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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертація присвячена дослідженню шляхів та засобів відтворення 

іронії в художньому перекладі. Необхідність та важливість цієї роботи 

зумовлено насамперед тим, що сучасній прозі загалом та іспанській зокрема, 

притаманна специфічна іронічна модальність, збереження якої – одне з 

першочергових завдань перекладача, оскільки саме іронія є засобом 

вираження авторської позиції та оцінки. В сучасних літературознавчих 

дослідженнях центральним стало твердження про те, що іронія постмодерну 

перевтілилися в певний світогляд, що спонукало вчених до розробки нових 

підходів до її аналізу. Незважаючи на те, що іронія привертала увагу 

дослідників, починаючи ще з Античності, і досі з’являються нові 

інтерпретації іронії в сучасних наукових теоріях, зокрема в руслі 

аргументативно-поліфонічної теорії О. Дюкро, теорії вербальних інтеракцій 

К. Кербрат-Ореккіоні, теорії «іронічного відлуння» Д. Спербера та 

Д. Уілсона, семантичного підходу Г. Вайнріха та Г. Льофлера, прагматичної 

теорії М. Флудернік, теорії кооперації Г.П. Грайса та інших. Глибокий аналіз 

іронії можна знайти в працях таких науковців як Д. Мюкке, Р. Тернер, 

Н. Нокс, Ч. Гліксберг, В. Бут, Дж. Ліч, П. Сімпсон, М. Клайн, П. Гіббс, 

Х. Колстон, С.І. Походня та інших. На сьогодні існує недостатня кількість 

праць присвячених відтворенню іронії в перекладі. В більшості наявних 

досліджень ця проблематика розглядається в контексті відтворення гумору. 

Доречно згадати працю Т. Некряч та А. Кам’янець «Інтертекстуальна іронія і 

переклад» (2010) на матеріалі англо-українського перекладу, суголосну саме 

проявам іронії в сучасній художній літературі. Питання про різноманітні 

аспекти репрезентації іронії в художньому тексті, а саме її типи, засоби 

вираження, порушувалися в сучасних дисертаційних дослідженнях (Мухіна 

Ю.Н. (2006), Гомлешко Б.А. (2008), Петрова О.Г. (2010), однак в цих 

теоретичних працях не розглядається питання відтворення іронії в перекладі. 

Отже, актуальність теми дисертації зумовлено необхідністю 

здійснення ґрунтовного аналізу відтворення художньої іронії як світоглядної 

категорії, зокрема в руслі сучасних досліджень, стосовних літератури 

постмодернізму.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження відповідає науковій проблематиці кафедри теорії та практики 

перекладу  романських мов імені М. Зерова Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та виконано в межах 

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

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

кафедрами Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Мета дослідження полягає у виявленні засобів досягнення 

адекватності при відтворенні іронії в іспансько-українському художньому 

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



Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- визначити поняття іронії та з’ясувати особливості її функціонування 

в романах К.Х. Села та К.Р. Сафона; 

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

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

перекладі; 

- виявити основні моделі творення та принципи реалізації художньої 

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

відтворення в українських перекладах; 

- визначити основні способи та прийоми відтворення художньої іронії 

в українських перекладах.  

Об’єкт нашого дослідження становить іронія в романах сучасних 

іспанських письменників К.Х. Сели та К.Р. Сафона.  

Предмет дослідження полягає у визначенні основних шляхів 

відтворення іспанських іронічних висловлювань в українському перекладі.  

Матеріалом дослідження послужили романи Карлоса Руїса Сафона 

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

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

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

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

Методи дослідження. Обрані методи дослідження підпорядковуються 

досягненню поставленої мети. Характер дослідження зумовив використання 

комплексної методики, яка дозволила дослідити функціонування іронії в 

тексті та виявити засоби вираження та способи реалізації іронії на різних 

мовних рівнях, передусім морфологічному, лексичному та синтаксичному. 

