смислу, наприклад, вживанням 

file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
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назви відповідної національності: «Мадам Софроні, здоровенна жінка з аж 

надто білявим волоссям і холодними манерами, була аж ніяк не схожа на 

своє румунське прізвище» (переклад наш. – Т.А.). Цей переклад відрізняється 

від попереднього стратегією й тактикою, компонентами смислу, які 

передаються в експлікації, і спрямований не лише на збереження звукового 

образу імені, а й на відтворення його функції національної ідентифікації. 

Унаслідок цього зберігається контраст між іменем та образом персонажа, 

який є частиною концептуальної структури оригіналу; також частково 

зберігається створена цим контрастом авторська іронія, тобто на рівні 

художньої картини світу й авторського дискурсу цей переклад більше 

наближений до оригіналу. 

Як свідчать приклади, в перекладі звичайних (незначущих у вихідному 

тексті) імен персонажів художнього твору стратегія форми дозволяє зберегти 

їх основну функцію – ідентифікацію, водночас позначаючи національну 

належність денотату, що вважаємо супутньою стратегією очуження. 

Застосовуючи стратегію одомашнення (замінюючи або адаптуючи імена), 

перекладач «змінює національність» денотата, що може бути виправданим, 

на нашу думку, лише в перекладі дитячої літератури або творів комічних 

жанрів, а в інших випадках призводить до збіднення смислу тексту, втрати 

асоціацій з місцем подій, порушення цілісності художньої картини світу. 

Особливою категорією власних назв є прецедентні імена – імена / назви 

реальних об’єктів або відомих літературних, фольклорних, міфологічних 

образів, які зазвичай несуть змістовну характеристику референта і можуть 

вживатися як щодо власних референтів, так і щодо інших, створюючи 

стилістичний прийом антономазії. 

Прецеденті імена, які виконують функцію ідентифікації з реальним 

денотатом, й загальновідомі географічні назви можна визначити як такі, що 

належать до універсальних знань, що їх поділяють носії різних культур. Їхній 

переклад зазвичай здійснюється завдяки підбору традиційного еквівалента в 
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мові перекладу. Так само на традиційний еквівалент може орієнтуватися 

переклад прецедентного імені з класики світової літератури:  

All modern American literature comes from one book by Mark Twain called 

Huckleberry Finn. If you read it you must stop where the Nigger Jim is stolen from 

the boys. That is the real end. The rest is just cheating. (Hemingway. The Green 

Hills of Africa, p. 11) 

Уся сучасна американська література бере свій початок від книжки 

Марка Твена «Гекельберрі Фінн». Коли читатимете її, спиніться на тому 

місці де негра Джіма викрадають у хлопців. Це її справжній кінець. Усе, що 

далі – чисте шарлатанство. (Хемінгуей, Зелені узгір’я Африки. Перекл. 

П. Соколовський, с. 145) 

Стратегія відтворення форми згідно перекладацької традиції забезпечує 

в цьому разі адекватну інтерпретацію змісту повідомлення. Цікаво, що хоча 

правила транслітерації на українську мову допускають й інші варіанти 

запозичення (оскільки в українській орфографічній системі закладена 

здатність до варіантності, що є ознакою розвитку системи, бо з варіантів і 

формується орфографічна норма [89, с. 35], імена героїв у перекладі 

П. Соколовського, який опубліковано 1980 року, повністю збігаються з їхнім 

написанням у перекладі книжки М. Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» Ірини 

Стешенко, який з’явився 1966 року, хоча в дискурсі зустрічаються також 

написання Гекельбері, негр Джим. Послідовність перекладачів у відтворенні 

тієї ж власної назви тим більш необхідна, що «без кодифікування варіантів 

порушуватиметься певна культурна традиція і стилістична диференціація» 

[там само, с. 36] і може інтерпретуватися як збереження континууму 

авторського дискурсу в перекладі. 

Проте іноді визначне ім’я добре відоме вихідній мовній спільноті, тоді 

як носіям цільової мови воно недостатньо відоме. Наприклад, вжиті у 

наступному фрагменті імена американського бейсболіста Бейба Рута і 

професійних боксерів Джефріза й Шаркі навряд чи знайомі українським 

читачам: принаймні нам не вдалося знайти україномовних джерел, які 
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містили б інформацію про цих особистостей. Сучасні українці можуть 

дізнатися про них з Інтернет-ресурсів, таких, як Вікіпедія, на час же видання 

перекладу, імовірно, що й такого доступу до інформації не існувало. Боксери 

стали відомими завдяки першому повнометражному німому фільму Jeffries–

Sharkey Contest (1899), який нині вважається втраченим, і малоймовірно, щоб 

він був доступний українським глядачам. Проте в перекладі роману 

Е. Гемінґвея «Зелені узгір’я Африки» П. Соколовського імена відтворюються 

прийомом транскрипції, жодних пояснень не надається:  

He had slim, handsome legs with well-turned ankles on the style of Babe 

Ruth – and I remember how surprised I was the first time I saw him with the tunic 

off and noticed how old his upper body was. It had that aged look you see in 

photographs of Jeffries and Sharkey posing thirty years after, the ugly, old-man 

biceps and the fallen pectoral muscles. (Hemingway. The Green Hills of Africa, p. 

21) 

У нього були стрункі, гарні ноги з міцними литками, як у Бейба Рута, і 

пригадую як же я здивувався, коли він зняв кітель і я побачив його старече 

тіло. Воно виглядало, як ото на фотографіях Джефріза й Шаркі в літньому 

віці: потворні в’ялі біцепси й запалі груди (Хемінгуей, Зелені узгір’я Африки. 

Перекл. П. Соколовський, с. 158) 

Стратегія форми сама по собі не забезпечує доступу цільової аудиторії 

до інформації, необхідної для створення зорового образу, який, за авторським 

задумом, має виникнути у читача. Такий переклад по суті є очужувальним, 

оскільки виконаний в опорі лише на фонові знання вихідної аудиторії. 

Відтворення мовної форми прецедентного імені в цьому випадку не буде 

достатньо інформативним для розуміння смислу цільовою аудиторією й 

сприйняття авторської іронії: для розуміння смислу, вираженого в тексті 

автором, українському читачеві доведеться здійснити певну інформаційно-

пошукову роботу. Полегшити сприйняття перекладач міг би, надавши в 

післятекстовому коментарі елементарні відомості про згаданих осіб. Проте 

на рівні художнього коду підхід перекладача виправданий тим, що переклад 
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мовної форми без передачі змістовних характеристик дозволяє зберегти 

характерний для робіт Гемінґвея ефект відсторонення: неповне розуміння 

смислу створює в читача відчуття, що він випадково «зазирнув у чуже 

життя». 

В аналогічному випадку перекладач може супроводити текст 

лінгвокультурним коментарем, який сприяє створенню у цільового читача 

необхідних когнітивних структур, що можна трактувати як «компроміс» між 

стратегіями форми й змісту. Відтворення форми створює ефект проникнення 

в чужу культуру (супутня стратегія очуження): ім’я або назва сприймається 

як фрагмент іншої культури, проте введення післятекстового коментаря 

компенсує нестачу фонової інформації і робить текст зрозумілим адресату 

перекладу. Саме таке поєднання прийомів перекладу спостерігаємо в 

наступному перекладі О. Сенюк, де розуміння смислу мікротопонімічних 

реалій є передумовою інтерпретації авторської іронії:  

The "nobs of the West End" were invited, and many of them signed the book. 

Mr. Mango and Lady Mary Mango were there, <…> and a host of fashionables, 

who have all married into Lombard Street and done a great deal to ennoble 

Cornhill. (Thackeray. Vanity Fair, р. 431-432) 

Були запрошені вест-ендські вельможі, і багато з них поставили в 

книзі свої підписи. Прийшли містер Манго і леді Мері Манго, <…> та інші 

знатні гості, що поріднилися з Ломбард-стріт і великою мірою сприяли 

ушляхетненню Корнгілла. (Теккерей. Ярмарок Суєти. Перекл. О. Сенюк, 

с. 378) 

Відтворюючи назви вулиць прийомом транслітерації, для розуміння їх 

метонімічного смислу (хоча перша з назв є досить промовистою), перекладач 

подає після тексту такий коментар: «Ломбард-стріт – вулиця в Лондоні, де 

віддавна зосередились позичкові крамнички й банки; Корнгілл – одна з 

найдавніших лондонських вулиць, на якій розташовані банки й контори 

торгових компаній». Поєднання транскрипції/транслітерації з коментарем є 

наслідком балансу стратегій змісту й форми і відповідних їм прийомів 
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перекладу, що дозволяє зберегти особливості художньої форми і 

національно-культурний колорит, і, разом із тим, забезпечити можливість 

розуміння читачем імпліцитних смислів тексту. 

Переклад значущих власних назв художнього твору завжди вимагає від 

перекладача особливого підходу, зокрема, визначення локальної стратегії. 

Транспозиція значень власного й загального імен розглядається у стилістиці 

як явище антономазії і пов’язується здебільшого з іменами персонажів 

художнього твору. Антономазія визначається як метафоричне вживання 

власного імені, широко відомого з літератури, історії, міфології, для 

позначення особи, що наділена характерними властивостями першого носія 

цього імені [41, с. 148]. Виділяються два види антономазії: вживання 

власного імені як загального і загального як власного (серед антономазій 

останнього типу – «промовисті імена») [304, с. 176–177]. На нашу думку, у 

межах останньої категорії слід розрізняти щонайменше: (1) власне 

промовисті імена, які є постійним іменем персонажа (назвою об’єкта) у творі 

і несуть як характерологічну інформацію про предмет номінації, так і 

національно-ідентифікаційну (наприклад, ім’я англійця, утворене від 

загальної назви, буде оформлене характерним для англійської ономастики 

словотвірним елементом) і (2) прізвиська, які є кореферентними або 

оказіональними номінаціями персонажів і не функціонують у художньому 

творі як справжні імена (наприклад, прізвиська, як Mr Know-All, не 

поширюються на членів сім’ї персонажа тощо).  

Антономазія першого типу (вживання власного імені як загального) 

розглядається дослідниками національних реалій С. Влаховим і С. Флоріним 

як алюзивні імена [73, с. 215]. Вживання власних імен як загальних з метою 

характеризації пов’язується з наявністю в них значного оцінного потенціалу 

[71, с. 110]. У наступному прикладі є два власних імені вжитих як загальних 

для характеризації персонажа:  

At a certain age the men writers change into Old Mother Hubbard. The 

women writers become Joan of Arc without the fighting. They become leaders. It 
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doesn't matter who they lead. If they do not have followers they invent them. 

(Hemingway. The Green Hills of Africa, p. 11)  

У певному віці письменники-чоловіки перетворюються на метушливих 

бабусь. Письменниці ж стають Жаннами д’Арк, тільки без її уміння 

боротися. І ті й ті вважають себе духовними вождями. Байдуже – ведуть 

вони кого-небудь за собою, чи ні. Якщо вони не мають послідовників, то 

вигадують їх. (Хемінгуей, Зелені узгір’я Африки. Перекл. П. Соколовський, 

с. 146)   

Друге з імен є частиною спільної для англомовних та україномовних 

читачів концептуальної бази; ім’я Жанни д’Арк – жінки-воїна, жінки-лідера, 

яке в цьому контексті вжите іронічно, – має подібні асоціації в обох 

культурах, тому переклад завдяки підбору традиційного еквівалента 

вважаємо проявом нівелювання культурної специфіки, що є цілком 

виправданим у цій ситуації. Перше ж з імен – Old Mother Hubbard – є 

частиною когнітивної бази англомовного суспільства, оскільки є іменем 

персонажа одного з дитячих віршиків Nursery Rhymes, який з’явився 1805 

року (хоча сам персонаж, як вважається, датується 1591 роком (The Oxford 

Dictionary of Nursery Rhymes [545]) і характеризується як один із 

найпопулярніших творів ХІХ століття. Існує легенда, що створення віршика 

мало політичне підґрунтя: кардинал Уолсі (“Old Mother Hubbard”) був вірним 

слугою короля Генріха VIII (“doggie”), проте не зміг допомогти йому 

отримати розлучення (“bone”) з Катериною Арагонською в католицької 

церкви (“the cupboard”) [там само]. Отже, з цим іменем може асоціюватися не 

лише стара метушлива жінка, а й політичний діяч, нездатний задовольнити 

очікування громади.  

Проте україномовній аудиторії (за винятком тих, хто з дитинства 

вивчає англійську мову), цей твір навряд чи знайомий. Тим більше, навряд чи 

можна сподіватися на знання історії його створення. Відтворення смислу 

подібної алюзії без звертання до тексту оригіналу дослідники алюзивної 

іронії А. Кам’янець, Т. Некряч вважають іноді єдиним можливим рішенням 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nursery_rhyme
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[126, с. 98–102]. Але у розглянутому прикладі виникає певна некогерентність 

перекладу: не зрозуміло, чому «І ті й ті вважають себе духовними 

вождями», адже «метушливі бабусі» зазвичай себе вождями не вважають. 

Напевне, обравши стратегію відтворення змісту, перекладач не повністю 

зрозумів смисл переносного вживання власного імені в цьому контексті, 

тому, при досить виправданому виборі стратегії та її тактики – відтворення 

денотативного значення через описовий переклад, вибір конкретного смислу, 

який підлягає експлікації, здійснений невдало.  

Смисл оригіналу був би відтворений повніше, якби перекладач зберіг 

зв'язок номінації з референтом-політичним діячом, наприклад, відтворивши 

ім’я персонажа і пояснивши його смисл у виносці приблизно так: «Матінка 

Хаббард – персонаж дитячого вірша, політична карикатура на релігійного 

та державного діяча XVI століття кардинала Уолсі», тим самим зробивши 

зрозумілим зв'язок переносного вживання імені з контекстним референтом 

для «поверхневого прочитання» і спрямувавши пошук того читача, який 

прагне досягнути якомога глибшого розуміння. 

Подібний до вищеописаного прийом стратегії змісту – вилучення 

власного імені й тлумачення його смислу в описовому перекладі – обирає 

перекладач в наступному фрагменті, проте разом з власним іменем 

втрачається і гра слів, яка характерна для ідіостилю О. Генрі: 

"Eight dollars?" said Miss Leeson. "Dear me! I'm not Hetty if I do look 

green. I'm just a poor little working girl. Show me something higher and lower". 

(O. Henry. The Skylight Room) 

- Вісім доларів? - спитала міс Лісон.- Ні, нізащо! Я не можу собі цього 

дозволити. Я тільки бідна дівчина, яка сама собі заробляє на хліб. Покажіть 

мені що-небудь вище, але щоб ціна була нижча. (О. Генрі. Кімната на 

горищі. Переклад Ю. Іванова) 

В оригіналі обіграється ім’я відомої американської багатійки Гетті Ґрін 

(Hetty Green), яка ввійшла до Книги рекордів Ґіннеса як найбільша 

скупердяйка у світі [http://en.wikipedia.org/wiki/Hetty_Green]. Вжита дівчиною 

http://www.gutenberg.org/files/2776/2776-h/2776-h.htm#5
file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2301
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фраза є приказкою американців наприкінці ХІХ – початку ХХ століть: у ній 

міститься натяк на те, що дівчина не така багата (як Гетті) і не така наївна 

(переносне значення слова green) [Мюллер; lingvo]. Отже результатом 

вибору стратегії змісту є відтворення основного смислу, незважаючи на 

втрату гри слів, мовної характеристики персонажа й характеристик 

авторського стилю, тобто на рівні цілісного дискурсу художнього твору та 

авторського ідіодискурсу втрати видаються досить значними.  

Можливо, частково компенсувати втрату гри слів, яку навряд чи можна 

відтворити в цьому випадку, можна було б завдяки вживанню 

експресивнішої фрази, близької за смислом: «Ви гадаєте, що я така багата? 

Чи що я така наївна?», або через вживання іншого прецедентного імені, 

пов’язаного з американською дійсністю, проте знайомішого українським 

читачам: «Хіба я схожа на доньку Рокфеллера?» Обидва варіанти також 

відтворювали б зміст шляхом одомашнення цільового тексту (переклад в 

опорі на когнітивні структури україномовної спільноти), проте відмінна 

тактика дозволила б відтворити не лише основний денотативний смисл 

фрази, у якій вжито промовисте ім’я, а й стилістичні характеристики тексту, 

рівень його експресивності; такий переклад краще б відповідав завданню 

відтворення художньої форми і стилю автора. 

Як свідчить аналіз прикладів, відтворення антономазії, при якій власне 

ім’я вживається як загальне з метою характеристики, можливе лише в опорі 

на спільні знання вихідної та цільової мовних спільнот. У цьому випадку 

стратегія нівелювання культурної специфіки дозволяє адекватно відтворити 

як пряме, так і переносне значення імені, відомого обом лінгвокультурним 

спільнотам, і зберегти належну стильову тональність тексту. У разі створення 

цього ж виду антономазії на основі імен, які добре знайомі лише вихідній 

мовній спільноті, перекладачі уникають відтворення власних імен, 

компенсуючи їх описовим перекладом відповідних характеристик, 

замінюючи семантично двопланову антономазію на власне (не завжди повне 

і точне) тлумачення переносного смислу імені.  
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Використання стратегії змісту дозволяє зберегти загальну 

комунікативну функцію висловлення, однак призводить до втрати 

художнього засобу, збіднює текст стилістично, змінює ідеостиль конкретного 

автора. Тобто, за збереження комунікативних параметрів, текст зазнає втрат 

когнітивного змісту і не відтворює характеристики дискурсу тогочасного 

суспільства. Можливо в такому випадку стратегії форми й очуження тексту 

через уведення незнайомих українському читачеві імен з лінгвокультурним 

коментарем, або застосування прийому компенсації дозволило б читачам не 

лише точніше сприйняти смисл конкретного фрагмента тексту, але й повніше 

уявити собі дискурс автора або літературного жанру, а також розширити 

знання історії та культури англомовних країн.  

Іншим видом антономазії, наступним за рівнем складності для 

перекладу, є прізвиська, тобто загальні назви, вжиті як власні. Цим власним 

назвам притаманна функція характеризації, але вони не повинні містити 

інформації про національність їх референта, на відміну від промовистих імен. 

Зважаючи на це, перекладачеві достатньо було б відтворити семантику 

загального імені, вжитого як власного. Проте реальна картина може 

виявитися дещо складнішою: на це, зокрема, вказує М. Гамзюк, поділяючи 

прізвиська на ті, які легко перекладаються іншою мовою без будь-яких 

коментарів, оскільки ґрунтуються на загальній міжнаціональній асоціативній 

базі, і ті, що потребують лінгвокультурологічного коментаря. Певна частина 

прізвиськ, як зазначає автор, при буквальному перекладі загальної назви, 

вжитої як власної, може ввести читача в оману через різні переносні значення 

слів, які є словниковими відповідниками в буквальних значеннях [83, с. 333–

335] (ця проблема дотична до проблеми різних метафоричних картувань, 

оскільки зазвичай саме переносне слововживання стає основою прізвиська).  

Характеризувальним іменем-прізвиськом наділений персонаж роману 

Е. Гемінґвея The Sun Also Rises – тренер з боксу Spider Kelly. Окрім прямого 

значення – позначення комахи, переносні значення слова spider 
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відображаються перекладами «кровопивця, кровосос, мучитель» [Балла Т 2; 

multitran.ru]; про підступний характер свідчать і дії цього персонажа:  

He was so good that Spider promptly overmatched him and got his nose 

permanently flattened. (Hemingway. The Sun Also Rises, р. 2) 

В українському перекладі М. Пінчевського прізвисько й ім’я 

відтворено як Павучисько Келлі: 

Він робив такі успіхи, що Павучисько вирішив довести свою перевагу й 

у вільному бою раз і назавжди розплющив йому носа. (Хемінгуей,Фієста (І 

сонце сходить. Перекл. М. Пінчевський, с. 3) 

Вибір перекладача є реалізацією стратегії відтворення форми, що 

забезпечує розуміння буквального значення слова (поняттєвого ядра 

концепту). Одначе українське павук асоціюється з прагненням «позбавити 

кого-небудь свободи дій; поступово підкорити когось, ставлячи в скрутне або 

безвихідне становище», іноді за допомогою хитрощів або лестощів: обплести 

/ обснувати як павук [Український лінгвістичний портал]. Як бачимо, 

асоціативне поле концепту в українській мові дещо відрізняється, проте 

відповідає завданню відтворення контекстного переносного смислу 

(«підступність»), за спільної негативно-оцінної конотації в обох мовах.  

Вживання зменшувально-зневажливого словотвірного суфікса для 

утворення прізвиська в українській мові (наскільки вдалося з’ясувати, 

словники української мови слова павучисько не фіксують) підсилює 

негативно-зневажливу конотацію. Отже, переклад буквального значення 

(стратегія передавання внутрішньої форми) є вдалим вибором перекладача в 

цьому випадку. Для порівняння, у перекладі на російську мову Валерія 

Литвинова той самий персонаж має ім’я Спайдер Келли, що у сучасного 

читача може викликати асоціацію зі Спайдерменом, який, як відомо, є 

позитивним кіноперсонажем, героєм і борцем за справедливість. Тому 

відтворення лише англомовної форми (очуження), яке асоціюється з 

англомовним «походженням» персонажа, є помилковим у плані відтворення 

семантики й характеризувальної функції прізвиська. 
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У наступному прикладі прізвиська вживаються в діалогічному 

спілкуванні на позначення неформальності стосунків, скорочення соціальної 

дистанції:  

Pop and I were a little drunk and P.O.M. was very tired… (Hemingway. The 

Green Hills of Africa, p. 54) 

Перше з них є неформальним звертанням до чоловіка; P.O.M. можна 

розшифрувати як “Poor Old Mama”, жартівливо-зменшувальне звернення 

чоловіка до жінки. Перекладач відтворює перше з прізвиськ в опорі на його 

функціональні параметри, друге – переважно в опорі на семантику слова в 

оригіналі: 

Ми зі Старим трошки хильнули, Мама була стомлена… (Хемінгуей, 

Зелені узгір’я Африки. Перекл. П. Соколовський, с. 198)  

У цьому прикладі стратегія функціональної відповідності завдяки 

підбору контекстного функціонального еквівалента й смислового перекладу 

прізвиська є цілком вдалою стратегією, оскільки дозволяє передати 

комунікативні характеристики та міжперсональні стосунки персонажів, 

відображені в оригіналі. 

Промовисті імена, тобто імена й прізвища, утворені від загальних назв 

з метою характеризації персонажа, проте наділені ознаками реальних 

власних імен (словотвірними суфіксами, належністю прізвища всій родині 

тощо) становлять особливий інтерес для перекладача. Проблема перекладу 

цих імен полягає в необхідності одночасно відтворити і смисл імені, і його 

мовну форму. Переклад промовистих імен детально аналізує 

М.К. Гарбовський, наводячи приклади перекладів імені персонажа 

М. Булгакова – Шарікова – різними мовами, які ілюструють поєднання 

стратегій змісту і форми та одомашнення [Гарбовський, с. 478]. Т.Є. Некряч 

досліджує асоціативний шлейф промовистих імен і доходить висновку, що 

його відтворення можливе при смисловому перекладі або 

внутрішньотекстовому поясненні (стратегія змісту), проте далеко не всі 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=4390027_2_1
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промовисті імена допускають смисловий переклад, тому іноді 

перекладацьких втрат уникнути неможливо [456]. 

Незважаючи на наявні можливості відтворення смислу власного імені, 

іноді перекладачі обмежуються відтворенням форми, як у перекладі 

звичайних імен і, водночас очужуючи ім’я, втрачають функцію 

характеризації персонажа, зберігаючи лише його ідентифікацію як 

представника певної національності, наприклад Becky Sharp – Бекі Шарп, 

Crawley – Кроулі  (W. Thackeray. Vanity Fair – В. Теккерей. Ярмарок суєти. 

Переклад О. Сенюк). У цьому разі смисл імен може бути зрозумілий тим 

читачам, які володіють англійською мовою до певного рівня і можуть знати 

значення слів, від яких утворені промовисті імена (sharp – «шахрай, шулер» 

[Балла Т2] «вискочка, розм. злодюжка» [multitran]; crawl – «плазування, 

низькопоклонство, принижуватися») [Балла Т1].  

Цікаво, що в цитованому перекладі перекладачка О. Сенюк передає з 

відтворенням форми імена головних персонажів, образи яких у творі є 

багатосторонніми й динамічними, і власне ім’я, напевне, не виступає 

основним засобом їхної характеризації. Проте серед другорядних персонажів, 

основним засобом характеристики яких є ім’я, досить багато носять імена, 

які перекладачка передає за змістом, тим самим зберігаючи їх 

характеризувальну функцію, і навіть підсилюючи авторську іронію комічним 

поєднанням української словотвірної основи імені й англійського 

словотвірного афікса (або псевдословотвірного елемента, який надає 

вигаданим іменам схожості з іноземними).  

Серед перекладів промовистих імен спостерігаємо такі, що 

відтворюють денотативне і / або конотативне значення імені оригіналу: old 

Sir Thomas Coffin and Lady Coffin – старий суддя сер Томас Тойсвіт і леді 

Тойсвіт; Cackle, the assistant-surgeon – помічник військового лікаря 

Кудкудакт; іноді – з частковим семантичним зсувом: Daffy's Elixir – еліксир 

Йолоппа; Mr. Higgs (of the firm of Higgs & Blatherwick, solicitors) – м-р 

Міняйлі (адвокатська контора Міняйлі і Базікервік). Вдалим підходом є 
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змістовний переклад основи імені з наданням йому іншомовної форми. Цей 

спосіб перекладу дозволяє також ефективно передати особливості художньої 

форми твору. 

У деяких випадках, змінюючи буквальне значення (базовий концепт), 

перекладачка майстерно відтворює переносний смисл завдяки 

реметафоризації: young Green, of the Rifles – юний Жоутодзюбл зі 

стрілецького полку. У цьому разі вибір мотиваційної основи в мові перекладу 

може ґрунтуватися не на значенні лексеми, обраної за основу в оригіналі, а 

на характеристиках персонажа, зрозумілих із контексту: Heavytop, the colonel 

– полковник Неперепийлі; old Colonel Livermore – старий полковник 

Гультайс; old Miss Toady – стара міс Підлизлі. Іноді перекладачка змінює 

мотивуючий образ довільно, підтримуючи таку особливість авторського 

художнього коду як гра смислами слів задля створення комічного ефекту: 

Mrs. Mango herself, of the great house of Mango, Plantain, and Co. – сама місіс 

Манго зі славетної фірми «Манго, Банан і Компанія», чим компенсує окремі 

втрати смислу промовистих імен, як наприклад, ім’я темношкірої Miss Swartz 

(від нім. «чорний») перекладено як міс Суорц.  

Змістовний переклад промовистих імен дозволяє досягти як смислової 

еквівалентності (передати актуальний у контексті цього твору смисл), так і 

адекватності прагматичного ефекту (передати авторське ставлення до певних 

персонажів, створити комічний ефект). Прикладом можуть бути імена 

власників навчальних пансіонів: Mr. Swishtail – доктор Лупмен, Miss 

Peckover – міс Довбайбі, представників «вищого суспільства» Lady Bareacres 

– леді Голодвірс, Lady de la Mole – леді де ля Цвіль та багато інших.  

Проте, в разі обігравання мовної форми в оригіналі, перекладачеві 

доводиться «підтримати» авторський художній прийом і забезпечити також і 

формальну відповідність. Саме по собі промовисте ім’я, вжите у контексті, 

що семантично контрастує з ним, є достатнім для створення іронії:  

My friend Crocky Doyle was liked everywhere, and deemed to be rather 

impetuous – but the honestest fellow. (Thackeray. Vanity Fair) 
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Мого приятеля Крокі Дилла скрізь дуже любили і вважали за чесну, хоч 

трохи й запальну людину. (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк). 

Змістовний переклад промовистих імен допомагає також розв’язати 

проблему перекладу оказіональних похідних від таких імен: little Tom Eaves – 

миршавий Том Пролазлі; <…> he knew the world too – in the Tomeavesian way, 

that is. (Thackeray. Vanity Fair) – <…> він також знав світ – звичайно, по-

своєму, по-пролазлівському. (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк).  

Тобто, змістовний переклад промовистих імен за умови надання їм 

зовнішньої форми імені виправданий, насамперед, завданнями відтворення 

їхньої образності, художньої форми твору й особливостей авторського 

дискурсу, а також сприяє адекватному виконанню прагматичної функції – 

здійсненню естетичного впливу на читача.  

Завдання перекладача ускладняється, коли для характеризації героя 

використовується ім’я й прізвисько, причому той же персонаж з’являється 

під різними прізвиськами, які по-різному характеризують його. У такому разі 

стратегії обираються перекладачем відповідно до функції конкретного 

елемента образної структури твору, як її розуміє перекладач. Тому 

винятковий інтерес становить порівняння авторського перекладу, у якому 

проявляється найповніше розуміння образної системи твору, з перекладом, 

виконаним іншим перекладачем.  

У комунікативному плані акт авторського перекладу уявляється 

спрощеним, адже його відрізняє тотожність позиції автора й перекладача. 

Якщо переклад розглядати як діяльність, то етап інтерпретації оригіналу 

перекладачем просто не існує, адже автор перекладає власне творіння, 

утілення власного задуму. Разом із тим, тексти творів, перекладених самим 

автором, не є тотожними. Як зазначає один із перших дослідників цієї 

проблеми О.М. Фінкель, авторський переклад може більше відхилятись від 

оригіналу, ніж переклад, виконаний іншою людиною. На думку дослідника, з 

точки зору принципу адекватності, зміни в перекладі є не плюсом, а мінусом; 

переробка може приводити як до поліпшення, так і погіршення перекладу, 
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проте завжди автор-перекладач є якісно іншим, ніж сторонній [316, с. 324]. 

О.А. Кальниченко та Н.М. Кальниченко зауважують, що автор-перекладач 

«може дозволити сміливі зміни у джерельному тексті, які, якби це зробив 

інший перекладач, мабуть, не вважалися б за адекватний переклад». З 

другого боку, на думку авторів, ці зміни «добре можуть продемонструвати 

дію перекладацьких норм» [125, с. 65; 312; 316]. 

Для порівняння стратегій, обраних автором-перекладачем і стороннім 

перекладачем при відтворенні власних імен, розглянемо розв’язання 

проблеми перекладу промовистих власних назв в авторському перекладі 

роману В. Набокова «Лоліта» на російську мову, а також його перекладі на 

українську мову, виконаному П. Таращуком з російської версії роману. 

Імена основних персонажів роману «Лоліта» майже завжди являють 

складний комплекс смислів, де і значення, і форма виконують певну 

художню функцію. Так, основний герой-оповідач Humbert Humbert постає 

перед умовним адресатом у різних іпостасях, які відображаються 

«промовистими» іменами: Humbert le Bel, Humbert the Terrible та ін. 

Відтворюючи «королівське» ім’я зі значущим компонентом, автор-

перекладач зберігає форму імені, відтворюючи його латиницею, щоб 

передати асоціацію з іменами французьких королів (Philippe le Bel, Charles le 

Bel). Безперекладне запозичення імені водночас є крайнім проявом очуження. 

Перекладач на українську мову використовує той самий прийом, проте 

супроводжує ім’я підрядковою виноскою «Гумберта Прекрасного» (фр.), що 

передає психологічний стан «самомилування» героя, але асоціюється не з 

іменами королів (Філіп IV Красивий, Карл IV Красивий), а радше з іменем 

російського фольклорного персонажа Василіси Прекрасної; такий переклад 

вважаємо недоречним одомашненням, адже він викривляє асоціативний 

рівень концепту: обраний перекладачем відповідник не сприяє відтворенню 

алюзивного значення імені, а навпаки, вводить в оману. Коли ж джерелом 

алюзії є ім’я російського царя, автор дотримується стратегії одомашнення 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_le_Bel
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_le_Bel
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_le_Bel
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виправдано: Гумберт Грозный. Ту ж стратегію наслідує і перекладач на 

українську мову – Гумберт Грізний. 

У багатьох випадках, крім значущого компонента, в іменах 

зустрічаються також стилістичні засоби, що створюють ефект «мовної гри»: 

анафоричний повтор, алітерація, ономатопея: Humbert the Hummer, Humbert 

the Humble, Humbert the Hoarse, Humbert the Hound. Стратегія відтворення 

формальних характеристик («поетична еквівалентність»), згідно концепції 

функціональних домінант О.Д. Швейцер [346, с. 150], дозволила б відтворити 

фонетичні стилістичні засоби разом з відповідними смисловими 

характеристики. Наскільки важливою, з точки зору автора-перекладача, є 

саме поетична еквівалентність, свідчить те, що він максимально намагається 

відтворити вказані стилістичні засоби.  

Перекладач на українську мову йде вказаним автором шляхом, хоча 

конкретні прийоми можуть бути й іншими: Humbert the Hoarse – рос. 

Хумберт Хриплый – укр. Гумберт Гугнявий (і в російському, і в українському 

перекладах відтворено анафоричний повтор, алітерацію й ономатопею, проте 

задля цього автор-перекладач по-іншому транслітерує справжнє ім’я 

персонажа (H може відтворюватися російською мовою як Г і як Х), а 

П. Таращук приносить референційну еквівалентність («гугнявити» – не те 

саме, що «хрипіти») у жертву поетичній еквівалентності.  

Дотримання настанови на вибір форми іноді призводить до 

буквального відтворення російськомовного перекладу: Humbert the Hummer – 

рос. Гумберт Мурлыка – укр. Гумберт Мурлика (в обох перекладах 

збережено непряму ономатопею, але втрачено анафору й алітерацію). У 

деяких випадках збережено тільки образну мотивуючу основу, а засоби 

фонетичного оформлення втрачено, тобто пріоритет надано стратегії змісту: 

Humbert the Humble  – рос. Гумберт Смиренный – укр. Гумберт Смирений; 

Humbert the Hound – рос. Гумберт Густопсовый – укр. Гумберт 

Густопсовий. (Разом із тим, цікаво, що, перекладаючи пояснення до цього 

прізвиська, перекладач прагнув відтворити риму, яка виникла в російському 
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перекладі (хоча в англійському оригіналі її не було), і заради цього здійснив 

додавання фрагменту тексту: …Humbert the Hound, the sad-eyed degenerate 

cur clasping the boot that would presently kick him away. – рос. …Гумберт 

Густопсовый, грустноглазый дог, охвативший сапог, который сейчас 

отпихнет его. – укр. …Гумберт Густопсовий, сумноокий дог, що не здох, 

верхи на чоботі, який зараз відіпхне його.)  

У всіх цих випадках стратегія змісту дозволила відтворити 

психологічний стан героя, його самовідчуття в конкретний момент часу, а 

також і самоіронію. Водночас, введення семантично не пов’язаного ні з 

оригіналом, ні з загальною картиною світу роману, фрагменту тексту заради 

рими розглядаємо як стратегію форми, яку тут вважаємо недоречною, адже 

вона робить текст некогерентним і вводить неіснуючий когнітивний 

сценарій.  

Тактика перекладача передбачає відтворення актуальних компонентів 

значення, а також мовної форми й стилістичних експресивних засобів. 

Прийомами стратегії змісту в розглянутих прикладах виступають переклад 

промовистого імені з відтворенням основного компонента смислу слова-

імені базового концепта, використання компонента прецедентного імені, а 

також одомашнення шляхом створення неологізму з компонентів мови 

перекладу.  

Не менш цікаві й імена інших персонажів і їхні переклади. Так, ім’я 

Mrs Haze (haze – англ. «туман, затьмарення свідомості» [Балла Т1; 

multitran]), перекладене як Гейз (тобто відтворена лише форма через 

транскрибування), втрачає промовистість, але набуває асоціацій зі словом 

«гейзер», що й обіграється пізніше: On the day of our wedding a little interview 

with me appeared in the Society Column of the Ramsdale Journal, with a 

photograph of Charlotte, one eyebrow up and a misprint in her name ("Hazer"). – 

рос. В день нашей свадьбы появилось маленькое интервью со мной в 

светской рубрике рамздэльской газеты, с фотографией Шарлотты: одна 

бровь приподнята, а фамилия с опечаткой: Гейзер. – укр. У день нашого 
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весілля у світській рубриці рамздельської газети з’явилося маленьке інтерв’ю 

зі мною і фотографія Шарлотти: одна брова піднята, а прізвище з 

друкарською помилкою: Гейзер.  

У російському, а також і в українському перекладі ім’я «з друкарською 

помилкою» є промовистим, як і в оригіналі, проте характеризує різні 

особливості поведінки Шарлоти після заміжжя (Пор.: hazer – англ. 

«насмішник», амер. англ. – «той, хто надокучає, не дає проходу новачкам» 

[532]; рос., укр. гейзер – у переносному смислі позначає бурхливу діяльність 

людини («фонтан чого-небудь» – [523])). Обігравання мовної форми імені з 

його переосмисленням вважаємо вдалим вибором стратегії форми, яка 

супроводжується одомашненням, оскільки метафорична мотивація смислу 

виникає в опорі на когнітивні структури цільової мовної спільноти. 

Залишаючись англо-американським прізвищем, Гейз іноді піддається 

одомашненню в перекладі, зокрема, через утворення меліоративних і 

пейоративних суфіксальних форм: big Haze, the Haze woman – рос., укр. 

Гейзиха, little Haze – рос. Гейзочка, – укр. Гейзонька. У результаті з’являється 

характеристика російської й української мовної поведінки, що стає рисою 

«мовного портрета» персонажа-оповідача і передає його суб’єктивне 

ставлення до матері й доньки. У цьому випадку одомашнення досягається 

засобами морфологічного рівня мови: демінутивне суфіксальне 

словотворення є характерним саме для російської й української мов, на 

відміну від англійської [87]. 

