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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Проблематика художнього перекладу є настільки широкою, що вичерпа-

ти її практично неможливо. Художній переклад був і залишається в полі зору 

багатьох учених, серед яких: О. І. Чередниченко, П. Ньюмарк, А. Лілова, 

І. Лєвий, К. Чуковський, Г. Гачечеладзе, Л. С. Бархударов, В. С. Виноградов, 

А. В. Федоров, Г. Єрба та інші. 

Поетичний переклад є видом художнього перекладу і залишається 

об’єктом уваги українських та зарубіжних дослідників (М. Ф. Рильський, 

В. В. Коптілов,  М. Лукаш, О. І. Чередниченко, П. О. Бех, А. А. Мішустіна, 

С. І. Ткаченко, Л. В. Коломієць, В. М. Кикоть, О. В. Радчук, Н. П. Неборсина, 

О. Г. Крушинська, Т. О. Качановська та ін.). Він складає особливі труднощі 

для перекладу. Специфіка поетичного перекладу зумовлена тим, що форма 

відіграє в поезії особливу роль і накладає певні обмеження на словесне вира-

ження змісту. 

Спектр проблем поетичного перекладу дуже широкий та різнобарвний. 

Оскільки поетичний переклад взагалі є надзвичайно складним, то у його дос-

лідженні науковці звертають увагу на конкретні питання від звукової органі-

зації віршованих творів (М. Т. Ажнюк, П. О. Бех, В. П. Райгоша, 

І. М. Кондратишин та ін.) до стилю автора оригіналу (О. І. Чередниченко, 

М. А. Венгренівська, Д. М. Кузик, Л. В. Коломієць, Р. П. Зорівчак та ін.) та 

стилю перекладача (А. Дворніков, І. М. Одрехівська, С. Прутько, 

В. Д. Радчук та ін.). В цьому широкому спектрі лежать дослідження образу як 

об'єкту поетичного перекладу (Т. Качановська, О. І. Чередниченко, 

П. О. Бех, О. С. Снітко та ін.); виражальних та виразних засобів, які вжито в 

оригіналі та перекладі (Л. Н. Аврахова, В. Б. Бурбело, М. А. Венгренівска, 

О. В. Орличенко, У. В. Головач, Р. П. Зорівчак, Ц. А. Козлов, Т. Є. Некряч, 

І. І. Петришин, Н. В. Петровский, Е. П. Крістобаль та ін.); окремих мовних 

одиниць (В. М. Бабич, Г. І. Пудалова); трансформацій, що застосовуються у 

поетичному перекладі (О. О. Михайленко). 

Найбільш дотичними до теми даної дисертаційної роботи є дослідження, 

присвячені образу. Перекладознавці аналізують словесні образи (Н. О. Бець, 

К. Мурашевич, Р. П. Зорівчак, С. В Костянтинова та ін.), поетичний образ 

(А. А. Мішустіна, М. Дорофєєва, Л. Л. Букрєєва); образне мовлення 

(С. Ф. Гончаренко, С. І. Ткаченко, В. В. Коптілов), яке відіграє в поетичному 

перекладі особливу роль, оскільки створює виразні та емоційні картини. Слід 

зазначити, що словесні та поетичні образи знаходяться на різних рівнях ієра-

рхії. Якщо словесні образи прив’язані тісно до окремих слів, то поетичний 

образ може прив’язуватися як до окремого слова, так і до тексту в цілому. 
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Дослідження проблем поетичного перекладу може орієнтуватися пере-

важно на практику перекладу, приміром, стратегії та методи перекладу 

(О. Андрієвська) вдалі рішення, на яких можна вчитися, та помилки, яких слід 

уникати (Т. Р. Кияк, Л. В. Пащина, В. Є. Шор та ін.), труднощі перекладу, які 

виникають через розбіжності міжмовні та міжкультурні (Т. Р. Кияк,  

М. В. Скуратовський та ін.). 

Дещо менше досліджень орієнтовано на критику перекладу, приміром 

оцінка адекватності перекладу (В. Д. Радчук, В. І. Карабан, І. В. Корунець, 

О. С. Медвідь), порівняння і оцінка перекладів, виконаних різними перекла-

дачами однією мовою або на різні мови (Н. М. Гриців, О. В. Москалець, 

Ж. Гуателі-Тедескі, Х. Ортега Лопес та ін.), деталь і ціле в перекладі 

(Т. Є. Некряч, В. В. Алєксєєв та ін.), методика перекладознавчого аналізу 

поетичного тексту (І. М. Боровинський, Н. П. Боцманова, В. І. Жельвис, 

Ю. О. Жлуктенко, А. Н. Панасьєв та ін.). 

Практичний інтерес становлять також психолінгвістичні питання пое-

тичного перекладу (С. В. Засєкін, М. М. Гохлернер, Г. В. Ейгер, 

А. П. Ковальова, Ю. А. Сорокін). У дослідженні проблеми сприйняття та від-

творення тексту оригіналу перекладачем та сприйняття кінцевого переклад-

ного результату читачем не останнє місце посідає саме художній образ. Він 

допомагає моделювати процес перекладу і процес сприйняття поетичного 

твору. 

З іншого боку, відбувається бурхливий розвиток жанрових теорій перек-

ладу, в тому числі в поетичному. Об'єктом дослідження поетичного перекла-

ду були твори кількох жанрів: скоромовки, загадки, загадки-небилиці 

(М. А. Венгренівська, О. А. Крижанівська, В. В. Різун), лемерики 

(В. І. Карабан), сонет (В. В. Алєксєєв, С. І. Ткаченко).  

Для комплексного аналізу перекладу поетичного твору як цілого малі 

жанрові форми виявляються найбільш плідними. На сучасному етапі розвит-

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

видається особливо доцільним.  

Сонет є особливо сприятливим для перекладознавчого аналізу жанром 

завдяки чіткій визначеності форми і змісту, тому багато вчених використо-

вують його як емпіричний матеріал у дослідженні поетичного перекладу, в 

англо-українській теорії перекладу він досліджується як жанр. 

