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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Багатоаспектність художнього перекладу як явища, що одночасно лежить 

в площинах мови, літератури та культури, призвела до того, що проблеми 

художнього перекладу поступово перетворилися з об’єкту нерегулярних 

лінґвістичних досліджень на одну з найважливіших проблем сучасних 

гуманітарних студій. Досить довгий час співіснували дві протилежні концепції 

аналізу й критики перекладу. Традиційно, науковою базою для них виступали 

або суто «лінгвістичні», або ж суто «літературознавчі» підходи та критерії. У 

сфері художнього перекладу до сьогодні найбільш поширеною та прийнятною є 

літературно-критична система оцінювання, в основі якої лежать художньо-

естетичні параметри. При зіставленні оригінального твору та його перкладу/ів 

вже давно спостерігається максимальне зближення аналітичних підходів 

мовознавства й літературознавства, стилістики художнього твору й лінгвістики 

тексту. Отже, сучасний стан перекладознавства як міждисциплінарної науки 

визначено природою об’єкту наукових досліджень, а при вивченні 

перекладознавчої проблематики чітко виявлено усвідомлення необхідності 

переходу до всебічного аналізу теоретико-практичних проблем художнього 

перекладу. Як наслідок, перекладознавці усе частіше використовують так 

званий «системний підхід», який включає в себе методологію аналізу 

лінґвістичних дисциплін та літературознавства. У перекладознавчих студіях 

зламу ХХ-ХХІ століть можна чітко відстежити тенденцію філософсько-

культурологічного підходу до проблематики художнього перекладу в контексті 

діалогу культур та їхнього взаємовпливу, адже переклад творів художньої 

літератури є одним з найважливіших засобів взаємозбагачення національних 

літератур. 

Актуальність даної роботи визначається орієнтацією сучасних 

перекладознавчих досліджень на комплексне використання здобутків 

лінгвокультурології, когнітивістики, на комунікативно-прагматичні аспекти 

мовної й міжкультурної комунікації та антропоцентричну парадигму в 

лінгвістиці та літературознавстві,  а також зумовлена невпинним зростом 

зацікавлення українських перекладознавців шляхами та історією проникнення 

перекладних творів зарубіжних письменників до літературної полісистеми 

України.  

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять дослідження 

вітчизняних та зарубіжних учених із теорії та практики перекладу 

(Л. Бархударова, С. Басснетт, Л. Венуті, В. О. Виноградова, В.С. Виноградова, 

Ґ. Ґачечиладзе, Ю. Eткінда, В. Демецької, Р. Зорівчак, І. Евен-Зогара, 

В. Коллера, В. Коміссарова, Л. Коломієць, В..Коптілова, О. Кундзіча, 

Л. Латишева, А. Лєфевера, К. Норд, А. Поповича, К. Райс, Ю. Солодуба, 

П. Торопа, Г. Турі, А. Федорова, О. Чередниченка, М. Алєксєєвої, М. Фрідберга 

та ін.), лінгвістики тексту (І. Гальперіна, В. Кухаренко), стилістики та поетики 

(А. Мороховського, Л. Коломієць, М. Лановик), а також дослідження вчених, 

які займаються німецькою мовою та літературою (М. Іваницька, В. Коллер, 

Т. Кияк, І. Мегела, К. Кусько). Широко використані були праці, де 
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висвітлюються труднощі перекладу індивідуально-стильових особливостей в 

текстах (М. Вінгренівська, Л. Коломієць, Т. Кияк, О. Чередниченко), а також 

питання методології аналізу перекладацької практики (Е. Бальцежан, 

М. Брандес, В. Коміссаров, А. Леґєжинська, К. Лукас, С. Кашинський, 

М. Кшиштофяк, О. Ребрій, Б. Шульце), взаємозв’язків транслатології та 

семіотики й культурології (Ю. Лотман, Ю. Караулов, Р. Якобсон). З метою 

виявлення особливостей художньо-стильового плану в творчості Г. Гессе 

використано потужну базу літературознавчих праць (С. Авєрінцев, М. Бахтін, 

Ю. Лотман та ін.). Згідно з основними вимогами теорії полісистеми, 

випрацьованої Г. Турі та І. Евеном-Зогаром, історикові літератури, 

літературознавцю та перекладознавцю доречно досліджувати творчість 

видатних літературних особистостей з погляду дискурсу – водночас як авторів 

перекладних та оригінальних творів.  

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

дослідження пов’язана з комплексною міжкафедральною науковою темою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність», (№ 

11 БФ О44-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Протокол № 5 від 18 

грудня 2012 року). 

Мета дослідження полягає у комплексному системному аналізі 

перекладів романів Г. Гессе з точки зору способів відтворення авторського 

ідіостилю й вимагає вирішення таких завдань:  

- виявити особливості ідіостилю Г. Гессе, художньо-типологічні домінанти 

(далі ХТД) ідіостилю письменника та їхню реалізацію в авторських 

текстотворчих стратегіях;  

- виокремити текстотворчі слова-символи, які лежать в основі ХТД та 

способи їх проявлення в авторському тексті й текстах цільових; 

- шляхом зіставного аналізу оригіналів та перекладів виявити особливості 

відтворення основних складових ХТД; 

- визначити ступінь імпресивної еквівалентності перекладів з точки зору 

відтворення лінгвостильових та художньо-типологічних домінант ідіостилю 

письменника. 

Об’єктом дослідження виступає авторський стиль (ідіостиль) Г. Гессе як 

системне явище і його структурні складові: художньо-типологічні домінанти як 

єдність ідейно-художніх та лінгвостильових домінант оригінальних і 

перекладних текстів.  

Предмет дослідження – способи відтворення ідіостильових ХТД на рівні 

лексикології, лінгвостилістики та синтаксису у перекладах українською та 

російською мовами. 
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Матеріалом дослідження слугували оригінальні твори Г. Гессе так 

званого «східного циклу» «Siddhartha», «Die Morgenlandfahrt» та «Das 

Glasperlenspiel» й їх переклади українською та російською мовами. 

Поставлена мета та завдання, які потребують вирішення задля її 

досягнення, зумовили вибір методів дослідження. Основним є дескриптивний 

метод (для опису відмінностей досліджуваних рівнів, а також за допомогою 

якого визначаємо перекладацькі стратегії, спрямовані на збереження й 

відтворення ідіостилю письменника). Методи порівняльно-перекладознавчого 

інтратекстового аналізу паралельних текстів (який поєднує інтерпретативний та 

прагматичний підходи) й метод порівняльно-зіставного лінгвостилістичного 

аналізу мовних (лексико-семантичних і синтаксичних структур) текстів 

оригіналів та їх перекладів використовувалися нами з метою виявлення ролі 

структурно-художніх компонентів тексту в побудові цілісної структури 

художньо-типологічних домінант. Також було використано метод «слово-

образ» й елементи естетико-стилістичного аналізу для визначення естетичної та 

філософської складових ХТД авторського стилю.  Фрагментарно ми залучили 

елементи контент-методу та метод кількісних підрахунків для інтерпретації 

змістової та семантичної відповідності описуваних прикладів. У роботі 

застосовано елементи загальнонаукових методів – спостереження, 

узагальнення, а також методику літературознавчого аналізу. Це дозволило 

дослідити способи відтворення ідіостилю німецького автора в перекладах. За 

допомогою елементів семантико-прагматичного аналізу виокремлювалися ХТД 

ідіостилю письменника.  