Ще цікавішої трансформації зазнає в російському й українському 

перекладі ім’я Irving Flashman: замість Ірвінга він стає Мойсеєм. (У списку 

учнів класу Долорес читаємо: в англійській версії: Flashman, Irving, в 

російській – Флейшман Моисей, в українській – Флейшман Мойсей.) 

Розширюється також контекст, у якому з’являється це ім’я: …Irving, for 

whom I am sorry – рос. …Флейшмана, которого жалею, как всякого изгоя. –  

укр. …Флейшмана, якому співчуваю, як і кожному ізгоєві. Цю заміну і 

додавання, які міг собі дозволити лише автор-перекладач, можна вважати 
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поєднанням стратегії одомашнення, реалізованої на когнітивному рівні 

(актуалізація когнітивного сценарію, відомого як російському, так 

українському читачеві – безпідставного ворожого ставлення до євреїв [481, 

с. 68–69]), і стратегії дисфемізації, оскільки в англомовній версії подібне 

ставлення евфімізоване і зрозуміле лише з підтексту.  

Як свідчать приклади, в автоперекладі роману «Лоліта» на російську 

мову та його перекладі на українську мову поєднуються локальні стратегії 

змісту, якій іноді підпорядкована стратегія одомашнення, і стратегія 

відтворення мовної форми. Автор українського перекладу звертається до 

стратегії форми й дозволяє очуження тексту (пряме запозичення з російської 

мови) дещо частіше. Стратегія форми дозволяє відтворити мовно-стилістичні 

характеристики оригіналу («поетична еквівалентність»), натомість стратегія 

змісту використовується для передачі психічного стану героя, його емоційно-

оцінного ставлення (і, зокрема, іронії), впливає на риси «мовного портрету» 

персонажа. 

Прийомами стратегії змісту в перекладі власних імен виступає 

відтворення смислу промовистих імен, а одомашнення – утворення 

емотивно-оцінних суфіксальних форм, використання співзвучних, хоч і 

різних за смислом слів для відтворення мовної гри, уведення елементів, що 

апелюють до когнітивних сценаріїв мови перекладу. 

Застосування стратегії форми супроводжується очуженням 

(збереженням іншомовної форми імен) і дозволяє зберегти характеристики 

хронотопу, тобто запобігти «перенесенню» дії роману в Росію чи Україну. 

Тактиками стратегії форми виступає безперекладне запозичення, яке 

водночас виступає найвищим проявом очуження, а також переклад через 

відтворення мовної форми (транскрипція, транслітерація), збереження 

морфологічної незмінюваності імені тощо [33; 34]. 

Автор-перекладач, який оперує безпосередньо текстовим концептом, 

йде на значніші зміни в тексті, ніж перекладач звичайний (що 

співвідноситься з висновками О.М. Фінкеля [316]) і сміливіше користується 
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стратегією одомашнення, дозволяючи собі залучати фрагменти картини світу 

носіїв мови перекладу. 

Як свідчить досліджений матеріал, поєднання індивідуальної 

референції і характеризації властиве не лише особовим іменам, а й 

географічним назвам та іншим власним назвам художнього твору. Ці назви 

також є частиною художньої образної системи твору і так само вимагають 

визначення стратегії перекладу. 

Як і промовисті імена персонажів ці назви можуть передаватись через 

відтворення фонетичної / графічної форми або перекладатися в опорі на 

значення слів цільової мови (що несе певний ризик одомашнення, а для 

топонімів це може означати істотні зрушення в концепті тексту). Так, 

вигадані географічні назви зберігають функцію промовистих імен при 

поєднанні смислового перекладу мотиваційної основи зі створенням ефекту 

«іншомовної» завдяки підбору словотвірного елемента, характерного для 

англійських географічних назв: Leakington – Мокретон, Mudbury – Грязьбері: 

<…> But, when we got to a place called Leakington, where the rain began 

to fall very heavily—will you believe it? — I was forced to come outside… 

(Thackeray. Vanity Fair) 

<…> Та коли ми доїхали до села, що зветься Мокретон, і пустився 

рясний дощ, то, хочеш – вір, а хочеш – ні, я мусила перебратися нагору. 

(Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк).  

Таке «зіткнення» протилежних стратегій якнайкраще відповідає 

загальному асоціативно-валоративному фону сатиричного роману, оскільки 

саме поєднання українських словотвірних основ з англомовними 

формотвірними елементами має комічне звучання і в цьому сенсі адекватно 

відтворює власну назву як елемент художньої форми твору. 

Переклад географічних назв у романі «Лоліта» також підпорядкований 

двом принципам і виявляє дві різноспрямовані стратегії. Так, частина назв 

міст Ramsdale – рос. Рамздэль, укр. Рамздел; Pisky – рос. Писки, укр. Піскі; 

озер Onyx, Eryx – рос. Оникс, Эрикс, укр. Онікс, Ерікс перекладено за 
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допомогою транскрипції/транслітерації, що є реалізацією стратегії форми і 

виконує функцію адекватного відтворення хронотопу. Застосування цієї 

стратегії перекладачем-автором передає функцію цих географічних імен у 

художній системі роману – створення системи просторових координат, що 

надає реалістичності та національної «локалізації» створюваної автором 

художньої картини світу (хоча назви співзвучні з американськими, реальних 

географічних об’єктів з такими назвами нам виявити не вдалося). У деяких 

випадках цей же прийом сприяє відтворенню комічного ефекту: Lake Climax 

– рос. озеро Климакс. Такий переклад на російську мову відтворює іронічну 

тональність автора, яка виникає в контексті: 

…Charlie, who had as much sex appeal as a raw carrot but sported a 

fascinating collection of contraceptives which he used to fish out of a third nearby 

lake, a considerably larger and more populous one, called Lake Climax… (V. 

Nabokov. Lolita)  

…Чарли, который, как кавалер вряд ли был привлекательнее сырой 

морковки, но зато мог щегольнуть замечательной коллекцией прозрачных 

чехольчиков, которые он вылавливал из третьего озера, превосходившего 

другие размерами и посещаемостью, и называвшегося Озеро 

Климакс…(В. Набоков. Лолита. Переклад автора) 

Проте в українському перекладі цю назву відтворено як транскрипцію з 

англійської – озеро Клаймекс. Цю стратегію можна розглядати як очуження. 

Хоча дії перекладача відповідають сучасному підходу до відтворення 

власних назв, вважаємо, що авторську іронію в цьому перекладі втрачено: 

Переклад «промовистих» географічних назв в автора-перекладача 

підпорядкований принципу відтворення смислової структури: …I would not 

dream of staying in Ramsdale under any circumstance but would fly that very day 

to the Bermudas or the Bahamas or the Blazes. – рос. …я все клялся себе, что не 

останусь в Рамздэле ни при каких обстоятельствах, а вылечу в тот же день 

в направлении Бермудских или Багамских или Чортовоматерных Осторвов. – 

укр. … я знай присягався подумки, що не лишуся в Рамзделі за жодних 
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обставин, а вилечу цього-таки дня в напрямі Бермудських, або Багамських, 

або Чортзнаяких островів. І в російському, і в українському перекладі 

«промовисту» географічну назву перекладено за смислом, проте в 

російськомовній версії вигадана назва островів асоціюється зі сталим 

виразом, який є фразеологічним аналогом англійського go to the blazes – иди 

к чертовой матери. Отже, переклад здійснено в опорі на фразеологізм 

цільової мови, який асоціюється з тим же когнітивним сценарієм і в 

переносному смислі означає «куди завгодно, світ заочі». Український 

відповідник власної назви не пов'язаний з фразеологічним відповідником 

(український аналог англійської фрази – йди до біса (бісової матері)) і в 

переносному смислі означає «невідомо яких», тобто лише частково 

відтворює денотативний смисл і не відтворює алюзивного зв’язку з 

фразеологізмом.  

На цьому прикладі ми можемо спостерігати в порівнянні смисловий 

переклад з одомашненням на когнітивному рівні (англо-російський переклад) 

і смисловий переклад на вербально-семантичному рівні (переклад 

українською мовою). Очевидно, що у першому випадку зберігається, крім 

референтної ситуації ще й асоціативне поле і сценарій, пов'язаний з 

фразеологізмом, хоча і з іншої мови; при перекладі на вербально-

семантичному рівні повністю або частково відтворюється лише 

денотативний смисл.  

На противагу перекладацькому рішенню П. Таращука Т.Є. Некряч 

пропонує такий варіант перекладу вказаного фрагмента: «відлечу того ж дня 

до Бермудських чи Багамських чи Бісовомамських Островів», який 

співвідноситься з українським фразеологізмом і дозволяє не лише відтворити 

алітерацію, а й додати риму з метою компенсації випущення рими в інших 

фрагментах тексту [233]. Запропонований переклад віртуозно поєднує 

стратегії змісту і форми, чим досягає і відтворення базового когнітивного 

сценарію, і повною мірою передає особливості художньої форми твору і 

забезпечує здійснення адекватного прагматичного впливу. Отже, важливим є 
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не лише визначення стратегії, а й вибір належної тактики, прийому і ресурсів 

цільової мови для її реалізації.  

Відтворюючи назву озера, яке у властивій американцям манері 

Шарлота Гейз називає «Our Glass Lake», В. Набоков вдається до 

одомашнення і перекладає назву як «Очковое озеро». Цей вибір із кількох 

можливих варіантів (Glass Lake можна було перекласти і як «Зеркальное…», 

«Хрустальное…», що надало би тексту романтично-поетичних конотацій) 

свідчить про глузливе, іронічне ставлення автора до «романтики відпочинку 

на озері», як її вбачає американка.  

Перекладач на українську мову відтворює цю назву як «Вічкове озеро», 

що нагадує російськомовну форму, проте за смислом з нею співвідноситься 

лише частково: рос. Очковое може бути утворено від слів очки або очко, 

проте укр. вічко збігається лише з останнім і тільки в одному значенні 

«маленький отвір» [ВТСУМ]. Тому гра слів, наявна у кореферентній 

номінації Hourglass Lake (від англ. hourglass – «піщаний годинник, що 

розрахований лише на одну годину») і реметафоризованому перекладі 

«Очково-змеиное озеро», в українському перекладі «Вічково-зміїне озеро» 

втрачається, або може стати зрозумілою лише як калька з російської. 

Можливо, таким чином перекладач натякає на білінгвізм автора, а тому 

стратегія очуження в цьому випадку має наблизити українського читача до 

англо- (американсько)-російської мовної особистості автора (до речі, рос. 

«очковая змея» відповідає укр. «американська кобра»). Цікаво, що хоча 

автор-перекладач змінив корелят метафоричного образу «піщаний годинник» 

на «очковая змея», зберігся певний спільний семантичний компонент основи 

метафоричного переносу («щось фатальне, зловісне»), який відображає 

похмурі думки й злочинні наміри героя-оповідача. В українському перекладі 

ця метафорична мотивація втрачена. 

Навіть назви громадських убиральнь у романі «Лоліта» є 

промовистими: A great user of roadside facilities, my unfastidious Lo would be 

charmed by toilet signs – Guys-Gals, John-Jane, Jack-Jill and even Buck's-Doe's… 
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Сам автор передає ці назви, керуючись стратегією одомашнення, зокрема 

Jack-Jill (алюзію на англійський дитячий віршик) замінено на біном, що 

позначає концепт мовної картини світу російськомовної спільноти – Иван да 

Марья, – який має певні асоціації з фольклором та народними обрядами: Моя 

небрезгливая Лолита охотно пользовалась придорожными уборными – ее 

пленяли их надписи: «Парни» - «Девки», «Иван да Марья» «Он» и «Она» и 

даже «Адам» и «Ева»… Вихідний текст дещо «поетизовано» в перекладі: 

Buck's-Doe's (букв.: «Самці та самиці», або, наприклад «Лосі та Лосихи», 

«Зайці та Зайчихи») перекладено як «Адам» и «Ева». Контраст стилістично 

підвищеної лексики з біблійними асоціаціями та позначуваного тривіального 

референту створює комічний ефект і передає авторську іронію.  

В українському перекладі російський текст відтворено з єдиною 

зміною: Моя негидлива Лоліта навідувала придорожні вбиральні – її вабили 

їхні написи: «Хлопці» - «Дівчата», «Джон» - «Мері», «Він» - «Вона» і навіть 

«Адам» - «Єва»… Очуження «Джон» - «Мері» (замість перекладу з 

російської «Иван да Марья») виконує дейктичну функцію (адже дія 

відбувається в Америці), проте звужує спектр асоціацій і зменшує 

стилістичний ефект. 

Промовистими в художньому тексті можуть виявитися також назви 

друкованих видань, тобто і їх переклад вимагає стратегічного підходу. 

Стратегії форми обидва перекладача надають перевагу при відтворенні назви 

місцевої газети Ramsdale Journal – Рамздель Джорнал, згідно з правилами 

відтворення назв газет і журналів. На відміну, назву жіночого журналу 

Glance and Gulp, яка криє в собі іронію (букв.: «поглянути і проковтнути»), 

перекладено як Взгляд и Вздох, що дозволило відтворити ритмічність назви, 

алітерацію (анафоричний повтор приголосного звука), а також надало 

співзвучності з назвою жіночого журналу. Тобто завдяки поєднанню 

стратегій змісту й форми вдалося відтворити фоно-графічні стилістичні 

характеристики й іронічну конотацію. На українську мову цю назву 

перекладено зі збереженням анафоричного звукового повтору як «Погляд і 
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Подих», тобто з відтворенням формальних характеристик і незначною 

семантичною зміною («вздох» – укр. «зітхання» – на відміну від «подих» 

виражає також емоційний стан – сум, полегшення, закоханість), іронію 

автора таким чином не відтворено.  

Серед стратегій, які перекладачі обирають для відтворення власних 

назв, слід відзначити, з одного боку, опозицію стратегій відтворення змісту 

та форми, а з другого – очуження й одомашнення. Розглянуті приклади 

свідчать про нетотожність вказаних стратегій і можливість домінування 

одних над іншими. Так, одомашнення може бути засобом досягнення як 

відповідності художньої форми, так і змістовних характеристик. Ця стратегія 

також використовується перекладачами з метою наслідування авторського 

художнього коду / ідіостилю, схильності до гри слів та іронії чи гумору. 

Очуження ж зазвичай дозволяє зберегти «національну ідентичність» 

позначуваного об’єкта, стимулювати когнітивний пошук читача, сприяти 

розширенню його знань про культуру мови оригіналу. Узагальнимо цю 

інформацію у вигляді Таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2. 

Співвідношення стратегій, тактик і прийомів відтворення засобів мовної 

образності в перекладі  

Стратегія 
Когнітивна 

основа 
Тактики Прийоми 

Форми  

 

 

 

(супутня 

стратегія 

очуження) 

 

(супутня 

стратегія 

одомашнення) 

Царина референта 

і царина корелята 

В опорі на 

картування МКС 

оригіналу 

 

В опорі на 

картування МКС 

перекладу 

Відтворення 

художньої форми, 

смислової 

двоплановості, 

експресивності, 

емотивності, 

оцінності, 

формальних 

характеристик 

Буквальний 

переклад, 

реметафоризація 

безперекладне 

запозичення, 

транскрипція/ 

транслітерація, 

калькування, 

переклад 

екзотизмом, 

буквальний 

переклад,  

Змісту 

(супутні 

стратегії 

одомашнення 

Царина 

референта 

В опорі на 

картування МКС 

Відтворення 

переносного 

смислу 

(референтної 

Деметафоризація 

описовий 

переклад, 

демінутивна 
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та нівелювання 

культурної 

специфіки) 

перекладу та 

загальнолюдське 

знання 

 

ситуації), 

емотивності, 

оцінності 

суфіксація, зміна 

морфологічної 

категорії, 

компенсація 

Функціонально

ї відповідності  

Сфера 

прагматичних 

регулятивів 

Відтворення 

прагматичного 

потенціалу 

Заміна на 

функціональний 

аналог, 

демінутивна 

суфіксація  

 

4.3. Стратегії розв’язання проблеми часової дистанції між 

перекладом та оригіналом. 

 

4.3.1. Когнітивна основа стратегій архаїзації, модернізації, 

нейтралізації часової дистанції.  

Проблема, з якою стикаються перекладачі текстів, віддалених у часі, 

виявляє дві часові системи координат, в яких існують оригінал і переклад: 

хронологічний час створення та існування тексту і якісно інший художній 

час, який створюється автором як частина художньої образної системи й 

існує як такий незалежно від плину хронологічного часу. Проблема 

перекладу текстів інших історичних епох вже привертала увагу науковців як 

визначення позиції перекладача між вихідним текстом і цільовою 

аудиторією. Дослідники цієї проблеми ([211, с. 26; 380, с. 73; 437, с. 53]) 

розглядають її в термінах відомої максими Шлейермахера: «Або перекладач 

залишає автора у спокої, наскільки можливо, і наближує читача до нього; або 

він залишає читача у спокої наскільки можливо, і наближує автора до нього» 

[489, с. 149; 490], що також, як вважається, заклала основу для 

протиставлення стратегій очуження і одомашнення [505]. І просторова, і 

часова віддаленість перекладу від оригіналу визначає позицію перекладача 

між двома культурами.  

Основна увага дослідників історично віддалених текстів досі була 

зосереджена в основному на особливостях їх мовної характеристики: 

архаїчній мові або свідомій стилізації [211; 422]. Розв’язання проблеми 
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часової дистанції С. Басснет простежує переважно через особливості мови 

перекладеного тексту: «... переклади умисно, свідомо архаїзовані, сповнені 

таких особливостей мови, які роблять їх важкими для сприйняття і часто 

неясними. Жодних поступок не робиться читачеві, який, як очікується, 

матиме справу з твором так який він є, віч-на-віч, через незвичайність 

цільового тексту, з чужорідністю суспільства, в якому виник оригінал» [379, 

с. 73].  

Ю. Найда пропонує розв’язання проблеми подолання часового розриву 

в комунікативному аспекті як вибір між формальною та динамічною 

еквівалентністю [230, с. 114–137; 466], де формальна еквівалентність означає 

відтворення стилю архаїчного тексту, в той час як динамічна еквівалентність 

наближає текст до цільової аудиторії, відтворюючи його в іншій культурі, 

тобто модернізуючи. Водночас, на думку дослідника, «між двома полюсами 

перекладу (тобто між полюсами суворої формальної відповідності й повної 

динамічної еквівалентності) існує ціла низка проміжних ступенів, що 

представляють різні допустимі норми літературного перекладу» [230, с. 130].  

У той час як для вищезазначених авторів вибір між архаїзацією і 

модернізацією тексту лежить в тій самій площині, що й очуження 

(форенізація) та одомашнення (доместикація), У. Еко описує їх як дві різних 

опозиції, які можуть взаємодіяти або доповнювати одна одну, і аналізує 

приклади, коли перекладач водночас очужує текст та архаїзує його [395, 

с. 28].  

Проблема архаїзації й модернізації художнього тексту набагато 

глибше, ніж власне відтворення стилю, оскільки категорія часу в художньому 

творі є складовою хронотопу і може розглядатися в аспекті перекладу як 

відтворення художнього часу. М.М. Бахтін увів поняття хронотопу як 

сутнісного взаємозв'язку часових і просторових відносин, художньо 

засвоєних у літературі, обґрунтовуючи його на основі теорії відносності 

Ейнштейна. Це наукове поняття введено на позначення взаємопов’язаності 

простору і часу (час як четвертий вимір простору) як формально-змістовної 
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категорії літератури [51; 52]: «У літературно-художньому хронотопі 

просторові і часові характеристики зливаються в осмисленому і конкретному 

цілому. Час тут згущується, ущільняється, стає художньо-зримим; простір же 

інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу 

розкриваються у просторі, і простір осмислюється і вимірюється часом. Цим 

перетином рядів і злиттям ознак і характеризується художній хронотоп» [52, 

с. 234].  

Психологічне сприйняття часу також відрізняється від об’єктивного 

хронологічного часу [1; 61; 86; 143; 189; 190; 282]. Психологічне минуле 

визначається сукупністю реалізованих зв'язків, які з'єднують між собою події 

хронологічного минулого. Психологічне теперішнє включає в себе актуальні 

зв'язки, тобто зв'язки, реалізація яких вже розпочалася, але ще не 

завершилася, і які з'єднують між собою події хронологічного минулого, з 

одного боку, і майбутнього – з іншого. Психологічне майбутнє особистості 

становить потенційні зв'язки, реалізація яких ще не почалася, оскільки вони 

з'єднують між собою передбачувані події хронологічного майбутнього [86]. 

Єдність психологічного минулого, теперішнього й майбутнього забезпечує 

емоційне переживання, яке сприяє накопиченню афективного досвіду 

взаємодії із середовищем [61, с. 11]. 

Очевидно, що людська свідомість концептуалізує час у кількісному і 

якісному вимірах, і для художнього перекладу важливий не абсолютний час, 

а своєрідна концепція часу, яка є частиною художньої системи твору. Тож 

поняття часу в художньому перекладі слід розглядати, принаймні, у двох 

аспектах: в аспекті реального часу (час створення перекладу у порівнянні з 

часом створення оригіналу) і художнього часу (складний образ історичної 

епохи, створений автором у цілісності з місцем дії). Тому когнітивною 

основою стратегій подолання часової дистантності між оригіналом і 

перекладом є створення перекладачем художнього образу відповідної епохи, 

який «вбудовується» в загальну концептуальну структуру тексту перекладу – 

його інтегративний мегаконцепт – як складова художнього хронотопу.  
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Стратегія архаїзації полягає у створенні образу минулої епохи, 

причому, згідно гіпотези, яка буде перевірена в наступному підрозділі, цей 

образ не тотожній реальним текстам відповідної епохи. Модернізація полягає 

у створенні образу сучасності як частини хронотопу інтегративно-текстового 

мегаконцепту перекладу. Розрізняють «радикальну» модернізацію, яка 

означає створення перекладачем образу художнього часу, що істотно 

відрізняється від часу створення оригіналу, і помірну модернізацію, яка 

означає відносне «осучаснення» за збереження художнього образу 

попередньої [211; 418; 435], хоча і більш наближеної до сучасності 

історичної епохи. Стратегія нейтралізації часової дистанції означає усунення 

часової маркованості художнього образу твору, створення перекладу «поза 

часом». 

У проекції на комунікативну структуру перекладацького дискурсу, 

часову дистанцію в комунікативному просторі «автор – перекладач» і 

«перекладач – читач» можна вважати об’єктивною, залежною від реального 

хронологічного часу створення оригіналу, а також перекладу, і його 

сприйняття читачем. Часова дистанція в уявному комунікативному просторі 

«автор – читач» не є хронологічною: вона створюється перекладачем як 

художній час твору. Розбіжність між реальною і художньою часовою 

дистанцією і буде проаналізовано в наступному підрозділі.  

 

4.3.2. Природна та стратегічна архаїзація перекладів. 

4.3.2.1. Лінгво-стилістичний, когнітивний та прагматичний 

аспекти архаїзації.  

Необхідність і можливість цього дослідження зумовлена існуванням в 

одній національній літературі кількох перекладів того самого твору, 

виконаних в різні часові періоди. Виникає питання: за умови існування 

перекладу, виконаного в найближчий час після створення оригіналу, для чого 

створюються нові переклади? Чим вони відрізняються? Чи є пізніше 

створений переклад більш осучасненим? Подібні аспекти вивчалися в зв'язку 
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з проблемою «старіння» мови і стилізації [211], або з проблемою архаїзмів в 

перекладі [182; 422].  

Зосереджуючи увагу на архаїзмі як маркері стилю, теоретики 

перекладу вказують на його потенціал у створенні атмосфери минулого [78; 

144; 145; 180; 181; 182; 211; 232; 234; 238; 239; 422; 442]. У мовах із багатою 

історією перекладач стикається з ризиком змішання елементів, які належать 

до різних історичних періодів; таке поєднання М. Хамандар, із посиланням 

на Дж. Стайнера, описує як «колаж з різних голосів та ідентичностей в 

історії» [422, р. 46]. Така «суміш» мовних елементів різних історичних 

періодів може призвести до абсолютно неадекватного ефекту. Як зазначають 

В.К. Ланчиков, Є.М. Мешалкіна [181], аналізуючи новий переклад роману 

Дж. Остін «Pride and Prejudice» (перекладач – Анастасія Гризунова), 

сповнений стилістично непоєднуваних сполучень слів і граматичних 

елементів з кардинально відмінними історичними й соціолінгвістичними 

характеристиками, в результаті у російських читачів складається враження, 

що всі персонажі, як і сама авторка (оповідач), говорять якоюсь безглуздою 

штучною мовою, що поєднує біблеїзми з канцелярським сленгом і 

просторіччям. Оскільки публіка розглядає переклад як творіння автора (а не 

перекладача!), на думку дослідників, російські читачі будуть вражені 

дивакуватістю англійців, які обожнюють книги, написані авторкою, яка 

очевидно, страждає на «стилістичну безтямність» [там само, с. 15].  

Про небезпеку змішення різночасових ознак попереджав Дж. Стайнер: 

«Перекладачі можуть обирати форму вираження на століття давніше 

нинішньої мови. Вони можуть обирати звороти, які були поширені лише 

покоління тому. Здебільшого, схильність до архаїзації призводить до 

створення своєрідного гібриду: перекладач поєднує, більш чи менш свідомо, 

звороти із давньої історії мови, з репертуару її майстрів, попередніх 

перекладачів або із конвенційних стародавніх виразів, які успадковані 

сучасною мовою і до сьогодні використовуються в урочистих ситуаціях» 

[500, с. 360].  
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Є.М. Мєшалкіна пропонує перекладати в опорі на епоху-орієнтир [211], 

причому попереджає, що неправильний вибір епохи-орієнтира може 

занапастити навіть переклад, якісний у всьому іншому: у читача з чутливим 

сприйняттям обов'язково виникне відчуття фальші, оскільки «для 

перекладача-стилізатора важливіше не стільки епоха написання оригіналу, 

скільки епоха, яка відповідає їй стадіально в культурі мови перекладу» [181, 

с. 13–14]. Це продовжує думку А. Поповича, який розрізняв, крім часу 

календарного, реалізованого в перекладі, «час культури», і розумів його як 

часове співвідношення між культурою оригіналу і культурою перекладу: 

«Наприклад, у словацькій літературі, порівняно з літературою німецькою, 

класицизм запізнюється на декілька десятиліть.» [260, с. 124]. Із культурною 

епохою пов’язують також історизми та архаїзми як маркери певного 

історичного періоду [182, с. 26].  

Роль архаїчної лексики, яка найкраще досліджена в аспекті історичної 

стилізації, залежить від історичної традиції культури та писемності у 

вихідній і цільовій мовах. Так, у мовах з багатовіковою писемною історією 

архаїзми є чинником формування та консолідації нації, збагачення сучасного 

лексикону [422]: у перській мові, мові з тривалою традицією, з літературою, 

яка має стародавню історію, архаїзми є історичним фундаментом, який може 

зміцнити мову, захищаючи її від ризику бути колонізованою; вони також 

можуть виконувати емоційну функцію і служити основою для формування 

нових термінів [там само, с. 44]. Інші функції виконують архаїзми російської 

та української мов. Багато з них походять із старослов'янської, мови Святого 

Письма, а, отже, мають сильні релігійні асоціації; інші збереглися в офіційно-

діловому стилі, тож сприймаються як канцеляризми. Їх використання у мові 

персонажів художніх творів, крім часової дистанції, створить певну 

соціолінгвістичну характеристику. Для перекладу має також значення 

кількість архаїчних слів у вихідній і цільовій мовах: якщо у цільовій мові їх 

значно менше, для компенсації можуть бути використані інші рівні мови 
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[232]. Різний статус або функції застарілих слів у мовах та культурах 

оригіналу й перекладу становлять якісні розбіжності. 

Це показує, що навіть на лексичному (лексико-стилістичному) рівні 

розглядати архаїзми різних мов з аналогічними денотативними значеннями 

як еквіваленти в перекладі буде надто поверховим. Архаїзм – слово зі 

власною “пам'яттю”, яка повинна братися до уваги у перекладі текстів інших 

історичних періодів. Дж. Стайнер зауважує: «Використовуючи слово, ми 

викликаємо резонанс, в якому звучить вся його попередня історія. Текст 

вбудований в конкретний історичний час; у нього є, як говорять лінгвісти, 

діахронічна структура. Для того, щоб повністю його прочитати, треба 

відтворити все, що можливо, із найважливіших цінностей, і намір, з яким 

насправді здійснюється мовлення» [500, с. 24].  

Лінгво-стилістичний аспект архаїзації являє собою поверхневий, 

доступний спостереженню рівень історичного маркування текстів. Через 

призму теорії полісистем він описується на фоно-графічному, лексичному 

(історичні та архаїчні слова та ідіоми), морфологічному і синтаксичному 

рівнях (відповідно, застарілі форми слів і синтаксичні структури, «структурні 

архаїзми») [145; 422]. Не настільки явними, але не менш важливими є 

когнітивний і прагматичний аспекти. О.В. Коваленко виявляє різні функції 

історизмів та архаїзмів: архаїзм беззаперечно вважається стилістичним 

засобом, оскільки в мові існують його нейтральні синоніми, антоніми тощо, в 

той час як історизм є єдиним засобом номінації, і може не мати 

експресивності. На нашу думку, принципова розбіжність між історизмами та 

архаїзмами полягає у когнітивному плані: історизми апелюють до концептів, 

що репрезентують реалії минулого, незнайомі сучасним носіям мови, або 

пов’язані в їхній свідомості з певною історичною епохою, в той час як 

архаїзми є застарілими номінаціями явищ, які продовжують існувати і 

сьогодні. Тому архаїзми вважаємо за доцільне досліджувати в межах лінгво-

стилістичного аспекту, а історизми – в межах когнітивного. 
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Когнітивний аспект включає ментальні репрезентації і способи 

осмислення дійсності певної історичної епохи. Саме на розбіжність способів 

осмислення дійсності в різні історичні епохи звертає увагу Дж. Лакофф: 

«…політику ХХІ століття не зрозуміти мозком ХVIII століття» [429, с. 5]. 

Концепти, фрейми, сценарії, які лежать в основі оповіді в історичних текстах, 

часто залишаються непоміченими або неправильно інтерпретуються 

сучасними читачами. У нашій інтерпретації подій ми майже неминуче 

покладаємося на власну систему ідей і цінностей. А.М. Приходько звертає 

увагу на те, що прагнучи знайти ключ до розуміння характеру інших народів, 

дослідники часто виходять зі свого власного менталітету [263, с. 133].  

Когнітивні сценарії, представлені в архаїчних текстах можуть бути 

невірно витлумачені на тлі сучасних культур, які фіксують інші цінності, 

інші мотиви, інші поведінкові реакції. Дослідження еволюції концептів з 

плином часу досить малочисельні, але вони свідчать про зміни картини світу. 

Деякі дослідження доводять, що відрізняється від сучасних не лише 

структура концептів, а й самі способи концептуалізації світу [110; 378; 429; 

443]. Концепти архаїчної картини світу представлені в сучасній картині світу 

через метафори, образи та інші символічні репрезентації [378, с. 153–154], 

але ми не завжди декодуємо їх як такі. Як зазначає Р. Гойл, «Іноді нам 

даються підказки, щоб зрозуміти, чому персонажі діють саме так, але ми їх 

не помічаємо. Замість цього ми пояснюємо їх вчинки через нам самим 

зрозумілі причини, з нашої власної точки зору» [410, с. 2].  

К.А. Макелганон вважає, що таке тлумачення, засноване на 

невідповідній когнітивній базі, може призвести до неправильної 

інтерпретації сенсу: «Існує недоречна герменевтична практика, коли сучасні 

перекладачі накладають власні західні інференційні моделі на біблійні 

тексти. Результатом цього є викривлення смислу, а не відкриття більш 

глибокого значення. Відповідальний герменевтичний підхід вимагає, радше, 

щоб у такому разі фрагменти біблійних текстів вивчалися, аби виявити, які 
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концептуальні метафори структурують те, як писали біблійні автори, і в який 

спосіб вони лише частково структурували їхні знання» [447, с. 42].  

Р. Гойл наводить приклади давніх поведінкових сценаріїв, описаних у 

Біблії, які можуть сприйматися нашими сучасниками як приклади 

«некерованої поведінки», смішними й безглуздими (якщо дивитися з точки 

зору інших культур, сценарії яких не відповідають нашим сучасним 

сценаріям): вони лягають, щоб поїсти; вони навмисно розривають на собі 

одяг; вони розбивають горщик замість того, щоб зняти кришку; вони 

влаштовують музику на похоронах і т.д. [410, с. 52]. Вчений пропонує 

експлікувати такі сценарії: «Якщо ми не хочемо, щоб наші переклади були 

абсурдними, нам треба експлікувати причини таких дій, і / або пояснювати, 

що для тих людей, у ту епоху, ці дії були нормальними. Культура оригіналу 

може все одно здаватися дивною, але, принаймні, персонажі сприймаються 

як такі, що діють, правильно, не ексцентрично, в межах своєї культури» [там 

само]. Проте експлікація сценаріїв – не єдиний вибір: буквальний переклад, 

пояснення, заміна сценарію [447, с. 51] або переклад на основі універсальних 

знань [410, с. 421] є проявами різних стратегій перекладу.  

Третій аспект, в якому вивчається переклад історично віддалених 

текстів, – прагматичний – охоплює правила комунікації, норми мовної 

поведінки, ввічливість, методи впливу на співрозмовника, які зазнають змін з 

плином часу [23; 54; 207; 208; 216; 223; 347; 371; 478]. Аналізуючи 

відмінності способів вираження емоцій у віддалені періоди (зокрема, у 

вікторіанські часи) і сьогодні у казці «Alice’s Adventures in Wonderland» 

Льюїса Керролла і її чотирьох перекладах фінською мовою (1906, 1972, 1995 

і 2000 рр.) через переклад емоційно забарвлених каламбурів і промовистих 

імен, Айла Малккі зазначає, що «всі чотири переклади «Аліси» відображають 

(або відповідають) цінностям або стратегіям перекладу їх свого часу» [445, 

с. 10]. Це та інші дослідження свідчать про те, що, аби пережити 

безпосередні почуття чи емоції, читач має бути в «знайомому середовищі». 

Хоча базові емоції є універсальними [119; 412, с. 76–80], конвенції, які 
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регулюють їх прояви, встановлюються суспільством у певний історичний 

період [432; 478; 492], і тому при виборі стратегії передачі особливостей 

мовної поведінки в перекладі визначальним чинником має були чи то 

відтворення правил і соціальних конвенцій відповідного часового періоду, чи 

передача прагматичного ефекту, який читач може відчути лише на основі 

власного поведінкового досвіду. Порівнюючи переклади «Аліси», Айла 

Малккі доходить висновку, що «нам не потрібно перетинати міст до 

минулого, бо відстань дає нам можливість більш глибокого, універсального 

прочитання» [445, с. 10], тобто надає перевагу нейтралізації часової дистанції 

або модернізації. Це зрозуміло, з огляду на те, що дослідження 

зосереджувалося на передачі емоції, які читач може безпосередньо відчути, 

пережити (а не усвідомити) лише через власний досвід спілкування в 

емоціогенних ситуаціях. З іншого боку, завдяки буквальним перекладам 

діалогів в текстах минулого ми маємо уявлення про стиль і норми 

спілкування в ті часи.  

Охарактеризувавши мовно-стилістичний, когнітивний та прагматичний 

рівні, на яких може простежуватися архаїзація тексту, розглянемо тепер 

реальні приклади текстів, умисно архаїзованих унаслідок вибору 

перекладачем відповідної стратегії, у порівнянні з текстами перекладів, які 

застаріли з плином часу. 

 

4.3.2.2. Мовні, когнітивні та прагматичні відмінності застарілих і 

архаїзованих текстів.  

Згідно гіпотези дослідження, часова дистанція, яка створюється 

перекладачем у віртуальному комунікативному просторі «автор – читач», є 

частиною художнього образу, і не тотожна реальній часовій дистанції. Для 

перевірки цієї гіпотези розглянемо підходи й рішення перекладачів на 

матеріалі множинних перекладів того самого оригіналу – «A Christmas Carol 

in Prose» Чарльза Діккенса, залежно від часової відстані між створенням 

оригіналу й перекладу. Оригінал створено у 1843 році, а порівнювані 
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переклади російською мовою з’явилися протягом майже столітнього періоду: 

переклад Л. Мея створено до 1866 р. (опубліковано у 1898 році), С. Долгова – 

у 1891 р., С. Врангель – у 1909 р., Н. Пушешнікова – у 1912 р., а Т. Озерської 

– у 1959 р. Тут і далі при цитуванні перекладів, виконаних у віддалені від 

сьогодення часові періоди, збережено орфографію, використану під час їх 

видання.  

Уважаємо, що відмінності між текстами перекладів майже сучасних до 

оригіналу в порівнянні з перекладами, виконаними через істотний проміжок 

часу, дозволять виявити розбіжності між хронологічним старінням текстів 

перекладів і стратегічною архаїзацією.  