Актуальність дослідження відтворення образів в перекладі сонетів з іс-

панської на українську мову зумовлена кількома чинниками: по-перше, не-

вичерпністю проблематики художнього перекладу взагалі та поетичного зок-

рема; по-друге, особливими труднощами поетичного перекладу, в якому ва-

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

вірша; по-третє, бурхливим розвитком стильових та жанрових теорій перек-
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ладу; по-четверте, недослідженістю в перекладі з іспанської на українську 

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

тичних питань перекладу, як сприйняття та відтворення тексту оригіналу пе-

рекладачем та сприйняття перекладного тексту читачем.  

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

цію виконано на кафедрі теорії та практики перекладу романських мов імені 

М. Зерова Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка згідно з планом науково-дослідницької роботи над темою 

“Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність” (код 11 

БФ044-01), затвердженою Міністерством освіти і науки України. 

Мета дослідження полягає у виявленні  закономірностей відтворення 

образів у перекладі сонетів іспаномовних авторів українською мовою.  

Відповідно до поставленої мети у роботі сформульовано та вирішено та-

кі завдання: 

- дослідити відтворення образів у поетичному перекладі вітчизняними та 

зарубіжними перекладознавцями; 

- виявити особливості відтворення художнього образу в жанрі сонета; 

- проаналізувати роль основних перекладацьких трансформацій (заміни, дода-

вання, вилучення, перестановки) в поетичному перекладі;  

- визначити основні моделі взаємодії трансформацій в перекладі сонетів; 

- дослідити основні стратегії і тактики відтворення художнього образу в пере-

кладі сонетів; 

- визначити інваріант перекладу в жанрі сонета. 

Об’єктом дослідження виступають образи в іспаномовних сонетах та 

їхніх українських перекладах. 

Предметом вивчення є перевтілення образів у перекладі і роль трансфо-

рмацій в ньому. 

Матеріал. Відібрано та детально проаналізовано 100 сонетів та понад 

130 перекладів українською мовою поетів Іспанії та країн Латинської Амери-

ки: Родольфо Алонсо, Рафаель Альберті, Хорхе Луїс Борхес, Леопольдо Діас, 

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

Леопольдо Лугонес, Мануель Мантеро, Антоніо Мачадо, Юлія Прилуцька 

Франц, Роберто Т. Спероні, Альфонсіна Сторні. Переклади зазначених літе-

ратурних творів виконали такі перекладачі: С. Борщевський, О. Буценко, 

І. Качуровський, О. Криштальська, О. Курченко, Г. Латник, М. Лукаш, 

О. Макровольський, В. Харитонов, Д. Павличко, Л. Первомайський. В основу 

відбору поетичних текстів був покладений принцип жанрової однорідності 

(форма сонета) та хронологічний принцип (ХІХ-ХХ століття). 

Методи дослідження. У дисертації застосовано комплекс методів, вибір 

яких підпорядковується досягненню поставленої мети та зумовлюється 
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об’єктом дослідження. Метод спостереження дає змогу спостерігати за сло-

весною формою, образною та смисловою системами оригінальних та перек-

ладних сонетів. Порівняльно-зіставний метод полягає у порівнянні мовних 

одиниць, образів, смислів, цілісних сонетів. Використовується метод інтрос-

пективного аналізу та метод моделювання, який вживається для створення 

моделі читацького сприйняття. Метод індукції широко застосовується для 

узагальнення спостережень над перекладацькими трансформаціями та їхнім 

впливом на образно-смислову структуру сонетів. Трансформаційний метод 

використовується в аналізі перекладацьких перетворень. Метод компонент-

ного аналізу дає змогу проаналізувати значення лексичних одиниць оригіна-

лу і перекладу. Структурний метод вживається для вивчення образів та смис-

лів як складників цілісної системи в їхніх зв'язках. Контекстний аналіз засто-

совується для уточнення значення мовних одиниць, що важливо для оцінки 

мікрообразів. Використовуються також такі літературознавчі методи як: біо-

графічний, філологічний, естетичний, герменевтичний. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше досліджено перек-

лад на українську мову іспаномовних сонетів. Вперше обґрунтовано специ-

фіку функціонування художнього образу в жанрі сонета в контексті перекла-

ду. 

Проведено системний аналіз основних видів перекладацьких трансфор-

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

виду трансформацій у відтворенні образів, їхню вагу та взаємодію.  

Проведено комплексний аналіз відтворення у перекладі словесної, обра-

зної та смислової структури художнього образу, виявлено фактори, які забез-

печують збереження художнього образу і які призводять до його змін у пере-

кладі. 

Обґрунтовано інтерпретацію поняття “образно-смислова структура” як 

інваріанта перекладу.  

На захист виносяться такі положення:  

1. Розвиток образно-смислової структури сонета проходить від тези через 

антитезу до синтезу і розв’язки і детермінується жорсткістю жанру. Відтво-

рення в перекладі кожної наступної композиційної частини залежить від від-

творення попередньої. У практиці перекладу найскладнішим виявляється від-

творення синтезу. В ньому можуть відбуватися відхилення від образно-

смислової структури чи навіть її деформація через неточне відтворення тези 

чи антитези, що тягне за собою викривлення чи зміну ідеї у розв'язці.  

2. Лексичні заміни можуть зберігати, модифікувати образ або порушувати 

його цілісність. Граматичні заміни стають суттєвими, лише коли міняють 

змістові зв'язки. Негативно на образно-смисловій структурі позначаються ви-

лучення одиниць, які є важливим елементом смислової структури, а також 
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одиниць з оцінною семою. Вилучення одиниць, семантика яких несуттєва або 

зберігається в перекладі, не має негативних наслідків. Додавання вживаються 

переважно для забезпечення рими та ритму і можуть підсилювати експресив-

ність образів. Основна роль перестановок полягає у відтворенні рими, ритму, 

кількості складів, інтонаційного малюнку, анжамбементу. Перестановки оці-

нюються негативно, якщо порушують смисл сонету або його цілісність та 

монолітність.  