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні 

ідіостильових особливостей Г. Гессе у творах «східного циклу» та способів їх 

відтворення у перекладах. Вперше встановлено домінантні ознаки ідіостилю 

письменника в обраних творах та відхилення в перекладах, що, подекуди, 

призводить до послаблення виражених домінант  у перекладі. 

Теоретичне значення полягає у внескові до вирішення проблем 

художнього перекладу, зокрема, у визначенні жанрово-типологічних та 

естетичних критеріїв творів Г. Гессе, так званого «східного циклу», що 

розширює дослідження ідіостилю письменника. Запропоновано алгоритм 

аналізу індивідуального стилю автора на підставі виявлення ХТД тексту й 

авторського стилю. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

результатів дослідження в практичних курсах зі стилістики, теорії художнього 

перекладу, а також вони відкривають  шлях до вивчення серійних перекладів, а 

в українському культурному контексті – підготування теоретичного підґрунтя 

до виникнення таких серій. 

На захист винесені такі положення: 

1. Авторський стиль Г. Гессе являє собою структурно-семантичну єдність 

й характеризується такими рисами, як: 

- мотиви-символи, мотиви-образи (мотив подорожі, мотив учителя-учня, 

мотив еволюції душі, почуття/емоції, міфологеми), емотиви; 

- складні синтаксичні конструкції, особливо надмірно великі періоди; 
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2. Порівняльно-перекладознавчий аналіз паралельних текстів та 

комплексний філологічний аналіз способів відтворення цільовими мовами 

ідіостильових особливостей письменника дає можливість чіткіше 

сформулювати ознаки ідіостилю, що дозволяє вдосконалити працю перекладача 

в процесі транслювання ідіостилю автора шляхом вичленування ідіостильових 

маркерів й пошуку системних та структурно-семантичних відповідностей.  

3. Наявність відхилень у відтворенні цільовими мовами ідейно-художніх й 

лінгвостильових параметрів ідіостилю письменника залежить від ступеня 

опанування перекладачем ідіостильових ХТД творів. Система таких домінант 

та способи їх відтворення визначають оцінний модус перекладацького процесу, 

що дозволяє виявити ступінь та міру імпресивної адекватності/еквівалентності 

перекладу. 

4. Адекватне відтворення у цільовій мові ідейно-художніх та 

лінгвостильових компонентів, що є визначальними для ХТД ідіостилю, має 

відбуватися з урахуванням інтертекстуальних (у тому числі й внутрішніх) 

зв’язків між багатьма текстами, а особливо, т.зв. «східного циклу», що 

уможливить максимально відтворити й не порушувати загальну семантику 

тексту й не змінювати емоційну конотацію оригіналу.  

5. При відтворенні синтаксичних особливостей, емотивного модусу, 

важливих для розкриття ідеї чи проявлення ХТД, трансформації допустимі 

лише за умови адекватної альтернативи в способі відтворення в перекладі  

зазначених особливостей ідіостилю. 

6. На сучасному етапі опрацювання художнього спадку Г. Гессе в 

українському контексті доречно звернутися до практики серійних/множинних 

перекладів, у якій би творчо було опрацьовано існуючі версії перекладів 

письменника одних і тих самих оригіналів з метою створення оптимального 

перекладацького вирішення у відтворенні ідіостильових особливостей.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження висвітлено в доповідях на міжнародних та всеукраїнських  

конференціях, зокрема на Всеукраїнській науковій конференції за участю 

молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі 

сучасних філологічних студій» (Київ, 11 квітня 2013 року), на VIII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: Дослідження і та 

викладання» (Кіровоград 27-28 березня 2014). На ХIV Міжнародніх 

славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 24 

квітня 2015 р.), а також на II Загальнопольській науковій конференції «Między 

słowami – między światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej 

translatologii» (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015). 

Публікації. Основні результати роботи відображено у 8 cтаттях у 

наукових фахових виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації 

становить 229 сторінок, з них 190 сторінок – основного тексту. Список 

використаної літератури налічує 264 позицій, із них 239 – різномовні науково-

критичні праці, 16 – довідкова література і – 9 літературні джерела. У Додатках 

http://instpres.univ.kiev.ua/node/924
http://instpres.univ.kiev.ua/node/924
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містяться ілюстративний матеріал, таблиці та діаграми, що репрезентують 

результати дослідження.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовується вибір матеріалу й актуальність теми 

дослідження,  окреслено ступінь опрацювання проблематики дослідження в 

інших філологічних галузях, формулюється мета та завдання, викладені основні 

методологічні засади, а також окреслено теоретичне й практичне значення 

роботи. Визначається об’єкт і предмет дослідження, надано опис матеріалу, 

викладено інформацію про апробацію отриманих результатів та структуру 

роботи. 

У першому розділі «Авторський стиль як об’єкт теорії перекладу: 

теорія та методологія».  У цьому розділі окреслено погляди дослідників щодо 

природи феномену художнього перекладу. Ми розглянули специфіку 

художнього перекладу, визначали  підходи до практики перекладу художніх 

творів й визначали її місце в парадигмі сучасних гуманітарних наук. У межах 

розділу здійснено також огляд стратегій художнього перекладу. Проблематику 

стратегії перекладацької діяльності, зазвичай, уміщено в площині загальних 

комунікативних студій. Отже, переклад як спосіб міжкультурної комунікації 

став актуалізований у світлі останніх наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних учених  (Р. Миньяр-Белоручев, Л. Латишев, Р. Зорівчак, Т. Кияк, 

Е. Бальцежан, І. Евен-Зогар, П. Франк та ін.). У теорії художнього перекладу в 

контексті комунікативних стратегій також приділяється увага поняттю 

емотивності (М. Гамзюк, В. Шаховський). Серед різноманітних класифікацій 

ми зупинилися на запропонованій Н. Дьяконовою, оскільки в нашій роботі 

актуалізоване також поняття ідейно-художньої домінанти. Власне 

Н. Дьяконова враховує стильові функції, що домінують в художньому тексті, й 

пропонує такі стратегії: а) стратегія з’ясування жанрово-стильової 

приналежності тексту; б) стратегія визначення домінантної насиченості; в) 

стратегія компенсуючих модифікацій; г) стратегія передачі світосприйняття; д) 

стратегія дослівного перекладу.   

У теорії художнього перекладу одним із центральних стає поняття 

асиметрії, що розробляється у безпосередньому зв'язку з проблемою 

міжкультурного транслювання й розглядається в етнолігвокультурному аспекті, 

у співвідношенні з законами симетрії і поняттям гармонії. У зв’язку із цим 

особливу актуальність надалі мають ключові поняття перекладознавства 

еквівалентність та адекватність, через те, що вирівнення згаданої асиметрії 

можливе часто шляхом такої стратегії перекладача, як адаптація. Вторинність 

перекладацької діяльності у межах художньої літератури є вирізняючою 

специфічною рисою стратегій перекладача літературних творів. Допускається 

при цьому, що перекладач, на свій розсуд, може опускати певні змістові 

складові, відображати або не повністю відображати такі особливості оригіналу, 

як авторські стильові компоненти тощо, хоча для певного мовно-стилістичного 

елементу твору можуть виступати різні асоціативні зв’язки. Такого роду 
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«стратегічні відхилення» перекладача можуть порушувати авторський задум, 

що спирався на конкретне образне мислення реципієнта оригінального твору. 