У той час як оригінал здається цілком зрозумілим і нескладним для 

сприйняття сучасною англомовною аудиторією (його мова сприймається не 

як «застаріла», а скоріше як «класична»), перший російський переклад, 

виконаний Л. Меєм, імовірно, до 1866 р. (рік смерті перекладача), але 

опублікований в 1898 році, а також переклади С. Долгова, опублікований в 

1891 році, і баронеси С. Врангель, опублікований в 1909 році, сприймаються 

як помітно застарілі, доволі складні для сприйняття:  

Marley was dead: to begin with. There is no doubt whatever about that. The 

register of his burial was signed by the clergyman, the clerk, the undertaker, and 

the chief mourner. Scrooge signed it: and Scrooge’s name was good upon 

’Change, for anything he chose to put his hand to. (Charles Dickens A Christmas 

Carol in Prose, 1843) 

Начнемъ сначала: Мэрлей умеръ. Въ этомъ не можетъ быть и тѣни 

сомнѣнія. Метрическая книга подписана приходскимъ священникомъ, 

причетникомъ и гробовщикомъ. Росписался въ ней и Скруджъ, а имя 

Скруджа было громко на биржѣ, гдѣ-бы и подъ чѣмъ-бы ему ни благоугодно 

было подписаться. (Чарльз Диккенс «Скряга Скрудж: Святочная песня в 

прозе» Пер. Л. Мей, 1898) 

Марлей умеръ – начнемъ съ того. Сомнѣваться въ дѣйствительности 

этего событія нѣтъ ни малѣйшаго повода. Свидѣтельство объ его смерти 
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было подписано священникомъ, причетникомъ, гробовщикомъ и 

распорядителемъ похоронной процессіи. Оно было подписано и Скруджемъ; 

а имя Скруджа, какъ и всякая бумага, носившая его подпись, уважалисъ на 

биржѣ. (Чарльс Дикенс «Рождественская пѣсня въ прозѣ» Пер. С. Долгов, 

1891) 

Дѣло началось съ того, что Марли умеръ. Насчетъ этого не могло 

быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Свидѣтельство о его смерти подписали 

священникъ его прихода, конторщикъ, хозяинъ похоронныхъ процессій и его 

душеприказчикъ. Самъ Скруджъ подписалъ его, а подпись Скруджа 

пользовалась полнѣйшимъ довѣріемъ всего биржевого міра, на чемъ бы ему 

ни было угодно ее поставить. (Чарльз Диккенс «Рождественская пѣснь въ 

прозѣ» Пер. С. Врангель, 1909) 

Враження «застарілості» складається насамперед внаслідок зміни 

орфографічної традиції, а також використання службових слів, синтаксичних 

структур та ідіоматичних виразів, які вже вийшли з ужитку. Зокрема, 

ускладнює розуміння згадка у перекладі явищ життя тогочасної Росії, які не 

існують або змінилися сьогодні – номінацій-історизмів (підкреслено в 

тексті); інші приклади: вития; почти осязательный воздух (Мей); законъ о 

бѣдныхъ въ полномъ ходу (Долгов) / всѣ эти заведенія въ ходу (Врангель); 

праздные люди (Долгов) / тунеядцы (Врангель); газопроводныя трубы (Мей)/ 

газовыя трубы (Долгов) / газовые провода (Врангель) (тогочасне позначення 

вуличних ліхтарів) і т.д.  

З іншого боку, переклад Н. Пушешнікова містить кілька слів, які 

позначають початок ХХ століття: народ, народонаселение. Поряд з 

архаїчними номінаціями, переклади ХІХ сторіччя містять буквалізми, які 

сьогодні можуть сприйматися як невиправдані модернізми або анахронізми:  

He carried his own low temperature always about with him; he iced his 

office in the dog-days; and didn’t thaw it one degree at Christmas. 

Всегда и повсюду вносилъ онъ съ собою собственную свою 

температуру – ниже нуля, леденилъ свою контору даже въ каникулы и, ради 
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самыхъ святокъ, не возвышалъ сердечнаго термометра ни на одинъ градусъ. 

(Мей) 

Свою собственную низкую температуру онъ всюду приносилъ съ 

собою: замораживалъ свою контору въ праздничные, не трудовые дни и 

даже въ Рождество не давалъ ей нагрѣться и на одинъ градусъ. (Долгов) 

Онъ всюду вносилъ съ собой свою низкую температуру, леденилъ 

воздухъ своей конторы въ лѣтнее время и ни на Іоту не согрѣвалъ его въ дни 

рождественскихъ святокъ. (Врангель) 

Для порівняння, пізніші переклади передають цю метафору 

традиційною російською метафорою:  

Он вносил с собой этот холод повсюду; холодом дышала его контора 

— и такой же была она и в рождественские дни (Пушешников) 

Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие 

Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей 

оттаять ни на полградуса даже на веселых святках. (Озерская) 

Деякі застаріваючі вирази сприймаються як канцеляризми, наприклад: 

въ качествѣ адвоката святокъ (Мей): не желаю содѣйствовать радости 

тунеядцевъ (Врангель), що робить текст стилістично неконгруентним.  

Переклад Т. Озерської, який став класичним у сучасній російській 

літературній полісистемі, з'явився більше, ніж через сто років після 

оригіналу; він читається природно і вільно й сьогодні:  

Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не 

приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, 

причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно 

было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо 

документу руку, эта бумага имела на бирже вес. (Чарльз Диккенс 

«Рождественская песнь в прозе» Пер. Т. Озерская, 1959) 

Проте переклад не справляє враження сучасного тексту. Там, де у 

сучасній російській мові існує опозиція нейтрального (сучасного) і 

стилістично маркованого (архаїчного) елементів, наприклад: весьма/очень; 
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сей/этот; посему/поэтому; столь/так тощо, Т. Озерська віддає перевагу 

маркованому елементу. Було б природно очікувати, що такі елементи будуть 

частотнішими у більш ранніх перекладах, але кількісний аналіз показує 

протилежну тенденцію: у перекладі Т. Озерської (1959) весьма 

використовується 7 разів, у той час як у перекладі Л. Мея (1866/1898) це 

слово не зустрічається, С. Долгов (1891) використовує його 2 рази, 

С. Врангель (1909) – 2 рази, Н. Пушешніков (1912) – 3 рази. Та сама 

тенденція спостерігається й з іншими опозиціями: столь не використовується 

у найдавнішому перекладі Л. Мея, використовується 6 разів у С. Долгова, 1 

раз у Н. Пушешнікова, і 17 разів – у Т. Озерської; сей замість этот 

використовується тільки у найстарішому перекладі Л. Мея і найновішому 

Т. Озерської, посему – у Н. Пушешнікова і Т. Озерської, в той час як давніші 

переклади використовують поэтому (потому) – слова, які існують в сучасній 

російській мові й не мають будь-якого стилістичного забарвлення. Більш 

давні переклади не використовують слово з помітними архаїчними 

конотаціями – дабы, надаючи перевагу нейтральному чтобы, у той час як 

пізніші переклади надають перевагу архаїчному слову – Н. Пушешніков 

(один раз) і Т. Озерська (9 разів).  

Порівняння використаних перекладачами займенників і службових слів 

(які не називають поняття) показує явні розбіжності між архаїчними і 

навмисно архаїзованими перекладами. Перші перекладачі твору Ч. Діккенса, 

які працювали у ХІХ – на початку ХХ століття, не сприймали вихідний текст 

як архаїчний. Вони намагалися створити текст, доступний їхнім сучасникам, 

використовуючи характерні для того часу мовні засоби; вибір 

функціональних слів показує тенденції звичайного використання в той час. У 

перекладі Н. Пушешнікова 1912 р., а особливо у перекладі Т. Озерської 

1959 р., до сьогодні неперевершеному, набагато ширше використовуються 

застарілі слова з конотаціями урочистості, створюючи враження 

«класичного» стилю і атмосферу духовності. Серед інших засобів помірної 

архаїзації – використання окремих історичних реалій (які відносимо до 
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когнітивного рівня) та літературний стиль оповіді в цілому. Порівняння 

показує, що стилістичні засоби архаїзації полягають не в буквальному 

наслідуванні мови або стилю епохи, а в надмірному вживанні елементів, 

характерних для віддаленого стану цільової мови, які сприймаються 

цільовою аудиторією як застарілі, тому що в сучасній мові вони мають 

нейтральні аналоги.  

Когнітивний рівень (представлений повнозначними словами-назвами 

історичних реалій, фреймами, сценаріями, метафоричними картуваннями) 

також характеризується певними відмінностями в порівнюваних перекладах. 

Хоча всі розглянуті переклади достовірно передають валоративний 

(ціннісний) і оцінний шар текстового концепту (його основну моральну 

сутність), їх концептуальні структури відрізняються в асоціативному, а іноді 

навіть і в денотативному аспектах. Найперші переклади іноді хибно 

передають фактичну інформацію (поняттєвий аспект):  

Что касается собственно Скруджа, ему и въ голову не приходило 

вычеркнуть изъ счетныхъ книгъ имя своего товарища по торговлѣ: много 

лѣтъ послѣ смерти Мэрлея, надъ входомъ въ ихъ общий магазинъ 

красовалась еще вывѣска съ надписью: „Скруджъ и Мэрлей“. Фирма 

торговаго дома была все та же: „Скруджъ и Мэрлей“. Случалось иногда, 

что нѣкоторые господа, плохо знакомые съ торговыми оборотами, 

называли этотъ домъ: Скруджъ – Скруджъ, а иногда и просто: Мерлей; но 

фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то, или на другое 

имя. (Чарльз Диккенс «Скряга Скрудж: Святочная песня в прозе» Пер. 

Л. Мей, 1898) 

Фирма его дома была извѣстна подъ двойнымъ именемъ: Марли и 

Скруджъ. Нѣкоторые же люди, новички въ торговомъ домѣ называли ее 

иногда "Скруджъ и Скруджъ", а иногда и просто "Марли". Но ему и то и 

другое имя было безразлично и онъ охотно отзывался на оба. (Чарльз 

Диккенс «Рождественская пѣснь въ прозѣ» Пер. С. Врангель, 1909) 
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Іноді це призводить до неконгруентності, як в другому перекладі 

(порівняймо з оригіналом: The firm was known as Scrooge and Marley. 

Sometimes people new to the business called Scrooge Scrooge, and sometimes 

Marley, but he answered to both names. It was all the same to him.) У перекладі 

Н. Пушешнікова: «Скрудж не стер с вывески имя старика Марли: оно и 

после смерти его еще долго красовалось над дверью конторы: «Скрудж и 

Марли». Новички звали Скруджа иногда Скруджем, а иногда и Марли, и он 

отзывался, и на то, и на другое имя.» (Ч. Диккенс «Рождественская песнь в 

прозе» Пер. Н.А. Пушешников, 1912) 

Очевидні відмінності спостерігаються в інтерпретації «to astonish his 

son’s weak mind»: окончательно расстроить поврежденные умственные 

способности своего возлюбленного сына (Мей), перепугать своего 

трусливаго сына (Долгов), поразить и безъ того слабый умъ своего сына 

(Врангель), чтобы поразить своего слабоумного сына (Пушешников), 

поразить и без того расстроенное воображение сына (Озерская). Оскільки 

цей фрагмент оригіналу містить алюзію на трагедію Шекспіра «Гамлет», 

відмінності в перекладах також пов’язані з іншим особливим фрагментом 

картини світу – трактуванням образу Гамлета в російській літературі й 

культурі.  

У всіх перекладах уведено окремі реалії, що являють собою факти 

суспільно-політичного життя Росії того часу: сочельник, святки, фирма 

торгового дома, причетник, конторщик / писец, полушка, грош. Деякі 

метафори, додані першими перекладачами, очевидно, одомашнені: Старикъ 

Мэрлей вбитъ былъ въ могилу, какъ осиновый колъ (Мей); (пор. оригінал: Old 

Marley was as dead as a door-nail); Такъ человѣколюбивый жерновъ все еще 

мелетъ на основаніи закона? (Мей); (пор. оригінал: Are they still in 

operation?). в одному випадку Л. Мей додає яскравий біблеїзм, який не 

використовується в оригіналі: Не мое дѣло! … Довлѣетъ дневи злоба его. А у 

меня собственныхъ дѣлъ больше, чѣмъ дней (Мей). (Пор. оригінал: “It’s not 

my business,” Scrooge returned. “It’s enough for a man to understand his own 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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business, and not to interfere with other people’s. Mine occupies me constantly. 

Good afternoon, gentlemen!”) Всі ці особливості роблять текст архаїчним на 

когнітивному рівні, проте цю архаїзацію ми не можемо розглядати як 

стратегію, обрану перекладачем – це результат природного старіння мови й 

когнітивних структур.  

Переклад Т. Озерської, який є стратегічно помірно архаїзованим (адже 

перекладачка, яка творила через століття, створила ілюзію часової дистанції 

між автором і читачем), представляє когнітивні структури минулого за 

рахунок використання історизмів – назв об'єктів минулих історичних епох: 

конторка, перо, острог, работный дом. У той же час складніші та 

абстрактніші когнітивні структури цілком відповідають сучасному 

світогляду, що полегшує сприйняття цільової аудиторії.  

З іншого боку, англійські культурно-специфічні поняття в ранніх 

перекладах доповнюються поясненнями у тексті: pudding, holly {Пудингъ – 

необходимое рождественское блюдо англичанъ, какъ остролистникъ – 

обязательное украшеніе ихъ комнатъ на святочныхъ вечерахъ.}. (Долгов); 

{Падубъ, остролистникъ (flex aquifolium) обрядовое рождественское дерево 

въ Англіи.} (Врангель). Ці пояснення показують необхідність ознайомлення 

цільової аудиторії з культурно-специфічними явищами, невідомими їм у ті 

часи. У пізніших перекладах жодних пояснень не дається, оскільки російська 

публіка, як вважається, завдяки культурним контактам вже ознайомлена з 

найпоширенішими англійськими різдвяними традиціями. Це дозволяє дійти 

висновку, що старіння перекладів спричинене не лише еволюцією мови, а і 

змінами фонових знань і когнітивних потреб цільової аудиторії. З іншого 

боку, стратегічна архаїзація базується переважно на сучасних когнітивних 

структурах, вводячи лише деякі історичні концепти, щоб відтворити 

атмосферу минулого, природну для спілкування з автором, який жив більше 

ста років тому.  

Вивчення прагматичного рівня архаїчних і архаїзованих перекладів 

демонструє певні розбіжності у підходах перекладачів у тих випадках, коли 
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існують відмінності норм спілкування у вихідній і цільовій культурах, буть-

то в просторі чи в часі. Перший переклад Л. Мея тяжіє до буквалізму, тому 

фраза, яка в оригіналі виражає різдвяне вітання, у перекладі перетворюється 

на благословення, яке в російській культурі зазвичай додається до прощання:  

“A merry Christmas, uncle! God save you!” cried a cheerful voice. 

– Съ праздникомъ, дядюшка, и да хранитъ васъ Богъ! (Мей) 

С. Долгов і С. Врангель замінили цю фразу на побажання, яке зазвичай 

супроводжує вітання. Ці одомашнені переклади здаються сьогодні 

архаїчними через зміну норм спілкування російською мовою:  

– Съ праздникомъ, дядюшка! Богъ вамъ на помощъ! (Долгов) 

– Богъ помощь дядя! Съ праздникомъ! (Врангель) 

Перекладачі, які працювали через значний проміжок часу 

(Пушешников 1912; Озерская 1959), замінили вказану фразу згідно норм 

спілкування свого часу, і тим самим модернізували і водночас одомашнили 

переклади, використовуючи типові різдвяні або новорічні побажання:  

– С праздником, дядя, с радостью! Дай вам Бог всех благ земных! 

(Пушешников) 

– С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько 

повеселиться на святках! (Озерская) 

Як бачимо, пошук не буквального семантичного, а функціонального 

відповідника відбувається в опорі на сучасні перекладачеві і потенційному 

читачеві комунікативні правила й регулятиви, тобто на прагматичному рівні 

спостерігається модернізація текстового концепту, яка може бути 

невідчутною для читацької аудиторії, оскільки читачі сприймуть таке 

спілкування як норму. 

Ще одна проблема перекладу, спричинена невідповідністю 

прагматичних норм вихідної та цільової мовних спільнот – передача інвектив 

і евфемізмів в перекладі. Порівнюючи розв’язання цієї проблеми 

перекладачами різних епох, спостерігаємо аналогічну тенденцію: в 

перекладах ХІХ століття превалює евфемізація, буквалізм або експлікація:  
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Scrooge said that he would see him – yes, indeed he did. He went the whole 

length of the expression, and said that he would see him in that extremity first. 

Скруджъ ему отвѣтилъ, чтобы онъ пошелъ къ… Право: такъ и 

сказалъ, все слово выговорилъ, – такъ-таки и сказалъ: пошелъ… (Читатель, 

можетъ, если заблагоразсудитъ, договорить слово). (Мей) 

Тутъ Скруджъ, не стѣсняясъ, предложилъ ему убраться подальше. 

(Долгов) 

На это милое приглашеніе Скруджъ послалъ племянника къ... 

Представьте, онъ дѣйствительно произнесъ это пожеланіе все цѣликомъ, 

нимало не стѣсняясь. (Врангель) 

Пізніші переклади модернізовані й виявляються більш дисфемічними, 

відповідно до менш вимогливих правил спілкування сьогодення:  

Скрудж, в ответ на это, послал его к чёрту. (Пушешников) 

Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без 

всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек. 

(Озерская) 

У той же час, функціональній відповідності надається перевага над 

семантичною. Так, типове англійське прощання «Good afternoon, gentlemen!» 

відтворюється як прощання усіма перекладачами (крім С. Врангель, яка 

помилково (буквально) передає його як «добрый вечеръ, почтенные 

господа!» – типове російське вітання): Позвольте съ вами проститься 

господа! (Мей); Прощайте, господа! (Долгов); До свиданья, господа. 

(Пушешников); До свидания, джентльмены! (Озерская). Як бачимо, 

перекладачі ХХ століття вибрали більш сучасний варіант прощання, який є 

синонімічним, але менш урочистим, і це може також розглядається як 

відносна модернізація цільового тексту. 

Отже, на прагматичному рівні у перекладах ми спостерігаємо 

послідовну тенденцію до адаптації до сучасних норм мовної поведінки: всі 

перекладачі (за винятком помилкового розуміння в ранніх перекладах) 

різною мірою модернізували текст. Це можна пояснити тим, що читачі 



 337 

розуміють імплікатури, наміри й мотивації у мовній поведінці персонажів 

лише на основі власного комунікативного досвіду, засвоєних ними самими 

принципів і правил спілкування. В інтеракційній теорії комунікації читач є 

співтворцем концепту, який повідомляється у дискурсі, отже переклад 

повинен давати достатню інформацію для читача, щоб завершити художній 

концепт оригіналу.  

Підсумовуючи результати порівняння перекладів, які застаріли з 

плином часу, і перекладів, архаїзованих перекладачами, можна зробити такі 

висновки.  

Переклади, виконані через короткий проміжок часу після оригіналу, 

можуть застарівати протягом часу, оскільки представляють природний стан 

мови в момент їх створення; їх можна використати як точку відліку для 

порівняння зі свідомо (стратегічно) архаїзованими перекладами пізніших 

часових періодів.  

Архаїзацію можна простежити на мовно-стилістичному, когнітивному і 

прагматичному рівнях. Порівняння застарілих і стратегічно архаїзованих 

перекладів виявляє деякі відмінності й дозволяє дійти висновку, що 

стратегічна архаїзація не є простою імітацією стилю, картини світу або 

манери спілкування відповідного періоду в цільовій культурі, а скоріше 

являє собою створення нового художнього образу, який сучасна аудиторія 

сприйматиме як «художній минулий час».  

 

4.3.3. Стратегії передачі часової дистанції в перекладі.  

Огляд перекладознавчих досліджень проблеми перекладу історично 

віддалених текстів доводить, що часова відстань, яка об'єктивно існує, чи 

штучно моделюється автором як частина комплексного мега-концепту 

оригінального тексту, створює проблему перекладу, яка може розв’язуватися 

шляхом вироблення й реалізації стратегії перекладу. Стратегія перекладу 

може бути спрямована на цілісне перетворення текстового концепту – 

глобальна стратегія перекладу – а може спрямовувати переклад окремих 
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фрагментів тексту, які містять проблему часової дистантності оригіналу й 

перекладу – локальні стратегії.  

Дослідження перекладу історично віддалених текстів вказують на 

чинник, який автори вважають визначальним для розробки стратегії 

перекладу: чи був текст створений так, щоб він сприймався як архаїчний, чи 

він застарів із плином часу: «Всі наші дискусії стосуються тих вихідних 

текстів, в яких мовна й текстова реальність здавалася сучасною тогочасним 

читачам оригіналу, але сучасним читачам оригіналу вона здаватиметься 

помітно застарілою; прикладом може бути «Divina Commedia» Данте. Таким 

чином, ми виключаємо такі вихідні тексти, як «Il nome della rosa» У. Еко, де 

світ тексту і / або мови умисно створюється автором так, щоб здаватися 

стародавніми їх потенційним читачам» [418, с. 160].  

Є. Мєшалкина розрізняє три типи текстів із часовою дистанцією:  

(1) архаїчні тексти, які були створені сучасною мовою, але застаріли з 

плином часу; їх переклад визначають як діахронічний;  

(2) сучасні архаїзовані тексти, які були умисно стилізовані, щоб 

зображувати ситуації давніх часів (художній минулий час), які потребують 

синхронічного підходу в перекладі, і  

(3) архаїзовані архаїчні тексти, які були створені з ілюзією минулого 

художнього часу, але які також віддалені в реальному хронологічному часі; 

переклад таких текстів описується як діахронічний переклад архаїзованих 

текстів [211, с. 109]. 

У разі природної архаїзації текстів із плином часу стратегічний вибір 

перекладача полягає в тому, чи дозволити читачеві спілкуватися з автором як 

із сучасником, чи зберегти часову дистанцію. Проте, якщо створення ефекту 

давнини було частиною задуму автора, завданням перекладача є достовірне 

відтворення часової дистанції засобами цільової мови. Альтернативними 

стратегіями перекладу текстів з часовою дистанцією вважаються архаїзація і 

модернізація [180; 211; 395; 418].  
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Ф. Джонс і А. Тернер стверджують, що «комунікативний контекст 

перекладача є не біполярним, а діахронічним» [418, с. 162], тобто 

градуальним. Це передбачає спектр перекладацьких рішень, які, за 

Р. Лефером [435] визначаються як «гіперархаїзація», «архаїзація відповідна 

часу», «осучаснена архаїзація», «поверхнева архаїзація», «мінімальна 

модернізація», «радикальна модернізація» [418, с. 163]. Водночас 

стверджується, що ці підходи, які іноді також іменуються авторами як 

тактики або техніки, можуть поєднуватися в рамках однієї роботи. 

Статистичний аналіз коментарів та оглядів перекладених творів, проведений 

Ф. Джонсом і А. Тернером, показав критичне ставлення як до архаїзації, так і 

до радикальної модернізації; оглядачі надавали перевагу вибору «середнього 

шляху», коли перекладачеві вдалося уникнути крайнощів архаїзації і 

модернізації [418, с. 171]. Автори також відзначають «той реальний факт, що 

мінімальна модернізація розглядається багатьма, якщо не більшістю, 

перекладачів та читачів як переклад «поза часом». Тому ефект реального 

часового дейксису, опосередкований дотриманням норм, найімовірніше, 

сприйматиметься як підкреслення надчасової, а не просто сучасної 

актуальності перекладеного твору» [там само с. 173 (курсив авторів)]. Такий 

підхід А. Малккі розглядає як «відкритість» перекладу, що залишає 

можливості для власних інтерпретацій читача, і вважає позитивним явищем: 

«Залишаючи переклад якомога більш відкритим, перекладач дозволяє йому 

вільно дихати і жити довше, ніж тексти … з фіксованими інтерпретаціями. 

Ця гнучкість – навіть неоднозначність – сприяє створенню літератури вічної 

краси» [445, с. 10–11].  

Відповідно до існування реальної чи художньої часової відстані між 

оригіналом та перекладом, Є. Мєшалкіна пропонує такі рішення: стратегію 

адекватної модернізації для архаїчних текстів, адекватної архаїзації для 

сучасних архаїзованих текстів і поєднання адекватної модернізації та 

адекватної архаїзації для застарілих архаїзованих текстів [211, с. 129], 

причому адекватність авторка тлумачить так: «Вимога адекватності, 
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застосовна до всіх запропонованих стратегій, означає систематичний, 

цілеспрямований і послідовний відбір – фільтрування із всіх можливих 

варіантів перекладу з урахуванням ключових факторів перекладу. В ідеалі, 

таке фільтрування співвідносне з вірним стилістичним орієнтиром і запобігає 

невиправданим буквалізму і вільності, а також появі модернізмів і 

анахронізмів...» [там само, с. 130]. Якщо обрані перекладачем засоби не 

утворюють єдиної системи, дослідниця робить висновок про відсутність або 

неправильний вибір перекладацької стратегії [там само, с. 164, с. 156]. Проте 

відсутність стратегії історичної стилізації не означає відсутності стратегії 

взагалі: перекладач міг керуватися іншою стратегією або невдало обрати 

тактики чи прийоми перекладу. Розглянемо стратегії перекладу залежно від 

виду часової дистанції – хронологічної, яка є наслідком історичного 

розвитку, і художньої, яка створюється автором як частина хронотопу.  

Як свідчать множинні переклади художніх текстів, за існування 

істотного проміжку між часом створення оригіналу й перекладу вибір 

перекладачів не є таким однозначним, і керується як властивостями 

оригінального твору, так і власним задумом перекладача; зокрема, 

модернізація класичних творів майже завжди є заявою перекладача про 

незгасний інтерес та актуальність твору для сьогодення. Тому глобальну 

стратегію, на нашу думку, перекладач визначає, моделюючи віртуальне 

спілкування між автором і читачем. Щодо локальних стратегій, які 

перебувають у центрі уваги лінгвістично орієнтованих перекладознавчих 

досліджень, на їх визначення впливають ентропійні характеристики текстів, 

які різняться залежно від характеристик оригіналу. 

Так, архаїчні тексти, які були створені сучасною на той момент мовою, 

не містять спеціально створених маркерів часу; наявність в них історизмів, 

застарілих слів і мовних зворотів тощо не є частиною авторського задуму чи 

художнього хронотопу. В такому випадку перекладач керується лише 

власною стратегією і гнучкістю цільової мови, яка дозволяє, за наявності 
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елементів з різними часовими характеристиками, обирати альтернативні 

варіанти мовного оформлення концепту цільового тексту. 

Натомість, в умисно архаїзованих текстах наявні спеціально створені 

автором маркери часу, які збільшують щільність інформації і сигналізують 

про наявність проблеми перекладу, вимагаючи від перекладача прийняття 

рішення. У цих текстах наявні елементи, які містять додаткову інформацію 

про історичну епоху, а отже завданням перекладача є достовірне відтворення 

характеристик епохи, і це завдання може ускладнюватися природним 

старінням оригіналу, внаслідок чого виникає додаткова часова дистанція.  

 

4.3.3.1. Стратегії передачі хронологічної часової дистанції в 

комунікативному просторі.  

Художні тексти, в яких автор не ставив за завдання створити образ 

минулого, зазвичай написані сучасною для свого періоду мовою; проте, з 

розвитком мови, відбувається їх природне старіння, внаслідок якого і 

сучасникам-співвітчизникам вони видаються складними для сприйняття. Про 

це свідчить створення перекладів сучасною мовою («внутрішньомовних 

перекладів» за термінологією Р. Якобсона [416, c. 115]). Взявши за орієнтир 

для порівняння такий переклад на сучасну англійську мову п’єси 

В. Шекспіра «As You Like It», визначимо, що, на думку англійського 

перекладача, має звучати по-іншому в сучасній англійській мові, виявляючи 

таким чином архаїзми оригіналу, і простежимо, які з ознак часу відтворено 

перекладачами на сучасну англійську та на інші мови. 

На мовностилістичному рівні «осучаснення» перекладу виявляється 

насамперед у заміні застарілих слів, морфологічних форм і синтаксичних 

конструкцій на сучасні. Як видно з прикладу, в перекладі сучасною 

англійською мовою відбулися зміни на різних рівнях мови:  

ORLANDO  

As I remember, Adam, it was upon this 

fashion bequeathed me by will but poor a 

ORLANDO  

I remember, Adam, that’s exactly why 

my father only left me a thousand 
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thousand crowns, and, as thou sayest, 

charged my brother on his blessing to 

breed me well. And there begins my 

sadness. My brother Jaques he keeps at 

school, and report speaks goldenly of his 

profit.(Shakespeare As You Like It) 

crowns in his will. And as you know, 

my father commanded my brother, 

Oliver, to make sure that I was brought 

up well – and that’s where my sadness 

begins. Oliver keeps my brother Jaques 

away at school, and everyone says he’s 

doing extremely well there. (Crowther 

No Fear As You Like It). 

Заміни на сучасні варіанти дозволяють виявити архаїзми: лексичні 

(bequeathed – left in his will; charged – commanded; breed – bring up), 

морфологічні (thou sayest – you know), синтаксичні (My brother Jaques he 

keeps at school – Oliver keeps my brother Jaques away at school). В перекладі 

збережено історичну реалію – crown, яка є ознакою часу створення 

оригіналу. Водночас, без перекладу залишилась фраза on his blessing, а 

метафора speak goldenly відтворена неметафоричним смисловим 

відповідником. Згідно нашої концепції, ці фрагменти тексту експлікують 

когнітивні реалії, які перекладач на сучасну мову вилучив для полегшення 

розуміння: когнітивний сценарій «батьківське благословення», яке 

супроводжувало найважливіші доручення чи напуття, а також метафоричне 

картування «GOLDENLY – EXTREMELY WELL». Це свідчить про 

модернізацію на когнітивному рівні, переклад в опорі на сучасні когнітивні 

структури. 

Простежимо, які із мовностилістичних чи когнітивних характеристик 

оригіналу відображено в перекладах російською та українською мовами: 

ОРЛАНДО Насколько я помню, Адам, дело было так: отец мне 

завещал всего какую-то жалкую тысячу крон, но, как ты говоришь, он 

поручил моему брату дать мне хорошее воспитание. Вот тут-то и начало 

всех моих горестей. Брата Жака он отдает в школу, и молва разносит 

золотые вести о его успехах. (Шекспір У. «Как вам это понравится» Пер. 

Т. Щепкина-Куперник 1937/1959) 
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ОРЛАНДО Наскільки я пам’ятаю, Адаме, було все так: батько заповів 

мені якусь там мізерну тисячу крон і, як ти кажеш, доручив моєму братові 

дати мені добре виховання, а брат поклявся це зробити. Ось де почалися мої 

прикрощі. Брата Жака він віддає до школи, й золоті вісті надходять про 

його успіхи. (Шекспір «Як вам це сподобається» Перекл. О. Мокровольський)  

Як бачимо, і в російських, і в українському перекладах персонаж 

говорить сучасною літературною мовою, що дослідники стратегій історичної 

стилізації визначають як «помірну / мінімальну модернізацію» [211; 418]. На 

наш погляд, вдалішим був би термін «нейтралізація часової дистанції», 

оскільки перекладачі добирають такі мовні засоби, які є стилістично 

нейтральними й не несуть для читацької аудиторії інформації про художній 

час. Наведені фрагменти перекладено саме з нейтралізацією на мовно-

стилістичному рівні, чому слугувала супутня стратегія змісту, причому 

стратегії реалізовані через тактики відтворення денотативного значення й 

емотивно-експресивних конотацій, що виявилося в прийомах підбору 

словникових відповідників із належними смисловими характеристиками.  

Проте в когнітивному плані нейтралізації зазнав лише 

внутрішньомовний переклад, а перекладачі на російську й українську 

зберегли і предметну, і когнітивну реалії оригіналу. Ці тексти вважаємо 

помірно архаїзованими на когнітивному рівні: сучасний читач володіє 

достатніми знаннями для сприйняття і реалії-грошової одиниці, і 

метафоричного картування, проте їх наявність у перекладі сигналізує про те, 

що події відбуваються в минулому, і що світ і уявлення про нього дещо 

відрізняються від сучасних. Відповідні тактики передбачають приблизне 

відтворення звукової форми історичної реалії через прийом приблизного 

транскрибування і передачу внутрішньої форми метафори через буквальний 

переклад. 

Зберігаючи метафоричне картування оригіналу, перекладач може 

водночас полегшити сприйняття когнітивної структури минулого шляхом 

експлікації основи переносу смислу, як в наступному прикладі: 
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VOLPONE. Yes, to be learned, Mosca. 

MOSCA. O no, rich 

Implies it. Hood an ass with reverend purple, 

So you can hide his two ambitious ears, 

And he shall pass for a cathedral doctor. (Ben Jonson Volpone) 

 

ВОЛЬПОНЕ Да, славно быть ученым. 

МОСКА Нет, богатым, – 

И все приложится. Одень в порфиру 

Осла, спрячь два честолюбивых уха –  

И чтим осел, как кафедральный доктор. 

(Бен Джонсон. «Вольпоне» Пер. П. Мелковой) 

Іншим прикладом когнітивного архаїзму в п’єсі Шекспіра «As You Like 

It» вважаємо алюзію на Біблію, яку автор перекладу на сучасну англійську 

мову також вилучає: 

 

 

ORLANDO  

Shall I keep your hogs and eat husks with 

them? What prodigal portion have I spent 

that I should come to such penury?  

(Shakespeare As You Like It) 

ORLANDO  

Should I tend your pigs and eat husks 

with them? When did I waste so much 

money that I ended up this poor? 

(Crowther No Fear As You Like It) 

І в російських, і в українському перекладах цю алюзію збережено, 

причому у пізнішому перекладі Т.Л. Щепкіна-Куперник вживає саме ті слова, 

які вжиті в синодальному тексті Біблії, що посилює асоціації з релігійним 

світоглядом і на той час також означало архаїзацію. 

ОРЛАНДО 

Прикажете мне пасти ваших свиней и 

питаться рожками вместе с ними? 

Какое же это наследство блудного 

сына я расточил, чтобы дойти до 

ОРЛАНДО 

Прикажете мне пасти ваших 

свиней и питаться желудями 

вместе с ними? Какое же это 

имение блудного сына я расточил, 
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такой нищеты!  

(Шекспир «Как вам это понравится» 

Пер. Т. Щепкина‐ Куперник, 1937) 

 

чтобы дойти до такой нищеты!  

(Шекспир «Как вам это 

понравится» Пер. 

Т. Щепкина‐ Куперник, 1959) 

 

ОРЛАНДО То мені йти пасти ваших свиней і живитися разом з ними 

всяким лушпинням? Чи ж я проциндрив свій спадок, мов блудний син, щоб 

дійти до такої злиденності? (Шекспір «Як вам це сподобається» Перекл. 

О. Мокровольський) 

Навіть у загалом модернізованому перекладі «Гамлета» 

Ю. Андруховича когнітивні репрезентації оригіналу збережено як 

характеристику тогочасного світогляду, що особливо помітно у порівнянні з 

осучасненим внутрішньомовним перекладом: 

HORATIO  

A mote it is to trouble the mind’s eye. 

In the most high and palmy state of Rome, 

A little ere the mightiest Julius fell, 

The graves stood tenantless and the sheeted 

dead 

Did squeak and gibber in the Roman streets 

As stars with trains of fire and dews of 

blood, 

Disasters in the sun, and the moist star 

Upon whose influence Neptune’s empire 

stands 

Was sick almost to doomsday with eclipse. 

And even the like precurse of feared events, 

As harbingers preceding still the fates 

And prologue to the omen coming on, 

Have heaven and earth together 

HORATIO  

The ghost is definitely something to 

worry about. In the high and mighty 

Roman Empire, just before the 

emperor Julius Caesar was 

assassinated, corpses rose out of 

their graves and ran through the 

streets of Rome speaking gibberish. 

There were shooting stars, and 

blood mixed in with the morning 

dew, and threatening signs on the 

face of the sun. The moon, which 

controls the tides of the sea, was so 

eclipsed it almost went completely 

out. And we’ve had similar omens 

of terrible things to come, as if 

heaven and earth have joined 
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demonstrated 

Unto our climatures and countrymen.  

(Shakespeare, Hamlet, Prince of Denmark) 

together to warn us what’s going to 

happen.  

(Crowther No Fear Hamlet)  

Як видно з прикладу, в модернізуючому внутрішньомовному перекладі 

деякі реалії витлумачено через пояснення, іноді перифрастичні номінації 

замінено смисловими еквівалентами. В перекладі на українську мову 

номінації реальних історичних подій чи міфологічних явищ, які сприймалися 

як знамення, відтворено буквально, що іноді вимагає додаткових 

інтерпретаційних зусиль, проте достовірно відображує світогляд 

середньовічної людини: 

ГОРАЦІО Та це нічого, пил квітковий в око. 

В найкращі дні для Риму, в час цвітіння, 

У переддень, як Юлій мав сконати, 

Гроби порозкривались, і мерці 

Закутані волали просто з вулиць; 

Так само вогняні хвости на небі, 

Кров замість рос, на сонці плями – й ніч 

Затьмарювала місяць, що монархом 

Є для морів Нептунового царства,  

Немов у передмить Страшного Суду.  

Такі й подібні знаки вже і в нас 

Побачено: зійшли довкіл знамення, 

Провісників жахних земля і небо 

Зсилають нам однаково на горе 

Для цих околиць і для цих людей. 

(Шекспір «Гамлет, принц Данії» Перекл. Ю. Андрухович) 

Архаїзація на когнітивному рівні можлива також введенням історичної 

реалії, відсутньої в оригіналі. Так, наступний приклад містить фрагмент 

досить тривіального діалогу: 
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MARCELLUS  

O, farewell, honest soldier. Who hath relieved you? 

FRANCISCO  

Barnardo has my place. Give you good night. 
  

(Shakespeare Hamlet, Prince of Denmark) 

Перекладач А. Агроскін додає фрагмент тексту, який містить додаткову 

інформацію та історичну реалію, а також створює риму:  

МАРЦЕЛЛ 

Прощайте, честный воин. На посту 

кто вас сменил? 