3. Взаємодія множинних трансформацій в перекладі сонетів описується 

трьома моделями: гомогенною, контроверзною, гетерогенною. В гомогенній 

моделі вектор дії спрямований на збереження мікро- та макрообразів; части-

на трансформацій може підсилювати виразність образів. У контроверзній 

моделі дія трансформацій має протилежний вектор; вони можуть компенсу-

вати одна одну (зазвичай вилучення та додавання) або вносити в образ супе-

речливість, яка ускладнює його візуалізацію. В гетерогенній моделі дія тран-

сформацій різновекторна; для оцінки перекладу необхідно визначити а) 

вплив кожної трансформації та б) силу та ієрархію впливів.  

4. Основними стратегіями відтворення художнього образу в перекладі іс-

паномовних сонетів є дотримання норми вірності оригіналові або забезпе-

чення норми художності перекладу. Перша стратегія є джерелоцентричною, 

вона забезпечує більш повне і послідовне відтворення смислової структури 

сонета. Норма художності орієнтована на функціонування цільового тексту у 

цільовій культурі, їй не суперечать тактичні рішення з творчого перетворення 

мікрообразів, які забезпечують збереження смислу, цілісність макрообразів і 

їхній зв’язок між собою.   

5. Розуміння художнього образу як образно-смислової структури дозволяє 

доповнити і розширити поняття ідейно-образної структури, оскільки смисло-

ва структура означає розвиток смислу до його завершення ідеєю.  

6. Поняття образно-смислової структури відповідає поняттю інваріанта 

перекладу в жанрі сонету, оскільки орієнтоване на відтворення образної сис-

теми та смислу у їх послідовному розвитку і  цілісності. 
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Теоретичне значення полягає в тому, що розроблене поняття худож-

нього образу має цінність для художнього перекладу взагалі. Це поняття мо-

же бути теоретичною основою для дослідження в різних родах літератури, не 

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

відповідної специфіки в жанрі чи роді літератури.  

Одночасно визначено особливості функціонування художнього образу в 

жанрі сонету, виявлено закономірності розвитку його образно-смислової 

структури, що може бути теоретичною та методологічною основою для дос-

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

результати дослідження ролі трансформацій в перекладі сонетів. 

Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати є 

корисними у нормативних курсах стилістики, порівняльної стилістики, у 

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

семантико-стилістичних особливостей перекладу текстів різних жанрів, жан-

рових теорій перекладу. У практиці художнього перекладу та його викладан-

ні суттєвою допомогою є аналіз перекладацьких трансформацій, опис спів-

відношення словесної, образної та смислової систем в сонеті, інтерпретація 

поняття “образно-смислова структура”.  

Апробація результатів. Основні положення та результати дисертацій-

ного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри теорії та практики 

перекладу романських мов імені Миколи Зерова, на міжнародній науковій 

конференції "Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі" (Київ, 

2008), на всеукраїнських наукових конференціях за участю молодих учених: 

"Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри" (Київ, 2008), 

"Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність" (Київ, 2007), на ме-

тодологічному семінарі кафедри теорії та практики перекладу романських 

мов імені Миколи Зерова Інституту філології Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка (витяг з протоколу №7, 2009), на Міжнаро-

дному науковому семінарі іспаністів "Іспанія - Східна Європа: географічна 

віддаленість і культурна близькість" (Львів, 2010), на І З'їзді іспаністів (Хар-

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

іспаністів України  (Львів, 2013),  на I Міжнародній науково-практичній кон-

ференції "Текст у сучасному лінгвістичному вимірі", (Переяслав-

Хмельницький, 2013), на всеукраїнських наукових читаннях за участю моло-

дих учених "Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі" 

(Київ, 2016), на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Текст у 

сучасному лінгвістичному вимірі” (м. Переяслав-Хмельницький, 2017), а та-

кож результати дослідження пройшли практичну апробацію під час виклада-

цької практики на заняттях за спецкурсом "Основи перекладу та редагування 

художніх текстів" (4-5 курси, 2007, 2008). 



7 

 

Публікації. Основні наукові результати дисертації висвітлено у 9 одно-

осібних статтях, з яких 6 — у наукових фахових виданнях України, 2 — у за-

рубіжних виданнях, 1 — входить до збірника матеріалів ІІ Конгресу іспаніс-

тів України. 

Структура роботи. Дисертація загальним обсягом 227 сторінок (обсяг 

основного тексту – 189 сторінок) складається зі вступу, трьох розділів, ви-

сновків, додатку та списку використаних джерел (358 позицій). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, її наукову новизну, визначено 

об’єкт і предмет дослідження, сформульовано його мету, визначено його за-

вдання, розкрито теоретичну та практичну цінність отриманих результатів, 

подано інформацію щодо апробації та структури роботи. 

У першому розділі “Перекладознавчі виміри образів” розглянуто іс-

торію питання у вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві, досліджено 

суб'єктивно-об'єктивну природу художнього образу, визначено роль мовного 

знаку у відтворенні образів, розкрито суть образно-смислової структури як 

інваріанта в поетичному перекладі, виділено перекладознавчу специфіку та 

встановлено особливості функціонування художнього образу у такому жанрі 

ліричної поезії як сонет.  

В такому складному об'єкті перекладознавчого дослідження як поетич-

ний твір особливу роль відіграє його образна система: вона пов'язана зі сло-

весною формою  твору і  водночас є носієм його духовного змісту. 

У зв'язку з роллю мовного знаку як матеріальної основи образу увагу 

привертає  образність мовних засобів. З перекладом поетичного твору пов'я-

зані і такі питання, як співвідношення форми та змісту, частини та цілого, йо-

го смисл, а також його психолінгвістичні аспекти. 

З-поміж різних класифікацій образів за критерієм зв'язку з мовним зна-

ком можна виокремити автосемантичні або словесні та синсемантичні або 

звукові, а за критерієм масштабу – мікрообрази, макрообрази та художній 

образ, який співвідноситься із рівнем всього тексту. Художній образ, одне із 

ключових понять літературознавства, інтерпретується у дисертації як твір, 

що має текстову форму, в яку втілено образну і смислову систему. 