Метод зіставного аналізу застосовувався для аналізу змісту та форми 

оригіналу у зіставленні зі змістом та формою перекладу, що дозволило 

виявити яким чином перекладач зумів подолати наявні труднощі перекладу. 

Текстово-інтерпретаційний метод уможливив витлумачення іронічного 

наміру в певній мовленнєвій ситуації. Контрастивно-перекладознавчий 

метод використовувався для аналізу іронічних висловлювань в оригінальних 

та перекладних текстах. Трансформаційний аналіз застосовувався для 

пояснення перекладацьких трансформацій. Метод моделювання дозволив 

виявити принципи творення іронії та виокремити основні іронічні моделі. 

Лінгвостилістичний метод застосовувався для оцінки адекватності 

перекладу. Емпіричний корпус формувався за допомогою суцільної вибірки.  

Найвагомішими результатами, які характеризують наукову новизну 

роботи і особистий внесок автора, слід уважати визначення категорійних 

моделей іронії (антифразисної, антитезисної, тонально-стилістичної, 

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

українських перекладах. Шляхом застосування лінгвістичного, семіотичного 

та компонентного методів визначено маркери іронії на різних мовних рівнях 

та Здійснене дослідження сприятиме подальшому розвиткові інтепретативної 

теорії перекладу, насамперед у частині, стосовній відтворення ідейно-



композиційних елементів та тональності художнього твору в перекладі, це 

зумовлює теоретичне значення роботи. Аналіз засобів досягнення 

адекватності у відтворенні іронії в іспансько-українському художньому 

перекладі може слугувати матеріалом для подальшого дослідження різних 

аспектів відтворення конотативної інформації. Основні положення 

дослідження, а також висновки та результати можна використовувати у 

викладанні курсу теорії та практики перекладу, курсів зі стилістики та 

порівняльної стилістики, жанрових теорій перекладу, а також спецкурсу з 

художнього перекладу, що становить практичне значення дисертації. 

На захист виносяться такі положення: 

1) В сучасних іспанських романах ХХ ст. продовжується іронічна 

традиція попередніх епох, де іронія стала художнім принципом 

вираження авторської позиції та виконує різноманітні функції, 

зокрема служить критиці сучасного суспільства, що вимагає 

обов’язкового відтворення в перекладі. 

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

стилістичні прийоми різних рівнів, має широкий контекст, є 

інтертекстуальною та етноспецифічною, що створює проблеми для 

інтерпретації та перекладу. 

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

формалізації, потребує від перекладача глибокого аналізу та 

застосування інтерпретативної моделі перекладу.  

4) Кожному іспанському постмодерністському роману притаманний 

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

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

дозволило виділити п’ять іронічних моделей (антитезизну, 

антифразисну, каламбурну, тонально-стилістичну, поліфонічну), 

кожній з яких відповідають власні способи відтворення в перекладі. 

5) Основною метою відтворення художньої іронії є досягнення 

адекватності, оскільки якими б релевантними не були засоби 

вираження іронії з точки зору ідейно-образної та композиційної 

структури твору, перекладач стоїть перед завданням в першу чергу 

відтворити саме іронічний ефект, навіть якщо для цього потрібно 

використовувати контекстуальні еквіваленти. 

6) Іронія часто зустрічається в конвергентній формі з іншими 

стилістичними фігурами, що виконують функцію маркерів іронії у 

висловлюванні: метафорою, фразеологізмом, алюзією, переклад 

яких не завжди відбувається через прийняті перекладацькі прийоми. 

На користь збереження іронічного ефекту, метафори та 

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

Сафона, часто відтворюються іншими засобами, що може 

призводити до втрати образності або навпаки, її посилення. 