ФРАНЦИСКО  

Пост принял мой Бернардо. 

Всем доброй ночи. В эту мокроту 

ржавеют словно гвозди алебарды. 

(Шекспир В. «Трагедия о Гамлете, принце Датском» Перев. 

А.Р. Агроскина. По подстрочному перев. М.М. Морозова.) 

Стратегія архаїзації у цьому випадку співіснує із супутньою стратегією 

форми, а тактиками передбачається ускладнення когнітивно-семантичного і 

організація формального плану тексту, що реалізується через прийом 

додавання римованого фрагменту з порівнянням і реалією. Інший переклад, 

архаїзований на лексико-семантичному і прагматичному рівнях, дозволяє 

порівняти результати різних видів архаїзації: 

Марцелл 

С богом, честный воин; 

А кто сменил тебя? 

Франсиско 

Пришел Бернардо. 

Покойной ночи. (Шекспир «Гамлет, принц датский» Пер. 

М. Лозинский) 

http://www.world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/3656.html
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Перекладач М. Лозинський вжив прощання-благословення, поширене в 

російському дискурсі в минулому і вживане в діалогах у класичних творах 

російської літератури, а також застарілу мовну форму «покойной» замість 

«спокойной» ночи. Як видно з прикладів, переклад, архаїзований на мовному 

рівні, важчий для сприйняття і справляє враження застарілого; в той же час 

архаїзація на когнітивному рівні шляхом додавання реалії не ускладнює 

сприйняття тексту, але відтворює ситуацію історичного минулого.  

Наведені приклади свідчать про увагу перекладачів до когнітивних 

реалій, відтворення яких в перекладі забезпечує ілюзію спілкування «крізь 

час», хоча нейтралізація на мовно-стилістичному рівні забезпечує легкість 

сприйняття твору зі сцени. 

Прагматичний аспект архаїчного твору також піддається змінам у 

перекладі на сучасну англійську мову, що свідчить про зміну норм 

спілкування в англомовному дискурсі за майже п’ять століть. Наприклад, 

перекладач вилучає застарілі дискурсивні маркери – вигуки, що походять від 

формул божби, – які створювали додаткову категоричність та експресивність 

тогочасного дискурсу [див.: 54; 347] (marry (interj.) a common oath in the 

Middle Ages, mid-14c., now obsolete, a corruption of the name of the Virgin 

MARY (Cf. Mary!) [http://etymology.enacademic.com /23081/marry]; [Dictionary 

of Phrase and Fable, E. Cobham Brewer, 1894]), або замінює їх на сучасні 

вигуки чи інтенсифікатори:  

 

OLIVER  

Now, sir, what make you here? 

ORLANDO  

Nothing. I am not taught to make 

anything. 

OLIVER  

Hey, you! What are you making here? 

ORLANDO  

Nothing. I’ve never been taught how 

to make anything. 

 
OLIVER  

What mar you then, sir? 

OLIVER  

Well, then, what are you messing up? 

 ORLANDO  ORLANDO  

http://etymology.enacademic.com/2411/Mary
javascript:void(0);
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Marry, sir, I am helping you to mar 

that which God made, a poor unworthy 

brother of yours, with idleness.  

I’m helping you mess up one of God’s 

creations – your poor, unworthy 

brother – by having him do nothing. 

 

 

OLIVER  

Marry, sir, be better employed, and be 

naught awhile. 

(Shakespeare As You Like It) 

OLIVER  

Indeed, sir, find something better to 

do and get lost for a while. 

(Crowther No fear As You Like It) 

У перекладах російською та українською мовами простежується 

прагнення перекладачів передати тогочасний стиль спілкування, який для 

сучасної російсько- чи україномовної аудиторії набуває значення як 

художній засіб характеризації іншокультурного середовища спілкування, що 

розглядаємо як стратегію архаїзації. Супутньою є стратегія функціональної 

відповідності, проте цікаво, що той самий перекладач – Т.Л. Щепкіна-

Куперник, – у пізнішому перекладі замінює маркер категоричності, який 

точніше відповідає буквальному сенсу одиниці оригіналу, на грубий 

емотивний вигук, який точніше відповідає прагматичному сенсу (через 

суспільну й законодавчу заборону, вирази божби вважалися грубими чи 

непристойними [347]), проте в обох випадках перекладач вживає застаріле 

ввічливе звертання сударь, що у другому випадку створює іронічний ефект.  

ОЛИВЕР  

Ну, сударь, что вы тут делаете?  

ОРЛАНДО  

Ничего: меня ничего не научили 

делать.  

ОЛИВEP  

Так что же вы портите в таком 

случае, сударь?  

ОРЛАНДО  

По правде сказать, сударь, помогаю 

вам портить праздностью то, что 

ОЛИВЕР  

Ну, сударь, что вы тут делаете?  

ОРЛАНДО  

Ничего: меня ничего не научили 

делать.  

ОЛИВЕР  

Так что же вы портите в таком 

случае, сударь?  

ОРЛАНДО  

Черт возьми, сударь, помогаю вам 

портить праздностью то, что 



 350 

создал господь: вашего бедного, 

недостойного брата. 30  

ОЛИВЕР  

По правде сказать, сударь, 

займитесь чем-нибудь получше и 

проваливайте ко всем чертям!  

(Шекспир «Как вам это 

понравится» Перев. Т. Щепкина-

Куперник, 1937) 

создал господь: вашего бедного, 

недостойного брата.  

ОЛИВЕР  

Черт возьми, сударь, займитесь 

чем-нибудь получше и проваливайте 

куда глаза глядят!  

(Шекспир «Как вам это 

понравится» Перев. Т. Щепкина-

Куперник, 1959) 

Дотримуючись тієї самої стратегії, перекладачка обирає різні тактики, 

внаслідок чого у першому перекладі з’являється смисловий, а у пізнішому – 

функціональний відповідник. Перекладач на українську мову також зберігає 

надмірний, з точки зору сучасних норм спілкування, засіб, і вживає застарілі 

звертання ваша милосте і добродію, що разом створює ефект архаїзації. 

Водночас, в контексті усього діалогу, вживання шанобливих формул і 

звертання на «ви» між братами сприяє створенню ефекту іронії, що є 

реалізацією супутньої стратегії відтворення художньої форми: 

ОЛІВЕР Ну, добродію, що ви тут робите? 

ОРЛАНДО Нічого. Мене тільки й навчено, що не робити нічого. 

ОЛІВЕР Тоді що ви псуєте, добродію? 

ОРЛАНДО А ось що, ваша милосте: допомагаю вам псувати безділлям 

те, що створив бог, – вашого бідолашного, недостойного брата. 

ОЛІВЕР А ось що я вам скажу, добродію: знайдіть собі краще діло і 

забирайтеся до дідька! (Шекспір «Як вам це сподобається» Перекл. 

О. Мокровольський)  

Архаїзація на прагматичному рівні інформує сучасну читацьку 

аудиторію про норми спілкування, які існували століття тому, а також сприяє 

створенню віртуальної часової дистанції між автором і читачем. Проте 

характерну надмірність мовлення перекладачі передають, вживаючи 
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оптимізатори дискурсу й вигуки, вживані в сучасному дискурсі, що 

забезпечує їх безперешкодне розуміння аудиторією. 

Модернізація як стратегія мінімізації хронологічної часової дистанції в 

комунікативному просторі «автор – читач» може простежуватися на лінгво-

стилістичному рівні у вживанні сучасної лексики, якій властиві також 

соціолінгвістичні характеристики, в перекладі стилістично немаркованих 

рядків оригіналу:  

FRANCISCO  

You come most carefully upon your hour. 

BARNARDO  

'Tis now struck twelve. Get thee to bed, Francisco. 
  

FRANCISCO  

For this relief much thanks. 'Tis bitter cold, 

And I am sick at heart. 

  

(Shakespeare Hamlet, Prince of Denmark) 

ФРАНЦИСКО Ти нині справді вчасно – до хвилини. 

БЕРНАРДО  
Так, саме б’є дванадцять. Йди поспи, 

ФРАНЦИСКО Вельми вдячний. Холод, бляха, 

Й на серці дрижаки. 

(Шекспір «Гамлет, принц Данії» Перекл. Ю. Андрухович) 

Стратегія модернізації в цьому разі, як і в цілому в «радикально 

модернізованому» [150, с. 349] перекладі «Гамлета» Ю. Андруховича 

поєднується з дисфемізацією, і введення застарілого «вельми» створює 

контраст і надає іронічного тону діалогу.  

Модернізація на когнітивному рівні здійснюється через залучення 

когнітивних структур (концептів, сценаріїв тощо) пізніших часових періодів:  

ГОРАЦІО  Наш Гамлет, наш король узяв ті землі. 

 Тепер же інший Фортинбрас, молодший, 
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 На поклик запальний прищів і крові 

 З усіх норвезьких темних закапелків  

 Збирає в банди всяких зарізяк, 

 Готових за саме прохарчування 

 Піти на все, а все – для них війна. 

 Як наше тут вважає керівництво, 

 Це наміри зі зброєю в руках 

 Відбити землі Фортинбраса-батька. 

(Шекспір «Гамлет, принц Данії» Перекл. Ю. Андрухович) 

ЛАЕРТ  Однак резони честі вимагають  

   Свого і я затихну, лиш почувши,  

   Що скажуть видатні авторитети  

   На тему кривд, примирень і ганьби.  

(Шекспір «Гамлет, принц Данії» Перекл. Ю. Андрухович) 

Модернізацією на когнітивному рівні вважаємо також численні алюзії 

на сучасні або пізніші за оригінал твори, які Л.В. Коломієць розглядає як 

новочасні ремінісценції [150], наприклад: «повна відповідність / Між 

формою та змістом», «шпиги / В законі» тощо. 

На прагматичному рівні модернізація виражається у вилученні 

додаткових маркерів перформативності, властивих дискурсу XVI століття 

[54]: 

BARNARDO Say what, is Horatio there? 

(Shakespeare Hamlet, Prince of Denmark) 

БЕРНАРДО 

 

 

БЕРНАРДО 

 

 

Ти? 

Гораціо теж тут?  

(Шекспір «Гамлет, принц Данії» Перекл. Ю. Андрухович) 

Что, 

Горацио с тобой? 

(Шекспир «Гамлет, принц датский» Пер. М. Лозинский) 
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БЕРНАРДО 

 

Вот так так! 

Гораций здесь! 

(В. Шекспир «Гамлет, принц датский» Пер. Б. Пастернак) 

 Модернізацією на прагматичному рівні вважаємо також і вилучення 

характерного для дискурсу XVI століття інтенсифікатора ілокутивної сили 

директивів I pray: 

MARCELLUS  

Let’s do ’t, I pray, and I this 

morning know 

Where we shall find him most 

conveniently. 

(Shakespeare Hamlet, Prince of 

Denmark) 

MARCELLUS  

Let’s do it. I know where we’ll find him this 

morning. 

(Crowther No Fear Hamlet)  

 

 

 

МАРЦЕЛЛ Звичайно, так. Я навіть знаю, де 

Його знайти найлегше цього ранку. 

(Шекспір «Гамлет, принц Данії». Перекл. Ю. Андрухович) 

МАРЦЕЛЛ  Авжеж, ми згодні; я скажу вам, де  

   його спіткати можна нині вранці.  

(Шекспір «Гамлет, принц датський». Перекл. Л. Гребінка) 

Як видно з прикладів, жоден із перекладачів не вживає буквального 

відповідника pray, натомість з’являються емфатичні твердження: «Звичайно, 

так», «Авжеж». 

У наступному прикладі перекладачі на російську та українську мови 

вдалися до нейтралізації історичної дистанції при відтворенні мовленнєвого 

акту-експресиву, який виражає іронію, в той час як у внутрішньомовному 

осучасненому перекладі витлумачено основу порівняння (яка, на нашу думку 

і без тлумачення зрозуміла сучасним читачам) і тим самим значно 

послаблено ефект іронії. Другий же мовленнєвий акт – ритуальний 
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(етикетний) експресив тлумач англомовної версії замінив на благословення, а 

перекладачі на російську й українську – на ритуальний експресив, вживаний 

в сучасному російсько- та україномовному дискусії при згадуванні 

померлого. Це розглядаємо як поєднання стратегій модернізації й 

одомашнення: 

ORLANDO  

I will no further offend you than 

becomes me for my good. 

ORLANDO  

I won’t bother you any more than necessary. 

OLIVER  

Get you with him, you old dog. 

OLIVER  

(to ADAM) And you get lost too, you old 

dog. 

 

ADAM  

Is “old dog” my reward? Most 

true, I have lost my teeth in your 

service (1). God be with my old 

master (2). He would not have 

spoke such a word.  

(Shakespeare As You Like It) 

ADAM  

Is that my reward – to be called “old dog?” 

Well, it’s true, I’ve served this family so long 

I’ve gotten old and toothless, like a dog (1). 

God bless my old master (2). He would 

never have spoken to me like this. 

(Crowther No fear As You Like It) 

 

ОРЛАНДО Я не буду докучать вам больше, как только получу то, что 

нужно мне для моего блага.  

ОЛИВЕР (Адаму) Убирайся и ты с ним, старый пес!  

АДАМ Старый пес? Так вот моя награда! Оно и правда: я на вашей 

службе все зубы потерял (1). Упокой господи моего покойного господина! (2) 

Он никогда бы такого слова не сказал. (Шекспир «Как вам это понравится» 

Пер. Т. Щепкина-Куперник, 1937/1959) 

ОРЛАНДО Я перестану вам дозоляти, як тільки дістану те. що 

потрібне мені для мого добра.  

ОЛИВЕР Забирайся і ти з ним, старий собако!  
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АДАМ «Старий собако?» Оце така дяка мені? Та воно й правда: я на 

вашій службі всі зуби розгубив (1). Царство небесне моєму покійному панові! 

(2) Він би ніколи не мовив такого слова. (Шекспір «Як вам це сподобається» 

Перекл. О. Мокровольський) 

Оскільки в архаїзованих текстах у задум автора не входило створення 

часової дистанції між автором перекладачем, перекладаючи ці тексти, 

перекладачі можуть як модернізувати переклад, створюючи ілюзію 

спілкування із сучасним автором, так і архаїзувати його, аби зробити 

відчутною часову дистанцію між автором і читачем, створити ілюзію 

спілкування «крізь час». Як свідчить аналіз прикладів, локальні стратегії 

передачі хронологічної часової дистанції в комунікативному просторі 

обираються здебільшого з огляду на глобальну стратегію, обрану 

перекладачем згідно власного задуму чи запиту аудиторії, і реалізуються як 

на мовно-стилістичному, так і когнітивному та прагматичному рівні. Тактики 

стратегії архаїзації спрямовуються на передачу архаїчних конотацій через 

добір стилістично маркованих лексичних одиниць, морфологічних форм і 

синтаксичних моделей, або буквального сенсу архаїчних когнітивних реалій і 

комунікативних формул. Стратегія модернізації полягає в усуненні часової 

дистанції в комунікативному просторі «автор – читач» і реалізується через 

тактики підбору сучасних відповідників, іноді з розмовними або 

вульгарними стильовими характеристиками, заміни архаїчних когнітивних 

сценаріїв та прагматичних формул на сучасні. Нейтралізація полягає в 

створенні перекладу «поза часом», без ознак хронологічного чи художнього 

часу. Ця стратегія зазвичай досягається за рахунок генералізації та підбору 

нейтральних мовних одиниць. Стратегії передачі хронологічної часової 

дистанції можуть поєднуватися із стратегіями змісту, форми, одомашнення 

та очуження. 
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4.3.3.2. Стратегії передачі часової дистанції як складової 

художнього хронотопу в комунікативному просторі.  

Іншого підходу вимагають від перекладачів тексти, в яких автор 

створив художній образ віддаленої історичної епохи. В такому випадку текст 

оригіналу зазвичай містить певні ознаки мови та реалій минулого, і, на думку 

Є. Мєшалкіної, вимагає виключно стратегії архаїзації: «Архаїзація завжди 

спрямована на збереження історичної своєрідності оригіналу, але адекватна 

архаїзація одночасно спрямована на перетворення тексту відповідно до 

потреб нової аудиторії» [211, с. 117]. Якщо ж після створення таких текстів 

пройшов значний проміжок часу, то перекладач має поєднувати стратегії 

архаїзації й модернізації, причому «співвідношення модернізації й архаїзації 

буде залежати від того «обсягу» авторської стилізації, яка наявна в тексті» 

[там само, с. 127]. В цитованому дослідженні Є. Мешалкіної відстежувалися 

стратегії історичної стилізації, тобто аналіз здійснювався виключно на 

мовно-стилістичному рівні. Розглядаючи стратегії відтворення художнього 

часу, простежимо дію когнітивних регулятивів, які керують діяльністю 

перекладачів при відтворенні часової складової хронотопу історичних творів, 

на мовно-стилістичному, когнітивному і прагматичному рівнях. 

Текст оригінального твору на історичну тематику, де художній образ 

світу «вписаний» у певну віддалену епоху, містить ознаки минулого як на 

рівні мови (застаріла орфографія, застаріла або архаїчна лексика, граматичні 

форми й конструкції), когнітивному (історичні реалії, представлені 

історизмами, метафоричні картування, когнітивні сценарії минулого тощо) і 

прагматичному рівнях (стиль і норми спілкування, гіперекспліцитність [347, 

c. 65], міжособистісна дистанція, стратегії ввічливості).  

Порівнюючи авторський текст роману В. Скотта «Айвенго» (рік 

написання – 1819, описані події відбуваються у XII столітті) з перекладами 

на російську мову Є. Бекетової (виконаним у ХІХ столітті) і на українську 

Ю. Лісняка, Г. Лозинської (ХХ ст., видання 2005 р.), помічаємо, що 

перекладачі в обох перекладах достовірно передають історизми, які 
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репрезентують історичні реалії й події (подвійне підкреслення). Водночас 

архаїчним номінаціям і формам, наявним в оригіналі (підкреслено однією 

рискою), не знаходиться архаїчних відповідників у порівнюваних 

перекладах:  

Here haunted of yore the fabulous Dragon of Wantley; here were fought 

many of the most desperate battles during the Civil Wars of the Roses; and here 

also flourished in ancient times those bands of gallant outlaws, whose deeds have 

been rendered so popular in English song.  

Such being our chief scene, the date of our story refers to a period towards 

the end of the reign of Richard I, when his return from his long captivity had 

become an event rather wished than hoped for by his despairing subjects, who 

were in the meantime subjected to every species of subordinate oppression. 

(W. Scott Ivanhoe) 

Щоправда, у перекладі Є. Бекетової втрату архаїзмів частково 

компенсовано фразою, яка лексично передає невизначений минулий час «по 

преданию», і зустрічаються деякі несучасні звороти, але це можна пояснити 

часом створення самого перекладу: 

По преданию, здесь некогда обитал сказочный уонтлейский дракон; 

здесь происходили ожесточенные битвы во время междоусобных войн Белой 

и Алой Розы; и здесь же в старину собирались ватаги тех отважных 

разбойников, подвиги и деяния которых прославлены в народных песнях. 

Таково главное место действия нашей повести, по времени же –

описываемые в ней события относятся к концу царствования Ричарда I, 

когда возвращение короля из долгого плена казалось желанным, но уже 

невозможным событием отчаявшимся подданным, которые подвергались 

бесконечным притеснениям знати. (В. Скотт «Айвенго» перев. Е. Бекетова) 

У перекладі Ю. Лісняка, Г. Лозинської використовується сучасна 

літературна мова, а художній час передається виключно історизмами: 

Тут у прадавні часи жив легендарний Вонтлійський дракон; тут 

відбулось багато найзапекліших боїв під час міжусобної війни Білої та 
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Червоної троянд; і тут-таки в давнину збирались ватаги відважних 

розбійників, чиї подвиги так оспівані в народних піснях.  

Отака головна арена змальованих подій, а точаться вони в часи під 

кінець правління Річарда І, коли його повернення з тривалого полону 

видавалась його підданцям, до цілковитого розпачу вимученим сваволею 

гнобителів-вельмож, подією жаданою, але вже неймовірною. (В. Скотт 

«Айвенго» Пер. Ю. Лісняк, Г. Лозинська) 

Так само, у перекладах відтворюються історичні реалії тієї епохи: lords 

of the soil – землевладельцы; володарі земель; saddle-bow a bundle of darts or 

javelins – У каждого торчал при седле пучок дротиков; У кожного стирчав 

при сідлі пучок дротиків, а наявні в оригіналі застарілі слова (betwixt; thrall), 

граматчині форми (thou speakest; thou thinkest) відтворюються в перекладі 

сучасною літературною мовою. Деякі реалії замінюються на аналоги – 

історичні реалії Росії (в російському перекладі) або Польщі (в українському): 

inferior gentry, or Franklins – мелкопоместных дворян, или, как их тогда 

называли, Франклинов; дрібної шляхти, так званих франклінів. Отже 

відтворення ознак художнього часу здійснюється переважно на когнітивному 

рівні, за рахунок відтворення історичних реалій (стратегія архаїзації), які 

іноді замінюються на аналоги з історії цільової або близької їй етнічної 

спільноти (супутня стратегія одомашнення). На мовно-стилістичному рівні 

спостерігаємо переважно нейтралізацію за рахунок вживання нейтральних 

мовних засобів. 

На прагматичному рівні ознаками архаїчного мовлення є, зокрема, 

божба, клятви і прокляття, поширені у мовленні в часи середньовіччя, про що 

свідчать історико-прагматичні дослідження [347, с. 68–69]. Стратегії 

перекладачів для передачі цих явищ можуть полягати як у буквальному 

відтворенні невластивих для сьогоденного дискурсу мовленнєвих дій 

(архаїзація), так і в заміні на сучасний смисловий або функціональний аналог 

(модернізація, за супутніх стратегій смислової або функціональної 

відповідності). У наступному прикладі спостерігаємо архаїзацію, реалізовану 
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через тактику відтворення буквального сенсу; для сучасного діалогічного 

мовлення невластиві такі «інтенсифікатори», коли між співрозмовниками 

панує згода, проте буквальний переклад інформує сучасних читачів про 

стиль спілкування у середні віки, як його зобразив автор: 

"By St Dunstan," answered Gurth, "thou speakest but sad truths; little is left 

to us but the air we breathe, and that appears to have been reserved with much 

hesitation, solely for the purpose of enabling us to endure the tasks they lay upon 

our shoulders. (W. Scott Ivanhoe) 

– Клянусь святым Дунстаном, – отвечал Гурт, – ты говоришь правду, 

хоть она и горькая. Нам остался только воздух, чтобы дышать, да и его не 

отняли только потому, что иначе мы не выполнили бы работу, наваленную 

на наши плечи. (В. Скотт «Айвенго» Перев. Е. Бекетова) 

– Клянуся святим Дунстаном, – відповів Гурт, – ти кажеш правду, хоч 

вона й гірка. Нам залишилося тільки повітря, щоб дихати, та і його не 

забрали тільки тому, що інакше ми не виконали б роботу, завдану на наші 

плечі. (В. Скотт «Айвенго» Пер. Ю. Лісняк, Г. Лозинська) 

Іншим вибором може бути заміна на сучасні контекстні аналоги: 

експресивного прокляття – на директив, риторичного питання – на 

твердження. Такі стратегії призводять до втрати історичного колориту, хоча 

загалом інформують читачів про сутність і хід діалогу: 

"A murrain take thee," rejoined the swine-herd; "wilt thou talk of such 

things, while a terrible storm of thunder and lightning is raging within a few miles 

of us? Hark, how the thunder rumbles! (W. Scott Ivanhoe) 

– Замолчи! – перебил его свинопас. – Охота тебе говорить об этом, 

когда тут под боком страшная гроза с громом и молнией. Послушай, какие 

раскаты. (В. Скотт «Айвенго» Перев. Е. Бекетова) 

– Не варнякай! – перебив його свинар. – Маєш бажання молоти 

дурниці, коли он там, майже під боком, насувається гроза із громом і 

блискавкою. Чуєш, який гуркіт? (В. Скотт «Айвенго» Пер. Ю. Лісняк, Г. 

Лозинська) 
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У той час як стратегію перекладача на російську мову можна вважати 

нейтралізуючою, оскільки обрано відповідник без яскравих ознак часу, 

переклад на українську мову є модернізованим, із супутньою стратегією 

одомашнення, завдяки вживанню сучасних розмовних виразів.  

Як бачимо, переклади архаїзовано меншою мірою, ніж оригінал; 

достовірність відтворення художнього часу досягається переважно за 

рахунок когнітивного плану – збереження історичних реалій, а також почасти 

за рахунок збереження ознак стилю спілкування на прагматичному рівні. 

Наявні ж в оригіналі лексичні, морфологічні та синтаксичні засоби архаїзації 

в перекладах не відтворюються. 

Розглянемо тепер переклади іншого архаїзованого твору, в якому 

зображено події біблійних часів – драми О. Вайльда «Salomé», простежуючи 

стратегії перекладу на українську мову І. Кревецького (1904 р.) і російську 

мову П. Петрова (1999 р.) на когнітивному, мовно-стилістичному і 

прагматичному рівнях. Якщо в проаналізованих вище перекладах відтворено 

переважно предметні реалії, то у п’єсі «Salomé» важливу роль відіграють 

когнітивні реалії: метафоричне картування «MOON – WOMAN», а також 

релігійні вірування і світоуявлення різних народів. Перекладачі буквально 

відтворюють метафоричне картування, яке простежується через два 

несумісних порівняння, намагаючись зберегти авторську концепцію 

архаїчного світогляду:  

THE PAGE OF HERODIAS Look at the moon. How strange the moon 

seems! She is like a woman rising from a tomb. She is like a dead woman. One 

might fancy she was looking for dead things. 

THE YOUNG SYRIAN She has a strange look. She is like a little princess 

who wears a yellow veil, and whose feet are of silver. She is like a princess who 

has little white doves for feet. One might fancy she was dancing. (O. Wilde 

Salomé) 

У перекладі українською мовою відтворення метафоричного 

картування «MOON – WOMAN» ускладнює граматична категорія чоловічого 
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роду іменника «місяць», який перекладається буквально і замінюється 

займенником «він», що робить образ не настільки цілісним, оскільки 

слабкіше відчувається зв'язок образу місяця із танцем Іродіади: 

ПАЖ ІРОДІЯДИ: Гляньте на місяць – місяць виглядає дуже дивно. 

Можна би подумати, що він женщина, що виходить з могили. Він зовсім 

подібний до мертвої женщини. Можна подумати, що він шукає чогось 

мертвого. 

МОЛОДИЙ СИРИЄЦЬ: Виглядає справді дивно. Подібний до малої 

княжни, в жовтому серпанку, зі срібними ніжками. Він подібний до княжни, 

що має ноги як білі голубята. Подумаєш, що він танцює. (О. Уайльд 

«Сальомея» Перекл. І. Кревецький) 

Український перекладач також зберігає категорію іменника-неістоти 

«dead things» (букв. «мертвечина») – складову розгорнутого порівняння 

(«чогось мертвого»); у перекладі російською мовою категорію іменника 

змінено на живу істоту – «мертвых», що дещо змінює образ: 

ПАЖ ИРОДИАДЫ: Посмотри на луну. Странная луна. Она похожа на 

женщину, выходящую из могилы... Она напоминает мертвую женщину... 

Кажется, что она ищет мертвых. 

МОЛОДОЙ СИРИЕЦ: Она выглядит странно. Она похожа на 

маленькую царевну в желтой вуали и серебряной обуви... Она похожа на 

царевну, и ножки ее – две белых голубки... Кажется, что она танцует. 

(О. Уайльд «Саломея» Перев. П. Петров) 

Водночас, жіночий рід іменників «луна» і «голубки» надає 

довершеності образу царівни-танцівниці. Супутній архаїзації стратегією є 

одомашнення: кожен перекладач обирає відповідний найвищий титул для 

доньки правителя: укр. «княжна», рос. «царевна». 

Основи світогляду і вірувань у п’єсі виражаються в діалогах, які в 

перекладах відтворюються майже буквально: 

THE NUBIAN The gods of my country are very fond. Twice in the year we 

sacrifice to them young men and maidens; fifty young men and a hundred maidens. 
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But I am afraid that we never give them quite enough, for they are very harsh to 

us. 

THE CAPPADOCIAN In my country there are no gods left. The Romans 

have driven them out. There are some who say that they have hidden themselves in 

the mountains, but I do not believe it. Three nights I have been on the mountains 

seeking them everywhere. I did not find them. And at last I called them by their 

names, and they did not come. I think they are dead. 

FIRST SOLDIER The Jews worship a God that one cannot see. 

THE CAPPADOCIAN I cannot understand that. 

FIRST SOLDIER In fact, they only believe in things that one cannot see. 

(O. Wilde Salomé) 

Цікаво, що перекладачі на українську і російську мови однаково 

інтерпретували англійське fond (Archaic «foolish or silly», Middle English fond, 

fonned (past participle of fonnen to be foolish, orig., to lose flavor, sour)) – «дуже 

люблять кров», «очень любят кровь», що полегшує осмислення тексту для 

сучасного читача: 

НУБІЄЦЬ: Боги мойого краю дуже люблять кров. Два рази в році 

приносимо їм у жертву хлопців і дівчат: пятьдесять хлопцїв і сто дівчат. 

Та здаеть ся, що їм ніколи не досить, бо вони дуже сердиті на нас. 

КАППАДОКІЄЦЬ: У моїм краю вже нема ніяких богів. Римляни 

повиганяли їх. Дехто каже, що вони повтікали в гори, та я не вірю тому. Три 

ночи провів я в горах шукаючи за ними – і не знайшов їх. Вкінці я кликав їх по 

їх імю, та вони не являли ся. Я гадаю, що вони померли. 

ПЕРШИЙ ЖОВНЇР: Жиди молять ся до такого Бога, якого не можна 

видїти. 

КАППАДОКІЄЦЬ: Того я не можу зрозуміти. 

ПЕРШИЙ ЖОВНЇР: Вони взагалі вірять лише в такі річи, яких не 

можна видїти. (О. Уайльд «Сальомея» Перекл. І. Кревецький) 
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НУБИЕЦ: Боги моей страны очень любят кровь. Дважды в год мы 

приносим им в жертву юношей и девушек, пятьдесят юношей и сто 

девушек. Но, похоже, мы отдаем им слишком мало: они очень суровы к нам. 

КАППАДОКИЕЦ: В моей стране совсем не осталось богов. Их изгнали 

римляне. Многие считают, что боги скрываются в горах, но я в это не верю. 

Три ночи я провел в горах, я везде искал их, но не нашел. Тогда я стал звать 

их по именам, но они не вышли. Я думаю, они умерли. 

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ: Иудеи поклоняются Богу, которого невозможно 

увидеть. 

КАППАДОКИЕЦ: Мне это не понятно. 

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ: И вообще они верят только в то, что невозможно 

увидеть. (О. Уайльд «Саломея» Перев. П. Петров) 

Якщо когнітивні сценарії представлені у тексті експліцитно, передати 

їх іншомовній аудиторії можливо завдяки буквальному перекладу, особливо 

коли вони спеціально вводяться автором, щоб показати особливості 

світогляду, які мотивували людей у стародавньому світі до вчинків і які 

неможливо збагнути сьогоденній аудиторії. Так передаються повністю 

експліковані когнітивні сценарії, як у наступному прикладі: 

THE CAPPADOCIAN An old cistern! That must be a poisonous place in 

which to dwell! 

SECOND SOLDIER Oh no! For instance, the Tetrarch's brother, his elder 

brother, the first husband of Herodias the Queen, was imprisoned there for twelve 

years. It did not kill him. At the end of the twelve years he had to be strangled. 

THE CAPPADOCIAN Strangled? Who dared to do that? 

SECOND SOLDIER [Pointing to the Executioner, a huge Negro]. That man 

yonder, Naaman. 

THE CAPPADOCIAN He was not afraid? 

SECOND SOLDIER Oh no! The Tetrarch sent him the ring. 

THE CAPPADOCIAN What ring? 

SECOND SOLDIER The death-ring. So he was not afraid. 
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THE CAPPADOCIAN Yet it is a terrible thing to strangle a king. 

FIRST SOLDIER Why? Kings have but one neck, like other folk. (O. Wilde 

Salomé) 

КАППАДОКІЄЦЬ: Стара цистерна! Там мусить бути дуже 

нездорово! 

ДРУГИЙ ЖОВНЇР: О, нї! От брат тетрарха, його старший брат, 

перший муж королеви Іродіяди, сидїв там у вязницї дванацять літ і не згиб 

від того. Вкінцї мусїли задусити його. 

КАППАДОКІЄЦЬ: Задусити? Хто-ж посьмів зробити се? 

ДРУГИЙ ЖОВНЇР: (вказуючи на ката, здоровенного Неґра) Отой 

там, Нааман. 

КАППАДОКІЄЦЬ: І він не бояв ся? 

ДРУГИЙ ЖОВНЇР: Нї. Тетрарх післав йому перстїнь. 

КАППАДОКІЄЦЬ: Який перстїнь? 

ДРУГИЙ ЖОВНЇР: Перстїнь смерти. Тому він не бояв ся. 

КАППАДОКІЄЦЬ: А проте се страшно задусити короля. 

ДРУГИЙ ЖОВНЇР: Чого ? Королі також мають тільки одну шию, 

як иньші люди. (О. Уайльд «Сальомея» Перекл. І. Кревецький) 

ВТОРОЙ СОЛДАТ: Это старая цистерна. 

КАППАДОКИЕЦ: Старая цистерна! должно быть, такая тюрьма 

очень нездорова. 

ВТОРОЙ СОЛДАТ: О нет. Например, брат тетрарха, его старший 

брат, первый муж царицы Иродиады, просидел в ней двенадцать лет, но 

так и не умер. Его пришлось задушить. 

КАППАДОКИЕЦ: Задушить? Кто осмелился это сделать? 

ВТОРОЙ СОЛДАТ (указывая на палача, негра огромного роста): Вон 

тот, Нееман. 

КАППАДОКИЕЦ: Он не побоялся? 

ВТОРОЙ СОЛДАТ: О нет. Тетрарх передал ему перстень. 

КАППАДОКИЕЦ: Какой перстень? 

https://en.wikisource.org/wiki/Author:Oscar_Wilde


 365 

ВТОРОЙ СОЛДАТ: Перстень смерти. Так что он не побоялся. 

КАППАДОКИЕЦ: Но это ужасно - задушить царя. 

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ: Ужасно? почему? У царей такая же шея, как у 

других людей. (О. Уайльд «Саломея» Перев. П. Петров) 

Розглянуті приклади демонструють, як автор моделює картину світу, 

характерну для світогляду людини біблійних часів. Оскільки картина світу 

сучасного читача істотно відрізняється, автор експлікує відмінності 

когнітивних структур у тексті; для перекладача це створює можливість 

шляхом буквального відтворення мовлення персонажів передати когнітивну 

основу інтерпретації подій і мотивації дій у п’єсі.  

На прагматичному рівні в оригіналі представлено стиль спілкування, 

маркування соціальних ролей, стратегії ввічливості стародавнього світу, як їх 

уявляє автор. Передаючи прагматичні особливості тексту, перекладачі 

можуть по-різному передати навіть займенники, які маркують соціальну 

дистанцію. Так, thou і thyself свідчать про близькі відносини або про 

відсутність «дистанції поваги»: 

HEROD And that restoration of the Temple about which they have talked so 

much, will anything be done? They say the veil of the Sanctuary has disappeared, 

do they not? 

HERODIAS It was thyself didst steal it. Thou speakest at random and 

without wit. I will not stay here. Let us go within. (O. Wilde Salomé) 

Проте в українському перекладі їх відтворено як «Ви», що імітує стиль 

спілкування монархів і в цьому сенсі є стратегією архаїзації. До того ж 

частину висловлень, які звучать в оригіналі досить грубо і емоційно, в 

перекладі евфімізовано:  

ІРОД: А відновлене храма, про яке так богато було бесіди? Чи вийде 

що з того? Правда, кажуть, що заслона Сьвятая сьвятих пропала? 

ІРОДІЯДА: Ви самі забрали її. Ви говорите й самі не знаєте що. Я не 

хочу більше бути тут. Ходімо назад. (О. Уайльд «Сальомея» Перекл. 

І. Кревецький) 
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У перекладі російською персонажі спілкуються на «ти», а ступінь 

евфемізації значно менший. Таку стратегію розглядаємо як модернізацію на 

прагматичному рівні: 

ИРОД: А восстановление Храма? Все это обсуждают в последнее 

время. Делают что-нибудь для этого? Говорят, завеса святилища куда-то 

пропала? 

ИРОДИАДА: Ты же сам украл ее! ты просто не знаешь, что 

говоришь. Я не хочу здесь оставаться. Вернемся. (О. Уайльд «Саломея» 

Перев. П. Петров) 

Разом із тим, модернізований переклад виявляється значно 

природнішим і достовірно передає емоційний стиль спілкування та стосунки 

між комунікантами. 

Оригінал архаїзовано також на мовностилістичному рівні завдяки 

вживанню застарілих лексем, граматичних форм, синтаксичних конструкцій: 

FIRST SOLDIER We can never tell. Sometimes he says things that affright 

one, but it is impossible to understand what he says. 

THE CAPPADOCIAN What is his name? 

FIRST SOLDIER Jokanaan. 

THE CAPPADOCIAN Whence comes he? (O. Wilde Salomé) 

THE YOUNG SYRIAN 

Is it your pleasure that I bid them bring your litter. Princess? (O. Wilde 

Salomé) 

В українському перекладі, який з’явився у 1904 році, також 

зустрічаються застарілі слова, орфографічні та граматичні форми: 

КАППАДОКІЄЦЬ: Хто він? 