Художній образ має суб'єктивно-об'єктивну природу: він є відображен-

ням об'єктивної дійсності суб'єктом. Митець створює художню дійсність і 

виражає своє оцінне ставлення до неї, наповнюючи твір духовним змістом.  

Об'єктивним для перекладача є створена поетом художня дійсність і йо-

го оцінне ставлення до неї. В перекладі з'являється відбиток суб’єктивного 
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сприйняття твору перекладачем. З точки зору критики перекладу, чим менша 

частка суб’єктивного, перекладацького, тим вища якість перекладу. 

Поміж трьох етапів формування художнього образу (образ-задум, образ-

твір, образ-сприйняття) ключовим для практики перекладу є образ-твір, з 

яким перекладач працює безпосередньо. Художній образ має такі властивості 

як: емоційність, інтуїтивність, метафоричність, інформативність, багатознач-

ність та недосказаність. Їхня сукупність є запорукою практичної невичерпно-

сті інтерпретацій поетичного твору і множинності перекладів. 

Об'єктивні перешкоди перекладу поетичного твору пов'язані із співвід-

ношенням у ньому форми та змісту (словесна форма — зовнішня; конкретно-

чуттєва, образна — внутрішня форма; смисл) і частини та цілого. У цільовій 

мові не завжди можна віднайти мовний знак, що викликав би у свідомості 

адресата перекладу такий самий образ, що викликає мовний знак оригіналу, і 

який би передавав той самий смисл. Як частини цілого у перекладі мають ві-

дтворюватися словесна система, образна, смислова та їхня єдність. У подо-

ланні суб'єктивних труднощів перекладу вирішальну роль відіграє наявність 

у перекладача емоційно-образного мислення і його майстерність у її подвій-

ному значенні: вміння проникнути у світосприйняття автора і перевиразити 

його засобами цільової мови та вміння відтворити специфічні образи так, 

щоб наблизити їх сприйняття до сприйняття образів читачами оригіналу.  

Для відтворення словесної, образної та смислової системи необхідно 

прогнозувати колективне, а не індивідуальне сприйняття твору. Колективне 

аналізується через поняття системи та структури. Спираючись на філософсь-

ку інтерпретацію структури в художньому образі як єдності образної та сми-

слової систем, ми виокремлюємо образно-смислову структуру. Це ті суттєві 

зв'язки у художньому образі, що найменш піддаються варіюванню у сприй-

нятті окремими людьми і цілими епохами. Образно-смисловій структурі від-

повідає словесна структура, тобто суттєві зв'язки між елементами тексту як 

системи мовних засобів. Поняття образно-смислової структури дає змогу до-

повнити і розширити поняття структури ідейно-образної. Воно позначає не 

саму ідею, а її формування і поступовий розвиток, з одного боку, і відбиває 

колективне у сприйнятті твору — з іншого. Тому “образно-смислова струк-

тура” повніше, ніж “ідейно-образна”, відповідає поняттю інваріанта. 

У сонеті специфіка функціонування художнього образу зумовлена жорс-

ткими вимогами до форми, до змісту, до звучання твору, до композиції, які 

мають утворювати єдине ціле. В ньому переважають мікрообрази, характерні 

для лірики. Художній образ поділяється на макрообрази, які співвідносяться 

з його композиційними частинами: тезою (вихідний пункт), антитезою (про-

тиставлення тезі), синтезом (спроба поєднання тези та антитези) та 

розв’язкою.   
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Специфічні перешкоди у перекладі з іспанської на українську виникають 

через розбіжності у римуванні (асонанс, рідше консонанс, в іспанській мові 

VS консонанс, рідше асонанс, в українській), через відмінності у системах ві-

ршування (силабічна VS силабо-тонічна). Певну роль відіграють і розбіжнос-

ті у традиції сонетної форми, яка в іспанській культурі давніша, ніж в україн-

ській. 

У другому розділі “Роль перекладацьких трансформацій у відтво-

ренні образів у перекладах сонетів” проаналізовано роль замін, вилучень, 

додавань і перестановок, а також взаємодію множинних трансформацій. 

Заміни можуть бути лексичні, граматичні та лексико-граматичні. Лекси-

чні заміни відіграють основну роль у відтворенні автосемантичних образів. 

Образи зберігаються за умови заміни одиниць оригіналу на еквівалентні, се-

мантично близькі або контекстуальні. Заміни на одиниці з конкретнішим, ніж 

в оригіналі, значенням ведуть до конкретизації та / чи деталізації мікрообра-

зу, що полегшує його візуалізацію і тому увиразнює його. Заміна одиниць 

оригіналу на такі, що містять сему якості  або оцінки, позначають більш ди-

намічну дію, створюють семантичний повтор, підвищують експресивність 

оригіналу. Заміни лексичних одиниць на такі, що не зберігають семантику 

вихідної одиниці, ведуть до викривлення смислу. 

Заміна стилістично нейтральних одиниць на діалектні або рідко вживані 

порушує стилістичну цілісність сонета. 

Граматичні заміни, якщо вони не змінюють змістових зв'язків у реченні, 

пов'язані з відтворенням синсемантичних образів, у першу чергу, таких як: 

рима, ритм, довжина рядка, інтонація. Зміна змістових зв'язків призводить до 

модифікації чи зміни смислу. 

Зміна семантики образу внаслідок граматичних замін і одночасна зміна 

змістових зв'язків внаслідок замін граматичних, призводять до викривлення 

смислу. Критеріями, за якими оцінюються заміни, є збереження / порушення 

смислу або цілісності і монолітності сонета.  

Додавання зберігають мікро- та макрообрази, коли додані слова не поз-

начаються на смисловій структурі. Додавання можуть увиразнювати мікроо-

браз, підвищувати його експресивність, але свою основну роль вони відігра-

ють у відтворенні рими, ритму, еквілінеарності. 