7) У ситуації відтворення іронії наявними є прагнення перекладачів 

пристосувати вторинний текст до української лінгвокультури: 

йдеться про створення перекладачем альтернативного іронічного 



висловлювання, з метою адаптувати вихідний текст до читача 

перекладу, що зазвичай не впливає на загальний смисл та 

тональність роману і відбувається за рахунок застосування вільного 

перекладу, прийому смислового розвитку, контекстуального або 

описового перекладу. 

8) При відтворенні іронічної метафори перекладач може вдатися до 

альтернативного іронічного висловлювання, навіть коли 

допускається повне відтворення метафори, через реметафоризацію 

зі зміною функціонально-стилістичного наповнення.  

Апробація дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження викладені у семи статтях і обговорювались на 

засіданнях кафедри теорії та практики перекладу романських мов імені 

Миколи Зерова, на наукових та науково-практичних конференціях: 

Всеукраїнська наукова конференція за участі молодих вчених «Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

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

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

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

конференція за участі молодих вчених «Філологічна наука в інформаційному 

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

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

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

конференція «Филология и культурология. Актуальные научные 

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

П'ята Всеукраїнська конференція романістів «Структурно-семантичні і 

когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства» 

(Одеса, 17 – 18 вересня 2015). 

Публікації. Основні положення дисертації, результати й висновки 

проведеного дослідження висвітлено у восьми одноосібних наукових статтях, 

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

фахові, та одна –  у зарубіжному фаховому виданні Угорщини. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

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

літератури (300) та джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг 

дисертації становить 217 сторінок, із яких 182 – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність 

проведеного дослідження, визначено основні засади, що зумовили вибір 

об’єкта і предмета аналізу, сформульовано мету, завдання та основні 

положення, що виносяться на захист, окреслено матеріал дослідження і 

методи його аналізу, розкрито наукову новизну, а також визначаються 

теоретичне значення та можливість практичного застосування отриманих 

результатів. 



Перший розділ «Теоретичні засади аналізу іронії як об’єкту 

перекладацьких досліджень» присвячений художньому перекладу та 

вивченню питання відтворення іронії як однієї з його проблем. Аналізуються 

основні підходи до відтворення іронії та розглядаються нові наукові теорії 

інтерпретації іронії.  

У ході дослідження було виявлено, що епоха постмодерну позначилася 

появою нового типу іронічного колективного світовідчуття, що 

відобразилося в художній літературі. Іронію прийнято визначати як художній 

троп, що виражає насмішку та глузливо-критичне ставлення. Однак, з огляду 

на складність проявів іронії, було визначено, що її варто розглядати як 

художній принцип сучасного постмодерністського роману, форму 

висвітлення його ідейно-композиційного змісту, основу створення образів та 

вираження авторської позиції, а також як специфічне звучання або 

тональність, що проявляється в основній (домінуючій) інтонації художнього 

тексту, яка реалізується за допомогою засобів створення вербальної іронії.  

У проаналізованих іспанських романах К.Х. Сели «Вулик» та 

К.Р. Сафона «Тінь вітру» та «Ігри янгола» іронія проявляється на рівні усього 

тексту, зокрема виступає ідейно-композиційним елементом, засобом 

вираження авторської позиції. Однак іронія у романах функціонує і у своїй 

традиційній формі – складного тропу, що як правило, проявляється у 

діалогах персонажів або в авторському коментарі до дій персонажів. Таким 

чином, іронія – це макрофігура, яка у своєму вираженні спирається на інші 

стилістичні фігури та прийоми, що детальніше розглядається у другому 

розділі. 

В аналізованих іспанських романах іронія використовується як  

критика існуючого ладу, піддавання сумніву панівних ідеалів, через 

дискредитацію представників суспільства, що проявляється у вигляді 

скепсису, сатири, нігілістичної та радикальної іронії, трагічної іронії, 

самоіронії та комічної іронії, що таким чином продовжує іронічну традицію 

М. Сервантеса та шахрайського роману, а також втілює в собі характерні 

риси античної, романтичної та модерністської іронії. 