ПЕРШИЙ ЖОВНЇР: Пророк. 

КАППАДОКІЄЦЬ: Як зветь ся? 

ПЕРШИЙ ЖОВНЇР: Йоканаан. 

КАППАДОКІЄЦЬ: Відки взяв ся? (О. Уайльд «Сальомея» Перекл. 

І. Кревецький) 

https://en.wikisource.org/wiki/Author:Oscar_Wilde
https://en.wikisource.org/wiki/Author:Oscar_Wilde


 367 

МОЛОДИЙ СИРИЕЦЬ: Чи хочете, княжно, щоб я післав по вашу 

лектику? (О. Уайльд «Сальомея» Перекл. І. Кревецький) 

У російському перекладі, створеному пізніше, у 1999 р., вживається 

переважно сучасна мова: 

КАППАДОКИЕЦ: Кто он такой? 

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ: Пророк. 

КАППАДОКИЕЦ: Как его имя? 

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ: Иоканаан. 

КАППАДОКИЕЦ: Откуда он? (О. Уайльд «Саломея» Перев. 

П. Петров) 

Російський текст модернізовано на мовностилістичному рівні, хоча це 

вдало компенсується вживанням засобу прагматичного рівня – дещо 

застарілої форми ввічливого прохання:  

МОЛОДОЙ СИРИЕЦ: Не угодно ли тебе, царевна, чтобы я приказал 

принести твои носилки? (О. Уайльд «Саломея» Перев. П. Петров) 

У наступному прикладі англійський текст містить архаїчні 

морфологічні форми, синтаксичні конструкції та реалію-історизм: 

SALOMÉ [Going up to the young Syrian.] Thou wilt do this thing for me, 

wilt thou not, Narraboth? Thou wilt do this thing for me. I have ever been kind 

towards thee. Thou wilt do it for me. I would but look at him, this strange prophet. 

Men have talked so much of him. Often I have heard the Tetrarch talk of him. I 

think he is afraid of him, the Tetrarch. Art thou, even thou, also afraid of him, 

Narraboth? (O. Wilde Salomé) 

В українському перекладі архаїчних форм менше, проте читання його 

ускладнене, а ефект архаїчного художнього часу виникає переважно 

внаслідок буквального перекладу реалії: 

САЛЬОМЕЯ: (приближаючи ся до молодого Сирийця): Ви, Нарработе, 

зробите се для мене. Я вам усе була прихильна. Ви зробите се для мене. Я 

хочу тільки подивити ся на нього, на того дивовижного пророка. Про нього 

стільки наоповідали. Я чула, як тетрарх часто говорив про нього. Думаю, що 
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він боїть ся його... Та й ви, Нарработе, також боїте ся його? (О. Уайльд 

«Сальомея» Перекл. І. Кревецький) 

Російською цей фрагмент перекладено сучасною мовою, що сприяє 

ефективній передачі намірів героїні: 

САЛОМЕЯ (подходя к молодому сирийцу): Ты сделаешь это для меня, 

не правда ли, Нарработ? Ты сделаешь это – для меня? Я всегда была 

благосклонна к тебе. Ты сделаешь это для меня? Я хочу только посмотреть 

на этого странного пророка. О нем так много говорят. Тетрарх не раз 

говорил о нем. Я думаю, тетрарх боится его... Неужели и ты боишься его, 

Нарработ? (О. Уайльд «Саломея» Перев. П. Петров) 

Хоча мовлення та стиль перекладу українською мовою відповідають 

значно більш ранньому періоду в історії мови, архаїчний стиль не сприяє 

створенню художнього образу стародавнього часу, він швидше ускладнює 

сприйняття тексту і справляє враження застарілого.  

Проведений аналіз підтверджує висновок про відмінність засобів 

стратегічної архаїзації від простого наслідування мовних засобів більш 

раннього історичного періоду, а також свідчить про важливість когнітивного 

і прагматичного рівнів як у створенні, так і у передачі через переклад ознак 

часу як складової художнього хронотопу. Саме засоби цих рівнів обираються 

для реалізації стратегії архаїзації, тактиками якої виступають відтворення 

денотативного смислу і, за можливості, архаїчної конотації.  

Модернізація може здійснюватися на мовностилістичному, 

когнітивному та прагматичному рівнях, і полягає в адаптації відповідних 

рівнів до сучасної мови, картини світу та норм спілкування. Метою вживання 

модернізації або нейтралізації зазвичай є забезпечення ефективного 

сприйняття аудиторією емотивно-мотиваційних характеристик мовлення. 

Тактиками виступають генералізація або вживання стилістично нейтральних 

лексичних відповідників. Узагальнено стратегії, тактики і прийоми передачі 

часової дистанції в перекладі подано у вигляді Таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3. 

Співвідношення стратегій, тактик і прийомів передачі  

часової дистанції в перекладі 

Стратегія 
Когнітивна 

основа 
Тактики Прийоми 

Архаїзації  

 

 

 

(супутня 

стратегія 

очуження) 

 

 

(супутня 

стратегія 

одомашнення) 

Створення 

образу минулого 

часу 

 

В опорі на 

когнітивні 

структури 

вихідної МКС  

 

В опорі на 

когнітивні 

структури 

цільової МКС  

Відтворення 

архаїчних 

конотацій та 

денотативних 

значень історизмів  

Відтворення 

буквального змісту 

одиниць 

когнітивно-

репрезентативного 

та прагматичного 

рівнів дискурсу. 

Добір архаїчних 

лексичних, 

морфологічних та 

синтаксичних 

відповідників 

Буквальний 

переклад, 

запозичення 

історичних 

реалій, заміна на 

реалію-аналог, 

заміна на 

архаїчний 

функціональний 

аналог  

Модернізації 

 

 

 

(супутня 

стратегія 

одомашнення) 

Створення 

образу 

сучасності 

 

В опорі на 

когнітивні 

структури 

вихідної МКС  

  

Відтворення 

денотативного 

значення 

сучасними 

соціально-

маркованими 

одиницями 

Заміна архаїчних 

когнітивних 

сценаріїв та 

прагматичних 

формул на сучасні 

Заміна 

історичних 

реалій, описовий 

переклад 

когнітивних 

сценаріїв, заміна 

на сучасний 

функціональний 

аналог 

Нейтралізації 

часової 

дистанції 

(супутня 

стратегія 

змісту) 

Створення 

перекладу без 

маркування часу 

Передача 

смислових 

характеристик, без 

маркерів часу 

Генералізація, 

заміна на 

функціональний 

аналог, вилучення  
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Висновки до Розділу 4. 

 

Будучи когнітивним регулятивом діяльності перекладача, стратегія 

спирається на різні аспекти мовних картин світу, які взаємодіють в перекладі, 

скеровуючи пересотворення текстового концепту оригіналу. Локальні 

стратегії перекладу спрямовані на розв’язання конкретних проблем, причому 

характер проблеми визначає вибір стратегії.  

Когнітивною основою стратегій подолання міжкультурних 

розбіжностей – очуження, одомашнення та нівелювання культурної 

специфіки – є культурно-специфічне й універсальне в мовних картинах світу, 

які контактують в перекладі. Стратегія очуження залучає концепти, фрейми, 

сценарії, когнітивні картування мови оригіналу, в той час як одомашнення – 

мови перекладу. Стратегія нівелювання культурної специфіки діє в опорі на 

універсальні концептуальні структури, спільні для мови оригіналу і мови 

перекладу. 

Розв’язуючи проблему відтворення предметних реалій, перекладачі 

надають перевагу очуженню, вживаючи екзотизм або словниковий 

відповідник назви реалії, який може бути транскрибованим, 

транслітерованим, натуралізованим запозиченням, або шляхом 

безперекладного перенесення іншомовної номінації в текст перекладу. Такий 

підхід сприяє відтворенню національно-культурної специфіки, збереженню 

характеристик хронотопу, а також особливостей художнього коду автора, 

художнього ефекту «занурення» в іншомовне та іншокультурне середовище, 

що є частиною створеної автором художньої картини світу. Стратегію 

одомашнення перекладачі обирають, стикаючись із маловідомими цільовій 

мовній спільноті реаліями, відтворюючи реалію через подібне явище рідної 

культури, тим самим змінюючи національно-культурний колорит. 

Нівелювання культурної специфіки передає загальний денотативний зміст 

реалії описово або з генералізацією смислу, що призводить до втрат 

культурної специфіки.  
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Для перекладу когнітивних реалій, які є проявом асиметрії мовних 

картин світу (культурно-специфічних концептів, сценаріїв, алюзій), 

перекладачі частіше обирають стратегію одомашнення (смисловий та 

описовий переклад, додавання задля експлікації смислу, заміну джерела 

алюзії тощо). Це дозволяє відтворити основні ознаки референтної ситуації, 

необхідні для створення когерентного тесту та сприйняття авторського 

ставлення, іронії чи гумору, проте призводить до втрат особливостей мовної 

форми, змін стилю та неповного відтворення особливостей авторського 

ідіостилю. Очуження когнітивних реалій вимагає від читача додаткових 

знань або когнітивних зусиль і може призводити до неповного розуміння або 

некогерентності тексту перекладу. 

Успішне відтворення алюзій залежить як від наявності джерела алюзії в 

цільовій культурі та його доступності читачеві, так і від функції алюзії в 

художній системі твору і використання наявних ресурсів для її відтворення. 

Алюзії на всесвітньо відомі джерела можуть відтворюватися завдяки 

нівелюванню культурної специфіки. Одомашненням у цьому випадку є 

пристосування першотвору до ідеологічних настанов цільової спільноти, 

прийомами якого можуть бути смисловий переклад алюзії, а також 

морфологічні й орфографічні зміни. Алюзії на твори вихідної мови й 

літератури перекладаються завдяки підбору еквівалентів з існуючих того 

часу перекладів і пояснення в післятекстовому коментарі (стратегія 

одомашнення), або без опори на фонові знання читача, ніби занурюючи його 

в інше культурне середовище (стратегія очуження). Вибір тактик кожної зі 

стратегій передбачає визначення компонентів смислу (денотативного або 

конотативного), а також формальних і функціональних характеристик алюзії, 

які підлягають обов’язковому відтворенню в перекладі. 

Когнітивною основою стратегій відтворення засобів мовної образності 

в перекладі є когнітивні картування, які являють собою різного роду зв’язки 

між концептами царини джерела (референтного концепту) і царини цілі 

(корелята), основані на уподібненні концептів (метафора), їх входженні до 
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єдиного фрейму (метонімія), оцінного протиставлення (іронія), асоціації назв 

одиничних об’єктів з класом і навпаки (антономазія). Відтворення цих 

когнітивних картувань в опорі на їх різні аспекти визначає вибір стратегій 

змісту, форми і функції. Стратегія змісту скеровує переклад в опорі на 

концепт-референт; такий переклад вірно відтворює референтну ситуацію, 

проте збіднює смисл і експресивний потенціал тексту, позбавляючи його 

смислової двоплановості. Вибір стратегії форми передбачає переклад з 

відтворенням характеру когнітивного картування, проте концепт-корелят 

може бути тим самим, що і в оригіналі (переклад через той же образ), а може 

відрізнятися (реметафоризація). Стратегія функціональної відповідності 

спрямована на досягнення прагматичного ефекту (експресивності), який 

супроводжує інтеграцію концептів у концептопросторі образного засобу. 

Національно-специфічний характер когнітивних картувань зумовлює 

використання стратегій очуження / одомашнення як супутніх при відтворенні 

тропеїчних засобів.  

При відтворенні власних назв у перекладі художнього тексту істотним 

чинником, який впливає на вибір стратегії, виявилася функція імені: 

індивідуальної ідентифікації, характеризації чи національно-культурної 

ідентифікації. Для відтворення власних назв реальних денотатів перекладачі 

зазвичай обирають стратегію форми, прийомами якої є відтворення мовної 

форми (транскрипція, транслітерація), вживання запозиченого відповідника, 

збереження морфологічної незмінюваності імені; причому реалізація цієї 

стратегії часто пов’язана з очуженням. Застосування стратегії очуження 

дозволяє зберегти характеристики хронотопу твору.  

Відтворення антономазії, що полягає у вживанні власного імені як 

загального з метою характеризації, можливе в опорі на спільні знання 

вихідної та цільової мовних спільнот. У цьому випадку стратегія форми 

(вживання традиційного еквіваленту) дозволяє адекватно відтворити як 

пряме, так і переносне значення імені й зберегти належну стильову 

тональність тексту. У разі створення цього ж виду антономазії на основі імен, 
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які добре знайомі лише вихідній мовній спільноті, перекладачі обирають 

стратегію змісту, замінюючи семантично двопланову антономазію на 

тлумачення переносного смислу імені й описово передають смисл імені або 

його функцію в художньому тексті. Використання супутньої стратегії 

одомашнення призводить до втрат когнітивного культурно-специфічного 

змісту, а також збіднює текст стилістично, змінює ідіостиль конкретного 

автора.  

У разі відтворення іншого типу антономазії – створених автором 

власних назв від загальних – смисловий переклад є цілком вдалою 

стратегією, яка дозволяє відтворити характеристику персонажа, а також 

передати авторське ставлення до нього (іронію, схвалення/несхвалення 

тощо). У перекладі промовистих імен / власних назв, яким властиве 

національне маркування, можливе поєднання стратегій змісту (передача 

смислових характеристик) і форми (уподібнення до іншомовної форми). 

Прийомами супутньої стратегії одомашнення на морфологічному рівні є 

утворення емотивно-оцінних суфіксальних форм, використання співзвучних, 

хоч і різних за смислом слів для створення мовної гри, введення елементів, 

що апелюють до когнітивних сценаріїв мови перекладу. Переклад 

промовистих імен і назв в орієнтації на мовну форму призводить до втрати 

функції характеризації і виправданий в тому випадку, якщо образ персонажа 

є багатоплановим і характеристика через ім’я спростила б або змінила б його. 

Переклад метафор, метонімій, образних порівнянь між англомовними 

(британською та американською) й українською лінгвокультурами 

полегшується через близькість історії та культури, спільність у способах 

метафоричного осмислення дійсності, унаслідок чого стратегія відтворення 

внутрішньої форми може спиратися як на очуження, так і на одомашнення, 

що дозволяє досить повно відтворити смисл і прагматичний потенціал 

авторської образної системи. 

Одомашнення спостерігається переважно при перекладі 

конвенціональних метафор; прийомами є переклад в опорі на спільне 
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когнітивне картування або заміна образу (реметафоризація). Очуження, 

навпаки, характерне для перекладу індивідуально-авторської образності, 

метафор і порівнянь, які несуть культурно-специфічну інформацію. Воно є 

засобом збереження образної концепції і характеристик дискурсу автора й 

конкретного твору, а також національно-культурної інформації про 

персонажів. 

Когнітивною основою стратегій передачі часової дистанції між 

перекладом та оригіналом є концептуалізація часу в кількісному і якісному 

вимірах в аспекті реального часу (час створення перекладу у порівнянні з 

часом створення оригіналу) і художнього часу (образ історичної епохи, 

створений автором у цілісності з місцем дії): результатом вибору стратегії є 

створення перекладачем художнього образу віддаленої чи ближчої до читача 

історичної епохи, який «вбудовується» в загальну концептуальну структуру 

тексту перекладу – його інтегративний мегаконцепт – як складова 

художнього хронотопу.  

Проблема передачі часової відстані в перекладі існує, якщо переклад 

здійснюється через значний час після оригіналу, або якщо в оригіналі 

імітовано минулий художній час, і його слід відтворити як складову 

хронотопу твору. Щоб розв’язати проблему передачі часової дистанції, 

перекладач розробляє стратегію перекладу, обираючи, зазвичай, або 

архаїзацію, або модернізацію, іноді уникаючи часової маркованості тексту 

(нейтралізація часової дистанції). Стратегія архаїзації полягає у створенні 

образу минулої епохи; модернізація – образу сучасності як частини 

хронотопу інтегративно-текстового мегаконцепту перекладу. Стратегія 

нейтралізації часової дистанції означає усунення часової маркованості 

художнього образу твору, створення перекладу «поза часом».  

Архаїзацію можна простежити на мовностилістичному, когнітивному і 

прагматичному рівнях. Порівняння застарілих і стратегічно архаїзованих 

перекладів виявляє деякі відмінності і дозволяє дійти висновку про те, що 

стратегічна архаїзація не є простою імітацією стилю, картини світу або 
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манери спілкування відповідного періоду в цільовій культурі, а скоріше 

являє собою створення нового художнього образу, який сучасна аудиторія 

сприйматиме як «художній минулий час».  

На мовностилістичному рівні стратегічна архаїзація реалізується за 

рахунок використання мовних засобів (зокрема, службових слів та 

займенників), які сприймаються аудиторією як архаїчні, оскільки мають 

нейтральні аналоги в сучасній мові, причому ці слова можуть 

використовуватися частіше, ніж в перекладах, майже сучасних оригіналу. 

Проте в перекладах як архаїчних, так і архаїзованих текстів архаїзація на 

мовностилістичному рівні не є визначальною для створення ефекту часової 

дистанції. У багатьох випадках перекладачі вдаються до нейтральних мовних 

засобів, навіть коли текст у цілому архаїзується в перекладі. Це пояснюється 

прагненням до полегшення сприйняття аудиторією, здійснення відповідного 

прагматичного (естетичного) впливу. Модернізація на мовностилістичному 

рівні спрямована на створення образу сучасності і особливо часто вживається 

для передачі емотивності, за супутніх стратегій одомашнення й дисфемізації.  

На когнітивному рівні архаїзовані переклади ґрунтуються здебільшого 

на картині світу сучасної аудиторії, із залученням окремих історичних реалій, 

які створюють художній образ минулого (предметні реалії – як художні 

деталі, когнітивні реалії – як пояснення особливостей світогляду та мотивів 

поведінки персонажів). У той час як в архаїзованих перекладах можливе 

буквальне відтворення фрагментів текстів, що експлікують когнітивні 

сценарії, у перекладах архаїчних текстів складніші когнітивні структури, які 

дозволяють читачеві інтерпретувати події та поведінку персонажів, 

спираються на сучасну картину світу.  

На прагматичному рівні стратегія архаїзації виявляється в буквальному 

відтворенні мовленнєвих формул (наприклад, клятви чи божби), 

гіперекспліцитних мовленнєвих актів, звертань тощо, або заміни їх на 

функціональні аналоги цільової культури відповідного часового періоду 

(супутня стратегія одомашнення). Водночас, переклади здебільшого 
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наслідують правила і норми спілкування цільової культури на її сучасному 

етапі розвитку (модернізація на прагматичному рівні). Порівняння з більш 

ранніми перекладами на ту ж мову виявляють тенденцію до спрощення і 

дисфемізації спілкування, яка виявляється і в перекладах. Архаїзація в 

перекладі може бути спрямована на одну із двох цілей: правдиве відтворення 

хронотопу оригінального твору та створення віртуальної часової дистанції у 

спілкуванні з автором, який не є сучасником читача.  

Основні положення цього розділу викладено в таких публікаціях 

автора: [7; 15; 16; 17; 20; 25; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35]. 
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РОЗДІЛ 5. 

ІЄРАРХІЯ ТА СИНКРЕТИЗМ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ 

ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

 

5.1. Поняття синкретизму дискурсивних регулятивів. 

 

Складність та багатоаспектність людської діяльності відображається і в 

характері її мотивів та регулятивів. Взаємодія локальних стратегій, їхня 

спрямованість на досягнення єдиної мети або протилежних цілей, ієрархічна 

підпорядкованість одна одній, є цікавим фактом, який вже неодноразово 

привертав увагу дослідників. На можливість ієрархічної впорядкованості 

вказують спостереження А.Д. Бєлової, яка зазначає, що «в динамічному 

комунікативному просторі може відбуватися комбінація комунікативних 

стратегій / комунікативних тактик: одне й те саме явище може бути 

охарактеризоване як стратегія або як тактика в рамках іншої стратегії» [58, 

с. 14]. На одночасну архаїзацію й очуження тексту, модернізацію й 

одомашнення вказує У. Еко [395, с. 157, 225–226]. Іноді дослідники навіть 

ототожнюють стратегію змісту з одомашненням, а форми – з очуженням 

[513]. Проте, на нашу думку, одночасна реалізація стратегій не означає їх 

тотожності, а є наслідком складності і взаємозв’язку тих когнітивних 

структур, які змінюються під дією стратегій: наприклад, передача 

метафоричних картувань можлива в опорі на МКС мови оригіналу чи мови 

перекладу. Тому одна локальна стратегія, обрана перекладачем неминуче 

вимагає вибору іншої стратегії, націленої на інший аспект того ж 

когнітивного об’єкта, або на пов'язаний з ним об’єкт. 

Явище співіснування кількох інтенцій в лінгвістичній прагматиці 

описане як функціональний синкретизм [159, с. 376; 210; 317, с. 255; 292, 

с. 194; 404, с. 40; 403; 406, с. 3; 501]. Поняття синкретизму може бути 

застосоване також до локальних стратегій як когнітивних регулятивів 

перекладацької діяльності, оскільки, складна за своєю суттю, ця діяльність 
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спрямована на множинні об’єкти та аспекти, і одна дія може виступати 

засобом здійснення іншої.  

Пряме мовлення персонажів художнього твору поєднує складний 

комплекс різнопланових ознак – від особливостей вимови до рівня інтелекту, 

від національності до проявів та мотивів індивідуальної мовленнєвої 

поведінки. Як наслідок, для повноти передачі мовної характеристики у 

перекладі перекладач має обирати декілька стратегій, або реалізувати одну 

стратегію через іншу. Відомі також випадки поєднання різноспрямованих 

стратегій, з метою оптимальної передачі форми й змісту, національних 

особливостей і функціональних характеристик, тощо. Розглянемо взаємодію 

та ієрархію локальних стратегій перекладу у відтворенні складного 

комплексу характеристик мовної особистості, якими автор наділяє 

персонажів художнього твору. 

 

5.2. Синкретизм стратегій відтворення мовної характеристики 

персонажів художнього твору в перекладі. 

 

5.2.1. Мовна характеристика персонажів і переклад.  

Мовна характеристика персонажа літературного твору неодноразово 

ставала предметом комплексних досліджень у вітчизняних лінгвістичних 

студіях [134; 135; 169 та ін.]. Теоретичним підґрунтям дослідження 

особливостей персонажного мовлення стала теорія мовної особистості, 

представлена у працях Ю.М Караулова: відповідно до його точки зору 

модель мовної особистості являє собою ієрархію трьох рівнів: (0) – 

вербально-семантичного (асоціативно-семантичного), (І) – тезаурусного 

(лінгвокогнітивного), (ІІ) – мотиваційного (мотиваційно-прагматичного) 

[135, с. 60–62]. Усі три рівні мовної особистості перебувають у складних, 

дифузних зв’язках і складаються з одиниць відповідного рівня, зв’язків між 

ними, стереотипних комплексів [104].  
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Мовна особистість розглядається як узагальнений образ носія 

культурно-мовних цінностей, настанов, знань, поведінкових реакцій, які, 

зрештою, визначають типологічні особливості й стилі спілкування [114]. 

В.В. Красних тлумачить мовну особистість як сукупність здібностей і 

характеристик людини, що реалізуються в її мовленні [169, с. 151]. 

Розглядаючи мовну особистість з позицій психології, Л.В. Засєкіна виходить 

з визначення особисті як конкретної людини з індивідуально-своєрідними 

розумовими, емоційними, мотиваційно-вольовими властивостями [114, с. 85–

86]. Тож індивідуальність будь-якої особистості визначається особливостями 

організації її пізнавальної, емоційної та мотиваційної сфери.  

Відповідно, мовна особистість тлумачиться як сукупність 

пізнавальних, емоційних та мотиваційних властивостей, що забезпечують 

мовну компетенцію людини як носія певного національно-культурного 

простору. У цьому розумінні мовною особистістю є лише суб’єкт, мова якого 

якнайповніше відтворює культурну спадщину свого народу, що проявляється 

у вербальних і позалінгвальних елементах комунікації, мовних стереотипах, 

правилах етикету тощо [там само]. Диференціацію пізнавального 

(когнітивного), емоційного й мотиваційного (мотиваційно-прагматичного) 

аспектів мовної особистості вважаємо оптимальною для міжмовного 

порівняння, адже такий підхід фокусується на конкретних групах 

психологічних якостей особистості.  

Мовна особистість – це особистість, виражена у мові (текстах) і через 

мову, це особистість, реконструйована в основних своїх якостях на базі 

мовних засобів. У структурі мовної особистості є позачасові і тимчасові, 

мінливі утворення, що перебувають у розвитку, але існує й стандартна 

частина, інваріант, яким є загальнонаціональний мовний тип. Ця частина 

пов’язана з національною специфікою і лише умовно може бути названа 

статичною, оскільки насправді є продуктом історичного розвитку. У кожен 

момент своєї мовленнєвої діяльності людина виступає одночасно в трьох 
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іпостасях: як мовна, мовленнєва і комунікативна особистість [114, с. 86; 169, 

с. 150]. При цьому «будь-яка мовна особистість є багатошаровою і 

багатокомпонентною парадигмою мовленнєвих особистостей» [114, с. 84].  

Мовленнєва особистість – це особистість, що реалізує себе в 

комунікації, що вибирає і здійснює ту чи іншу стратегію і тактику 

спілкування, вибирає і використовує певний репертуар засобів, як суто 

лінгвістичних (речення, тексти), так і екстралінгвістичних (акустичні засоби, 

постава, жести, зовнішній вигляд, дистанція, тактильність). Комунікативна 

особистість – конкретний учасник конкретного комунікативного акту, що діє 

в реальній комунікації [169, с. 151]. Обравши матеріалом дослідження 

художній текст, вважаємо, що персонажі художнього твору можуть 

розглядатися як змодельовані автором мовні особистості, що представлені 

через свою мовленнєву діяльність у діалогічній взаємодії, що є частиною 

мовленнєвої характеристики і в сукупності створює мовний портрет 

персонажа. Відомі спроби реконструювати за персонажним мовленням 

національно-культурні, соціокультурні та індивідуальні особливості 

мовлення англійців [225].  

Мовлення персонажа, відповідно до задуму автора, відтворює 

характеристики особистості в інтелектуальній, емоційній і мотиваційній 

сфері. Задля відтворення авторського задуму, перекладач повинен визначити 

спосіб адекватного відтворення цих характеристик через підбір належних 

мовних засобів в іншій мові. Як зазначав В.В. Коптілов (маючи на увазі 

репліки драматургічних творів), однією з головних вимог до перекладача 

діалогу є «збереження індивідуальних особливостей мови кожного 

персонажа, оскільки вони передають суть його характеру…» [161, с. 106–

107]. Розглянемо комплекс стратегій перекладу, які дозволяють відтворити 

все різноманіття характеристик мовного портрета персонажа. 
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5.2.2. Стратегії відтворення інтелектуальних характеристик 

персонажного мовлення.  

Інтелектуальні характеристики представляються у мовленні, 

насамперед, рівнем володіння мовою: літературним варіантом або 

діалектом/соціолектом, а також іноземними мовами. Тоді як нормативне 

літературне мовлення персонажа зазвичай не потребує особливих зусиль 

перекладача, наявність діалектних або соціально (стилістично) маркованих 

мовних одиниць створює проблему, що передбачає визначення стратегії 

перекладу.  

Кожній мові властива нормативність, і порушення норм, яке є 

свідченням малограмотності й, можливо, розумової нерозвиненості 

персонажа, кожна національна мова фіксує по-своєму. У зв’язку з цим, 

переклад неграмотного мовлення вимагає від перекладача визначення 

стратегії, яка дозволила б зберегти відповідну характеристику мовного 

портрета персонажа. Наступний приклад є характеристикою одного з 

головних персонажів «Ярмарку суєти» В. Теккерея, який ще не з’явився у 

творі, тому стиль надісланої ним записки є дуже важливим засобом 

характеризації: 

She had received her orders to join her pupils, in a note which was written 

upon an old envelope, and which contained the following words: 

Sir Pitt Crawley begs Miss Sharp and baggidge may be hear on Tuesday, as 

I leaf for Queen's Crawley to-morrow morning ERLY. 

Great Gaunt Street. (Thackeray. Vanity Fair, р. 66)  

Будучи формальною характеристикою, помилки в мовленні є також 

важливим засобом мовної характеристики персонажа та елементом мовного 

коду. Завдання відтворення неграмотного написання виявилося досить 

складним, адже в англійській мові орфографія значно більше відрізняється 

від вимови, ніж в українській, і в останній, відповідно, значно менше 

можливостей робити орфографічні помилки, тому три помилки в оригіналі 
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перекладачка відтворила однією, компенсувавши втрати конкретизацією 

способу написання записки: written – «нашкрябаній»: 

У записці, нашкрябаній на старому конверті, їй пояснили, коли вона 

має прибути до своїх вихованок:  

«Сер Пітт Кроулі просить міс Шарп з ричами бути тут у вівторок, 

бо я їду в Королевине Кроулі завтра рано-вранці. 

Грейт-Гонт-Стріт». (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, 

с. 69) 

Отже, через мовносистемні розбіжності, стратегія відтворення форми 

реалізується через одомашнення, оскільки здійснюється в опорі на ресурси 

цільової мови, що разом з компенсацією дозволило відтворити 

інтелектуальні характеристики персонажа. В іншому прикладі графонами 

відтворено особливості вимови цієї ж особи: 

"There's an avenue," said Sir Pitt, "a mile long. There's six thousand pound 

of timber in them there trees. Do you call that nothing?" He pronounced avenue – 

EVENUE, and nothing – NOTHINK, so droll; (Thackeray. Vanity Fair, р. 74)  

«Ця олея пролягла на цілу милю, – сказав сер Пітт. – тут на які шість 

тисяч хвунтів добірного дерева. Думаєте, це вам дурниці?» 

Він так смішно вимовляє «олея» і «хвунт» (Теккерей. Ярмарок суєти. 

Перекл. О. Сенюк, с. 76) 

У цьому випадку перекладачка відтворила неправильну вимову, 

одомашнюючи текст через використання українського просторіччя, досить 

поширеного у мовленні неосвічених українців, тим самим адекватно 

відтворивши інтелектуальні характеристики персонажа, проте змінивши 

національну ідентифікацію, що в контексті сатиричного твору не завдає 

значних збитків, адже головним є створення комічного ефекту. Отже, 

стратегія одомашнення і тут підпорядкована стратегії відтворення мовної 

форми. 

Характеризація інтелектуальних якостей персонажа можлива і через 

його лексичний запас та інтонаційне оформлення мовлення: 
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"Jove – aw – Gad – aw – it's the finest segaw I ever smoked in the world 

aw," for his intellect and conversation were alike brilliant and becoming to a 

heavy young dragoon. (Thackeray. Vanity Fair, р. 108) 

– Їй-бо… е-е… чорт… е-е… – божився капітан, – я зроду не курив 

такої доброї сигари! – І блискучі розумові здібності драгуна, і вміння 

провадити розмову чудово пасували до його показної постаті. (Теккерей. 

Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с 105) 

Тут перекладачка відтворила англомовні формули божби згідно змісту 

українськими вигуками-функціональними відповідниками [241, с. 127; 231], 

так само як і паузацію, вживши характерний для української пунктуації 

розділовий знак. Проте не відтворено графон на позначення індивідуальних 

особливостей вимови («segaw»), оскільки використання таких фонетичних 

засобів, як графони, не настільки властиве як стилістичний засіб української 

мови й художньої літератури. Як свідчать приклади, передача неправильного 

мовлення та помилок у перекладі можливе лише в опорі на традицію цільової 

мови, тобто стратегія, орієнтована на відтворення форми, реалізується 

шляхом одомашнення, завдяки підбору функціональних відповідників у мові 

перекладу. В цитованому прикладі це дозволило повністю передати іронічну 

тональність оригіналу. 

Іншою проблемою перекладу є відтворення діалектів і соціолектів. 

В.Н. Комісаров вважає, що вживання діалектних або просторічних форм у 

мовленні персонажа є частиною мовної характеристики і тому становить як 

теоретичний інтерес, так і практичну проблему перекладознавства. 

Відтворення діалектних одиниць діалектом цільової мови дослідник вважає 

невиправданим, адже «вони ідентифікують зовсім іншу групу людей» [157, 

с. 75]. 

Разом із тим, для перекладацької практики важливо, що територіальні 

розбіжності зберігаються переважно у мовленні малоосвічених людей, тобто 

завдання відтворення діалекту і соціолекту розв’язуються в комплексі, 

унаслідок чого маркери діалектного мовлення, які неможливо відтворити в 
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перекладі, часто компенсуються просторічними формами [там само, с. 75–

76]. Аналогічних висновків доходять і С. Влахов, С. Флорін [73], і 

М.А. Яковлева [364]. Хоча існує й інший підхід, згідно з яким діалект слід 

передавати відповідним йому територіальним діалектом цільової мови (Дж. 

К. Кэтфорд, [178, с. 170]), в пострадянській перекладознавчій традиції він не 

поширений [364, с. 61], а, отже, діалектні й соціальні особливості мовлення 

відтворюються комплексно. 

В англійській мові існують численні засоби відображення діалектних 

особливостей або просторічної вимови в персонажному мовленні, такі, як 

графони на позначення зміненої якості голосного звука (Ye, yer, apollygise), 

довготи (fut), зміни якості приголосного (rubberin', evenin',), які разом з 

розмовною лексикою (riff-raff) і непослідовністю синтаксичної структури 

створюють мовну характеристику неосвіченої людини з американських 

соціальних низів:  

"I heard ye," came the oral substitutes for kitchenware. "Ye can apollygise 

to riff-raff of the streets for settin' yer unhandy feet on the tails of their frocks, but 

ye'd walk on the neck of yer wife the length of a clothes-line without so much as a 

'Kiss me fut,' and I'm sure it's that long from rubberin' out the windy for ye and the 

victuals cold such as there's money to buy after drinkin' up yer wages at 

Gallegher's every Saturday evenin', and the gas man here twice to-day for his." (O. 

Henry. Between rounds) 

У перекладі фонетичні характеристики мовлення повністю 

втрачаються, оскільки в українському художньому дискурсі не існує чітких 

традицій фіксації неправильної вимови. Розмовний характер мовлення 

відтворюється лише вживанням розмовної лексики (погань) і розмовних 

виразів з переносним слововживанням (наступив на хвіст, на шиї 

танцювати):  

– Чула я вже, – долетіло до нього замість кухонного посуду – як ти 

вибачаєшся перед усякою поганню, що незграбними ногами наступив їй на 

хвіст, у жінки ж на шиї ладен танцювати, і хоч би що, а я його, негідника, 
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жду не діждусь, аж очі болять і вечеря простигла, купила п на останні 

гроші, ти ж пропиваєш по суботах у Галлегера всю зарплатню, а сьогодні 

вже двічі приходив по гроші чоловік від газової компанії. (О. Генрі. В 

антракті. Переклад Ю. Іванов) 

Уникнення відтворення фонетичних особливостей вимови у цьому 

випадку є результатом вибору стратегії змісту, здійсненого з метою 

полегшення розуміння цільового тексту читачем. Проявом цієї стратегії 

можна вважати «недопереклад» і заміну метафоричного розмовного виразу 

«walk on the neck of yer wife the length of a clothes-line without so much as a 

'Kiss me fut,'» на українську ідіому «на шиї ладен танцювати»; інтерпретацію 

ж словосполучення «tails of their frocks» («поли одягу») як «хвіст» слід 

вважати помилковою, хоча, можливо перекладач свідомо обрав неправильну 

інтерпретацію, щоб вжити український розмовний вираз «наступити на 

хвіст». Вибір перекладачем стратегії змісту призвів до втрати соціально-

територіальних ознак мовлення (нівелювання культурної специфіки); і хоча 

проблема зумовлена труднощами об’єктивного характеру, слід визнати, що 

дії перекладача призвели до істотних змін у мовному портреті персонажа. 

Проте, відтворення особливостей мовлення соціальних низів (зокрема, 

просторічної вимови) все-таки можливе із залученням лексичного рівня мови 

замість фонографічного й морфолого-синтаксичного: 

"This Sir Pitt Crawley's?" says John, from the box. 

"Ees," says the man at the door, with a nod. 

"Hand down these 'ere trunks then," said John. (Thackeray. Vanity Fair, 

р. 67) 

– Тут мешкає сер Пітт Кроулі? – гукнув Джон з козлів. 

– Еге, – відповів чоловік у дверях і кивнув головою. 

– То гайда, стягай манатки, – сказав Джон. (Теккерей. Ярмарок суєти. 

Перекл.. О. Сенюк, с 70) 

Цей переклад, спрямований на відтворення особливостей мовної 

форми, водночас є одомашнювальним, але, на відміну від попереднього, він 
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належно відтворює соціальні характеристики мовлення персонажів, хоча й 

призводить до зміни національно-ідентифікативної функції їхнього 

мовлення. 

Отже, відтворення інтелектуальних характеристик у мовному портреті 

персонажа, переданих фонографічними засобами, слідує стратегії форми, яка 

завжди спирається на стратегію одомашнення, оскільки їх розуміння 

можливе лише в опорі на мовленнєві й стилістичні конвенції цільової мови. 

Змістовний переклад призводить до втрати цього експресивного засобу. 