Вилучення слів без якісної чи оцінної семи, вилучення, за яких експлі-

цитна інформація зберігається як імпліцитна або її втрата не суттєва, збері-

гають образ, так само як і компенсація вилучень. Вилучення оцінної семи або 

ознаки, важливої для структури мікрообразу, послаблюють його виразність. 

Вилучення одиниць, які відіграють провідну роль в образній структурі твору, 

здатні здійснювати негативний вплив на відтворення смислу. 
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Перестановки відіграють провідну роль у відтворенні синсемантичних 

образів, в першу чергу рими та ритму. Вони підвищують експресивність об-

разів, якщо ведуть до ускладнення інтонаційного малюнку речення порівняно 

з оригіналом (інверсія порядку слів, інтеркаляція, дистанційоване розташу-

вання тісно пов'язаних між собою слів, переміщення рематичного наголосу 

на початок речення), або знижують експресивність, коли спрощують інтона-

ційний малюнок речення. Перестановки на початку антитези, синтезу та роз-

в'язки, призводять до послаблення монолітності сонета, оскільки порушуєть-

ся зв'язок цих макрообразів з попередніми. Несуттєвими є перестановки од-

норідних мікрообразів в межах макрообразу. 

Основні перекладацькі трансформації зазвичай взаємодіють в перекладі. 

Такі множинні трансформації, вжиті в межах одного мікро- або макрообразу, 

можуть здійснювати гомогенний, контроверзний або гетерогенний вплив на 

відтворення образів, що дозволяє говорити про три відповідні моделі їхньої 

дії.  

У гомогенній моделі трансформації мають спільний вектор дії. Вони 

можуть забезпечувати збереження образів (Quién nos dirá cómo eres y quién 

fuiste — Не відаю, яким ти був на світі; із заміною, вилученням і додаван-

ням), посилювати виразність образів (llora, sin verte, su melancolía — в само-

тності ридаю від розпуки; з трьома замінами), призводити до модифікації, 

яка не позначається на смислі (Más allá de este afán y de este verso / me queda 

inagotable el universo — За віршем цим і рівністю, одначе, / безмежний Всес-

віт жде мене терпляче; із замінами, перестановкою та додаванням); на їх-

ній основі може створюватися образ, відмінний від оригіналу, але несупереч-

ливий і цілісний. 

У контроверзній моделі трансформації мають протилежний вектор дії. 

Вони можуть компенсувати одна одну, насамперед вилучення та додавання 

або, за відсутності нейтралізації, модифікувати чи навіть викривляти образ, 

що може позначатися на смислі. (No me abandona. Siempre está a mi lado / la 

sombra de haber sido un desdichado — Не кидає мене. Завжди за мною / тінь 

нещасливця ходить стороною; із замінами та додаванням). 

Гетерогенна модель є найбільш складною, оскільки трансформації вико-

нують різні ролі. Позитивно оцінюється такий комплекс трансформацій, який 

забезпечує відтворення образів, здатний зберігати смисл (Los días y las noches 

limaron los perfiles / de las letras humanas y rostros amados — Стирали посту-

пово дні та ночі / обличчя любі й літери чужі; заміни лексичні та граматич-

ні, перестановка). Можлива модифікація образу, за якої зберігається його 

смисл (Libre de la metáfora y del mito / labra un arduo cristal: el infinito / mapa 

de aquel quién es todas sus estrellas — Свобідний від метафори і міту, / він 

скло крихке шліфує трудовито: / мапу того, хто зоряним є дивом; з лексико-
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граматичними замінами та додаванням). Якщо гетерогенні трансформації 

призводять до неузгодженості компонентів мікро- та макрообразів, це пору-

шує їхню цілісність і ускладнює візуалізацію (Esta luz, este fuego que devora. / 

Este paisaje gris, que me rodea. — Це світло і вогонь цей невгомонний. / Цей 

сірий краєвид без перспективи; з лексичними та лексико-граматичними за-

мінами). Художній образ може змінюватися так, що змінюється і смисл 

(Lucano que amoneda / el verso y aquel otro la sentencia. —Лукано, що складає / 

добірний вірш і висловів сплетіння).  

У загальній оцінці трансформацій пріоритетним є збереження смислу, 

що у свою чергу забезпечується відтворенням образів.  

У третьому розділі “Відтворення образно-смислової структури в пе-

рекладах сонетів” на прикладах повних текстів сонетів послідовно розгля-

нуто точне відтворення в перекладі образно-смислової структури оригіналу, 

модифікацію смислової структури внаслідок перетворення конкретно-

чуттєвих образів на абстрактно-чуттєві, викривлення смислової структури 

внаслідок порушення цілісності образної системи, зміну ідеї твору внаслідок 

відхилень від образно-смислової структури, деформацію образно-смислової 

структури.  

Наголошено на тому, що ключовим у створенні естетично завершеного 

перекладу є передача образної структури оригіналу. З одного боку, вона є за-

порукою відтворення смислової структури, з іншого, — зумовлює добір мов-

них засобів і застосування перекладацьких трансформацій. Зазначено, що 

припустимою є незначна модифікація образної структури, деяке посилення 

або послаблення її виразності, якщо вони не впливають на структуру смисло-

ву. 

Перетворення конкретно-чуттєвих образів на абстрактно-чуттєві вна-

слідок трансформацій ускладнюють візуалізацію мікро- та макрообразів. Та-

ка модифікація розмиває смисловий розвиток твору. Наприклад, в сонеті Ан-

тоніо Мачадо Los sueños malos багатокомпонентний мікрообраз De balcones y 

ventanas / se iluminan las vidrieras, / con reflejos mortecinos, / como huesos 

blanquecinos / y borrosas calaveras.(букв. Відблиски вмираючого сонця на склі 

вікон та балконів нагадують білуваті кістки і обриси черепів) перекладено 

як А на вікнах і балконах / ніби грають вітражами / мертві відблиски різкі, / 

наче мертвого кістки / зі страшними черепами; замість конкретно-чуттєвого 

образу, легкого для сприйняття, виникає абстрактно-чуттєвий образ, що візу-

алізується фрагментарно і ускладнює смисл. Особливо негативними є такі 

модифікації в тезі та антитезі, оскільки вони значно ускладнюють відтворен-

ня синтезу і формування смислу в ньому, хоча ідея твору може при цьому ві-

дтворюватися. Виявлено, що макрообраз синтезу становить найбільші труд-
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нощі для перекладу. Якщо зміни у відтворенні образної системи починаються 

в синтезі, це веде до зміни ідеї твору.  