Попри важливість ролі іронії в сучасній літературі, її відтворення 

розглядають в контексті відтворення гумору загалом та застосовують до неї 

ті самі принципи перекладу, що і до інших комічних прийомів. Сьогодні 

норми відтворення іронії зводяться до наступних:  

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

сприйняття гумору (руйнує гумор); 

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

відношень, встановлених між  двома значеннями, між певним 

стилем та змістом, а потім передати їх в перекладі засобами цільової 

мови. 

Таким чином, виникає необхідність виокремлення комплексного 

підходу до аналізу іронії загалом та її перекладу зокрема, адже наявний є 

недостатнім, оскільки не враховує всіє складної природи іронії та її 

функціонування в художньому тексті. 



 В роботі було запропоновано застосовувати до відтворення іронії 

інтерпретативну модель перекладу, яка дозволяє відтворити саме 

комунікативну ситуацію, що релевантно для іронії, з урахуванням норм 

слововжитку вихідної мови. Зокрема це передбачає: 

- вивчення тексту оригіналу в усіх його аспектах (авторство, хронотоп, 

жанр, стиль), що важливо у випадку іронії, бо, як показав проведений 

аналіз еволюції поняття іронії, її функціонування в літературному 

тексті змінюється залежно від культурної епохи; 

- інтерпретацію тексту оригіналу – виявлення смислу тексту та його 

частин; іронічна тональність в сучасній прозі змінюється від 

нейтральної до саркастичної та піднесеної, так само як і змінюються 

функції іронії в романі, що вимагає глибокого аналізу для 

забезпечення адекватного перекладу; 

-     інтерпретація цільовою мовою передбачає вираження смислу 

засобами цільової мови так, щоб переклад відповідав лінгвокультурі 

цільової мови. 

Таким чином, інтерпретативна модель перекладу передбачає пошук 

такого варіанту перекладу, який би за змістом та реакцією відповідав 

оригіналу в заданому контексті. Тобто перекладач підбирає найбільш 

оптимальний відповідник з огляду на конкретні умови та ситуацію вихідного 

тексту.   

Для забезпечення адекватності в кожному окремому випадку 

перекладач повинен здійснити переклад на рівні достатньому для 

забезпечення передачі змісту та іронічного ефекту з дотриманням норм мови 

перекладу. При відтворенні іронії в художньому тексті одиницею перекладу 

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

означає пошук еквівалентів для окремих слів чи словосполучень, на які 

припадає фокус іронії, а це насамперед забезпечення еквівалентного 

перекладу та адекватного сприйняття в цільовій мові всього висловлювання. 

Таким чином, перекладач має справу не з окремими, відірваними від 

контексту, лексичними одиницями, а з цілим текстом. Переклад окремих 

одиниць має підпорядковуватись одній цілі – еквівалентності всього тексту в 

мові перекладу всьому тексту в мові оригіналу. Хоча при відтворенні іронії 

важливо передати саме іронічний ефект, що не дозволяє постійно 

застосовувати вільний переклад або зловживати трансформаціями, оскільки 

засоби, якими іронія виражена в оригіналі відображають специфіку 

авторської мови, що відрізняє його художній твір від інших.  

В першому розділі було розглянуто також методику аналізу та 

відтворення іронії в художньому перекладі. 

Другий розділ «Відтворення в українському перекладі засобів 

реалізації іронії в художньому творі» присвячений виявленню основних 

засобів вираження іронії, механізмів її реалізації та аналізу їх відтворення в 

перекладі.  

Відтворення іронії в перекладі, як явища, що складно піддається 

формалізації, потребує від перекладача глибокого аналізу. Застосування 



інтерпретативного підходу дозволило нам виділити контекстні та мовні рівні 

реалізації іронії, визначити її різновиди та функції залежно від плану 

вираження, а також проаналізувати засоби та принципи її творення в 

іспанському романі ХХ ст. та їх відтворення в українському перекладі. 