Вибір стратегії форми може сприяти успішному відтворенню 

інтелектуальних характеристик як засобами того ж рівня мови, так і 

використанням інших. Але опора на стратегію одомашнення завжди 

призводить до змін національної ідентифікації (долучення характеристик 

мовлення українців). Тож з огляду на характеристики твору в цілому і, навіть 

ширше, відповідного жанру і дискурсу, перекладач має можливість обрати 

нейтралізацію інтелектуальної мовленнєвої характеризації і національно-

ідентифікативної характеристики, або ж відтворення інтелектуальних рис із 

частковими змінами у «національному» мовленнєвому образі особистості. 

Іншою проблемою перекладу персонажного мовлення є відтворення 

іншомовного акценту, який несе інформацію про національну належність 

персонажа і його ступінь асиміляції в іншомовне середовище. Приклад такої 

мовної характеризації знаходимо в оповіданні О. Генрі «Останній листок», де 

численні фонетичні засоби (графони, що передають вживання глухого 

приголосного замість дзвінкого і навпаки, зміну якості приголосного), 

граматичні помилки, а також вживання службових і навіть повнозначних 

німецьких слів передають німецький акцент художника:  

Old Behrman, with his red eyes, plainly streaming, shouted his contempt and 

derision for such idiotic imaginings.  

"Vass!" he cried. "Is dere people in de world mit der foolishness to die 

because leafs dey drop off from a confounded vine? I haf not heard of such a thing. 

No, I will not bose as a model for your fool hermit-dunderhead. Vy do you allow 
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dot silly pusiness to come in der prain of her? Ach, dot poor lettle Miss Johnsy."  

<…>  

"You are just like a woman!" yelled Behrman. "Who said I will not bose? Go 

on. I come mit you. For half an hour I haf peen trying to say dot I am ready to 

bose. Gott! dis is not any blace in which one so goot as Miss Yohnsy shall lie sick. 

Some day I vill baint a masterpiece, and ve shall all go away. Gott! yes." 

(O. Henry. The Last Leaf) 

У наведеному перекладі всі засоби мовної характеризації втрачені, з 

компенсацією лише описовим виразом «з жахливим німецьким акцентом»: 

Старий Берман з червоними очима, які помітно сльозилися, галасливо 

виявив свою зневагу, знущаючись із таких ідіотських вигадок. 

– Що, – кричав він з жахливим німецьким акцентом, – хіба ще є такі 

дурні, щоб умирати через листя, яке осипається з клятого плюща? Вперше 

чую. Ні, не хочу позувати для вашого йолопа відлюдька! Як це ви дозволяєте 

їй забивати голову такими дурницями? Ах, маленька бідолашна міс Джонсі! 

<…>  

– Ви справжня жінка! – загорлав Берман. –  Хто каже, що я не хочу 

позувати? Ану вперед. Я йду з вами. Півгодини я – намагаюся пояснити, що 

готовий позувати. Боже мій! Тут зовсім непідходяще місце хворіти такій 

гарній дівчині, як міс Джонсі. Колись я намалюю шедевр, і ми всі виберемося 

звідси. їй-бо, виберемося! (О. Генрі. Останній листок. Переклад 

М. Дмитренка) 

Перекладач російською мовою Н. Дарузес не відтворює німецького 

акценту навіть без компенсації, а німець-художник у цьому перекладі 

говорить доволі правильною літературною російською мовою:  

– Что! – кричал он. – Возможна ли такая гупость – умирать оттого, 

что листя падают с проклятого плюща!... (О. Генри. Последний лист. 

Перевод Н. Дарузес) 

Безумовно, такий смисловий переклад, хоча й легший для сприйняття, 

позбавляє оригінал його образності, робить персонаж схематичним та 

http://www.literaturecollection.com/a/o_henry/
file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2317
file:///C:/РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Statti/Hamlet/_book-365.htm%2317
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безжиттєвим та спотворює авторський ідіостиль. Варто також зазначити, що 

використання компенсації на фонетичному рівні вважається нехарактерним 

для радянської перекладацької традиції [364, с. 113]. Це якраз один із тих 

прикладів, коли перекладач «зраджує» автора, не надаючи читачеві істинного 

враження про художній рівень твору. Це ще раз підтверджує важливість 

стратегії форми для передачі повноти художньої образності в перекладі.  

В інших випадках перекладачі знаходять можливість відтворення 

національних характеристик мовця. У романі Е. Гемінґвея «Фієста (І сонце 

сходить)» німецький акцент персонажа передається переважно фонетичними 

засобами: 

"Your frients haff gone up-stairs," the German maitre d'hоtel said in 

English.  

<…> 

 "Iss madam eating here?" 

 "No," Brett said. 

 "Den I think a tabul for two will be enuff." (E.Hemingway. The Sun 

Also Rises, р. 244) 

Перекладач українською мовою М. Пінчевський зберігає ці фонетичні 

особливості мовлення німця, хоча вони стають не такими чисельними:  

–  Ваші трузі пішли нагору, – сказав німець-метрдотель.  

<…> 

– Мадам їстиме тут?  

– Ні, сказала Брет. 

– У такому разі вам вистачить штолика на двох.(Е. Хемінгуей. Фієста 

(І сонце сходить). Перекл. М. Пінчевський, с. 127 – 128) 

У перекладі, орієнтованому на відтворення особливостей форми, 

використано характерний для української мови звукопис німецького акценту, 

що є одомашненням на рівні норм художнього дискурсу. Завдяки цьому 

перекладач залишається вірним авторському художньому коду.  
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Іншим способом розв’язує завдання передачі німецького акценту автор 

російськомовної версії роману В. Литвинов. У його перекладі акцент 

передається переважно спотворенням морфологічних форм, фонетичні 

засоби є не такі чисельні: 

 – Ваш  друзья пошла наверху, – сказал немец-метрдотель.   

<…> 

 – Мэдэм будет кушать здесь? 

– Нет, – сказала Брет. 

– Тогда я думиль, один столь для два довольно? (Эрнест Хемингуэй. 

Фиеста (И восходит солнце) Параллельный текст В. Литвинов, с. 244) 

Неправильне словозмінювання є дуже характерною ознакою іноземних 

акцентів у російській мові, тому стратегія форми також реалізується тут 

через одомашнення перекладу. Обраний перекладачем підхід дозволяє 

зберегти основну функцію мовної характеризації персонажа і тому є 

правомірним.  

Мовленнєвою характеристикою персонажа може бути також наявність 

у його репліках іншомовних вкраплень. Одним із прийомів, яким часто 

користуються перекладачі творів Е. Гемінґвея для відтворення ознак 

мовлення іноземців, є безперекладне запозичення іншомовної лексики в 

мовленні персонажів-іноземців. Так, у діалогах роману «По кому подзвін» 

наявна значна кількість мовних одиниць іспанського походження, адже дія 

відбувається в Іспанії. Ця лексика часто переноситься у цільовий текст без 

перекладу (відтворюється лише мовна форма), а її смисл передається у 

підрядковій виносці (стратегія форми доповнюється стратегією змісту), за 

винятком тих випадків, коли мовна одиниця дублюється у контексті:  

They came up to him and Robert Jordan got to his feet. 

“Salud, Camarada,” he said to the man with the carbine and smiled. 

“Salud,” the other said, grudgingly. (E. Hemingway. For Whom the Bell 

Tolls) 

Вони підійшли до нього і Роберт Джордан випростався. 



 390 

– Salud, Camaradа 1, сказав він чоловікові з карабіном і всміхнувся. 

– Salud, - відповів той похмуро.  

1– Привіт, товарищу (ісп.) (Е. Хемінгуей. По кому подзвін Перекл. М. 

Пінчевський, c. 196) 

Відтворення мовної форми є засобом реалізації стратегії очуження і 

зумовлене прагненням перекладача відтворити національні характеристики 

персонажного мовлення як частину мовної характеристики. Прийомом 

очуження виступає безперекладне перенесення мовної одиниці з коментарем 

або без нього; безперекладне перенесення іншомовної одиниці з коментарем 

у підрядковій виносці чи у нотатках наприкінці тексту, який є компенсуючим 

прийомом стратегії одомашнення, деякими дослідниками визначається як 

прийом перекладацької «підстраховки» [142; 241, с. 64]. Вважаючи 

метафоричний термін «перекладацька підстраховка» недостатньо 

мотивованим і не цілком відповідним нормам української мови, ми 

пропонуємо вживати описові терміни «безперекладне перенесення», 

«безперекладне перенесення з коментарем». Хоча цей прийом перекладу не 

набув достатнього висвітлення у теоретичних працях з перекладознавства, на 

практиці він виявляється досить ефективним засобом відтворення культурно-

специфічної й емотивної інформації, що міститься і у прямому мовленні 

персонажів як засіб мовної характеристики, і використовується 

перекладачами, і доволі часто, для відтворення предметних реалій, передусім 

іншомовних. Безперекладне перенесення з коментарем є проявом 

балансування різноспрямованих стратегій – очуження й одомашнення, змісту 

й форми, що свідчить про прагнення перекладача знайти «золоту середину» і 

передати як зміст, так і особливості форми, як загальнолюдське, так і 

культурно-специфічне в перекладі конкретного текстового фрагменту. 

У разі повторного вживання або тоді, коли іншомовна одиниця в 

оригіналі дублюється англомовною номінацією, перекладач переносить 

іншомовну одиницю у текст перекладу без коментаря, який був би 

надмірним:  
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“Boracho!” she called to him. “Drunkard. Rotten drunkard!” 

(E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls) 

– Boracho! – гукнула вона йому. – П’янюга! П’янюга нещасний!» 

(Е. Хемінгуей. По кому подзвін Перекл. М. Пінчевський, c. 175) 

Подібним же чином відтворюються ознаки мовлення мешканця 

вигаданої центральноамериканської країни: 

– Carramba! – el senor Presidente to make himself thus secret and 

obscured! (O’Henry. Cabbages and kings)  

– Сarramba! До чого дійшло – el senor Presidente доводиться отак 

ховатися і критись! (О’Генрі Королі і капуста. Перекл. В. Мисик, с. 68)  

Обраний у цьому випадку прийом безперекладного перенесення 

іспанського вигуку й інтернаціоналізму в іспанському графічному 

оформленні є результатом вибору стратегії форми, яка також створює ефект 

«очуження». Зміст в такому разі може експлікуватися додатковими засобами. 

Так, у наведеному прикладі перекладач надає наприкінці книжки виноску 

«ісп. Чорт забирай!», що сприяє розумінню цільового тексту, одночасно 

зберігаючи національну характеристику мовця.  

Поєднання і балансування протилежних стратегій, можливо, і є тією 

«золотою серединою» між змістом і формою, очуженням і одомашненням, на 

необхідність якої вказують А. Кам’янець і Т. Некряч [126]. Воно дозволяє у 

всій повноті передати художню цінність твору, сприяє збереженню зв’язку з 

вихідною культурою і призводить до полегшення сприйняття перекладу 

аудиторією.  

У наступному прикладі вживання вигуку французького походження 

має на меті не національну, а соціальну характеризацію персонажа, адже 

вживанням цього слова дівчина хоче показати власну належність до 

«богеми»: 

She stood before the mirror in a reckless attitude and cried: "Zut! zut!" She 

rhymed it with "nut," but with the lawless word Harmony seemed to pass away 

forever. (O’Henry Extracted from Bohemia)  
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Перекладач зберігає іншомовну форму:  

Наслідуючи її, вона стала перед дзеркалом в одчайдушній позі і двічі 

вигукнула: Zut! Zut! Але це безпутне слово не назавжди розлучило її з 

Гармоні. (О’Генрі. Вибране Перекл. М. Рябова, с. 467) 

У післятекстовій примітці перекладач надає пояснення, у якому 

зосереджує увагу саме на мові походження вигуку: «Zut! Zut!» – вигук 

(франц.), що приблизно відповідає українському «Е, начихати!». Хоча 

пояснення не надає інформацію про функцію цього вигуку в мовленні 

персонажа, воно є релевантним, адже український читач може здогадатися, 

що вживання іншомовних слів в автоадресатному мовленні свідчить про 

прагнення героїні засвідчити власну належність до якогось «іншого» світу; 

смисл же вигуку стає зрозумілим із виноски. Отже, безперекладне 

перенесення з коментарем надало перекладачеві можливість відтворити 

мовну характеристику персонажа, зберігаючи при цьому смислову зв’язність 

і зрозумілість тексту для цільового читача.  

У деяких випадках сам автор надає інформацію щодо значення 

вживаної в персонажному мовленні іншомовної одиниці: 

“All right,” the gypsy said and sang mournfully,<…>” “Ole!” someone 

said. “Go on, gypsy!” The gypsy’s voice rose tragically and mockingly. 

(E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls, p. 92)  

Вигук “Ole!” є іспанським за походженням, тому в оригіналі автор 

подає у виносці його переклад “sp. Bravo!”. У перекладі збережено 

латиномовну форму вигуку, проте пояснення щодо його значення перекладач 

не надає: 

– Ну, гаразд, – сказав циган і жалібно завів: <…> – Ole! – крикнув 

хтось. – Давай, давай, цигане! Голос співака зазвучав гучніше, тужно й 

глузливо. (Е. Хемінгуей. По кому подзвін. Перекл. М. Пінчевський, c. 196) 

Такий підхід цілком виправданий, оскільки в подальшому контексті є 

україномовний відповідник зазначеного вигуку («Давай, давай»). Отже, у 
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цьому випадку прийомом стратегії очуження є вилучення авторського 

коментаря, спрямованого на пояснення значення запозиченої мовної одиниці.  

Значні труднощі може викликати у перекладача відтворення навмисне 

створених автором соціальних ознак дискурсу певного персонажа, вигаданих 

мов або їхніх елементів таких, як наприклад, спеціальна мова «надсат» 

(«надцать») у романі Ентоні Берджеcа «Механічний апельсин». Це вигадана 

специфічна соціально-маркована мова підлітків, створена на основі 

англійської з певною кількістю російських слів, записаних латиницею, іноді з 

перекрученням мовної форми або зміненням морфологічних ознак (droog 

«друг», malchik «мальчик», korova «корова», litso «лицо», viddy «видеть»), з 

додаванням жаргонізмів, нецензурних виразів, а також вигаданих автором 

слів:  

Our pockets were full of deng, so there was no real need from the point of 

view of crasting any more pretty polly to tolchock some old veck in an alley and 

viddy him swim in his blood while we counted the takings and divided by four, nor 

to do the ultra-violent on some shivering starry grey-haired ptitsa in a shop and go 

smecking off with the till's guts. But, as they say, money isn't everything. 

Вважається, що цю мову було створено під впливом перебування 

автора вихідного тексту в Ленінграді, де Берджес багато спілкувався зі 

«стилягами». Розуміючи, що вживання справжнього сленгу в мовленні 

персонажа пов’яже його з конкретним історичним періодом і соціумом, автор 

створив мову, яка зробила її існування «поза часом», наділивши унікальним 

ідіодискурсом, який підкреслює байдужість до соціальних норм, існування 

«поза суспільством». Сприйняття цієї мови є досить складним для 

англійського читача, до того ж слова у тексті чи виносках здебільшого не 

пояснюються.  

Як зауважує О.В. Ребрій, жанр антиутопії є унікальним через 

прагнення вилучити будь-яку національну специфіку [271]. Автор прагне 

досягти цього завдяки «зіткненню» мов двох наддержав, що того часу 

уособлювали протилежні соціальні системи й світогляди. Перекладачам з 
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англійської, безумовно, також належить знайти відповідь на питання про те, 

яка ж мова, окрім цільової, буде використовуватися для створення дискурсу 

антиутопії. Так, перекладач роману на французьку мову Робер Лафон 

залишив авторські новотвори, транскрибувавши їх згідно з правилами 

французької мови: «drougs», «rassoudok», «moloko», «messto», «pletchos», 

«ptitsa»; проте,  для полегшення сприйняття перекладач склав глосарій для 

франкомовного читача, де він надає переклад кожному слову зі сленгу 

«надцать» [Anthony Burgess. L’Orange Mécanique. S.A. 1972]. 

Порівняння множинних перекладів роману Е. Берджеса (див. Додаток 

В.4) дозволяє говорити про ступінь очуження/одомашнення твору в 

перекладі, і переклад з більшим ступенем очуження у цьому випадку слід 

визнати вдалішим, оскільки він більшою мірою передає авторський задум, 

ближче до оригіналу відтворює характеристики персонажного мовлення, 

ставлячи антигероя поза часом і поза конкретною соціальною групою; він 

також ближчий до оригіналу за складністю сприйняття, адже мова оригіналу 

тримає читача в постійній напрузі, «захоплює» його і стає інструментом 

впливу на свідомість. 

Повертаючись до тріади принципів перекладу А. Тайтлера (відтворення 

змісту, стилю й характеру сприйняття читачем – «переклад повинен читатися 

так само легко, як оригінал») [502], слід визнати, що у перекладі тексту 

антиутопії «A Clockwork Orange» відповідність цим принципам досягнута 

через належне відтворення авторського художнього коду, яке досягається 

завдяки застосування стратегії форми й очуження тексту.  

 

5.2.3. Стратегії відтворення національної специфіки емоцій.  

Зі зростанням інтересу до відтворення в перекладі культурних 

цінностей, усе більше науковців приходять до розуміння культурної 

зумовленості емоційної сфери людини. На думку І.О. Голубовської, 

самобутність національних картин світу зумовлена, зокрема, особливостями 

колективної етнічної свідомості, які виявляються в неоднаковості логічного 
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оперування одними й тими самими реаліями зовнішнього світу, у 

різноманітності виявів «наївної» звичайної свідомості (насамперед її 

емоційно-оцінних, соціально-ціннісних, морально-етичних компонентів) [87, 

с. 4]. Підкреслюючи національну специфіку емоційної сфери, дослідниця 

стверджує: «Якщо говорити про позалогічні форми відображення світу 

людською свідомістю, що включають афективні аспекти розумової 

діяльності людини (емоційний, вольовий, конкретно-чуттєвий тощо), то тут і 

взагалі неможливе існування ізоморфізму: різні етноси “переживають” 

навколишню дійсність по-різному, об’єктивуючи розмаїття свого 

сприйняття, відчуття й оцінки у мовних формах тих етнічних мов, носіями 

яких вони є. Не буде перебільшенням сказати, що саме сфера 

екстралогічного у сприйнятті дійсності тим чи іншим етнічним колективом, 

сфера емотивно-оцінної діяльності етнічної свідомості створюють 

неповторність і національну унікальність мов світу» [там само, с. 9].  

Доведено, що навіть засобами однієї мови різні етноси по-різному 

виражають емоції й оцінки: етнокультурна специфіка емотивності зумовлена 

як існуванням специфічних для певного варіанта мови емотивних 

компонентів лексичних значень, так і наявністю культурно-специфічних 

концептів і культурно-зумовлених асоціацій [57, с. 11]. Етноспецифічними 

вважаються також особливості емфази [94, с. 8].  

Як відображення психологічних реакцій людини, емоційні концепти 

стали привабливим об’єктом дослідження для лінгвокультурології [263, 

с. 89]. М.О. Красавський визначає емоційні концепти як «етнічно, культурно 

зумовлені складні структурно-смислові, як правило, лексично і/або 

фразеологічно вербалізовані утворення, які базуються на поняттєвій основі та 

включають в себе образ, оцінку, культурну цінність і функціонально 

заміщують у процесі рефлексії та комунікації однопорядкові предмети, що 

викликають пристрасне ставлення людини до них» [168, с. 29]. 

Порівняльні дослідження виявляють відмінності в концептуалізації і 

прояві навіть базових емоцій [66; 68; 74], навіть у споріднених мовах [424]. 
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Незважаючи на спільність психічної основи емоцій [412], А. Вежбицька 

переконливо доводить розбіжності в їх фіксації мовними картинами світу, 

наприклад, неповну еквівалентність між позначеннями суму та печалі в 

російській мові та їх англомовними відповідниками (sadness, grief, 

melancholy) [66, с. 503–525].  

Порівняльне дослідження концепту «страх»/«fear» в російській та 

англійській мовах виявило спільність універсального поняття, що лежить в 

основі концепту, а також оцінних і образних компонентів, в той час як 

диференціальними є ознаки «тривалість» та «інтенсивність», а наявність 

різної кількості номінацій, що відображають окремі ознаки концепту, 

ускладнює їхню взаємоперекладність [109]. Є.Є. Стефанський доводить, що 

навіть психологи, які вивчають емоції, перебувають у полоні власної мови, 

адже в перекладі наукової літератури часто застосовуються неточні 

відповідники, наявні в мові перекладу. Дослідник пропонує розглядати 

художній дискурс як сценарій реалізації емоційних концептів [303, С. 181–

182].  

Особливості національного прояву емоцій виявляються як у мовній, так 

і у невербальній поведінці [343; 344] і фіксуються національними 

стереотипами (англійці – холодні, стримані, неемоційні; німці – педантичні) 

тощо. На мовному рівні національна специфіка емотивності може виявлятися 

як у кількісних характеристиках проявів емоцій, так у можливостях 

вираження емоцій засобами тієї чи іншої мови і стратегіями емоційної 

поведінки в різних культурах. Зокрема, одним із характерних мовних виявів 

специфіки національного світовідчуття І.О. Голубовська вважає вживання 

демінутивних суфіксальних форм, притаманних українській і російській 

мовам і значно меншою мірою властиві англійській. Причини цього 

дослідниця вбачає в особливостях емоційно-чуттєвого характеру української 

душі, «кордоцентричності» української психічної структури. [87, с. 12].  

Порівнюючи стратегії відтворення емоцій у перекладі, зазначимо, що у 

цьому випадку очуженням буде відтворення у перекладі характерних ознак 
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емоційного дискурсу мови оригіналу; одомашненням же – орієнтація 

перекладу на моделі мовного та невербального вираження емоцій у мові 

перекладу. У наступному прикладі не надається інформації про невербальні 

засоби вираження емоцій, а у плані високий рівень емоційності виражається 

вживанням емоційно-маркованої лексики, кореневим повтором у складі 

емотивного вигуку-фразеологізму, окличною інтонацією, вживанням 

емоційно-маркованих моделей речення: 

‘Dear, deary me! cried the mother, ‘what a disgrace upon the house! And 

your poor father sick!’ (Stevenson R.L. Treasure Island, p. 21)  

Перекладач (див. нижче) відтворив більшість емоційних мовних 

засобів оригіналу, причому англійський емоційний вигук замінив 

українським функціональним відповідником, де повтор компенсовано 

демінутивною суфіксацією негативно-оцінної лексеми, що є характерним 

лише для української мови. Оскільки в українській мові еліпсис не завжди є 

засобом емотивного синтаксису, еліптичне речення оригіналу перекладене 

повноскладним, проте одна з оцінних лексем «poor» перекладена варіантним 

відповідником-суфіксальним емоційно-оцінним словом «бідолашний», яке є 

експресивнішим: 

– Ой лишенько! – скрикнула мати. – Що це за напасть така на наш 

дім! А тут ще й твій бідолашний батько лежить хворий! (Стівенсон Р.Л. 

Острів Скарбів. Перекл. Ю. Корецький, c. 17) 

Отже, стратегія перекладача спрямована на досягнення функціональної 

відповідності цільового тексту, а підпорядкована їй стратегія одомашнення, 

оскільки функціональний відповідник обирається в опорі на конвенції 

мовленнєвої взаємодії цільової мови. Для реалізації цієї стратегії 

використовується переважно прийом компенсації аналітичних засобів 

вираження емоцій, характерних для англійської мови, синтетичними, 

властивими українській. Цей переклад повною мірою відображає для 

українського читача характер та інтенсивність емоції, чого навряд чи вдалося 

би досягти при буквальному відтворенні мовної структури або змісту. 
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Іншою ознакою високого рівня емоційності є вживання табуйованої 

лексики. Цікавий приклад евфемізації емоційного мовлення персонажа 

знаходимо в Е. Гемінґвея: 

“… Is it true about the bridge?” 

“What about the bridge?” 

“That we blow up an obscene bridge and then have to obscenely well 

obscenity ourselves off out of these mountains?” (E. Hemingway. For Whom the 

Bell Tolls, p. 92) 

Перекладач М. Пінчевський вдався до часткової дисфемізації 

емоційних виразів:  

– …Це правда про міст? 

– Що саме? 

– Що ми повинні підірвати цей міст, туди його розтуди, і потім 

забратися з цих гір до сякої-розтакої матері? (Е. Хемінгуей. По кому подзвін 

Перекл. М. Пінчевський, c. 185) 

Вживання більш грубої, хоча й не лайливої лексики цілком відповідає 

уявленням українців, які виражають емоції досить бурхливо, але уникають 

нецензурних виразів, заборонених моральними устоями (на відміну від 

російського стилю спілкування, де лайка може бути навіть не вираженням 

емоцій, а просто маркером розмовного дискурсу). Функціональна 

відповідність досягається через одомашнення й дисфемізацію, і дозволяє 

створити «живий» образ персонажа, передати його емоційний стан і манеру 

спілкування, чого навряд чи вдалося би досягти при буквальному 

наслідуванні авторського тексту. 

Імпліцитність вираження емоцій, характерна для англійського стилю 

спілкування, змушує перекладачів одомашнювати твір задля адекватного 

відтворення емоцій персонажа, наслідком чого є дисфемізація: 

Scrooge said that he would see him – yes, indeed he did. He went the whole 

length of the expression, and said that he would see him in that extremity first. 

(Dickens Ch. A Christmas Carol in Prose) 
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Скрудж відповів, що він радше завітає до дідька лисого, так і сказав. І 

ні краплі не збентежившись, додав іще кілька соковитих словечок. (Дікенз. 

Різдвяна пісня в прозі. Перекл. І. Андрусяк) 

Лише натяк, переданий у тексті як апозіопезис (he would see him –), і 

описові фрази щодо манери висловлення Скруджа в українському перекладі 

замінені на експліцитні лексичні відповідники, що передусім дозволяє 

правильно зрозуміти смисл висловлення, адже українському читачеві важко 

було б декодувати смисл імпліцитного мовленнєвого акту оригіналу. На 

відміну від І. Андрусяка, перекладачка на російську мову зберегла 

імпліцитність мовного виразу: 

Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без 

всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек. 

(Диккенс. Рождественская песнь в прозе. Перевод Т. Озерская) 

У російському перекладі збережено імпліцитність мовного вираження 

негативних емоцій, характерну для англійського стилю спілкування, а також 

авторський стилістичний прийом апозіопезису, що «наближує» переклад до 

автора, і може розглядатися як результат застосування стратегії форми. 

Український одомашнювальний переклад виграє у зрозумілості смислу й 

експресивності, і відповідає оригіналу саме за функціональною 

характеристикою, хоча й не відтворює стилістичний прийом та імпліцитність 

мовленнєвого акту вираження емоцій.  

Застосування стратегії функціональної відповідності дозволяє 

здійснити такий самий вплив на читача, проте може змінювати мовну 

характеристику персонажа, приписуючи персонажам-іноземцям 

характеристики мовної поведінки українців – більшу емоційність, прямоту. 

Невдале одомашнення мовлення персонажів у кіноперекладі коментує 

Я. Кривонос: усе враження від вдалого дубляжу іноземного фільму «може 

зіпсувати будь-яка дрібниця – …невдалий добір евфемізму при відтворенні 

лайки розлюченого героя, і навіть банальний вигук типу «гей-бо», «нумо», 

властиві мовленню літературних героїв, але ніяк не побутовому спілкуванню 
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більшості пересічних громадян» [170, с. 316–317]. Тож стратегію 

функціональної відповідності слід реалізувати через тактики, які передусім 

враховують прагматичний потенціал висловлення (намір мовця), але й 

виключають виникнення смислових компонентів, яких не було в оригіналі (в 

тому числі, національно-культурних, стильових тощо). Прийоми 

функціональної заміни, додавання, вилучення, експлікації, які забезпечують 

реалізацію стратегії функціональної відповідності, виявляються вдалими за 

умови уникнення недоречного національного маркування. 

Стратегії змісту, форми та очуження рідко застосовуються для 

відтворення емоцій, що можна пояснити прагненням перекладачів передати 

насамперед характер та інтенсивність почуттів, а не національну специфіку 

їх переживання чи вираження. Однак окремі випадки поєднання передавання 

емоцій з очуженням дозволяють відтворити ефект перебування в 

іншомовному середовищі. Так, у наступному прикладі іспанський емоційний 

вигук, вжитий в англомовному тексті без перекладу та пояснень (із 

загального контексту зрозуміло, що це – інвектив), у перекладі відтворюється 

завдяки безперекладному запозиченню, проте з перекладом та коментарем 

(поєднання стратегій форми й змісту): 

'That for you, Cabrón,' and the blow hit Don Benito in the face… 

(E. Hemingway. For Whom the Bell Tolls, p. 166)   

«Ось тобі, cabrón!»1 Цього разу удар влучив в обличчя…  

1 Досл.: цап – іспанська лайка 

(Е. Хемінгуей. По кому подзвін Перекл. М. Пінчевський, c. 234) 

Стратегія форми в цілому разі виправдана як наслідування авторського 

коду (адже і в оригіналі інвектива наведена іспанською), проте для розуміння 

необхідна експлікація смислу та ідентифікація типу мовленнєвого акту 

(«лайка»). Це робить переклад зрозумілим, але знижує його естетичну 

цінність і прагматичний вплив на читача (адже, за В.І. Шаховским, слід 

розрізняти вираження емоції та її номінацію або опис [344]). 
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Отже, відтворення емоцій здійснюється переважно завдяки стратегії 

функціональної відповідності, яка, із певними застереженнями, потребує 

одомашнення у перекладі та дисфемізації. Реалізацію стратегії 

функціональної відповідності забезпечують тактики відтворення 

прагматичного потенціалу й смислових ознак висловлення, а прийомами 

виступають заміна на функціональний відповідник, експлікація імпліцитного 

емотивного смислу, додавання емотивно-оцінних суфіксів тощо. Відтворення 

форми інвектива як реалізація стратегії форми зазвичай супроводжується 

поясненням або коментарем, який розкриває смисл емотивної мовної одиниці 

та її прагматичні ознаки (поєднання стратегій очуження і одомашнення); 

проте такий переклад не повною мірою передає емотивність оригіналу.  

 

5.2.4. Стратегії відтворення мотиваційно-прагматичних 

характеристик мовної особистості.  

У структурі мовної особистості (згідно з концепцією Ю.М. Караулова) 

мотиваційно-прагматичний рівень є найвищим, таким, що організує інші її 

рівні. До цього рівня належать моделі мовленнєвої поведінки, ціннісні 

регулятиви, норми ввічливості тощо [135], які можуть бути культурно-

специфічними [57, с. 34]. До мотиваційного рівня мовної особистості 

Л.В. Засєкіна зараховує мовні цілі, мовні мотиви, мовні настанови, мовну 

інтенціональність [114, с. 87].  

Зважаючи на домінування цього рівня у структурі мовної особистості, 

можна очікувати, що у перекладі надаватиметься перевага відтворенню явищ 

саме цього рівня, можливо, за рахунок інших. У проаналізованих прикладах, 

справді, спостерігаються випадки зміни референційної семантики заради 

адекватного відтворення прагматичної інтенції мовця, як у наступному 

прикладі: 

“Jesus Christ.” He put down his razor, and all of a sudden jerked his arms 

up and sort of broke my hold on him. (Salinger. The Catcher…)  
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– Чо-орт! – Він поклав бритву, скинув раптово руки вгору і звільнився. 

(Селінджер. Над прірвою у житі Перекл. О. Логвиненко)  

Вигукова фраза «Jesus Christ» буквально може перекладатися як “Боже 

мій!” [522]. У перекладі втрачається внутрішня форма вихідної вигукової 

одиниці й натомість вживається вигук із прямо протилежною семантикою. 

Разом із тим, на думку Т.А. Оришечко, такий переклад правомірно відтворює 

як афективне наповнення вихідної вигукової одиниці (обурення), так і 

соціолінгвістичні ознаки персонажа-підлітка [241, с. 73]. Навпаки, вживання 

близького за внутрішньою формою вигуку «Боже мій!» змінило б як 

інтенціональну складову мовленнєвого акту, так і соціолінгвістичну 

характеристику. У цьому випадку заміна на функціональний аналог мови 

перекладу (стратегія функціональної відповідності) цілком виправдана. 

Проте, застосування цієї самої стратегії може призвести до появи рис 

мовленнєвої поведінки представників цільової мовної спільноти у 

персонажів-англійців (одомашнення): 

"By Jove, Beck, you're fit to be Commander-in- Chief, or Archbishop of 

Canterbury, by Jove." (Thackeray. Vanity Fair, р. 157)  

– Їй-богу, Бек, тобі годилося б бути головнокомандувачем або 

Архієпископом Кентерберійським, щоб я так жив! (Теккерей. Ярмарок 

суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 145) 

Повторюваний вигук-божба у мовленні персонажа свідчить про 

бідність його мовленнєвого арсеналу, проте відтворюється він по-різному: 

одного разу – подібним за буквальним значенням і стилістичною 

характеристикою функціональним відповідником «Їй-богу», а іншого – 

фразою «щоб я так жив», яка сприймається як вираз подиву і в українській 

мові має яскраву соціолінгвістичну (територіальну) маркованість; це створює 

враження пародіювання українського мовлення.  

Відмова від відтворення функціональних характеристик певного 

елемента через вилучення (у наступному прикладі, з метою евфемізації) 

може призвести до втрати характерних рис мовної поведінки представників 
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певного персонажа, або стилю спілкування певної національності. Так, у 

наступному прикладі емотивний вигук замінюється вживанням сполучників: 

I was kicked again under the table and, looking, saw Frances, Robert’s lady, 

her chin lifting and her face hardening. ‘Hell,’ I said, ‘why go to Strasbourg? We 

could go up to Bruges, or to the Ardennes.’ (E. Hemingway. The Sun Also Rises, 

p. 14)  

Мене знову штурхнули під столом. Я звів очі й побачив, що у Френсіс – 

Робертової дами – обличчя кам’яніє, а підборіддя войовничє випинається. – 

А втім, – сказав я, можна й не на Страсбург. Поїдемо в Брюгге чи в Арденни. 

(Е. Хемінгуей. Фієста (І сонце сходить). Перекл. М. Пінчевський, с. 5)  

Заміна емоційного вигуку «hell» на емоційно-нейтральне «а втім», на 

думку Т.А. Оришечко, порушує емоційні характеристики оригіналу; як 

вважає дослідниця, було б доцільніше використати словникові відповідники 

«чорт!», «чорт забирай його!», «чорти б його забрали!» або «хай йому біс!» 

[241, с. 63]. Проте, перекладач міг керуватися тим, що у мовленні 

американців вульгаризми через часте їх вживання десемантизуються і 

частково втрачають свою експресивність; для українців же вживання 

словникового відповідника «hell», передусім у присутності жінки, свідчило б 

про невихованість героя або такий ступінь емоційної напруги, що змушує 

його ігнорувати норми поведінки в суспільстві. Отже, перекладач замінив 

емоційний вигук маркером зв’язності дискурсу, орієнтуючись на норми 

поведінки в українському суспільстві, тим самим одомашнюючи твір і не 

відтворюючи риси мовної поведінки американців та емоційний стан 

персонажа. Проте ця стратегія дозволила адекватно відтворити прагматичний 

намір героя (стратегія функціональної відповідності), адже він не мав на меті 

виразити гнів або когось образити, навпаки, його мовленнєву дію слід 

розцінювати як поступку. 

Заміна на функціональний аналог (стратегія функціональної 

відповідності) вимагає одомашнення також і в разі розбіжності культурних 

стереотипів контактуючих мовних спільнот. Так, різний статус релігії в 
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англомовному та радянському суспільстві призводить до послідовної заміни 

фраз, «запозичених» з релігійного дискурсу, на функціональні відповідники, 

не пов’язані з релігією: 

“A merry Christmas, Uncle! God save you!” cried a cheerful voice. 

(Dickens Ch. A Christmas Carol in Prose) 

– Із наступаючим Різдвом, дядечку! Веселих вам свят! – почувся 

життєрадісний вигук. (Дікенз. Різдв’яна пісня в прозі. Перекл. І. Андрусяк) 

– С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько 

повеселиться на святках! – раздался жизнерадостный возглас. (Диккенс. 

Рождественская песнь в прозе. Перевод Т. Озерская) 

Як бачимо, обидва перекладачі замінили фразу «God save you!» – досл. 

«Боже бережи Вас!» на побажання веселих свят. Ця заміна не спричинена 

необхідністю роз’яснення смислу або стилістичної невідповідністю. Проте в 

українській та російській культурах фраза «Боже Бережи Вас» 

використовується як благословення (часто під час прощання) або 

застереження, тобто, має іншу прагматичну функцію у культурі приймаючої 

мовної спільноти. Тому цілком виправданим є одомашнення тексту із 

заміною фрази функціональним аналогом, що дозволяє відтворити основну 

ситуативну функцію привітання і передати святковий настрій героя. 

Проблема вибору стратегії перекладу виникає в разі існування різних 

способів маркування міжперсональних стосунків у вихідній та цільовій 

мовах. У наступних прикладах ця проблема розв’язується завдяки 

одомашнювальному перекладу: 

The girls Christian-named each other at once. (Thackeray. Vanity Fair, р. 

201)  

Дівчата відразу перейшли на «ти» (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. 

О. Сенюк, с. 183) 

У наступному діалозі між друзями, які зазвичай спілкуються на «ти» (в 

україномовній версії роману), один з них виражає своє іронічне ставлення до 

покровительської манери іншого вживанням англійського звертання «sir»; 
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через безеквівалентність цього титулу перекладачка майстерно відтворює 

прагматику міжособистісних стосунків шляхом опозиції «ти» і «ви»: 

"Are you ashamed of it?" Dobbin resumed. 