Відхилення від образної системи оригіналу позначається на смислово-

му розвитку сонету. Так, в перекладі сонета Blind Pew додавання іменника 

долі (el bucanero ciego fatigaba - доля вела осліплого пірата) і подальша його 

заміна на пси (y esto  aliviaba su contraria suerte; - і псам не дозволяв його роз-

дерти;) порушують смисловий розвиток; додавання прислівника розлючено 

та фразеологізму брати на кпини у фрагменті (Ladrado por los perros de las 

granjas, / pifia de los muchachos del poblado, —Розлючено брехали пси на ньо-

го, / І брали хлопчаки його на кпини) створює образ агресивного ставлення до 

пірата; додавання зарито змінює метафоричне значення скарбу на конкретне. 

Смислова структура стає непослідовною. 

Зміни в образній структурі, що спостерігаються в тезі, антитезі, синтезі, 

накопичуючись, позначаються на смисловому розвитку сонета і призводять 

до модифікацій чи навіть зміни ідеї. Наприклад, в перекладі сонета Антоніо 

Мачадо La muerte del niño herido у фрагменті (Es el martillo / de la fiebre en las 

sienes bien vendadas / del niño. —Знов ніч… пошерхлі спалені уста, / гарячка 

гатить молотом у скроні / дитини.) замість поранення з'являється гарячка; у 

фрагменті (invisible avión moscardonea —невидимі гуркочуть літаки) замість 

літака, що несе загрозу нічному місту, з'являється більш спокійний пейзаж, в 

якому гуркочуть літаки; через заміну кольорів у фрагменті (Madre, ¡el pájaro 

amarillo!, / ¡las mariposas negras y moradas!—Мамо, пташка золота, / мете-

лики рожеві і червоні!) втрачається символіка близької смерті пораненої ди-

тини. Через вилучення образу війни зникає антивоєнна спрямованість сонета 

і хоча його естетичну цілісність відтворено, ідея – інша: біль матері від втра-

ти хворої дитини. 

Комплекс модифікацій та замін мікрообразів внаслідок трансформацій, 

фрагментарність та непослідовність у їх відтворені в тезі, антитезі, синтезі 

ведуть до деформації смислової структури сонета та повної зміни ідеї твору. 

Так, у перекладі сонета Me desordeno, amor, me desordeno, Карільди Олівер 

Лабри, замість ліричної героїні з тонкими, піднесеними і сильними почуття-

ми, яка усвідомлює хтивість коханого і згубність своєї любові і водночас 

сповнена бажання любити жертовно, в центрі твору постає чоловік, який са-

мим своїм існуванням здатний розпалювати таку любов, що жінка втрачає 

глузд і падає наче від грому.  
 

ВИСНОВКИ 
 

На сучасному етапі розвитку перекладознавства особливого значення 

набуває дослідження перекладу поетичного твору як цілісності. Серед мож-
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ливих множинних підходів виділяється аналіз образів. За своїм масштабом, 

місцем та функцією в образній системі сонета їх поділено на мікрообрази, 

макрообрази та художній образ. Останній співвідноситься із текстом у ціло-

му. Поняття "художній образ" у перекладознавстві характеризується триєдні-

стю матеріально-фізичної форми (зовнішньої, словесної), конкретно-чуттєвої 

(внутрішньої) та духовним змістом.  

Словесна форма діє на свідомість суб'єкта сприйняття як подразник, 

який викликає в ній образи. Останні, складаючись у систему, стають носієм 

смислу та ідеї твору. Ключову роль у цій триєдності відіграє образна систе-

ма, що є основою смислу і водночас визначає добір мовних знаків. На відмі-

ну від читача перекладач і перекладознавець працюють з двома словесними 

формами: вихідною мовою та цільовою.  

Отримавши словесну форму, художній образ як образ-твір стає доступ-

ним для індивідуального сприйняття іншими суб'єктами. В індивідуальних за 

місцем утворення сприйняттях зберігається дещо спільне, колективне, що і 

складає образно-смислову структуру твору. “Образно-смислова структура” 

вказує на розвиток смислу, який завершується ідеєю твору і тому повніше, 

ніж “ідейно-образна структура”, відповідає поняттю інваріанта перекладу. 

У такому жанрі ліричної поезії, як сонет, переважають образи-емоції, 

образи-картини природи, образи-речі, образи-смисли, оскільки об'єктом ві-

дображення є емоційний стан самого поета. Макрообрази співвідносяться з 

композиційними частинами сонета: тезою, антитезою, синтезом та 

розв’язкою.  

Особливі перешкоди для перекладу сонетів становить консонансне ри-

мування в українській традиції та асонансне — в іспанській.  

Лексичні трансформації відіграють основну роль у відтворенні 

автосемантичних образів. У відтворенні синсемантичних образів основна 

роль належить граматичним трансформаціям; вони стають суттєвими для 

автосемантичних образів, коли змінюють змістові зв'язки в тексті.  

Заміни та перестановки застосовуються в перекладі іспаномовних 

сонетів українською значно частіше, ніж вилучення та додавання.   