Отже, видається  закономірним часткове руйнування певних образно-

асоціативних зв’язків. Саме тому стратегія перекладача повинна спиратися на 

базові категорії еквівалентності й адекватності. 

Оригінальний концептуальний задум автора неможливо повністю 

відтворити не лише через брак стовідсоткової відповідності мовних, художніх 

засобів мови оригіналу й приймаючої мови, а й через чинник творчого начала 

перекладача-інтерпретатора, або адаптатора, який повинен спиратися також на 

закони літературно-мистецької творчості. З точки зору прагматики перекладу, 

найбільші труднощі переживає прекладач художньої літератури, оскільки під 

час перекладу перекладачеві необхідно «перекодувати» смислову тканину 

тексту вихідної мови на мову перекладу й передати прагматичну інтенцію 

автора тексту оригіналу для досягнення адекватного перекладу. Необхідно 

зазначити, що прагматична інтенція автора не завжди прозора для читача, що 

необхідно враховувати перекладачеві під час попереднього знайомства з 

художнім твором на етапі доперекладацького аналізу тексту. Так, наприклад, 

стосовно творів Г. Гессе, обраних для аналізу, визначити прагматичну 

домінанту тексту нелегко, оскільки автор створив текст-загадку, текст-лабіринт, 

що змушує читача довго шукати відгадку. Протягом усіх творів, що є 

своєрідною сповіддю, де головний герой намагається аналізувати себе й свої 

вчинки, автор водить читача лабіринтом свідомості й навіть підсвідомості свого 

персонажа й пропонує читачеві відшукати свою версію прочитання. 

У контексті досліджуваної теми розглядаються існуючі коцепції й наукові 

погляди стосовно ідіостилю. Наше дослідження спирається на теоретичні 

положення, випрацьовані такими вченими як О. Бедзир, В.В.Виноградов, 

В. Жирмунський, О. Жолковський, С. Золян, О. Кусько, М. Лановик, 

Д. Наливайко, І. Подгаєцька, С. Тер-Мінасова, Н. Болотнова, Р. Якобсон та ін. 

Вивчення ідіостилю письменника тісно пов’язане з вивченням мови художньої 

літератури, оскільки ідіостиль вважається її специфічним різновидом. З метою 

чіткого визначення суті цього поняття було проведено аналіз сучасних підходів 

та напрямків у дослідженнях ідіостилю письменника, а також пов’язаної з ними 

проблематики. Зокрема, ми зосередили увагу на поняттях домінати художнього 

тексту, яка є основоположною ланкою індивідуального авторського стилю. 

Визначаючи художньо-типологічну домінату тексту, ми виходимо з того, що 

вона є наскрізною для твору, або низки творів, поєднаних в межах тематичного 

циклу, й є виразом інідивідуального авторського потрактування глибоких 

філософських тем. Тому ми особливу увагу приділяємо таким художньо-

типологічним параметрам тексту як духовність, образність та естетично цінна 

мовна конкретизація, що додатково позначається нами терміном 

«поетикальність». Художньо-типологічні домінанти тексту ми досліджуємо з 

урахуванням єдності форми і змісту тексту й розглядаємо як комплексну 

текстову категорію, що охоплює глибинний (культурно-семіотичний) і 

поверхневий (мовний) рівні тексту. У перекладознавстві, до поняття домінанти 

звертається, зокрема, А. Швейцер, розглядаючи поняття функціональної 
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домінанти тексту і функціональної еквівалентності в перекладі. Дуже часто 

підчас перекладу можлива зміна поетикальності оригіналу при її репрезентації 

в тексті перекладу та приймаючій культурі, що відбувається внаслідок зміни 

художньо-типологічних параметрів оригіналу. Проблематика співвідношення 

«оригінал-переклад» у практиці художнього перекладу розроблялася широко 

А.  Федоровим, Т. Казаковою, Ю. Солодубом, А. Поповичем, Ю. Найдою й 

багатьма іншими. Науковий досвід аналізу вихідних і перекладних текстів 

свідчить, що ступінь опанування поетикальності оригіналу перекладачем є 

одним з найважливіших чинників, що визначають повноту її транслювання до 

цільової літератури. Крім ступеня опанованості ХТД оригіналу перекладачем, 

чинником, що обумовлює її транслювання, є здатність перекладача 

репрезентувати поетикальність оригіналу в тексті перекладу. Це вимагає від 

перекладача не лише філологічної, а й власне перекладацької компетенції, а 

також володіння здатністю створювати текст. Розглядаючи співвідношення 

оригіналу та перекладу, ми розглядаємо когнітивні стратегії перекладача, для 

чого здійснюється когнітивно-зіставне моделювання концептосфери художніх 

текстів. При цьому ми врахувємо той факт, що ХТД розташовані на вісях 

образність-духовність-мовна конкретизація, отже ми визначили їх на рівні 

емотивно-пафосного коду творів, їхньої образної системи та системи мотивів-

символів, які найповніше репрезентують й розкривають авторський задум.  

На основі ретельного аналізу праць з перекладознавства, лінґвістики й 

літературознавства було виявлено ключові засади прагмалінґвістичного, 

літературознавчого й лінґвокультурного  підходів до вивчення та аналізу 

перекладних текстів.  

Таким чином, було прийнято наступний алгоритм роботи з 

індивідуальним стилем автора (виділення рис індивідуального стилю Г. Гессе 

на різних рівнях мови й ХТД з масиву оригінальних текстів «східного циклу»; 

додатковий лінгвостильовий та літературознавчий (інтратекстовий) аналізи 

перекладних творів; зіставлення оригінальних творів та перекладів й виявлення 

особливостей перекладацьких стратегій). Це уможливило вивчення способів та 

специфіки транслювання особливостей ідіостилю.  

Для визначення методики дослідження шляхів та способів відтворення 

авторського стилю Г. Гессе ми розглянули  сьогочасні методи й методики 

дослідження художнього перекладу. Ми спираємось на міждисциплінарну 

парадигму наукових досліджень, прийняту сьогодні в світовому 

перекладознавстві. Одним із найважливіших методів дослідження у 

перекладознавстві надалі лишається порівняльно-зіставний метод. В ході 

аналізу форми та змісту оригінального твору і його перекладних варіантів стає 

можливим відслідкувати певні внутрішні механізми процесу перекладу, 

віднайти й пояснити зміни у плані форми й плані вираження, які відбуваються 

під час замін одиниць оригіналу еквівалентними одиницями перекладної мови; 

виявити й з’ясувати  межі еквівалентності тих або інших одиниць тексту. 