"What right have you to ask me that question, sir? I should like to know," 

George said. (Thackeray. Vanity Fair, р. 119)  

– Отже ти соромишся своєї нареченої? – Мовив Доббін. 

– Може ви мені скажете, шановний, яке ви маєте право питати мене 

про це? (Теккерей. Ярмарок суєти. Перекл. О. Сенюк, с. 114) 

Проблемою перекладу є також відтворення непрямих мовленнєвих 

актів. Як зазначають В.І. Карабан та Дж. Мейс, «хоча саме явище 

прагматичного транспонування пропозицій має, очевидно, універсальний 

характер, існують можливості і закономірності транспонованості, які можна 

вважати певною мірою мовноспецифічними…» [129, с. 361]. 

Заміну непрямого або імпліцитного мовленнєвого акту на 

прямий/експліцитний вважаємо реалізацією стратегії функціональної 

відповідності шляхом одомашнення, через властивість перших переважно 

англомовному стилю спілкування та їх невластивість українському:  

“You’re right in my light, Holden, for Chrissake,” Stradlater said. (Salinger. 

The Catcher in the Rye)  

 – Голдене, дідько б тебе взяв, не заступай світла! – перебив мене 

Стредлейтер. (Селінджер. Над прірвою у житі. Перекл. О. Логвиненко) 

Стратегія очуження виявляється у збереженні національної специфіки 

комунікації. Прийомами очуження може бути збереження характерного для 

мови оригіналу (але не для мови перекладу) способу вираження інтенцій 

мовця (прямий/непрямий мовленнєвий акт), дотримання стратегій 

ввічливості, норм політкоректності тощо.  

У наступному прикладі вибір стратегії очуження дозволяє 

перекладачеві не лише відтворити інтенцію мовця та непрямий характер її 

вираження, а й передати іронічне ставлення автора до героя. Засобом 

створення іронії є поєднання непрямого вираження емоцій та спонукання до 
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дії (вживання непрямих мовленнєвих актів зазвичай зумовлене нормами 

ввічливості) з експліцитним вживанням лексичних засобів вираження 

негативних емоцій – грубої лайливої лексики, зоонімічної метафори, тобто, 

за термінологією Л.Р. Безуглої, пропозиційна експліцитність за ілокутивної 

імпліцитності [53]: 

"Woman!" said Mr. McCaskey, dashing his coat and hat upon a chair, […] 

Will ye bring the pig's face of ye out of the windy and see to the food?" (O. Henry 

Between Rounds) 

 – Жінко! – сказав Мак-Каскі, кидаючи пальто и капелюх на 

стілець.[…] Чи не досить тобі виставляти своє свиняче рило у вікно, може, 

ти краще даси мені їсти? (О.Генрі. В антракті. Перекл. Ю. Іванов) 

Отже, стратегія функціональної відповідності спрямована на 

відтворення мотивів та інтенцій мовців; її реалізацію засобами, характерними 

для мови перекладу, розуміємо як супутню стратегію одомашнення. Тактики 

у цьому разі спрямовані передусім на відтворення прагматичних ознак 

висловлення. Відповідними прийомами можуть бути: вживання прямих та 

експліцитних мовленнєвих актів замість непрямих та імпліцитних, унаслідок 

розбіжностей у стилях спілкування і стратегіях ввічливості, а також передача 

прагматики міжперсональних стосунків засобами, властивим мові перекладу.  

Стратегія одомашнення дозволяє перекладачам полегшити для цільової 

аудиторії розуміння мотивів і цілей спілкування, проте не зберігає 

культурно-специфічних відмінностей. До очуження перекладачі вдаються 

тоді, коли прагнуть відтворити саме стиль спілкування в іншомовній 

спільноті, відтворюючи прагматичні засоби оригіналу буквально. Проте, 

такий переклад ускладнює сприйняття і може призвести до неправильного 

розуміння мотивів поведінки персонажів і їхніх стосунків, через брак у 

читача перекладу фонових знань про стиль спілкування в англомовній 

спільноті. 

Характер взаємодії локальних стратегій перекладу представлено в 

Таблиці 5.1.  
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Таблиця 5.1. 

Синкретизм стратегій відтворення характеристик мовної особистості 
Основна 

стратегія 

Супутня 

стратегія 
Тактики Прийоми 

Форми  

 

 

 

Очуження 

 

 

 

Одомашнення 

 

Відтворення художньої 

форми, когнітивного 

картування мови 

оригіналу / мови 

перекладу, 

експресивності, 

емотивності, оцінності, 

формальних 

характеристик 

Буквальний переклад, 

реметафоризація 

безперекладне 

запозичення, 

транскрипція/ 

транслітерація, 

калькування, переклад 

екзотизмом, буквальний 

переклад, традиційний 

звукопис, використання 

просторіччя  

Змісту 

 

Одомашнення 

 

Відтворення 

переносного смислу 

(референтної ситуації), 

емотивності, оцінності 

Деметафоризація, 

описовий переклад, 

демінутивна суфіксація, 

зміна морфологічної 

категорії, компенсація 

Функціональної 

відповідності  

Одомашнення  

Евфемізація  

Дисфемізація  

Очуження 

Відтворення 

прагматичного ефекту в 

культурі мови 

перекладу 

Відтворення стилю 

спілкування іншого 

народу 

Заміна на 

функціональний аналог, 

зміна типу 

мовленнєвого акту, 

описовий переклад, 

додавання, вилучення 

Очуження Форми Відтворення графічної 

форми 

Відтворення звукової 

форми 

 

Буквальний переклад, 

безперекладне 

запозичення назв реалій, 

транскрипція/ 

транслітерація назв 

реалій 

Одомашнення  

 

Змісту 

 

Відтворення 

денотативного та/або 

конотативного аспекти 

значення  

Калькування та 

описовий переклад назв 

реалій 

Очуження Одомашнення  

 

Відтворення 

національної специфіки 

із семантизацією 

основного смислу 

Безперекладне 

перенесення мовної 

одиниці з коментарем 

Форми Змісту  Відтворення звукового / 

графічного образу, 

художньої форми із 

семантизацією 

основного смислу 

Безперекладне 

запозичення/ 

транскрипція/ 

транслітерація з 

експлікацією / 

виноскою 
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Висновки до Розділу 5. 

 

Взаємодію локальних стратегій, їхню спрямованість на досягнення 

єдиної мети або протилежних цілей, ієрархічну підпорядкованість одна одній 

ми розглядаємо як функціональний синкретизм. Синкретизм як одночасна 

реалізація двох і більше стратегій пояснюється роллю стратегії як 

когнітивного регулятиву перекладацької діяльності, оскільки, складна за 

своєю суттю, ця діяльність спрямована на множинні та багатоаспектні 

об’єкти, і одна дія може виступати засобом здійснення іншої.  

У відтворенні характеристик мовної особистості персонажів 

художнього твору спостерігаємо взаємодію стратегій змісту і форми, 

поєднання яких дозволяє збалансовано відтворити змістові характеристики 

мовлення персонажів і створити живі динамічні образи. Реалізація стратегії 

форми можлива як шляхом очуження через безперекладне запозичення, 

транскрипцію/транслітерацію, буквальний переклад, реметафоризацію в 

опорі на метафоричні картування мови оригіналу, калькування, переклад 

екзотизмом, так і шляхом одомашнення – відтворення особливостей 

мовлення в опорі на традиції цільової мови.  

Стратегія очуження обирається задля відтворення іншомовних 

вкраплень у мовленні персонажів, які передаються завдяки безперекладному 

перенесенню в текст перекладу, іноді з підрядковим коментарем (поєднання 

стратегій форми й змісту). Стратегія змісту може спиратися переважно на 

одомашнення через описовий переклад, деметафорізацію, а також засоби 

морфологічного рівня – демінутивну суфіксацію, зміну морфологічної 

категорії. Для передачі інтелектуальних характеристик персонажного 

мовлення перекладачі звертаються до ресурсів рідної мови, відтворюючи 

неправильну вимову або написання, акценти, маркери інтонації відповідно до 

традицій цільової мови, тобто одомашнюючи текст.  

Стратегія функціональної відповідності, спрямована на відтворення 

прагматичного ефекту в культурі мови перекладу може залучати як стратегії 
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одомашнення, евфемізації, дисфемізації, так і очуження. Застосування 

стратегій евфемізації та дисфемізації стає необхідним через розбіжність 

конвенцій вихідної і цільової культур у поведінкових проявах аналогічних 

емоцій та інтенцій, і зазвичай стає необхідним у разі вибору перекладачем 

стратегії одомашнення. Перекладачі вдаються до евфемізації, коли 

конвенціями української лінгвокультури не допускається або вважається 

асоціальною певна поведінка, припустима в англійській або американській 

культурі. Засобами цієї стратегії стає вилучення, заміна на функціональний 

аналог, описовий переклад. Дисфемізація є засобом передачі повноти та 

інтенсивності емоційних переживань. Ця стратегія може реалізуватися 

шляхом заміни нейтральної мовної одиниці емотивно-експресивною. 

Відтворення емоцій у перекладі здійснюється переважно завдяки 

стратегії одомашнення, яка може бути реалізована прийомами заміни 

емотивної мовної одиниці на функціональний відповідник, експлікації 

імпліцитного емотивного смислу, додавання емотивно-оцінних суфіксів 

тощо. Супутньою стратегією в такому разі стає стратегія змісту. 

Одомашнювальний переклад виграє у зрозумілості смислу та 

експресивності й дозволяє здійснити такий же вплив на читача, проте може 

змінювати мовну характеристику персонажа, приписуючи персонажам-

іноземцям характеристики мовної поведінки українців – більшу емоційність, 

прямоту. Прийомами одомашнення може бути також вживання прямих та 

експліцитних мовленнєвих актів замість непрямих та імпліцитних, унаслідок 

розбіжностей у стилях спілкування і стратегіях ввічливості, а також 

передавання прагматики міжперсональних стосунків засобами, властивими 

мові перекладу, що дозволяє полегшити для цільової аудиторії розуміння 

мотивів і цілей спілкування, проте не зберігає культурно-специфічних 

відмінностей.  

До очуження перекладачі вдаються задля відображення стилю 

спілкування в іншомовній спільноті, відтворюючи прагматичні засоби 

оригіналу буквально (супутня стратегія форми). Проте такий переклад 
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ускладнює сприйняття і може призвести до неправильного розуміння мотивів 

поведінки персонажів і їхніх стосунків, за відсутності в читача перекладу 

фонових знань про стиль спілкування в англомовній спільноті. Відтворення 

іншомовних реалій найчастіше відбувається завдяки очуженню за супутньої 

стратегії форми (безперекладному перенесенню іншомовної номінації в текст 

перекладу або транскрипції/транслітерації), яке іноді може балансуватися 

смисловим перекладом у підрядковій виносці. Очуження сприяє відтворенню 

національного колориту, створенню ефекту неповного розуміння, що є 

частиною авторського задуму. 

Основні положення цього розділу викладено в таких публікаціях 

автора: [15; 16; 27; 31; 33]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження спрямоване на виявлення механізмів та 

регулятивів перекладацької діяльності як дискурсивної взаємодії, 

врегульованої на когнітивному рівні, на новій теоретико-методологічній 

основі. З позицій інтеракційної теорії переклад постає як спільне творення 

смислів, а головна увага перекладознавчого аналізу зосереджується на 

трансформації концептуальних структур під час перекладу. Цей підхід 

дозоляє розглядати перекладача як повноправного учасника й організатора 

двомовної міжкультурної взаємодії.  

Перекладацький дискурс моделюється як когнітивно-комунікативна 

діяльність, яка є єдністю процесу і результату. В когнітивному аспекті 

перекладацький дискурс структурований на когнітивно-регулятивному і 

когнітивно-репрезентативному рівнях. Стратегія перекладу належить до 

когнітивно-регулятивного рівня і керує когнітивними процесами нижчого 

рівня. Під дією стратегії зазнають перетворення в перекладі одиниці 

когнітивно-репрезентативного рівня. На когнітивно-репрезентативному рівні 

діяльність перекладача полягає в оперуванні когнітивними структурами 

різного ступеню складності. Відносно статичні та динамічні когнітивні 

структури зазнають змін внаслідок нетотожності цільової і вихідної картин 

світу; напрямок цих змін визначає обрана автором стратегія перекладу. 

Комунікативна структура перекладацького дискурсу представлена двома 

рівнями: організаційно-регулятивної діяльності перекладача та 

опосередкованої комунікації між автором і адресатом міжмовної 

міжкультурної взаємодії. 

Стратегія перекладу діє на організаційно-регулятивному рівні дискурсу 

і має когнітивно-діяльнісну природу. Когнітивний план стратегії перекладу 

об'єднує відносно статичну складову – цілісний концептуальний образ 

вихідного тексту, і динамічну складову – план/програму пересотворення 

цього образу та його втілення засобами цільової мови. Стратегію перекладу 
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визначаємо як когнітивний регулятив перекладацького дискурсу, ментальну 

програму діяльності перекладача із пересотворення концепту оригіналу, яку 

перекладач формує внаслідок вибору одного з можливих варіантів уявного 

(умоглядного) образу цільового тексту. Стратегія організує й регулює 

інтеракційну когнітивно-комунікативну діяльність перекладача і визначає 

вибір тактик і прийомів перекладу. Розрізняємо глобальні стратегії, 

спрямовані на перетворення цілісного текстового концепту, і локальні 

стратегії, спрямовані на окремі концепти, фрейми тощо.  

Методологічною основою дослідження стратегії перекладу як 

регулятиву перекладацької діяльності є системний когнітивно-дискурсивний 

підхід, що сформувався на основі методологічних принципів 

антропоцентризму, функціоналізму, експансіонізму та експланаторності, і 

передбачає соціально-психологічну, діяльнісну й антропоцентричну 

інтерпретацію дискурсивних явищ. Підхід до перекладу як дискурсу означає 

його дослідження у когнітивному та комунікативному аспектах, оскільки 

дискурс становить єдність когнітивного плану і його комунікативної 

реалізації. 

Цілісність системи перекладацької діяльності забезпечується наявністю 

єдиної глобальної стратегії, яка співвідноситься зі змістом тексту в цілому 

(інтергативно-текстовим мегаконцептом), а її структурність – застосуванням 

локальних стратегій, спрямованих на відтворення конкретних фрагментів 

тексту. Стратегії і тактики перекладу розрізняються за характером об'єктів, 

на які вони спрямовані: глобальна стратегія визначає напрям трансформації 

цілісного текстового концепту, локальна стратегія співвідноситься з 

відтворенням концептуального смислу або функції фрагменту тексту; 

тактика визначає, які саме смислові або формальні характеристики мовних 

одиниць оригіналу (денотативного, сигніфікативного, конотативного смислу, 

прагматичних чи формальних характеристик) підлягають відтворенню в 

перекладі. Ієрархічність системи перекладацької діяльності виявляється у 

вертикальній підпорядкованості її регулятивів: глобальна стратегія, 
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визначена на підставі принципів перекладу, у свою чергу визначає вибір 

локальної стратегії, яка обумовлює вибір тактики, а тактика – прийому або 

методу перекладу. 

Реалізація стратегії перекладу підпорядкована системним 

закономірностям і визначається комплексом чинників, з яких провідним є 

ентропія як міра невизначеності інформації, яка свідчить про наявність 

проблеми перекладу і впливає на прийняття перекладацьких рішень, зокрема, 

на визначення стратегії перекладу; ентропія вихідного тексту і цільової мови 

разом утворюють перекладну ентропію певного тексту відносно певної мови 

перекладу. Фрагменти тексту з високою ентропією мають потенціал різної 

інтерпретації і різного відтворення в перекладі, вимагають визначення 

проблем перекладу й прийняття перекладацьких рішень. Локальні стратегії 

перекладу реалізуються на ділянках тексту з високою ентропією.  

Художній текст має найвищий рівень ентропії внаслідок віртуальності 

його концептуальної основи – інтегративно-текстового мегаконцепту – і, 

відповідно, повнішого і гнучкішого використання мовних ресурсів для 

створення когнітивної багатоплановості й художньої образності, та надає 

більший простір реалізації творчих рішень перекладача внаслідок вищої 

ентропії вихідного тексту і можливості використання ресурсів цільової мови 

«поза межами» узуального вживання. Художній текст допускає реалізацію 

більшої кількості перекладацьких виборів, внаслідок чого результат 

перекладу більше залежить від стратегії, обраної перекладачем. 

Парадигма вибору локальної стратегії перекладу співвідносна з 

характером перекладацької проблеми; категорії проблем перекладу, які 

вимагають стратегічних рішень перекладача, визначають номенклатуру 

стратегій, які може обрати перекладач для їх розв’язання. Для розв’язання 

проблеми розбіжностей мовних і когнітивних картин світу різних 

лінгвокультур перекладач може обирати стратегії очуження / одомашнення / 

нівелювання культурної специфіки; проблеми розбіжності мовних і 

когнітивних картин світу різних часових періодів – стратегії архаїзації / 
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модернізації / нейтралізації часової дистанції. Вибір між стратегіями 

змістової / функціональної відповідності та відтворення форми необхідний 

для розв’язання проблеми смислової двоплановості, передання авторського 

коду, передачі різних рівнів концепту тексту в перекладі тощо. 

Когнітивною основою стратегій розв’язання проблеми міжкультурних 

розбіжностей – очуження, одомашнення та нівелювання культурної 

специфіки – є культурно-специфічне й універсальне в мовних картинах світу, 

які контактують у перекладі. Стратегія очуження залучає концепти, фрейми, 

сценарії та  когнітивні картування мови оригіналу, в той час як одомашнення 

– мови перекладу. Стратегія нівелювання культурної специфіки реалізується 

в опорі на загальнолюдські концептуальні структури, спільні для мовних 

картин світу мови оригіналу й мови перекладу. 

Локальна стратегія очуження реалізується через тактики передачі 

нехарактерних для цільової мови особливостей мовної форми (від написання 

латиницею в українському тексті до морфологічної незмінюваності) і 

конотацій «екзотичності» (асоціації з іншокультурним середовищем). 

Відповідними прийомами є безперекладне запозичення іншомовної 

номінації, транскрипція, транслітерація, натуралізоване запозичення, 

вживання екзотизму або традиційного словникового відповідника назви 

реалії, буквальний переклад. Очуження сприяє відтворенню національно-

культурної специфіки, збереженню характеристик хронотопу і особливостей 

художнього коду автора, художнього ефекту «занурення» в іншомовне та 

іншокультурне середовище, відтворення особливостей авторської художньої 

картини світу.  

Локальна стратегія одомашнення реалізується через тактики передачі 

денотативного/сигніфікативного контекстуального смислу, емоційно-

експресивних конотацій, прагматичних характеристик мовлення (дистанції 

між комунікантами тощо). Відповідними прийомами виступають смисловий 

та описовий переклад, додавання коментаря для експлікації смислу, заміна 

реалії аналогом, зміна джерела алюзії, зміна граматичної категорії тощо. 
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Одомашнення дозволяє відтворити основні ознаки референтної ситуації, 

необхідні для створення когерентного тесту та сприйняття авторського 

ставлення, емоцій, іронії чи гумору, проте призводить до втрат 

лінгвокультурних особливостей, змін стилю та неповного відтворення 

особливостей авторського ідіостилю, водночас змінюючи національно-

культурний колорит.  

Локальна стратегія нівелювання культурної специфіки реалізується 

через тактики відтворення основного денотативного/сигніфікативного 

прямого або переносного смислу та прагматичного впливу. Прийомами 

стратегії нівелювання культурної специфіки виступають генералізація й 

описовий переклад. Стратегія нівелювання дозволяє відтворити загальний 

смисл і зберегти когерентність тексту, проте призводить до втрат культурної 

специфіки.  

Когнітивною основою стратегій передання засобів мовної образності в 

перекладі є когнітивні картування, які являють собою різного роду зв’язки 

між концептами царини джерела (референтного концепту) і царини цілі 

(корелята), засновані на уподібненні концептів (метафора), їх входження до 

єдиного фрейму (метонімія), оцінного протиставлення (іронія), асоціації назв 

одиничних об’єктів з класом і навпаки (антономазія). Відтворення цих 

когнітивних картувань в опорі на їх різні аспекти визначає вибір стратегій 

змісту, форми і функції.  

Стратегія змісту скеровує переклад в опорі на концепт-референт; такий 

переклад правильно відтворює референтну ситуацію, проте збіднює смисл і 

експресивний потенціал тексту, позбавляючи його смислової двоплановості. 

Тактики стратегії змісту спрямовують переклад на передачу референтного 

смислу (вербалізацію концепта-референта), а також, за можливості, 

експресивності, емотивності й оцінності. Прийомами, що реалізують 

стратегію змісту, виступають деметафоризація, описовий переклад, 

демінутивна суфіксація, зміна морфологічної категорії, компенсація. 
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Стратегія змісту забезпечує передачу основної фактичної та концептуальної 

інформації за рахунок втрати особливостей художньої форми. 

Вибір локальної стратегії форми передбачає переклад із відтворенням 

характеру когнітивного картування, проте концепт-корелят може бути тим 

самим, що й в оригіналі (переклад через той же образ), а може відрізнятися 

(реметафоризація). Стратегія форми реалізується тактиками відтворення 

референтного смислу й смислової двоплановості (художньої форми), а також 

експресивності, емотивності й оцінності; прийомами тут є відтворення 

мовної форми (транскрипція, транслітерація), буквальний переклад, 

реметафоризація. Вибір цієї стратегії спрямований на передачу художніх 

особливостей твору, мовних характеристик персонажів, особливостей стилю 

автора, на здійснення естетичного впливу на читача.  

Локальна стратегія функціональної відповідності спрямована на 

досягнення прагматичного ефекту (експресивності), який супроводжує 

інтеграцію концептів у концептопросторі образного засобу, а також на 

передачу комунікативних намірів та ефектів для представників іншої 

лінгвокультури. Тактики цієї стратегії передбачають відтворення 

прагматичного ефекту в культурі мови перекладу або стилю спілкування 

іншої лінгвокультурної спільноти. Їм відповідають прийоми заміни на 

функціональний аналог, зміни типу мовленнєвого акту, описовий переклад, 

додавання, вилучення. Стратегія функціональної відповідності забезпечує 

подібність прагматичного впливу перекладеного тексту на цільову 

аудиторію. 

Когнітивною основою стратегій передання часової дистанції між 

перекладом та оригіналом є концептуалізація часу в кількісному та якісному 

вимірах в аспектах реального та художнього часу: результатом вибору 

стратегії є створення перекладачем художнього образу віддаленої чи ближчої 

до читача історичної епохи, який «вбудовується» в загальну концептуальну 

структуру тексту перекладу – його інтегративний мегаконцепт – як складова 

художнього хронотопу. Щоб розв’язати проблему передачі часової дистанції, 
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перекладач обирає такі стратегії перекладу: архаїзацію, модернізацію або 

нейтралізацію часової дистанції. Стратегія архаїзації полягає у створенні 

образу минулої епохи; модернізація – образу сучасності як частини 

хронотопу інтегративно-текстового мегаконцепту перекладу. Стратегія 

нейтралізації часової дистанції означає усунення часової маркованості 

художнього образу твору, створення перекладу «поза часом».  

Локальна стратегія архаїзації реалізується через тактики відтворення 

денотативних значень історизмів, архаїчних конотацій, буквального змісту 

одиниць когнітивно-репрезентативного та прагматичного рівнів дискурсу. На 

когнітивному рівні архаїзовані переклади ґрунтуються здебільшого на 

картині світу сучасної аудиторії, із залученням окремих історичних реалій, 

когнітивних сценаріїв, уявлень та вірувань, які створюють художній образ 

минулого На прагматичному рівні стратегія архаїзації виявляється у  

буквальному відтворенні застарілих мовленнєвих формул (наприклад, клятви 

або божби), гіперекспліцитних мовленнєвих актів, звертань тощо, або заміни 

їх на функціональні аналоги. Архаїзація в перекладі може бути спрямована 

на одну із двох цілей: правдиве відтворення хронотопу оригінального твору 

та створення віртуальної часової дистанції у спілкуванні з автором, який не є 

сучасником читача. 

Стратегія модернізації полягає в усуненні часової дистанції в 

комунікативному просторі «автор – читач». Локальну стратегію модернізації 

реалізують тактики відтворення денотативного значення слів сучасними 

соціально-маркованими одиницями, іноді з розмовними або вульгарними 

стильовими характеристиками, експлікація та пояснення когнітивних 

сценаріїв, заміна архаїчних когнітивних сценаріїв та прагматичних формул 

на сучасні і прийоми заміни історичних реалій, заміни на сучасний 

функціональний аналог. Модернізація в перекладі здійснюється з метою 

полегшення сприйняття твору, доступності його смислу для цільової 

аудиторії та здійснення прагматичного впливу на читача. 
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Нейтралізація часової дистанції полягає у створенні перекладу «поза 

часом», без ознак хронологічного чи художнього часу. Ця стратегія зазвичай 

реалізується через тактики передачі смислових характеристик без маркерів 

часу, тут прийомами перекладу виступають генералізація, описовий переклад 

та заміна на функціональний аналог. Вибір стратегії нейтралізації часової 

дистанції забезпечує створення перекладу без часового маркування, 

розрахованого на тривале життя у цільовій літературі, з акцентом на вічному 

характері проблем, висвітлених у творі. 

Локальні стратегії перекладу перебувають у взаємодії і в ієрархічних 

відносинах: одна стратегія може забезпечувати реалізацію іншої. Взаємодію 

локальних стратегій, їхню спрямованість на досягнення єдиної мети або 

протилежних цілей, ієрархічну підпорядкованість одна одній розглядаються  

як явище синкретизму. Синкретизм як одночасна реалізація двох і більше 

стратегій пояснюється роллю стратегії як когнітивного регулятиву 

перекладацької діяльності, оскільки, складна за своєю суттю, ця діяльність 

спрямована на множинні об’єкти та аспекти, і одна дія може виступати 

засобом здійснення іншої.  

Взаємодія стратегій змісту і форми дозволяє збалансовано відтворити 

змістовні характеристики і створити живі динамічні образи персонажів. 

Реалізація стратегії форми можлива як через очуження (безперекладне 

запозичення, транскрипцію/транслітерацію, буквальний переклад, 

реметафоризацію в опорі на метафоричні картування мови оригіналу, 

калькування, переклад екзотизмом), так і через одомашнення (відтворення 

особливостей мовлення в опорі на традиції цільової мови, описовий 

переклад, деметафоризацію, демінутивну суфіксацію, зміну морфологічної 

категорії).  

Стратегія функціональної відповідності може залучати як стратегії 

одомашнення, евфемізації, дисфемізації, так і очуження. Застосування 

стратегій евфемізації (вилучення, заміна на функціональний аналог, 

описовий переклад) та дисфемізації (вживання експресивних відповідників, 
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грубої та розмовної лексики) стає необхідним через розбіжність конвенцій 

вихідної і цільової культур у поведінкових проявах аналогічних емоцій та 

інтенцій.  

Реалізація стратегії архаїзації можлива як за рахунок стратегії 

одомашнення (залучення історичних реалій, когнітивних і прагматичних 

аналогів із картини світу мови перекладу), так і очуження (запозичення 

історичних реалій мови оригіналу), а модернізації пов’язана переважно з 

одомашненням (використання соціально- та емоційно-маркованих сучасних 

аналогів, характерних для цільової мови/картини світу/стилю спілкування). 

Дослідження стратегій перекладу розкриває внутрішній механізм 

перетворення смислової основи тексту в перекладі, пояснює напрями та 

причини таких змін. Виявлена роль стратегії як когнітивного регулятиву у 

формуванні концепту цільового тексту та продемонстровані результати 

застосування різних стратегій, в тому числі, й у множинних перекладах. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування текстового 

концепту вихідного тексту 

Концептуальна проекція 

цільового тексту 

Визначення 

функціональних 

домінант 

Планування цільової 

аудиторії 

Вплив суб’єктивних 
чинників: 

- побажання замовника 
- політика редакції 
- вплив «мовної моди» 

Вибір глобальної стратегії 

перекладу 
Визначення 

перекладної ентропії 

тексту 

Вибір локальних стратегій 

перекладу 

Вибір тактик перекладу 

Визначення прийомів 

та способів перекладу 

Самоаналіз і само- 

редагування 

перекладу 

Зовнішнє редагування, 
визначення кінцевої 

редакції 
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ПРИНЦИПИ Й ТРАДИЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ 
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Додаток Б  

ПРИКЛАДИ ФРЕЙМОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ В 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 

Додаток Б.1 

Фреймова модель новели О.Генрі «Between Rounds» та її українського 

перекладу«В антракті», виконаного Ю. Івановим 

Фрейм: Сімейні 

стосунки (реалізовано 

через метафору – 

компаративний фрейм) 

Between Rounds 

Референт – сімейна 

сварка; корелят – 

боксерський поєдинок 

В антракті 

Референт – сімейна 

сварка; корелят – 

театральна вистава 

Субфрейм 1: учасники 

«реальних» подій та 

обставини 

 

Слоти (художні деталі) 

Зовнішність: 

 

 

 

 

 

Психічний стан: 

 

 

 

Мовленнєві 

характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подружжя: Mr. 

McCaskey, Mrs. 

McCaskey, пожильці 

пансіону 

 

… he apologised for 

disturbing the boarders 

on the steps as he 

selected spots of stone 

between them on which to 

set his size 9, width Ds. 

 

Supper was cooling on 

the table. Its heat went 

into Mrs. McCaskey. 

 

"Woman!" said Mr. 

McCaskey, … "the noise 

of ye is an insult to me 

appetite. When ye run 

down politeness ye take 

the mortar from between 

the bricks of the 

foundations of society. 

'Tis no more than 

exercisin' the acrimony of 

a gentleman when ye ask 

the dissent of ladies 

blockin' the way for 

steppin' between them. 

Will ye bring the pig's 

face of ye out of the 

windy and see to the 

Подружжя: Мак-Каскі, 

Місіс Мак-Каскі, 

пожильці пансіону 

 

Він вибачився перед 

пожильцями за те, що 

потурбував їх, 

вибираючи, куди б 

поставити ногу в 

черевику найбільшого 

розміру. 

 

Вечеря остигала на 

столі. Жар з неї 

переходив у місіс Мак-

Каскі. 

 

Жінко! – сказав Мак-

Каскі…– Цей галас псує 

мені апетит. Нехтуючи 

ввічливістю, ти руйнуєш 

цемент, що скріплює 

цеглини у фундаменті 

суспільства. Коли дами 

перегороджують 

дорогу, то джентльмен 

повинен попросити 

дозволу пройти між 

ними, це просто вияв 

його дотепності. Чи не 

досить тобі 

виставляти своє свиняче 

рило у вікно, може, ти 
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Побутові деталі: 

 

 

 

 

food?" 

 

Instead of the usual 

stove-lid or potato-

masher for him to dodge, 

came only words. 

 

краще даси мені їсти? 

 

Замість конфорки від 

плити або машинки для 

картопляного пюре, від 

ударів яких йому 

звичайно доводилось 

уникати, в нього 

полетіли тільки слова. 

Субфрейм 2: «перерва»: 

гіпотетична ситуація  

 

Слоти (художні деталі) 

Гіпотетична ситуація 

втрати дитини 

 

Зміни психічного стану: 

 

 

 

 

 

Мовленнєві 

характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безпідставність 

суперечки: 

 

 

 

 

"Listen at the cryin' of 

poor Mrs. Murphy," she 

said. "'Tis an awful thing 

for a bit of a bye to be 

lost in this great big city. 

If 'twas our little Phelan, 

Jawn, I'd be breakin' me 

heart." 

 

 

 

"Jawn," said Mrs. 

McCaskey, softly, "I'm 

sorry I was hasty wid ye."  

"'Twas hasty puddin', as 

ye say," said her 

husband, "and hurry-up 

turnips and get-a-move-

on-ye coffee. 'Twas what 

ye could call a quick 

lunch, all right, and tell 

no lie." 

 

"Ye talk foolishness," 

said Mr. McCaskey. "'Tis 

Pat he would be named, 

after me old father in 

Cantrim."  

"Ye lie!" said Mrs. 

McCaskey, without 

anger. "Me brother was 

worth tin dozen bog-

trotting McCaskeys. After 

 

 

 

– Ти чуєш, як 

побивається бідна місіс 

Мерфі, – сказала вона.- 

Просто жах, коли 

дитина загубиться в 

такому великому місті. 

Якби це трапилося з 

нашим маленьким 

Філаном, моє серце не 

витримало б. 

 

– Джоне, – сказала 

ніжно місіс Мак-Каскі,- 

вибач, я погарячкувала. 

– Це правда, – відповів 

чоловік, – пудинг був 

гарячий. А за ним одразу 

ще гарячіша ріпа й кава! 

Таки й справді гаряча 

вечеря. 

 

 

 

– Дурниці ти верзеш, – 

відповів містер Мак-

Каскі. – Ми назвали б 

його Пат, на честь мого 

старого у Кентрімі. 

– Брешеш! – без гніву 

озвалася місіс Мак-

Каскі.- Мій брат був 

вартий десяти дюжин 

твоїх болотяників Мак-
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him would the bye be 

named." 

 

 

"That's yer Phelan," he 

shouted, sardonically. 

"Divil a bit would a Pat 

have done that trick. If 

the bye we never had is 

strayed and stole, by the 

powers, call him Phelan, 

and see him hide out 

under the bed like a 

mangy pup." 

Каскі. На його честь ми 

й назвали б хлопчика. 

– Оце тобі твій Філан, – 

насмішкувато вигукнув 

він. – Хай йому чорт! 