Лексичні заміни, засновані на семантичному розвитку, використанні фу-

нкціональних аналогів, контекстуальних або ситуативних відповідників, збе-

рігають образи та їхній смисл. Ситуативні відповідники та одиниці з більш 

конкретним значенням полегшують візуалізацію образу і посилюють його 

виразність. Заміна на одиниці з більш загальним значенням послаблює конк-

ретність образу, позначаючись на смислі, який переходить в абстрактне су-

дження. Заміни лексичних одиниць на такі, що містять сему якості або оцін-

ки, ведуть до посилення виразності образу. Заміна на семантично близькі, але 

відмінні за значенням одиниці, модифікує образ та його смисл.  
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Ускладнення інтонаційного контуру речення за рахунок граматичних 

замін підвищує експресивність образу, а спрощення контуру — експресив-

ність знижує. 

Лексико-граматичні заміни, за яких змінено лексичне значення та зміс-

тові зв'язки між словами, ведуть до заміни образу і навіть його смислу.  

Основна роль перестановок — це відтворення синсемантичних образів, в 

першу чергу, ритму та рими. Перестановки на початку антитези, синтезу, ро-

зв'язки, які призводять до порушення тісного зв'язку з попереднім макрооб-

разом, послаблюють монолітність сонета в перекладі. 

Якщо вилучено одиниці, що не містять оцінної або якісної семи, або 

експліцитну інформацію збережено як імпліцитну, або якщо таку інформацію 

компенсовано додаванням, образ зберігається. Вилучення оцінних та якісних 

значень збіднює образ або знижує його виразність. 

Експлікація імпліцитної інформації за рахунок додавання зберігає образ. 

Додавання слів, які конкретизують або деталізують образ, полегшують візуа-

лізацію, зберігаючи та увиразнюючи його. До підвищення виразності образів 

веде додавання лексичних одиниць, що створюють або посилюють повтори. 

Додавання епітетів також підвищують експресивність образів. Додавання та-

кож можуть сприяти збереженню ритму і рими в сонеті. Додавання та вилу-

чення службових або прономінальних слів не позначаються на образі негати-

вно.  

У перекладі зустрічаються переважно множинні трансформації. 

Взаємодіючи між собою у межах багатокомпонентного мікрообразу або 

макрообразу, трансформації здійснюють на них гомогенний, контроверзний 

чи гетерогенний вплив, що дає змогу говорити про три відповідні моделі. 

У гомогенній моделі трансформації мають спільний вектор дії. Вони 

зберігають образи, посилюють їхню виразність. Можуть також призводити 

до модифікації образу, що здатна впливати на смисл; створювати образ, 

відмінний від оригіналу, але цілісний. 

У контроверзній моделі трансформації мають протилежний вектор дії. 

Вони можуть компенсувати одна одну, зберігаючи смисл або суперечити 

одна одній, що може негативно позначатися на смислі. 

У гетерогенній моделі необхідно визначати вектор дії кожної 

трансформації, їхню ієрархію, і оцінювати загальний результат. Позитивно 

оцінюється такий комплекс трансформацій, який забезпечує відтворення 

образів і збереження смислу. У гетерогенній моделі трансформації 

призводять до неузгодженості компонентів мікрообразів, ускладнюючи їх 

візуалізацію, і ведуть до порушення їхньої цілісності. Результатом може 

навіть стати заміна художнього образу, яка тягне за собою зміну смислу.   

Запорукою збереження в перекладі образно-смислової структури 
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оригіналу є ретельний добір перекладацьких відповідників. Відтворення 

образно-смислової структури забезпечують також трансформації, які 

зберігають образ, хоча і модифікують його незначним чином.  

Великий вміст зсувів в образній структурі оригіналу, спричинений 

перекладацькими трансформаціями, може призводити до зсувів у його 

смисловій структурі і навіть до зміни ідеї. До викривлення образної 

структури призводять порушення змістових зв'язків, а також семантична 

неузгодженість лексичних одиниць та предметно-логічних зв'язків всередині 

багатокомпонентного мікрообразу  або в макрообразі, через які виникає 

внутрішня суперечливість в образах. Вони стають фрагментарними і більш 

абстрактними, втрачають свій конкретно-чуттєвий характер, що ускладнює їх 

візуалізацію і декодування смислу.  

Заміна конкретно-чуттєвих мікрообразів у тезі чи антитезі оригіналу на 

абстрактно-чуттєві у перекладі ускладнює подальший синтез цих двох 

макрообразів. Смислова структура в сонеті втрачає свій послідовний 

розвиток, набуває абстрактності. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Омельченко Л. О. Відтворення образів іспаномовних сонетів XIX-XX 

століть в українських перекладах. – Кваліфікаційна наукова праця на пра-

вах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.16 “Перекладознавство”. – Інститут філології, Київсь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі розглянуто проблему відтворення образів у пе-

рекладі сонетів з іспанської на українську мову. Встановлено співвідношення 

понять "художній образ" у поетичному перекладі та "образно-смислова стру-

ктура". Обґрунтовано розуміння образно-смислової структури як інваріанта 

перекладу, її відмінність від ідейно-образної структури. Досліджено специфі-

ку відтворення художнього образу в жанрі сонета. Проаналізовано роль ос-

новних перекладацьких трансформацій і виявлено три основні моделі їхньої 

взаємодії в перекладі сонетів. Досліджено закономірності відтворення образ-

но-смислової структури в перекладі сонета.  

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

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

перекладі сонетів. 



17 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Омельченко Л. О. Передача образов испаноязычных сонетов ХІХ-ХХ 

столетий в украинских переводах. - Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский националь-

ный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертационной работе рассмотрено проблему передачи образов в 

переводе сонетов с испанского на украинский язык. Установлено соотноше-

ние понятий «художественный образ» и «образно-смысловая структура». Ис-

следована история вопроса в отечественном и зарубежном переводоведении, 

рассмотрена субъективно-объективная природа художественного образа, 

определена роль языкового знака в передаче образов, раскрыта суть образно-

смысловой структуры, как инварианта в поэтическом переводе, выделена пе-

реводоведческая специфика функционирования микрообразов, макрообразов 

и художественного образа в таком жанре лирической поэзии как сонет. Про-

анализирована роль основных переводоведческих трансформаций и выделе-

ны три основных модели их взаимодействия при переводе сонетов. Последо-

вательно рассмотрена точная передача в переводе образно-смысловой струк-

туры оригинала, модификация смысловой структуры вследствие преобразо-

вания конкретно-чувственных образов на абстрактно-чувственные, возмож-

ное искажение смысловой структуры вследствие нарушения целостности об-

разной системы, замена идеи произведения в результате отклонений от об-

разно-смысловой структуры, деформация образно-смысловой структуры.  