Водночас можливим стає порівняння декількох перекладів, що також відкриває 

можливості порівняння способів вирішення різними перекладачами 

ідіостильових та інших особливостей художнього твору, виявити відхилення 
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(«зсуви») у перекладних текстах стосовно оригіналу. У фаховій літературі 

пропонується процедура проведення зіставно-перекладознавчого аналізу, що 

включає такі етапи: 1) створення мовно-художнього, в тім – інтертекстуального 

– портрету вихідного тексту; 2) аналіз реалізації портрету вихідного тексту в 

тексті перекладному; 3) аналіз перекладацьких стратегій, що призвели/не 

призвели до змін/зсувів; 4) загальна оцінка відтворення вихідного тексту в 

перекладі. Беручи до уваги досвід існуючих досліджень, ми приймаємо основні 

положення запропонованої О. Ребрієм чотирьохскладової моделі 

перекладознавчого аналізу. Як додатковий (для повнішого розуміння 

співвіднесеності текстів оригіналу й перекладів) використовується метод 

семантичного аналізу, елементи контент-аналізу і процедура кількісних 

підрахунків, що уможливлює структурувати, типологізувати та узагальнити 

лексико-синтаксичні елементи ХТД ідіостилю Г. Гессе. Співставляється 

частотність окремих лексем-символів, синтаксичних структур тощо, які 

виступають  основними маркерами ідіостилю та основою ХТД, а також виявити 

відповідну частотність різноманітних типів трансформацій.  

Другий розділ «Відтворення ідейно-художніх домінант Г. Гессе у 

перекладах його творів» присвячено аналізові особливостей творчого методу 

Гессе, для якого характерний розвиток однієї  й тієї ж теми й проблематики в 

обраних творах. У цих текстах лексеми-символи, що позначають мотиви, 

сюжетні вузлові моменти, важливі для відтворення головної ідеї письменника, 

становлять семантичне ядро ідейно-художніх домінант. Ці ж мотиви є 

реалізацією текстотворчих стратегій письменника. Духовність та образність, як 

складові ХТД в творах Г. Гессе, виражені складними лексико-семантичними та 

синтаксичними структурами. Інтертекст, як складова ідіостилю письменника, 

заслуговує на окрему увагу в колі проблематики відтворення в перекладах 

ідейно-художніх домінант. Для повноти розуміння специфіки прагматичної 

компоненти перекладу ми брали до уваги соціокультурні, психологічні та інші 

особливості рецепції творів Г. Гессе, в яких наявна велика кількість різного 

типу реалій, запозичених зі східного культурно-філософського ареалу. Отже, 

при трансляції цих текстів до приймаючих культур неодмінно виникали 

специфічні проблеми переносу реалій, значень, навіть асоціацій, ігрового 

начала (майстерності декодування або інтерпретації авторського задуму) 

насамперед для самих перекладачів.  

Інтертекстуальні поля, прозорі для перекладачів, такі як біблійно-

християнський світ, східна міфологія, антична чи середньовічна традиція не 

являли особливих проблем, відтак стретегіїї декодування інтертекстуальних 

включень у перекладачів підпорядковувалися стратегії адекватного перекладу, 

шляхом відтворення символічного компоненту інтертекстуальної інформації 

(наприклад, символіка власних та загальних назв: Gotamna/Гаутама/Гаутама; 

Buddha/Будда/Будда; Siddhartha/Сіддхартха/ Сиддхартха; 

Brahmane/Брахман/Брахман; Tao/Дао; Kundalini/Кундалини; Propheten 

Mohammed /Пророк Мухаммед тощо) методом перекладацької транскрипції чи 

транслітерації, рідше – калькування.  
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Особливою проблемою для перекладача постає відтворення 

«асоціативного шлейфу», що сприяє реалізації основної перекладацької 

стратегії в перекладі художнього тексту по збереженню імпресивної функції. 

Саме в такому розумінні виступають автоінтертекстуальні включення 

(Васудева, Касталія тощо), що вимагає повного відтворення індексальної 

компоненти, а це означає, в нашому випадку, пропозицію читачеві перекладів 

повного циклу творів, які ми позначили як «східний цикл». А в українському 

контексті бракує як раз однієї з ключових позицій – перекладу повісті 

«Подорож до країни Сходу», що позбавляє потенційного читача можливості 

розгадати філософський та естетико-релігійний коди Г. Гессе. Як наслідок, 

порушується ланцюжок інтертекстуальних зв’язків між наступними творами, 

які становлять своєрідний гессівський метатекст. Це, своєю чергою, послаблює 

імпресивну функцію художніх текстів, оскільки неможлива повноцінна 

імпресивна еквівалентність через часткову втрату емоційно-естетичної 

інформації.  

У цій же площині перекладацьких проблем можна умістити 

проблематику компенсаторного чинника: перекладачі зіткнулися з такими 

неминучими явищами, як семантичні заломлення при відтворюванні 

інтертексту. Показовими є переклади саме роману «Гра в бісер». 

 При відтворенні інтертекстових та інтеркультурних включень 

перекладачі застосовували прийоми додавання шляхом коментаря (переклади 

С. Апта, Є. Поповича), де у зносках вони вдаються до пояснень, коментарів чи 

перекладів-коментарів з латини. У перекладах Є. Поповича та Д. Каравкіної- 

Вс. Розанова використані коментарі й примітки С. Авєрінцева, а С. Апт сам 

коментує свій перекладний варіант. Так, в заключній частині роману «Три 

життєписи», поєднаних з основною частиною внутрішньотекстовим 

семантичним зв’язком, реалізованим через метафоричне обігрування імені 

головного героя Кнехта, ми зустрічаємо різні варіанти перекладацьких рішень, 

де наявні елементи семантичних зсувів, оскільки німецькомовний читач має 

справу з  асоціатами напряму, а реципієнти перекладів змушені шукати 

додаткову інформацію у прирощеннях/додатках, часто гублячись у перехресних 

інтертекстуальних  та автопосиланнях. 

Серед художньо-типологічних ідіостиьових ознак-параметрів тексту ми 

обрали як ключові духовність та образність. Тому в межах ідейно-художніх 

домінант художнім текстам властиві емотивність й ідейність. Емотивна 

компетенція як ідіостильова характеристика творчості Г. Гессе на структурно-

семантичному рівні втілена в мікро- або макроситуації: реченням, художнім 

текстом. Емотивність тексту виявляється у семантико-смисловій (план змісту)  

й мовно-стилістичній  (план вираження) площинах. За своєю структурою у 

плані вираження найчастіше виступає подієва номінація: номінантом виступає 

емоційна (емоційно забарвлена) мікроситуація – подія на сюжетно-

композиційному рівні. У макротекстовому вимірі емотивність як спосіб 

кодування в авторських текстотворчих стратегіях займає чільне місце. Таким 

чином, еквівалентність перекладів ми трактуємо в межах еквівалентності мети 
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художньої комунікації: переказати читачеві усі нюанси душевних переживань 

героя на шляху духовної еволюції. 