Насамперед йдеться про залучення комплексного підходу в інтерпретивний 

процес, який грунтується на побудові іронічного смислу, спираючись на 

текстові та контекстуальні ознаки, а також маркери.  

Реалізація іронічного змісту художнього твору нерозривно пов’язана зі 

здатністю мовних одиниць набувати конотативного та асоціативного 

значення в контексті, тобто йдеться про імпліцитну та експліцитну іронію. 

Перша реалізується через вербальні сигнали автора або «здоровий глузд» 

читача, друга через вихід у текстову або позамовну дійсність, в які вписаний 

твір. Контекстні системи автора і перекладача не завжди збігаються: 

експліцитна іронія в оригіналі стає імпліцитною в перекладі, що пов’язане з 

різним набором фонових знань (вертикальним контекстом) у іспанців та 

українців, наприклад:  

¿Cómo se lo puedo agradecer? – Subiendo a casa y metiéndose en la cama. 

Si necesita compañía picante llévese Fortunata y Jacinta [Zafón: 410]. – Як я 

можу тобі віддячити? – Тим, що ви зараз повернетеся в дім і ляжете у 

ліжко. Якщо вам потрібна пікантна компанія, то візьміть туди 

«Фортунату й Хасінту» (Сафон К.Р. Пер. Шовкун Д., с. 395). В оригіналі 

йдеться про роман Б.П. Гальдоса «Фортуната і Хасинта» (1887 рік), в якому 

описане життя двох жінок з різних прошарків суспільства, об’єднаних 

трагічною долею. Прирівняння роману до «пікантної компанії» іронічне. 

Однак розуміння іронії вимагає від українського читача додаткових знань з 

іспанської літератури. Таким чином, в оригіналі іронія експліцитна, тоді як в 

перекладі імпліцитна.  

Як макрофігура, іронія спирається на різні засоби вираження, 

реалізація яких може відбуватися на різних рівнях. Наш матеріал дозволив 

виділити наступні рівні вираження іронії: морфемний (означений артикль), 

лексико-стилістичний (дисфемізм, неологізм, метафора, порівняння, 

гіпербола, енантіосемія, літота і т.д.), фонографічний (використання так 

званої «напруженої мови», афективів для інтимізації викладення та інше), 

стилістико-синтаксичний (оксюморон, зевгма, парадокс, антитеза, риторичні 

запитання), які хоч і аналізуються окремо, втім в художньому творі 

накладаються один на одний і утворюють тим самим текстову реалізацію 

іронії. На кожному з цих рівнів є свої засоби вираження іронії, що одночасно 

виступають її маркерами. Маркери, сигнали або зачіпки (лінгвістичні або 

комунікативні) іронії в контексті вказують на іронічність висловлювання.   

Було встановлено, що в перекладі рівні реалізації іронії та засоби її 

вираження не завжди збігаються, наприклад такий маркер морфологічного 

рівня як означений артикль перед власним ім’ям ніяк не передається в 

українському перекладі за відсутності категорії артикля в українській мові, 

наприклад: La Lola, gorda, desnuda y echando humo, parece una foca del circo 



[Сеla: 218]. – Гола дебела Лола, яка випускає клуби диму, чимось схожа на 

тюленя з цирку (Села К.Х. Вулик. Пер. Борщевський С., с.  211).  

Окрім засобів вираження характер іронії залежить також від плану 

вираження: автор / оповідач чи персонаж. Було встановлено, що план 

вираження впливає і на тональність роману. В романі К.Х. Сели «Вулик» 

іронія реалізується загалом за рахунок авторського мовлення, що 

виражається в іронічному описі, коментарях і уточненнях автора та включена 

у характеристики, оцінки ситуацій та вчинків персонажів  і характеризується 

нейтральною та комічною тональністю:  