Образная система поэтического произведения рассматривается под раз-

ными углами зрения: образность языковых средств, соотношение формы и 

содержания, части и целого, его смысл, восприятие и передача образов. В об-

разной системе сонета выделяются микрообразы, макрообразы, соотносящи-

еся с его композиционными частями и художественный образ, соотносимый 

с сонетом в целом. Художественный образ имеет субъективно-объективную 

природу как отражение объективной действительности в сознании субъекта. 

Отражая оценочное отношение поэта к созданной им художественной дей-

ствительности, художественный образ наполняется духовным содержанием. 

Для поэтического перевода важно понимание художественного образа как 

образа-произведения, в котором образная и смысловая системы соединены со 

словесной формой, и как образа-восприятия. Последний, индивидуальный по 

месту образования, сохраняет в разных восприятиях нечто коллективное. 

Коллективное восприятие объясняется через понятие структуры как сово-
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купности устойчивых связей между элементами образной и смысловой си-

стем. Понятие образно-смысловой структуры позволяет дополнить и расши-

рить понятие структуры идейно-образной. Оно обозначает формирование и 

развитие смысла, которое увенчивается идеей. Поэтому "образно-смысловая 

структура" полнее, чем "идейно-образная", отвечает понятию инварианта. 

Ключевой в переводе сонетов является образная система: с одной стороны, 

она является носителем смысла, а с другой, – обуславливает выбор языковых 

средств при переводе. Объективные препятствия при переводе испаноязыч-

ных сонетов на украинский язык связаны не только с межязыковыми разли-

чиями, но и с различиями в системах рифмования (ассонанс, реже консонанс, 

в испанском языке VS консонанс, реже ассонанс, в украинском; силлабиче-

ская система стихосложения VS силлабо-тоническая), а также менее дли-

тельной традицией сонетной формы в украинской культуре сравнительно с 

испанской. 

Среди основных переводческих трансформаций наиболее частыми ока-

зались замены и перестановки. Опущение и добавление встречаются значи-

тельно реже. Основная роль лексических трансформаций состоит в передаче 

словесных образов, а грамматических – в передаче звуковых. Поскольку в 

чистом виде трансформации встречаются очень редко, частыми являются 

множественные трансформации. Они действуют, как в пределах микро-, так 

и в пределах макрообразов; бывают однотипными или разнотипными; оказы-

вают на образы разное влияние. 

Множественные трансформации, применяемые в пределах одного мик-

ро- или макрообраза, могут осуществлять гомогенное, контроверзное или ге-

терогенное влияние на воссоздание образов, что позволяет говорить о трех 

соответствующих моделях их действия. 

В гомогенной модели трансформации имеют общий вектор действия, 

либо сохраняя образы, либо усиливая их выразительность, либо модифици-

руя образы; последняя может влиять на смысл. 

В контроверзной модели трансформации имеют противоположный 

вектор действия. Они могут компенсировать друг друга, сохраняя смысл, или 

вступать в противоречие, что может негативно отражаться на смысле. 

В гетерогенной модели роль трансформаций разновекторна. Положи-

тельно оценивается такой комплекс трансформаций, который обеспечивает 

воссоздание образов и сохранение смысла. Результатом гетерогенных транс-

формаций может быть несогласованность компонентов микрообразов, 

усложнение их визуализации, и, соответственно, нарушение их целостности. 

Возможна также замена художественного образа, что влечёт за собой изме-

нение смысла. Для оценки общего результата необходимо определять вектор 

действия каждой трансформации, их иерархию. 
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Основой для создания целостного, эстетически завершенного 

художественного произведения в переводе является воссоздание образной 

структуры оригинала. Оно обеспечивает сохранение смысловой структуры 

сонета. 

Залогом сохранения в переводе образно-смысловой структуры оригина-

ла является тщательный отбор переводческих соответствий. Лексические и 

грамматические трансформации могут усиливать или ослаблять выразитель-

ность микрообразов, не влияя на образно-смысловую структуру. Нарушения 

предметно-логических или смысловых связей между компонентами много-

компонентного микрообраза или макрообраза ведет к искажению образной 

структуры. 

Допустимы трансформации, объективно мотивированные, незначи-

тельно модифицирующие микрообразы или вносящие элемент одомашнива-

ния, но сохраняющие при этом сам образ в целом.  

Критичны трансформации, вследствие которых образы теряют свой 

конкретно-чувственный характер, становятся фрагментарными, трудно под-

даются визуализации, усложняя декодирование смысла. 

Ключевые слова: поэтический перевод, художественный образ, образ-

но-смысловая структура, идейно-образная структура, инвариант перевода, 

трансформации при переводе сонетов. 
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SUMMARY  

 

Omelchenko L. O. Rendering of Images of the Spanish-language Sonnets 

of XIX-XX Centuries and Its Ukrainian Translations. – Qualifying scientific 

work with manuscript copyright.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.16 – Transla-

tion Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Educa-

tion and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The present thesis deals with the problem of artistic image reproduction in 

sonnets translated from Spanish into Ukrainian language. The correlation between 

the concept of "artistic image" in poetic translation and "image-semantic structure" 

was defined. Understanding of image-semantic structure as invariant in translation, 

its difference from ideological-imaginative structure was established as well. The 

characteristic aspects of the artistic image rendering in the genre of the sonnet were 

investigated. The roles of basic translation transformations were analyzed and three 

basic patterns of their interaction in translated sonnets were identified. The regular-

ities of rendering of image-semantic structure in translated sonnets were investi-

gated. 

Keywords: poetry translation, artistic image, image-semantic structure, ide-

ological-imaginative structure, invariant of translation, transformation in transla-

tion of sonnets. 