Серед основних типів відхилень при транслюванні переважають незначні 

заломлення в загальній семантиці творів. Це сталося внаслідок застосованих 

перекладачами технік та прийомів перекладацької діяльності (наприклад, 

синонімічна аттракція зі стилістичним зниженням стосовно оригіналу – в 

О. Логвиненка, поширення, парцеляція – у Б. Прозоровської). В кожного 

перекладача існують свої улюблені прийоми, які в кінцевому результаті 

впливають на якість перекладу, оскільки наслідком таких втручань наступає 

«одомашнення» тексту. Сумарно, втручання в текст оригіналу при перекладі 

шляхом різноманітних трансформацій становлять: в Є. Поповича – 21%, 

О. Логвиненка – 57%, Б. Прозоровської – 53%, С. Апта – 13%. В українського й 

російського перекладачів ми зустрічаємо такі прийоми лексичних та 

граматичних трансформацій як лексико-семантичні заміни, поширення й 

вилучення (які є найбільш продуктивними), парцеляція, граматичні заміни. При 

цьому в Є. Логвиненка прирощення спричиняють зміну загального емоційного 

модусу (підвищення експресивності) стосовно  оригіналу, так само в 

Б. Прозоровської – експресивінсть перекладу збільшується. Натомість 

парцеляція, яку вона часто застосовує, навпаки, послаблює загальний 

емотивний фон. 

 Незначні семантичні аттракції, що зустрічаються в перекладах (einen 

Fürsten unter den Brahmanen/ усім брахманам брахман / князь среди брахманов), 

цілком зберігають авторську інтенцію, оскільки становлять синонімічні поля. 

Лексико-семантичні зміни призводять до неоднозначних наслідків: 

найчастіше функціонально-стилістичні трансфомації, що призвели до 

семантичних зсувів, реалізовані шляхом семантичних модифікацій: в 

О. Логвиненка – 29% лексико-семантичних змін, переважно зі зниженням 

стилістичного регістру, але підсиленим за рахунок цього експресивним 

модусом; в Є. Поповича – 12% відповідних замін; у Б. Прозоровської – 13%, в 

перекладі Вс. Розанова-Д. Каравкіної – 5%; С. Апта – 16%, із зауваженням, що 

в російському перекладі С. Апта відбувається зворотній до українського 

перекладу процес – піднесення стилістичного регістру за рахунок уживання 

лексем з високого стилю, книжних виразів тощо. Б. Прозоровська також вживає 

лексеми, що стилістично марковані як книжні, застаріла лексика. Наслідком 

вільної модуляції стали зсуви в українському перекладі Є. Поповича – 12%, у 

російському перекладі Вс. Розанова-Д. Каравкіної – 10%, С. Апта – 6%. 

Синтаксичні модифікації в перекладі О. Логвиненка становлять 13%,  

Б. Прозоровської – 18%. У цьому випадку в російському перекладі 

Б. Прозоровської 21% модифікацій становлять приклади парцеляції, що 

призвело до значних семантичних зсувів, оскільки внаслідок такого 

перекладацького втручання значно послаблений емотивний фон. Отже, 

ідіостильова особливість емотивного синтаксису Г. Гессе порушена. Це 

свідчить про недостатнє опанування емотивного коду письменника наслідком 

чого стали заломлення консонансно-дисонансного типу. В перекладах 

Є. Поповича випадки парцеляції також присутні – 7%, що не впливає на 
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емоційну еквівалентність й не порушує авторського ідіостильового емотивного 

коду як і в перекладі С. Апта, натомість другий російський переклад має 17% 

втручань, що призводить до незначних семантичних зсувів. 

Комплексні лексико-граматичні трансформації у вигляді масштабних 

системних втручань присутні в перекладі О. Логвиненка – середній відсоток 

трансформацій становить 12%  (відповідний російський переклад – 10,5%), 

проте такі зміни в стилістичному регістрі призвели до підвищення загальної 

експресивності тексту (т.зв. «одомашнення» перекладу через вживання лексем 

зниженого стилю). Для порівняння – переклад Є. Поповича – лише 3%, 6 % в 

перекладі Розанова-Каравкіної, в перекладі С. Апта –  також 3%.  

Наслідком заломлень виявляється модифікація змісту (т.зв. семантичний 

зсув), оскільки виступають факти «одомашнення» тексту оригіналу (у випадку 

перекладів Є. Логвиненка, Б. Прозоровської).  

У третьому розділі «Лінґвостильові складові художньо-типологічних 

домінант та їх відтворення у цільових мовах» здійснено порівняльний аналіз 

транслювання лінгвостильових засобів та синтаксису в українських і 

російських перекладах. Оскільки у сучасній перекладознавчій науковій 

парадигмі найбільш обґрунтованою перекладацькою стратегією вважається 

стратегія максимального відтворення  комунікативної  та естетико-креативної 

функцій тексту, для художніх творів чи не найважливішу роль при їх трансляції 

відіграє стратегія на досягнення імпресивної еквівалентності. Відтак, ми 

звертаємо особливу увагу на формальну сторону перекладу. Це означає, що при 

відтворенні особливих елементів ідіостилю письменника слід дотримуватися 

максимального збереження їх зовнішнього – формального – ладу.У нашому 

випадку – особливостей авторського синтаксису, який також ми розглядаємо як 

текстотворчу ідіостильову домінанту в творах Г. Гессе. Аналізуючи тексти, ми 

вивявли, що в творах системно проявлена тенденція до повторюваності 

мотивів, зокрема мотиву шляху/подорожі, посиленого внутрішньою 

трансформацією семантики подорожі «вглиб себе», тобто – семантики шляху 

до себе, наслідком чого є пробудження. Одним із механізмів осягнення мети – 

пробудження – є медитація. Наявність повторюваних лексем-символів, емотем, 

що втілюють образи-мотиви в художньому творі – це першоелементна, 

найпростіша рівнева характеристика лінгвостильової домінанти. Лексема 

пробудження, вперше з’являється в творі «Сіддхартха» – близько 40 

словоформ, в українському варіанті – лише 17, а в російському – 19. У творі 

«Подорож…» Г. Гессе чітко визначає своє розуміння й значення в житті кожної 

людини моменту пробудження, смислові відтінки якого письменник маркує 

щонайменше трьома варіантами, з яких усі лексеми, починаючи з Erwachen 

(висок. пробудження), лежать в площині маркованої спеціально лексики  й 

відсилає  читача до вищих рівнів духовності: у творі «Подорож…» – Erwachen 

1/ Erwacht 4/Erleuchtung 1 (высок. озарение)/Erkenntnis 3/ осознание  

2/философ.: познание 1/христиан.: разумение 1: пробужденный 3. У творі 

«Сіддхартха» – Erwacht 2:еrwachtе 16/ Erleuchtung 5/ Erkenntnis 12/ 

пробудження 7/ просвітлення:Просвітлений:просвітлення 7 /Пізнання 9/ 

пробуждение 7/ просветление 3/познание 5. Роман «Гра в бісер» 
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репрезентовано таким чином: Erwachen 39:Erwachtsein 3:еrwacht 

10/пробудження 32 /пробуждение 37/пробуждение 33. Подальшим 

семантичним розгортанням символу пробудження в романі Гра в бісер 

виступає слово медитація як позначення техніки, за допомогою якої людина 

досягає й максимально довго триває в стані пробудженої свідомості. Позатим, 

у романі «Гра в бісер» лексема пробудження та її словоформи, яку ми 

трактуємо як макротекстовий синонім до лексеми самопізнання, зустрічається у 

тексті першотвору – 41 раз, в українському перекладі – 32, а в російських – 11 

та 16 відповідно. Це може свідчити, що перекладні твори російською мовою, на 

відміну від українського перекладу, на рівні лексичної компоненти ідейно-

художньої домінанти і в повісті «Сіддхартха», і в романі «Гра в бісер частково 

втратили витончений філософський модус східної традиції.  