Пат ніколи не втнув би 

такої штуки. Коли б 

хлопця, якого у нас нема, 

вкрали або ж він десь 

зник, дідько з ним, хай 

би його звали Філан і хай 

би він ховався під 

ліжком, як погане щеня. 
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Додаток Б.2 

Фреймова модель договору про конфіденційність 

(Sample Agreements For Protecting the Intellectual Property Of Scientific 

Organizations Translated into Ukrainian and Russian Ukrainian Version) 

Фрейм: договір про 

конфіденційність 

Субфрейм [тип 

відносин]: взаємні 

зобов’язання щодо 

нерозголошення 

інформації 

CONFIDENTIALITY AGREEMENT 

(DARTMOUTH COLLEGE AND COMPANY) / 

ДОГОВІР ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

(ДАРТМУТСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТА КОМПАНІЯ) 

Субфрейм [дата 

укладання]: 

Слоти: [день, місяць, 

рік] 

Субфрейм 

[характеристики 

сторін]: 

 

Слоти: 

[організаційно-

правова форма, 

назва, юридична 

адреса Сторони 1 і 

Сторони 2] 

 

 

Субфрейм [наміри 

та правові підстави 

взаємодії сторін]: 

 

Слоти: [наміри 

сторін стосовно 

предмету договору; 

права (однієї із) 

сторін щодо 

предмету договору; 

підтвердження 

вступу в договірні 

відносини] 

 

 

 

 

 

This Agreement is made 

as of the ___ day of ____ , 

2007 by and between  

 

Trustees of Dartmouth 

College  

11 Rope Ferry Road, 

#6210  

Hanover, NH 03755-1404  

(hereinafter referred to as 

"DARTMOUTH"),  

and  

XYZ  

Address  

(hereinafter referred to as 

"XYZ")  

W I T N E S S E T H :  

WHEREAS, XYZ desires 

to hold discussions with 

DARTMOUTH relating to 

certain information and 

data relative to 

[Technology description] 

(hereinafter "Field"), as 

developed by [faculty 

name]; and  

WHEREAS, XYZ desires 

to receive from 

DARTMOUTH for 

evaluation purposes as 

provided herein, 

confidential scientific, 

technical and/or business 

information relating to the 

Цей Договір було 

укладено ___ дня _____ 

2007 року між  

 

Опікунами Дартмутського 

Коледжу  

 

11 Rope Ferry Road, #6210  

Ганновер, штат Нью-

Гемпшир 03755-1404  

(надалі – "ДАРТМУТ"),  

та  

XYZ  

Адреса  

(надалі – "XYZ")  

 

П Р Е А М Б У Л А:  

ОСКІЛЬКИ, XYZ має 

бажання провести 

обговорення із ДАРТМУТ 

стосовно певної 

інформації та даних, 

пов’язаних із [описання 

Технології] (надалі – 

"Сфера"), розробленою 

[назва факультету]; та  

ОСКІЛЬКИ, XYZ має 

бажання отримати від 

ДАРТМУТ, в цілях 

оцінки, як передбачається 

цим Договором, 

конфіденційну наукову, 

технічну та/або ділову 

інформацію, пов’язану зі 
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Субфрейм 

(основний) [умови 

взаємодії сторін]: 

 

Слоти: [права й 

обов’язки Сторони 1; 

права й обов’язки 

Сторони 2] 

 

 

Field; and  

WHEREAS, XYZ and 

DARTMOUTH wish to 

confirm the terms under 

which XYZ and 

DARTMOUTH have 

agreed to exchange 

information in the Field 

(hereinafter 

"Information");  

NOW THEREFORE, in 

consideration of the 

mutual covenants 

contained herein and 

intending to be legally 

bound thereby, XYZ and 

DARTMOUTH agree as 

follows:  

 

l. Any Information 

disclosed by either party 

in accordance with this 

Agreement and requiring 

confidential treatment 

shall be identified in 

writing as confidential or, 

if disclosed orally or 

visually, shall be 

summarized and 

confirmed in writing as 

confidential within 30 

days of such disclosure, 

and shall be maintained in 

secrecy by the receiving 

party, and shall only be 

used to determine whether 

to enter into a mutual 

agreement regarding the 

Information. […] 

Сферою; та  

ОСКІЛЬКИ, XYZ та 

ДАРТМУТ мають 

бажання підтвердити 

умови, на яких XYZ та 

ДАРТМУТ погодилися 

обмінюватися 

інформацією у Сфері 

(надалі – "Інформація");  

ТАКИМ ЧИНОМ, з 

огляду на взаємні 

домовленості, викладені в 

цьому Договорі, беручи на 

себе правові зобов’язання, 

XYZ та ДАРТМУТ 

домовились про наступне:  

l. Будь-яка Інформація, 

розголошена будь-якою зі 

сторін у відповідності до 

цього Договору та яка 

повинна вважатися 

конфіденційною, повинна 

визначатися у письмовій 

формі як конфіденційна 

або, якщо розголошується 

в усній або візуальній 

формі, повинна бути 

підсумована та 

підтверджена в письмовій 

формі як конфіденційна 

протягом 30 днів після 

такого розголошення, а 

також повинна зберігатися 

в таємниці стороною-

одержувачем, і повинна 

використовуватися тільки 

для визначення того, чи 

вступати у спільний 

договір стосовно 

Інформації. […] 

 



 484 

Додаток Б.3 

Фреймова модель міжнародно-правового документу  

(на прикладі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)  

Фрейм: угода про 

асоціацію 

Субфрейм [тип 

відносин]: наміри 

сторін щодо 

співпраці 

ASSOCIATION 

AGREEMENT 

BETWEEN THE EUROPEAN 

UNION AND ITS MEMBER 

STATES, OF THE ONE 

PART, AND UKRAINE, OF 

THE OTHER PART 

УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ  

між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони 

Субфрейм 

[найменування 

сторін]: 

 

Слоти: [Офіційна 

назва держав 

(об'єднань 

держав), 

Сторони 1 і 

Сторони 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субфрейм 

[наміри та 

правові підстави 

взаємодії сторін]: 

 

Слоти: [наміри 

сторін стосовно 

предмету 

договору;  

принципи 

взаємодії сторін; 

підтвердження 

вступу в 

договірні 

відносини] 

[перелік держав-членів ЄС, 

за латинським алфавітом]  

Contracting Parties to the 

Treaty on European Union 

and the Treaty on the 

Functioning of the European 

Union, hereinafter referred to 

as the ‘Member States’, 

THE EUROPEAN UNION, 

hereinafter referred to as ‘the 

Union’ or ‘the EU’ and 

THE EUROPEAN ATOMIC 

ENERGY COMMUNITY, 

hereinafter referred to as ‘the 

EURATOM’ 

on the one part, and 

UKRAINE 

on the other part, 

Hereafter jointly referred to as 

‘the Parties’, 

– TAKING ACCOUNT of the 

close historical relationship 

and progressively closer links 

between the Parties as well as 

their desire to strengthen and 

widen relations in an 

ambitious and innovative 

way; 

– COMMITTED to a close 

and lasting relationship that is 

based on common values, that 

is respect for democratic 

principles, rule of law, good 

governance, human rights and 

fundamental freedoms, 

[перелік держав-членів ЄС, 

за кириличним алфавітом]  

Договірні Сторони 

Договору про 

Європейський Союз і 

Договору про 

функціонування 

Європейського Союзу (далі 

– держави-члени), 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

(далі – Союз або ЄС) і 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ 

СПІВТОВАРИСТВО З 

АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ (далі – 

ЄВРАТОМ), 

з іншої сторони, 

далі разом – Сторони, 

 

 

 

– БЕРУЧИ ДО УВАГИ 

тісні історичні зв’язки й 

дедалі ближчі відносини 

між Сторонами, а також 

їхнє бажання посилити й 

розширити ці відносини в 

амбітний та інновативний 

спосіб; 

– ВІДДАНІ тісним і 

тривалим відносинам, які 

ґрунтуються на спільних 

цінностях, а саме: на повазі 

до демократичних 

принципів, верховенства 

права, доброго врядування, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017
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Субфрейм 

(основний) 

[умови взаємодії 

сторін]: 

 

Слоти: [спільні 

цілі і взаємні 

зобов’язання 

сторін] 

 

 

including the rights of persons 

belonging to national 

minorities, non-discrimination 

of persons belonging to 

minorities and respect for 

diversity, human dignity and 

commitment to the principles 

of a free market economy, 

which would facilitate the 

participation of Ukraine in 

European policies; […] 

 

 

 

– DESIROUS of 

strengthening international 

peace and security as well as 

engaging in effective 

multilateralism and the 

peaceful settlement of 

disputes, notably by closely 

cooperating to that end within 

the framework of the United 

Nations (UN) and the 

OSCE and the Council of 

Europe (CoE); […] 

 

HAVE AGREED AS 

FOLLOWS 

Article 1 

Objectives 

1. An Association between the 

Union and its Member States 

of the one part and Ukraine of 

the other part is hereby 

established. 

2. The aims of this 

Association are: 

(a) to promote gradual 

rapprochement between the 

Parties based on common 

values and close and 

privileged links, and 

increasing Ukraine's 

association with EU policies, 

прав людини і 

основоположних свобод, у 

тому числі прав осіб, які 

належать до національних 

меншин, недискримінації 

осіб, які належать до 

меншин, і повазі до 

різноманітності, людської 

гідності та відданості 

принципам вільної 

ринкової економіки, які 

сприяють участі України в 

Європейських політиках; 

[…] 

– БАЖАЮЧИ зміцнити 

міжнародний мир та 

безпеку, а також залучатися 

до ефективної 

багатосторонності та 

мирного вирішення спорів, 

зокрема за допомогою 

тісного співробітництва з 

метою досягнення цих 

цілей у рамках Організації 

Об’єднаних Націй (ООН), 

ОБСЄ та Ради Європи (РЄ); 

[…] 

ДОМОВИЛИСЯ ПРО 

ТАКЕ 

Стаття 1  

Цілі 

1. Цим документом 

створюється асоціація між 

Україною, з однієї сторони, 

та Союзом і його 

державами-членами, з 

іншої сторони. 

2. Цілями асоціації є: 

a) сприяти поступовому 

зближенню Сторін, 

ґрунтуючись на спільних 

цінностях і тісних 

привілейованих зв’язках, а 

також поглиблюючи 

зв’язок України з 
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and participation in 

programmes and agencies; 

(b) to provide an appropriate 

framework for enhanced 

political dialogue on all areas 

of mutual interest; 

 […] 

політикою ЄС та її участь у 

програмах та агентствах; 

b) забезпечити необхідні 

рамки для посиленого 

політичного діалогу в усіх 

сферах, які становлять 

взаємний інтерес; […] 
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Додаток В 

 

ПРИКЛАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕНТРОПІЇ У 

ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ 

Умовні позначення: слова чи вирази, що несуть нову інформацію і не є 

передбачуваним, виділено підкресленням; слова чи вирази, які припускають 

вираження їх смислу іншими мовними засобами без порушення норм 

дискурсу, виділено курсивом.  

Тавтологічні вирази, які не несуть нової інформації, підкреслено 

пунктиром, а вирази, вжиті у переносному сенсі (слова апелюють 

щонайменше до двох концептів і несуть ентропію «різноманітності 

особливого поетичного змісту») – напівжирним курсивом з підкресленням. 

Інформаційну цінність слів-новотворів (наприклад, symbology; 

arithmology) оцінюємо за кількістю елементів в їх структурі, поєднання яких 

непередбачуване (у цьому випадку – по дві морфеми у кожному слові). У 

тексті їх підкреслено хвилястою лінією 
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Додаток В.1 

Текст 1 (303 слова) 
DISTRIBUTORSHIP CONTRACT(=AGREEMENT, 1) 

 

between 

Company Name – 3 words S.r.l., 

whose registered office is at Address – 6 words Italy, duly represented by Mr. Name – 2 words 

(hereinafter "'Manufacturer") 

 
and 

Company Name – 1 word LLC, 

whose registered office is at Address – 4 words, Moscow, Russian Federation (hereinafter 
"Distributor") 

 
it is agreed as follows. 

1. Territory and Products 

 

1.1 The Manufacturer grants the Distributor the exclusive right to sell, in the territory of Russia 

(hereinafter "Territory"), the products indicated in Annex A manufactured by the Manufacturer under his 

trade mark Name of Trademark – 1 word (hereinafter "Products"). 

 

1.2 The Distributor may not modify Products. The Manufacturer is not responsible for the conformity 

(=compliance, 1) of the product with pertinent (=applicable, 1) national, state and local laws, rules and 

orders issued pursuant to any such laws. The Distributor shall be solely responsible for compliance 

therewith and for any damages, penalties or fines arising from non-compliance (=breach, 1). 

 
2. Distributor's Duties 

 

2.1 The Distributor buys (=purchases, 1) and sells in his own name and promotes the sale in the 

Territory, the Products supplied to him by the Manufacturer. He shall act as an independent merchant 

both towards the Manufacturer and the customers. He has no authority to make contracts on behalf of, or 

in any way to bind, the Manufacturer. 

 

2.2 The Distributor shall maintain an after-sale service for its customers for the repair and 

replacement (=exchange, 1) of faulty Products during their warranty period. 

2.3 The Distributor shall maintain, at its own costs and expenses, an adequate insurance policy for 

any manufacturer's or importer's product liability with regard to the Products. 
 

3. Promotion 

3.1 The Distributor shall undertake all advertising necessary to promote the sale of Products in the 

Territory. 

 

3.2 The Manufacturer shall provide the Distributor with catalogues, sales literature (= brochures, 1) 

and information necessary for the promotion of the sale of Products in English language. 

 

У Тексті 1: h1 = 42, а h2 = 7. 

H = h1 + h2 = 49. Відносно кількості слів: 49: 303 ≈ 0,162 
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Додаток В.2 

Текст 2 (314 слів) 

The Ultimate Cure for Writer's Block? 
17 July 2012 Last updated at 23:05 GMT  

By Sean Coughlan, BBC News education correspondent 

Forget any images of creative writing (=belles-lettres, 1) groups on metal chairs in draughty 

community centres, the business of learning to write has developed into something much more 

lavish. 

On a summer's evening, beside the River Seine, outside a beautifully idiosyncratic bookshop, a 

current (present, today’s, 2) crop (≈ pleiad, 1) of American creative writing students are listening 

to readings. 

These students from New York University (NYU) are in Paris for a month as part of their studies 

– immersing themselves in the literary culture of the French capital. 

Accompanied by (=together with, 1) their teaching staff, the students use the city as a giant 

writing workshop. 

The cafes, art galleries, the readings and the Parisian streets become the material for their 

exercises in fiction (=creative prose, 1) and poetry. It must be the most de-luxe cure for writers' 

block, while still racking up credits towards a degree. 

It's such an idyllic setting, listening to readings and discussions, in the shadow of Notre Dame, 

outside the classic Shakespeare and Company shop-front, that the only natural reaction (≈ 

feeling, 1) is one of overwhelming (=extreme, overmastering, 2) jealousy (envy, 1). 

It's not only NYU which brings its students here. There are other universities and institutions, 

from the US, the UK and Australia. The Left Bank is becoming a field-trip centre for trainee 

bohemians. 

Writing home 

It's also a reflection of how higher education - costing up to $50,000 (£32,000) per year in the 

US - has become about experiences as much as qualifications. 

But what difference does this kind of Parisian trip make to their writing? 

"It's good to escape the familiar (≈ trivial, 1). You see the world fresh, often with intense 

clarity," says Deborah Landau, an award-winning poet and director of NYU's creative writing 

programme. 

"Paris has always been a city for writers; generations of novelists and poets have flocked to Paris 

seeking inspiration and literary camaraderie." 

Рівень ентропії цього тексту становить: h1 = 115, а h2 = 10; h3 (ентропія 

різноманітності особливого поетичного змісту) = 5 

H = h1 + h2 + h3 = 130. Відносно кількості слів: 130: 314 ≈ 0,414 
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Додаток В.3 

Текст 3 (387 слів) 
 

Anthony Burgess A Clockwork Orange Resucked  
I first published the novella A Clockwork Orange in 1962, which ought to be far enough in the 

past for it to be erased from the world's literary memory. It refuses (=resists+gerund, 1) to be 

erased, however, and for this the film version of the book made by Stanley Kubrick may be held 

chiefly responsible (≈ is to blame, 1). I should myself be glad to disown it for various 

(=different, 1) reasons, but this is not permitted (=allowed, 1). I receive mail from students who 

try to write theses about it or requests from Japanese dramaturges to turn It (= novella, 1) into a 

sort of Noh play. It seems likely to survive (live, continue, 2), while other works of mine that I 

value more bite the dust (=bite the ground/ the sand, die, 2). This is not an unusual (= usual, 

typical, trivial, 3) experience for an artist. Rachmaninoff used to groan (=moan, grieve, 2) 

because he was known mainly for a Prelude in C Sharp Minor which he wrote (=composed, 

created, 2) as a boy (= in his childhood, 1), while the works of his maturity never got into the 

programmes (= became classical, were studied at schools, 2). Kids cut their pianistic teeth 

(=make their first steps, start their careers, 2) on a Minuet in G which Beethoven composed 

(=wrote, created, 2) only so that he could detest (= abhor, abominate, loath, 3) it. I have to go on 

(=continue, 1) living with A Clockwork Orange, and this means I have a sort of authorial duty to 

it. I have a very special duty to it in the United States (=America, 1), and I had better (= ’d 

rather, 1) now explain what this duty is. Let me put the situation baldly (=directly, straight-out, 

2). A Clockwork Orange has never been published entire (=in full, 1) in America (=the USA, 1). 

The book I wrote is divided into three sections of seven chapters each. Take out your pocket 

calculator and you will find that these add up to (=make, amount to, 2) a total of twenty-one 

chapters. 21 is the symbol for human maturity, or used to be (=was in the past, 1), since at 21 

you got the vote (=the voting right, 1) and assumed adult responsibility (≈ duties, obligations, 2). 

Whatever its symbology, the number 21 was the number I started out (=began, 1) with. Novelists 

of my stamp are interested in what is called arithmology, meaning that number has to mean 

something in human terms when they handle it. The number of chapters is never entirely 

arbitrary (=random, 1). Just as a musical composer starts off with a vague image of bulk and 

duration, so a novelist begins with an image of length, and this image is expressed in the number 

of sections and the number of chapters in which the work will be disposed (=realized, 1). Those 

twenty-one chapters were important (=crucial, significant, essential, 3) to me. 

Рівень ентропії цього тексту становить: h1 = 67, h2 = 43, а h3 = 6. 

H = h1 + h2 + h3 = 116.  

Тобто H = 116 + 4 = 120. Відносно кількості слів: 120: 387 ≈ 0,310
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Додаток В.4 

Текст 4 (427 слів) 

Anthony Burgess A Clockwork Orange 
"What's it going to be then, eh?" 

There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. Dim being 

really dim, and we sat in the Korova Milkbar making up our rassoodocks what to do with the 

evening, a flip dark chill winter bastard though dry. The Korova Milkbar was a milk-plus mesto, 

and you may, O my brothers, have forgotten what these mestos were like, things changing so 

skorry these days and everybody very quick to forget, newspapers not being read much neither. 

Well, what they sold there was milk plus something else. They had no license for selling liquor 

(=alcohol, spirits, 2), but there was no law yet against prodding some of the new veshches which 

they used to put into the old moloko, so you could peet it with vellocet or synthemesc or 

drencrom or one or two other veshches which would give you a nice quiet horrorshow fifteen 

minutes admiring Bog And All His Holy Angels and Saints in your left shoe with lights bursting 

all over your mozg. Or you could peet milk with knives in it, as we used to say, and this would 

sharpen you up and make you ready for a bit of dirty twenty-to-one, and that was what we were 

peeting this evening I'm starting off the story with. 

Our pockets were full of deng, so there was no real need from the point of view of crasting any 

more pretty polly to tolchock some old veck in an alley and viddy him swim in his blood while 

we counted the takings (= gains, money, 2) and divided by four, nor to do the ultra-violent on 

some shivering starry grey-haired ptitsa in a shop and go smecking off (=run away, escape, 2) 

with the till's guts. But, as they say, money isn't everything. The four of us were dressed in the 

height of fashion, which in those days was a pair of black very tight tights with the old jelly 

mould, as we called (=named, 1) it, fitting on the crotch underneath the tights, this being to 

protect and also a sort of a design (=decoration, adornment, 2) you could viddy clear enough in a 

certain light, so that I had one in the shape of a spider, Pete had a rooker (a hand, that is), 

Georgie had a very fancy one of a flower, and poor old Dim had a very hound-and-horny one of 

a clown's litso (face, that is). Dim not ever having much of an idea of things and being, beyond 

all shadow of a doubting thomas, the dimmest of we four. 

Текст 2 (427 слов)  
 

Рівень ентропії цього тексту становить: h1 = 78, h2 = 9, кількість 

переносних слововживань = 14; додаткова смислова місткість тексту h3 = 14 

+ 164 = 178. 

H = 265: 424 = 0,625 
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Додаток Г.1 

РОЗБІЖНОСТІ В ПЕРЕКЛАДАХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ 

Текст 1 (в оригіналі – 303 слова) 

Переклад, виконаний Перекладачем 1 Переклад, виконаний Перекладачем 2 

ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКА УГОДА 

між 

Назва компанії – 3 words S.r.l., 

офіс якої зареєстрований за адресою – 

Італія, в особі Ім’я (що надалі йменується 

«Виробник»)  
та 

Назва компанії – 1 word LLC, 

офіс якої зареєстрований за адресою – 

Москва, Російська Федерація (що надалі 

йменується «Дистриб’ютор»)  
 

 

уклали угоду про таке. 

1. Територія та продукція 

1.1 Виробник надає Дистриб’ютору 

ексклюзивне право на продаж на території 

Росії (надалі «Територія»), продукції, 

зазначеної в Додатку А, виготовленої 

Виробником під його торговою маркою 

Назва торгової марки - 1 слово (надалі 

«Продукція»). 

 

1.2 Дистриб'ютор не може змінювати 

продукцію. Виробник не несе 

відповідальність за відповідність продукції 

доречним національним, державним і 

місцевим законам, правилам і 

розпорядженням, виданих відповідно до 

будь-якого з таких законів. Дистриб'ютор 

несе повну відповідальність за їх 

дотримання та за будь-які збитки, пені та 

штрафи, пов'язані з їх недотриманням. 

 

 

2. Обов’язки дистриб’ютора  

 

2.1 Дистриб’ютор купує і продає від свого 

імені, а також сприяє збільшенню торгівлі 

на Території Продукції, що поставляється 

йому Виробником. Він виступає як 

незалежний торговець як по відношенню до 

Виробника, так і споживача. Він не має 

права укладати договори від імені 

Виробника або будь-яким чином 

виконувати обов’язки Виробника. 

ДОГОВІР ДИСТРИБУЦІЇ 

 
між 

Компанією з обмеженою відповідальністю «…» – 

3 сл. 

зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: 

6 сл. Італія, в особі п. Ім’я – 2 сл. (далі - 

"Виробник") 

і 

Товариством з обмеженою відповідальністю 

«…» – 1 сл., 

зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: 

4 сл., Москва, Російська Федерація (далі - 

"Дистриб’ютор") 

 

домовилися про таке: 

1. Територія і Продукція 

1.1 Виробник надає Дистриб’ютору 

ексклюзивне право продавати на території 

Російської Федерації (далі – «Територія») 

продукцію, вказану в Додатку А, яка виробляється 

Виробником з товарним знаком Назва товарного 

знаку – 1 сл. (далі - "Продукція"). 

 
1.2 Дистриб’ютор не має права змінювати 

Продукцію. Виробник не несе відповідальності за 

відповідність продукції діючим державним, 

регіональним і місцевим законам, нормативним 

актам і наказам, які видаються на основі таких 

законів. Дистриб’ютор несе одноосібну 

відповідальність за відповідність вказаним актам 

законодавства і за будь-які збитки, пені або штрафи 

спричинені невідповідністю. 

 
2. Обов’язки Дистриб’ютора  

 
2.1 Дистриб’ютор купує і продає від власного 

імені, і сприяє здійсненню продажів на Території 

Продукції, яку постачає йому Виробник. Він діє як 

незалежний суб’єкт торговельної діяльності 

по відношенню як до Виробника, так і до клієнтів. 

Він не має права укладати договори, або 

створювати інші зобов’язуючі 

правовідносини від імені Виробника. 

 
2.2 Дистриб’ютор забезпечує після-продажне 

обслуговування клієнтів щодо ремонту і заміни 

дефектної Продукції протягом гарантійного 

терміну. 

 

2.3 Дистриб’ютор забезпечує за власний кошт 

належне страхування відповідальності за якість 

Продукції виробника або імпортера. 
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2.2 Дистриб'ютор повинен здійснювати 

післяпродажне обслуговування для своїх 

клієнтів щодо ремонту і заміни дефектної 

Продукції під час гарантійного терміну. 

 

2.3 Дистриб'ютор повинен здійснювати за 

свої власні кошти та витрати належне 

страхування відповідальності виробника 

або імпортера за якість продукції по 

відношенню до Продукції. 

 

3. Рекламна діяльність 

 

3.1 Дистриб'ютор зобов'язується 

здійснювати всю рекламну діяльність, 

необхідну для сприяння реалізації 

Продукції на Території. 

 

3.2 Виробник надає Дистриб'ютору 

каталоги, рекламні матеріали та інформацію 

англійською мовою, необхідну для 

сприяння реалізації Продукції. 

 
3. Стимулювання продажів 

 

3.1 Дистриб’ютор вживає всіх необхідних 

рекламних заходів, необхідних для стимулювання 

продажів Продукції на Території. 

 
3.2 Виробник надає Дистриб’ютору каталоги, 

літературу з продажів та інформацію, необхідну 

для стимулювання продажу Продукції, англійською 

мовою. 

 

 

Розбіжності у текстах перекладів, виконаних різними перекладачами, 

становлять приблизно 16,8% (51 випадок різної мовної репрезентації слів та 

сталих словосполучень або складних термінів) 
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Переклад, виконаний Перекладачем 1 Переклад, виконаний Перекладачем 2 

Текст 2 (в оригіналі – 314 слів) 

Альтернатива для майбутніх 

письменників? 

17 July 2012 Last updated at 23:05 GMT  

 

By Sean Coughlan 

BBC News education correspondent 

 

Забудьте про старе уявлення про творчі 

групи письменників на металевих стільцях 

в общинних центрах, розташованих на 

протязі, мистецтво навчання писати 

перетворюється у щось набагато більш 

витончене. 

Літнього вечора на березі Сени поряд з 

книжковим магазином, що вирізняється 

своєю своєрідною красою, американські 

студенти цьогорічного набору – майбутні 

письменники – слухають лекції. 

Ці студенти Нью-Йоркського Університету 

перебувають у Парижі протягом місяця в 

якості частини свого навчання – 

занурюються в літературну культуру 

французької столиці.  

У супроводі своїх наставників студенти 

використовують місто як гігантську 

майстерню з письменства.   

Кафе, художні галереї, читання, паризькі 

вулиці становляться матеріалом для їх 

завдань з прози та поезії. Це напевно є 

найбільш вишуканою альтернативою для 

майбутніх письменників, ще й з 

можливістю отримання балів на шляху до 

диплому. 

Така ідилічна обстановка, участь у 

читаннях та обговореннях, в тіні Нотр-

Дама, біля вітрини знаменитого магазину 

Shakespeare and Company (Шекспір та 

Компанія) можуть викликати єдину 

природну реакцію – непереборну заздрість.  

Не тільки студенти Нью-Йоркського 

Університету приїжджають сюди, а також 

інші студенти з університетів та інститутів 

США, Великої Британії та Австралії. Готель 

Лефт Бенк стає центром для студентів, 

представників богеми, що приїжджають  

Натхнення Парижу - назавжди 

17 липня 2012. Останнє оновлення 23:05 за 

Гринвічем  

 

Сін Кофлен 

Кореспондент відділу освітніх новин Бі-Бі-

Сі Ньюс 

Забудьте знайомі вам картини: майбутні 

письменники, що «відточують перо», 

сидячи на металевих стільцях у 

громадських центрах, де скрізь протяги: 

навчання письменництву розвинулося в 

успішний бізнес. 

Одного літнього вечора на березі Сени 

перед чудовою самобутньою книгарнею, 

сучасне покоління американських 

студентів письменницького відділення 

слухає літературні читання. 

Складовою навчальної програми для 

студентів Нью-Йоркського університету є 

один місяць життя у Парижі – «занурення» 

у літературно-культурне середовище 

столиці Франції. 

Для студентів і їхніх викладачів місто стає 

великою письменницькою майстернею. 

Кав’ярні, художні галереї, літературні 

читання і навіть самі паризькі вулиці 

стають матеріалом для їхніх поетичних та 

прозаїчних нарисів. Це найкращий спосіб 

зцілитися від творчого застою – 

відсутності натхнення, водночас 

накопичуючи залікові бали для отримання 

університетського диплому. 

Вид цієї ідилічної картини – літературні 

читання і обговорення у затінку Собору 

Паризької Богоматері перед фасадом 

магазину класичної літератури «Шекспір і 

Компанія» - викликає єдине природне 

почуття – почуття непереборної заздрості.  

І не лише Нью-Йоркський університет 

організує такі навчальні поїздки для своїх 

студентів: інші навчальні заклади з США, 

Британії та Австралії також привозять 

сюди своїх студентів. Лівий берег Сени 

став справжньою лабораторією з  
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сюди на навчання. 

Лист додому  

Це також є відображенням того, як вища 

освіта – вартістю до $50000 (£ 32000) на рік 

у США – дає можливість не тільки 

отримати диплом, але й реальний досвід. 

Але яким чином ця подорож до Парижу 

може вплинути на їх творчість? 

За словами Дебора Ландау, удостоєного 

нагородами поета та керівника програми з 

письменництва Нью-Йоркського 

університету: «Це гарна можливість втекти 

від звичних речей, побачити світ по-

новому, часто з вражаючою чіткістю». 

«Париж завжди був містом творців; 

покоління письменників і поетів стікалися 

до Парижу в пошуках натхнення та 

однодумців». 

підготовки майбутньої богеми.  

Вісточка додому 

Ця тенденція також відображає зміну 

погляду на вищу освіту в США (вартістю 

до 50 000 доларів за рік), від якої тепер 

очікують не лише кваліфікації, а радше 

досвіду.  

Але що ж дає такий тур до Парижу 

майбутнім письменникам? 

– Це чудова нагода звільнитися від 

повсякденності. Світ постає перед очима 

по-новому, іноді з вражаючою ясністю, – 

говорить поетеса, лауреат письменницької 

премії і директор навчальної літературної 

програми Нью-Йоркського університету 

Дебора Ландо. 

– Париж завжди був містом письменників: 

цілі покоління поетів і літераторів линули 

сюди в пошуках натхнення й 

літературного товариства. 

 

(Середня кількість слів у перекладах (281+279): 2 = 280; кількість 

різних слів (182+190): 2 = 186); 186Х100:280 = 66,4%) 
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Переклад, виконаний Перекладачем 1 Переклад, виконаний Перекладачем 2 

Текст 3 (в оригіналі – 387 слів) 

 

Я вперше опублікував роман Заводний 

апельсин в 1962 році, це було настільки 

давно, що давно мало бути стертим з 

пам’яті літературного світу. Але цей роман 

відмовляється бути стертим, за що, 

головним чином, відповідальна екранізація 

книги, зроблена Стенлі Кубриком. Я сам 

радий відхреститися від цього з різних 

причин, але цього не можна зробити. Я 

отримую пошту від студентів, які 

намагаються писати дослідження на основі 

цього роману або прохання японських 

драматургів перетворити його на свого роду 

п’єсу для традиційного японського театру 

Но. Здається, він виживе, в той час як інші 

мої роботи, які я ціную більше, покриті 

товстим шаром пилу. На жаль, я не перший, 

хто з цим стикається. Рахманінов був 

засмучений через те, що він був відомий в 

основному завдяки Прелюдії до-дієз мінор, 

яку він написав в дитинстві, в той час як 

його роботи, написані у зрілому віці, ніколи 

не потрапляли до програм. Діти навчаються 

гри на піаніно на Менуеті соль-мажор, який 

Бетховен написав у такий спосіб, що мав би 

тільки ненавидіти його. Я повинен жити із 

Заводним апельсином, і це означає, що у 

мене є певні авторські зобов’язання перед 

ним. У мене є дуже особливе зобов’язання 

перед ним у Сполучених Штатах, напевно, 

мені краще пояснити, що це за 

зобов’язання. Буду відвертим. Роман 

Заводний апельсин ніколи не був 

опублікований повністю в Америці. Моя 

книга складається з трьох частин, по сім 

глав в кожній. Візьміть кишеньковий 

калькулятор, і ви побачите, що у сумі це 

становить двадцять одну главу. 21 є 

символом зрілості людини, або так вважали 

раніше, оскільки у 21 ви отримуєте право на 

голосування і берете на себе дорослу 

відповідальність. Як би це не було 

символічно, саме з числа 21 я і розпочав. 

Письменники мого типу цікавляться тим,  

І знову – «Механічний апельсин» 

Я вперше опублікував повість 

«Механічний апельсин» у 1962 році, і, 

напевне, сплинуло достатньо часу, щоб 

вона зовсім стерлася із світової 

літературної пам’яті. Проте вона не хоче 

стиратися, чим завдячує переважно фільму 

Стенлі Кубрика, знятому за її мотивами. Я 

б і сам, з багатьох причин, радий був би 

зректися її, але цього не дозволено. Я 

отримую листи від студентів, які 

намагаються писати наукові дослідження 

про неї, або прохання від японських 

драматургів перетворити її на щось на 

кшталт п’єси театру ноґаку. Вона 

продовжує літературне життя, в той час як 

інші мої роботи, які я вважаю ціннішими, 

пішли в небуття. І я не єдиний митець, 

якого спіткала така доля. Рахманінов 

страждав через те, що у світі він відомий 

як автор Прелюдії до-дієз мінор, яку він 

написав ще юнаком, а твори його зрілих 

років так і не стали широковідомими. Юні 

піаністи роблять перші кроки у музиці, 

виконуючи знаменитий Менует соль-

мажор, який Бетховен ненавидів. Так і я 

маю жити далі, зі своїм «Механічним 

апельсином», а це означає, що в мене є 

перед ним певний авторський обов’язок. Я 

маю особливий обов’язок стосовно цього 

твору в Сполучених Штатах, і мені краще 

зараз пояснити, у чому полягає цей 

обов’язок. Дозвольте представити факти 

прямо. «Механічний апельсин» жодного 

разу не публікувався в Америці повністю. 

Моя книга поділяється на три частини, 

кожна з семи розділів. Візьміть 

кишеньковий калькулятор і підрахуйте, що 

разом це складає двадцять один розділ. 

Двадцять один для людини – символ 

зрілості, принаймні раніше так було, 

оскільки у 21 рік людина отримувала 

право голосу і дорослу відповідальність. 

Але яким би не був символізм, число 21 – 

це те, з чого я починав. Письменника мого  
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що називається нумерологія, тобто 

значенням числа для людини, коли воно 

з’являється в їх житті. Число глав ніколи не 

буває повністю довільним. Так само, як 

композитор починає з розпливчастого 

уявлення про обсяг і тривалість, так і 

письменник починає з уявлення про 

довжину, і це уявлення виражається в 

кількості частин і числі глав, з яких буде 

складатися робота. Та двадцять одна глава 

були важливі для мене. 

складу цікавить «арифмологія» - магія 

цифр, яка означає, що кожна цифра має 

для людини якесь значення. Кількість 

розділів у книзі ніколи не буває абсолютно 

довільною. Так само як композитор 

починає з неясного образу обсягу й 

тривалості твору, так письменник починає 

з уявлення про довжину твору, і це 

уявлення матеріалізується у кількості 

частин і розділів, у які виллється 

майбутній твір. Ця кількість розділів – 

двадцять один – була важлива для мене. 

 

У порівнюваних перекладах Тексту 3 відмінності становлять 51,7 % 

слів. (Середня кількість слів у перекладах (341+334): 2 = 337,5; кількість 

різних слів (178+171): 2 = 174,5); 174,5Х100: 337,5 = 51,7 %). 
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Додаток Г.4. 

Переклад, виконаний Є. Синельщиковим Переклад, виконаний В.Бошняком 

Текст 4 (в оригіналі – 427 слів) 

«Скучна-а-а! Хочется выть. Чего бы такого 

сделать?» 

Это– я, Алекс, а вон те три ублюдка– мои 

фрэнды: Пит, Джорджи (он же Джоша) и 

Кир (Кирилла-дебила). 

Мы сидим в молочном баре «Коровяка», 

дринкинг, и токинг, и тин-кинг, что бы 

такое отмочить, чтобы этот прекрасный 

морозный вечер не пропал даром. 

«Коровяка» – место обычной нашей 

тусовки – плейс как плейс, не хуже и не 

лучше любого другого. Как и везде, здесь 

серв обалденное синтетическое молоко, 

насыщенное незаметным белым порошком, 

который менты и разные там умники из 

контрольно-инспекционных комиссий 

никогда не распознают как дурик, если 

только сами не попробуют. Но они 

предпочитают вискарь-водяру под 

одеялом… 

Фирменный коровий напиток поистине 

хорош. После каждой дозы минут 

пятнадцать видишь небо в алмазах, на 

котором трахается Бог со своими ангелами, 

а святые дерутся, решая, кто из них сегодня 

будет девой Марией… 

Я и мои фрэнды как раз заканчиваем по 

четвертой поршн. Покеты у нас полны 

мани, так что отпадает наш обычный 

эмьюзмент трахнуть по хэду или подрезать 

какого-нибудь папика и уотч, как он будет 

свимать в луже собственной блад и юрин, 

пока мы чистим его карманы. Не надо 

также пэй визит какой-нибудь старухе 

еврейке в ее шопе и сажать ее верхом на 

кассу, выгребая у нее на глазах дневную 

выручку. 

Но! Как говорится, мани не главное. 

Хочется чего-нибудь для души. 

Весь мой кодляк дресст по последней фэшн 

– в черных, облегающих, как вторая кожа, 

багги-уош. Приталенные куртецы без 

сливзов, но с огромными накладными 

шоулдерами почти вдвое увеличивают 

размах наших далеко не хилых плеч. А 

маховики у нас что надо, особенно у Кира – 

так природа компенсировала недостаток 

ума у этого сучьего потроха. (загальна 

кількість слів - 261, з них відрізняються від  

     - Ну, что же теперь, а? Компания такая: 

я, то есть Алекс, и три моих druga, то есть 

Пит, Джорджик и Тем, причем Тем был и в 

самом деле парень темный, в смысле 

glupyi, а сидели мы в молочном баре 

"Korova", шевеля mozgoi насчет того, куда 

бы убить вечер – подлый такой, холодный 

и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. 

Молочный бар "Korova" – это было 

zavedenije, где давали "молоко-плюс", хотя 

вы-то, бллин, небось уже и запамятовали, 

что это были за zavedenija: конечно, нынче 

ведь все так скоро меняется, забывается 

прямо на глазах, всем plevatt, даже газет 

нынче толком никто не читает. В общем, 

подавали там "молоко-плюс" – то есть 

молоко плюс кое-какая добавка. 

Разрешения на торговлю спиртным у них 

не было, но против того, чтобы 

подмешивать кое-что из новых shtutshek в 

доброе старое молоко, закона еще не было, 

и можно было pitt его с велосетом, 

дренкромом, а то и еще кое с чем из 

shtutshek, от которых идет тихий baldiozh, 

и ты минут пятнадцать чувствуешь, что 

сам Господь Бог со всем его святым 

воинством сидит у тебя в левом ботинке, а 

сквозь mozg проскакивают искры и  

фейерверки. Еще можно было pitt "молоко 

с ножами", как это у нас называлось, от 

него шел tortsh, и хотелось dratsing, 

хотелось gasitt кого-нибудь по полной 

программе, одного всей kodloi, а в тот 

вечер, с которого я начал свой рассказ, мы 

как раз это самое и пили. 

     Карманы у нас ломились от babok, а 

стало быть, к тому, чтобы сделать в 

переулке toltshok какому-нибудь старому 

hanyge, obtriasti его и смотреть, как он  

плавает в луже крови, пока мы  

подсчитываем добычу и делим ее на 

четверых, ничто нас, в общем-то,  

особенно не понуждало, как ничто не 

понуждало и к тому, чтобы делать krasting 

в лавке у  какой-нибудь трясущейся старой  

ptitsy, а потом rvatt kogti с содержимым 

кассы. Однако недаром говорится, что 

деньги это еще не все. 

     Каждый из нас четверых был prikinut   



 499 

Продовження Додатку Г.4 

порівнюваного перекладу - 214) 

Розбіжності порівнюваних текстів 

перекладів становлять 86,8% мовних 

одиниць 

по последней моде, что в те времена  

означало пару черных штанов в облипку со 

вшитой в шагу железной чашкой, вроде  

тех, в которых дети пекут из песка  

куличи, мы ее так песочницей и  называли, 

а пристраивалась она под штаны как для 

защиты, так и в качестве украшения, 

которое при определенном освещении  

довольно ясно вырисовывалось, и вот, 

стало быть, у меня эта штуковина была в 

форме паука, у Пита был ruker (рука, 

значит), Джорджик этакую затейливую  

раздобыл, в форме tsvetujotshka, а Тем 

додумался присобачить нечто вовсе 

паскудное, вроде как бы клоунский morder 

(лицо, значит), - так ведь с Тема-то какой 

спрос, он вообще соображал слабо, как по 

zhizni, так и вообще, ну, темный, в общем, 

самый темный из всех нас. (загальна 

кількість слів - 435, з них відрізняються 

від порівнюваного перекладу – 390) 

 

 