El joven poeta llevaba ya vanos meses trabajando en su poema. Tenía ya 

trescientos y pico de versos, una maqueta cuidadosamente dibujada de la futura 

edición y una lista de posibles suscríptores, a quienes, en su hora, se les enviaría 

un boletín, por si querían cubrirlo. Había ya elegido también el tipo de imprenta 

(un tipo sencillo, claro, clásico; un tipo que se leyese con sosiego; vamos, 

queremos decir un bodoní), y tenía ya redactada la justificación de la tirada. Dos 

dudas, sin embargo, atormentaban aún al joven poeta: el poner o no poner el Laus 

Deo rematando el colofón, y el redactar por sí mismo, o no redactar por sí mismo, 

la nota biográfica para la solapa de la sobrecubierta [Cela: 32]. – Юний поет 

працює над своєю поемою кілька місяців. Він уже написав понад триста 

рядків, має ретельно накреслений макет майбутньої книжки та список 

імовірних передплатників, яким свого часу буде надіслано бланки з 

пропозицією оплатити видання. А ще він устиг вибрати шрифт (простий, 

чіткий, класичний шрифт, зручний для читання. Приміром «бодоні») і 

скласти обґрунтування накладу видання. Однак юного поета досі непокоять 

два питання: ставити чи не ставити «Славімо Господа» після вихідних 

даних і самому чи не самому писати біографічну довідку для 

суперобкладинки (Села К.Х. Вулик. Пер. Борщевський С., с.  21).  

У Карлоса Руїса Сафона іронія, як правило, спирається на пафос та 

абсурд, вона реалізується у мовленні персонажів та головного героя – 

розповідача. Порівняно з авторською іронією, іронія персонажів є більш 

різкою та виразною, зокрема їй притаманний цинізм та презирство, і її легше 

виявити в тексті, наприклад: 

Ya me conoce. Vieja escuela. El honor y todas esas mierdas. – Pena [Zafón: 

428]. – Ви ж мене знаєте. Я належу до старої школи. Де важлива честь та 

інше таке лайно. – Я вам співчуваю (Сафон К.Р. Пер. Шовкун Д., с. 364). 

Проаналізувавши іронічні контексти, засоби вираження та тональність 

в іспанських романах ми виявили основні принципи творення іронії, на 

основі чого виокремили п’ять моделей творення іронії (антифразисну, 

антитезисну, каламбурну, тонально-стилістичну та поліфонічну)  та 

дослідили їх відтворення в перекладі.  

Іронія, що твориться за антифразисною моделлю, є найбільш явною в 

художньому тексті, адже читач одразу розумію невідповідність між 

ситуацією / словами персонажа чи автора та її / їх оцінкою. Антифразисна 

модель іронії характерна для роману К.С. Сели «Вулик», саме на її 

постійному використанні і створюється іронія протягом усього твору. Такий 



тип іронії в художньому тексті виконує наступні функції: виразити насмішку; 

дискредитувати об’єкт іронії; виказати докір; продемонструвати скептичне 

ставлення, уникнути прямої оцінки, з тим, щоб викрити недосконалість 

персонажа, що, як правило, зберігається в перекладі. В більшості випадків 

антифразисна іронія спирається на лексичний рівень реалізації іронії, 

оскільки засоби її вираження представлені лексикою, в якій закладені 

позитивна оцінка або конотація, що вживається у протилежному значенні.  

Оскільки більшість цих слів має свої словникові еквіваленти в українській 

мові, що можна застосовувати в межах заданої комунікативної ситуації, то 

перекладач вдається до буквального перекладу. Перекладацькі 

трансформації покликані забезпечити відтворення іронічного ефекту в 

перекладі з огляду на норми узусу в українській мові та з поправкою на 

українського читача. Контекстуальний відповідник в перекладі 

застосовуються при відтворенні безеквівалентної лексики (gustoso – гурман) 

та клішованих фраз (llamarle atención a uno (привертати увагу) – тішитися).  