Стилістичний синтаксис оригінальних творів Г. Гессе сприяє реалізації 

східної традиції – а саме, медитативно-споглядальної позиції – через 

різноманітні повтори на рівні мікрорівнів тексту (контактні повтори, анафори, 

градація тощо), які додатково сприяють ритмізації тексту. Така організація 

текстової тканини творів сприяє поступовому виявленню й розгортанню 

головної ідеї – себто самопізнання. На синтаксичному рівні емотивність 

проявлена в структурі різноманітних синтаксем й є незмінною семантичною 

складовою, оскільки власне жива, розмовна мова, імплікована в художній текст, 

складає його емотивний модус. У Г. Гессе є певні пріоритети: тяжіння до 

довгих речень, які часто покриваються в текстовій архітектоніці з абзацами, 

чергування речень різного типу зв’язку, інверсії, вигуки, риторичні запитання, 

повтори, що покликано до створення ефекту «живого мовлення». Емотивним 

синтаксичним структурам, які використовує в своїх творах Г. Гессе, властива 

багатомірна семантична та психологічна перспективи.  

Засоби експресивного синтаксису (передані автором у формі 

монологічного, діалогічного чи невласне-прямого мовлення героїв) 

різноманітні й репрезентовані у різноструктурних реченнях. Перекладачі при 

відтворенні цих особливостей авторського синтаксису часто вдаються до 

парцеляції, особливо в російських перекладах. У перекладачів виявлено 

активне використання поширень, через що синтаксеми збільшуються, 

наприклад, часті синонімічні повтори, які поширюють висловлення. Парцеляція 

та парафразування як прийоми також змінюють синтаксичний малюнок 

оригінальних творів, хоча ці трансформації й підпорядковані  основній 

перекладацькій стратегії – максимального відтворення комунікативної та 

естетико-креативної функції тексту. Семантична еквівалентність оригіналів та 

перекладних варіантів творів загалом збережена, хоча й присутні певні 

заломлення. 

Частим є також, нажаль, опущення повторів в російських перекладах, що 

суттєво порушує канву філософського наративу й змінює стилізаційні інтенції 

автора, що також призводить до семантичнихі зсувів. 

На окрему увагу заслуговує факт відсутності практики «серійних» 

перекладів, особливо в українському літературному й культурному просторі 

стосовно творів Г. Гессе. А брак перекладу одного з ключових творів 
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«східного» циклу – Паломництва до країни Сходу взагалі унеможливлює 

правильне прочитання й розуміння глибини авторського задуму. Тож 

результати дослідження дозволять поширити подальше глибше вивчення творів 

на етапі доперекладацького аналізу, що становитиме основу майбутніх 

українських перекладів творчого доробку Г. Гессе. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Комплексний філологічний та перекладацький аналіз творів німецького 

письменника Г. Гессе, який ми поєднали у «східний цикл», був 

підпорядкований поставленій меті й вимагав вирішення низки завдань. 

Визначивши ознаки художнього перекладу, як особливої форми 

комунікації, ми особливо підкреслюємо вагу таких чинників, як збереження 

індивідуальної своєрідності оригіналу, відтворення загального змісту твору, 

його глибинної семантики, укритої за жанрово-стилістичною формою, 

авторською інтенцією тощо. Для повноцінного відтворення художнього тексту 

перекладачеві на етапі доперекладацького аналізу необхідно достеменно 

вивчити особливості автоського стилю письменника (ідіостилю). Під 

ідіостилем ми розуміємо сукупність глибинних текстопороджуючих домінант 

і констант письменника, що зумовили написання цих текстів саме у такій 

послідовності. Ідіостиль письменника розглядається нами в категоріях 

текстотворчих стратегій письменника, а також як спосіб здійснення 

літературної комунікації за допомогою реалізованої системи мовних засобів, 

зумовлених ідейно-художнім задумом твору. У сфері художнього перекладу 

однією з найбільш активно еволюціонуючих тенденцій розвитку є вивчення 

художньо-типологічних та жанрових властивостей перекладного тексту. Серед 

основних властивостей такого роду ми визнаємо художньо-типологічні 

(художньо-ідейні та лінгвостильові) домінанти в тексті. Уміщуючи ХТД на 

вісях образність-духовність-мовна конкретизація, ми визначили їх на рівні 

емотивно-пафосного коду твору, його образної системи та системи мотивів-

символів, які найповніше репрезентують й розкривають авторський задум. Ми 

з’ясували, що на етапі транслювання відбуваються різноманітні деформації – 

заломлення/зсуви, які стосуються, насамперед, загальної семантичної площини 

текстів. Таким чином, з’ясовано, що наявність індивідуального авторського 

стилю передбачає й наукову методологію, що вивчає індивідуальний стиль. На 

жаль, до сьогодні у науковому світі не існує виокремленої науки, яка б 

займалася вивченням ідіостилю письменника як системи. Також ми дійшли 

висновку, що в межах вивчення ідіостильової специфіки Германа Гессе й 

способів її трансляції іншими мовами, доцільно виокремити певний. авторський 

«гіпертекст», під яким ми розуміємо масив текстів, поєднаних у «східний 

цикл». Сама ж подальша практика перекладу цих творів вимагає 

методологічних пошуків у межах ідіостилістики перекладу, яка 

зосереджуватиме увагу на способах допустимо можливого переносу та 
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відтворення авторських стильових рис оригінального тексту до цільової 

культури. 

Авторський стиль письменника завжди характеризується особливими 

стильовими домінантами, які ми визначили як художньо-типологічні 

домінанти (ХТД). На когнітивному етапі перекладу опанування ХТД становить 

реконструкцію «розумової моделі» оригіналу. Ми її назвали моделлю 

художньо-типологічної домінанти оригіналу (МХТД). МХТД оригіналу є 

системою уявлень і понять, що сформувалися у свідомості перекладача при 

розумінні тексту. Відтворення цієї моделі у перекладі залежить від ступеня 

опанованості художньо-типологічних параметрів оригіналу.  

Для глибшого вивчення особливостей ідіостилю письменника 

випрацювано певний алгоритм дослідження, який включає науково-

теоретичний досвід і методологічні положення західної й вітчизняної наукової 

думки, зокрема: історико-дескриптивну точку зору Ґеттінгенської школи «Die 

literarische Übersetzung» й близької до неї Познанської школи, які вимагають 

вивчення усіх наявних перекладів художнього твору автора, що відкриває 

практику вивчення (і, відповідно) створення серійних (множинних) перекладів 

із застосуванням запропонованого М. Роуз принципом «стереоскопічного 

читання». Для визначення компонентів ХТД ідіостилю Г. Гессе ми використали 

традиційну методику літературознавчого аналізу (за схемою Н. Болотнової та 

А. Єсіна), а також метод слово-образ, за допомогою якого стало можливим 

інтерпретувати проблеми семантико-стилістичної організації художніх текстів  

для подальшого виявлення специфіки їх трансляції. Для виявлення ступеня 

відтворення семантичної еквівалентності тексту ми, спираючись на концепцію 

динамічної еквівалентності Ю. Найди, проаналізовали оригінальні твори та їх 

перекладні варіанти з точки зору наявності певних типів (консонансного, 

дисонансного й консонансно-дисонансного) заломлень ХТД. Як додатковий, 

використовувася метод семантичного аналізу, елементи контент-аналізу і 

процедура кількісних підрахунків, що уможливило структурувати, 

типологізувати та узагальнити лексико-синтаксичні елементи ХТД ідіостилю 

Г. Гессе. 

Нами з’ясовано, що індивідуальний стиль Германа Гессе представлений 

наступним чином: на рівні текстотвірних моделей – використання повторів 

лейтмотивів та слів-символів; на лексико-семантичному рівні – значна частота 

вживання т.зв.емотивів; на синтаксичному рівні – уживання складних 

синтаксичних конструкцій, повторів слоів чи словосполучень, що мають 

характер лейтмотиву. 

Ідейно-художні домінанти, визначені нами як складові художньо-

типологічної домінанти (ХТД) твору, є невід’ємною, поетикальною змістовою 

частиною авторського стилю. Лінґвостильові складові – є «проекцією» (мовна 

конкретизація) ідейно-художніх домінант у тексті. Лінґвостильовими 

домінантами на лексико-семантичному рівні виступають лексеми, що втілюють 

задум автора (на мікрорівні мотивів, образів-символів, що формують цілі 

образно-змістові картини; позначення почуттів та емоцій людини; власні назви 

тощо). На синтаксичному рівні – це характерні синтаксичні конструкції, 
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підпорядковані загальному естетико-філософському модусу художньій творів; 

виділення автором окремих слів або частин речення для створення смислової 

або інтонаційної організації тексту (повтори, ритмізація тощо).  

Вивчення перекладного тексту й подальша перекладацька реконструкція 

(відтворення) художнього тексту як естетико-смислової єдності, має 

здійснюватися згідно з параметрами єдності вертикалі тексту й його 

горизонталі: лінійне прочитання твору обумовлене його цілісними 

сприйняттям. Тому, при створенні МХТД ми розташували на вісях параметрів 

образності й духовності (вертикаль тексту) основні приклади мовної 

конкретизації ідейно-художніх домінант. 

Встановлено, що емотивна компетенція є ідіостильовою характеристикою 

творчості Г. Гессе. Вона проявлена на структурно-семантичному рівні в мікро- 

або макроситуаціїї: реченням, художнім текстом. У макротекстовому вимірі 

емотивність, як спосіб кодування в авторських текстотвірних стратегіях, займає 

чільне місце. Таким чином, адекватність перекладів ми можемо трактувати в 

межах еквівалентності мети художньої комунікації: переказати читачеві усі 

нюанси душевних переживань героя на шляху духовної еволюції. Виходячи з 

цього, ми можемо стверджувати, що прагматична (або функціонально-

комунікативна) еквівалентність була досягнена в аналізованих перекладах. 

Отже, в аналізованих перекладних творах з’являються семантичні 

«заломлення», які з одного боку – наближають цільовий текст до читача 

цільової літератури, а з іншого – все-таки віддаляють оригінал та автора. На 

прикладі О. Логвиненка ми виявили факти одомашнення, зниження стилю й 

пафосу; в інших перекладах – вкраплення латини, що апріорно віддаляє текст 

від рідної культури) від реципієнта: збереження функції імпресивної для 

підготованого, елітарного, читача й ускладнення входу творів в полісистему 

рідної літератури. 

Серед основних типів відхилень при транслюванні переважають незначні 

консонансно-дисонансні заломлення в загальній семантиці творів. Це сталося 

внаслідок застосованих перекладачами технік та прийомів перекладацької 

діяльності. Отже, в українських й російських перекладачів ми зустрічаємо такі 

прийоми лексичних та граматичних трансформацій, як лексико-семантичні 

заміни, поширення й вилучення (які є найбільш продуктивними), парцеляція, 

граматичні заміни.   

При відтворнні емотем український перекладач (О.  Логвиненко) часто 

вдається до стилістичної трансформації шляхом вживання лексем зі зниженого 

(просторічного) регістру, на відміну від російських перекладів. Зважаючи на 

велику кількість лексико-семантичних замін, поширень/доповнень та вилучень, 

до яких вдавалися перекладачі в українському та російському перекладах 

(наприклад, у повісті Сіддхартха), ми робимо висновок, що перекладні 

варіанти набули підвищений емотивний модус у порівнянні з оригіналом, тобто 

– твір німецького письменника, сповнений глибокими філософськими 

спостереженнями, вираженими через опис стану еволюціонуючої душі героя, в 

перекладах набуває «слов’янської» експресивності, невідомої ані західній 

культурі, ані східній. Це своєрідна адаптація авторів перекладів оригінального 
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твору до особливостей світовідчуття й світосприйняття потенційного 

реципієнта.  

У ідіостилі Г. Гессе ми визначили певні пріоритети – це тяжіння до 

довгих речень, які часто покриваються в текстовій архітектоніці з абзацами, 

чергування речень різного типу зв’язку, інверсії, вигуки, риторичні запитання, 

повтори.  

При відтворенні цих особливостей авторського синтаксису перекладачі 

часто вдаються до парцеляції, особливо в російських перекладах. Семантична 

еквівалентність оригіналів та перекладних варіантів творів загалом збережена, 

хоча й присутні деякі консонансно-дисонансні заломлення. Частим є також 

вилучення повторів в російських перекладах, що суттєво порушує канву 

філософського наративу й змінює стилізаційні інтенції автора, чим також 

програмуються семантичні зсуви. Зазначені типи модифікацій перекладу 

визначаються нами на основі типу зміни ХТД оригіналу на когнітивному і 

трансляційному етапах залежно від опанованості і транслювання художньо-

типологічних параметрів оригіналу. Консонансний тип перекладу 

характеризується високим ступенем опанованості і транслювання типологічної 

домінанти тексту перекладу.  

За узагальненими результатами порівняльно-перекладацького аналізу ми 

робимо висновок, що ідіостиль Г. Гессе, у процесі його транслювання 

українською та російською мовами, переважно адекватно відтворювався 

перекладачами, що засвідчує високий ступінь опанування перекладачами 

ідіостильових ХТД творів письменника.  

Перспективи подальших наукових розвідок й глибших досліджень ми 

вбачаємо у поглибленні вивчення структури ідіостилю Г. Гессе, зокрема, на 

ширшому аналізі мотивів-образів, слів-ключів, які становлять певні асоціативні 

поля інтертекстуального характеру, а також автоінтертексту, оскільки межі 

даного дослідження цього не дозволяють.  

На окрему увагу заслуговує факт відсутності практики «серійних» 

перекладів, особливо в українському літературному й культурному просторах 

стосовно творів Г. Гессе. А брак перекладу одного з ключових творів 

«східного» циклу – Подорожі до Країни Сходу взагалі унеможливлює 

правильне прочитання й розуміння глибини авторського задуму.  

Тож результати дослідження дозволять поширити практику глибшого 

вивчення творів на етапі доперекладацького аналізу, що становитиме основу 

майбутніх бездоганних українських перекладів творчого доробку Г. Гессе. 
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 Дисертацію присвячено дослідженню авторського стилю німецького 

письменника Германа Гессе та способів відтворення ідіостильових 

особливостей творів «східного» циклу «Siddhartha», «Die Morgenlandfahrt» та 

«Das Glasperlenspiel» у перекладах українською й російською мовами. 

 Визначено художньо-типлогічні й лінгвостильові домінанти ідіостильової 

системи письменника й здійснено аналіз запропонованих перекладацьких 

рішень. З’ясовано, що перекладачі, вдаючись до певних перекладацьким 

прийомів (лексико-семантичних замін, поширень і вилучень, парцеляції, 

граматичних замін тощо), допускали втручання у тексти оригіналу, однак це не 

спотворило авторського задуму.  

Також результати аналізу свідчать про неоднорідність смислових зсувів 

під час трансляції художнього тексту на інші мови: в українських перекладах 

частіше виступають приклади загального зниження пафосно-філософського 

стилю оригінального тексту, в російських – значні порушення синтаксичного 

малюнка авторського тексту Г. Гессе шляхом парцеляції та необґрунтованих 

поширень, що в обох випадках призводить до загального «спрощення» 

наративу оригінального твору. 

 Ключові слова: художній переклад, авторський стиль, ідіостиль, 

текстотворчі стратегії, художньо-типологічна домінанта, лінгвостильова 

домінанта, перекладацькі стратегії, перекладацькі трансформації. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Хайдер Е. М. Воспроизведение авторского стиля Гессе в переводах на 

украинском и русском языках. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.16 – переводоведение. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию авторского стиля немецкого 

писателя Германа Гессе и способов воспроизведения идиостилевих 

особенностей произведений «восточного» цикла «Siddhartha», «Die 

Morgenlandfahrt» и «Das Glasperlenspiel» в переводах на украинском и русском 

языках. 

В работе также рассматриваются общие и частные вопросы теории и 

практики перевода художественной литературы, а также жанрово-

коммуникативные особенности произведений немецкого писателя в 

транслатологическом аспекте. 

В ходе исследования установлено, что произведения Германа Гессе, 

выбранные для анализа, составляют единое смысловое целое, объединенное 

общей художественной идеей и текстотворческими стратегиями автора. Из 

этого следует, что эта целостность должна быть траслирована в целевую 

культуру. Таким образом, в работе определены художественно-типологические 

доминанты идиостилевой системы как связующее звено стилевого единства в 
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выбраннх произведениях писателя и осуществлен анализ переводческих 

решений.  

Особое внимание уделено рассмотрению составных элементов 

художественно-типологических доминант идиостиля Германа Гессе, таких как 

идейно-художественные и лингвостилевеые составляющие. Рассмотрены такие 

идиостилевые особенности проанализированных произведений, как 

эмотивность (на лексико-семантическом уровне), синтаксическая организация 

произведений и рассмотрены способы трансляции этих особенностей 

авторского стиля.  

Поуровневый анализ особенностей индивидуального стиля Германа Гессе 

представлен следующим образом: на уровне текстотворческих моделей – 

использование повторов лейтмотивов (наиболее частотные мотивы, образы, 

формирующие образно-смысловые группы: описание человеческих чувств и 

состояний души, мотив начала, юности, мотив путешествия, мотив игры, 

мотивы ученика учителя) и слов-символов (например Учитель, Ученик, 

путешествие/путь и т.п.); на лексико-семантическом уровне – значительная 

частота употребления эмотивив (чаще всего используются обозначения гнева, 

разочарования, восторга, радости) определенное количество имен – имена 

персонажей из европейского и восточного ареалов культуры, в том числе 

мифологии и античной литературы, создают интертекстуальные и 

интеркультурные связи. 

Идиостиль Г. Гессе на синтаксическом уровне выделяют сложные 

синтаксические конструкции, повторы слова или словосочетания, имеет 

характер лейтмотива. Например, в произведении «Сиддхартха» такими 

лейтмотивными словами-символами являются «die Lehre»/Учитель/Учитель, 

понятие «Atman»(Атман). В произведении «Игра в бисер» такими словами-

символами являются «Игра» «Spiel» и «Glasperlenspiel» – игра в бисер.  

Установлено, что переводчики, прибегая к определенным переводческим 

приемам (лексико-семантические замены, расширение и опущение, 

парцелляция, грамматические замены и т. д.), допускали вмешательство в 

тексты оригинала, однако это не исказило авторского замысла.  

Также результаты анализа свидетельствуют о неоднородности смысловых 

сдвигов во время трансляции художественного текста на другие языки: чаще 

выступают примеры общего снижения пафосно-философского стиля 

оригинального текста (в украинских переводах, в частности, в переводе 

О. Логвиненко – за счет использования лексем и фразеологиии просторично-

разговорного регистра, а у Б. Прозоровской – значительные нарушения 

синтаксического рисунка авторского текста Г. Гессе путем парцелляции и 

необоснованных расширений), что приводит к общему «упрощению» 

нарратива, характерного для философского стиля немецкого автора. 

Следовательно, эти переводные варианты максимально приближены 

переводчиками к читателю, который, зачастую, незнаком с высокой 

философской риторикой. Таким образом, несовпадение смысловых плоскостей 

в процессе переводческой деятельности если и не может быть признан нормой, 

однако допускается, поскольку происходит приращение (а следовательно, и 
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приобретение нового содержания), что делает возможным дальнейшее развитие 

практики интерпретациий или новых прочтений оригинального произведения. 

Определены основные виды переводческих трансформаций, 

употребленных переводчиками, и их последствия. Особо подчеркнуто 

отсутствие (в украинском контектсте) так называемых «переводческих серий», 

что открывает перспективу последующих исследований в области как проблем 

художественного перевода в целом, так и переводов творчества Германа Гессе 

в частности.  

Ключевые слова: художественный перевод, авторский стиль, идиостиль, 

текстотворческие стратегии, художественно-типологическая доминанта, 

лингвостилевая доминанта, переводческие стратегии, переводческие 

трансформации. 

 

 

SUMMARY 

 

Heider E.M. The reproduction of H. Hesse's author's style in the translations in 

Ukrainian and Russian languages. 

A Thesis for the Academic Degree of Candidate of Philology, Specialty 

10.02.16 – Translation Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the research of the author's style of the German writer 

Hermann Hesse and the ways of reproducing the idiostyle features of the works of 

"eastern cycle" such as "Siddhartha", "Journey to the East" and "The Glass Bead 

Game" in Ukrainian and Russian translations. 

The artistic and typological dominants of the writer’s idiostyle system are 

determined. The analysis of translation decisions and choices is presented. The 

translators appeared to have used certain translation techniques (lexical and semantic 

substitutions, expansion and omission, parcellation, grammatical substitutions, etc.) 

and made interference in the original texts, but it did not distort the author's intention. 

The main types of translation transformations used by translators as well as their 

consequences are determined. The lack of so-called "Translation series" (in the 

Ukrainian context) is emphasized. It opens the prospect for further research in the 

field of fiction translation in general, and translations of the works of Hermann Hesse 

in particular. 

Key words: fiction translation, author's style, idiostyle, text-making strategies, artistic 

and typological dominant, linguistic dominant, translational strategies, translational 

transformations. 
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