Синонімічний переклад застосовується для забезпечення кращого 

сприйняття висловлювання в цільовій мові, коли прямий відповідник 

переобтяжує фразу, poco significativo (малозначущий) – маловиразний. 

Розширення іронічного звороту відбувається для розкриття смислу 

оригіналу і забезпечення його розуміння: se vio en la obligación de 

corresponder (вважав своїм обов’язком відповісти) – вважав своїм 

обов’язком відповісти відвертістю на відвертість.  

До антифразисної моделі належать також іронічні висловлювання, що 

творяться за принципом іронічної евфемізації, який в перекладі 

відтворюється буквально: El padre de Fidel cambió de nombre la pastelería 

cuando la heredó de su hermano mayor, muerto el 98 en Filipinas. Antes se 

llamaba "La endulzadora", pero le pareció el nombre poco significativo y le puso 

"Al solar de nuestros mayores". Estuvo más de medio año buscando título y al 

final tenía apuntados lo menos trescientos, casi todos por el estilo. Durante la 

República y aprovechando que el padre se murió, Fidel volvió a cambiar el 

nombre de la pastelería y le puso "El sorbete de oro". –Las confiterías no tienen 

por qué tener nombres políticos -decía. Fidel, con una rara intuición, asociaba la 

marca "Al solar de nuestros mayores" con determinadas tendencias del 

pensamiento” [Cela: 99].  

– Успадкувавши кондитерську від старшого брата, який загинув 1898 

року на Філіппінах, батько Фіделя змінив її назву. Раніше вона іменувалася 

«Насолода», однак ця назва видалася йому маловиразною, і він поставив іншу 

– «В краю наших предків». Він понад півроку бився над назвою, склав список 

із майже трьохсот найменувань, причому всі були в тому ж дусі. В часи 

Республіки, по смерті батька, Фідель знову змінив назву кондитерської на 

«Золотий шербет». «У назві кондитерської не повинно бути політики», – 

каже він. Завдяки дивній інтуїції Фідель пов’язує назву «В краю наших 

предків» із певними напрямами думок» (Села К.Х. Вулик. Пер. Борщевський 

С., с. 189). 



Антитезисна модель іронії реалізується на стилістико-синтаксичному 

та лексичному рівнях. Ця модель іронії ґрунтується на існуванні 

невідповідності у висловлюванні, що досягається використанням синтагми, 

елементи якої не поєднуються, та опозиції у висловлюванні, коли одна його 

частина не відповідає іншій, наприклад: 

El inspector Víctor Grandes en compañía de sus dos oficiales de presa 

Marcos y Castelo, en comité de bienvenida  [Zafón: 520]. – Інспектор Віктор 

Грандес у товаристві двох своїх хижих помічників – такий собі комітет 

урочистої зустрічі  (Сафон К.Р. Ігри янгола. Пер. Шовкун Д., с.  439.  

Антитезисна модель часто твориться за рахунок використання такої 

стилістичної фігури як зевгма, наприклад:  

Murió de orgullo y en la asfixia más absoluta. Ahí lo tienes, un epitafio 

gratis [Zafón: 27]. – Помер від гордості та нестачі свіжого повітря. Ось 

епітафія, яку я дарую тобі безкоштовно (Сафон К.Р. Ігри янгола. Пер. 

Шовкун Д., с.  26).  

Антитезисна модель іронії надає урочистої тональності при зображенні 

простих речей, що викриває комізм та недолугість ситуації та застосовується 

з метою вираження «легкої» насмішки. Буквальний переклад дозволяє 

передати функціонально-стилістичну закріпленість в цільовій мові. 

Розширення іронічного звороту дозволяє передати іронічний ефект та 

зберегти принцип синтагматичного порушення з урахуванням норм узусу 

української мови. Прийом модуляції застосовується при відтворенні зевгми 

і забезпечує відтворення іронії та збереження стилістичної фігури, однак у 

нашому випадку відбувалася зміна образності в перекладі.  

Модель каламбуру розуміється на рівні експліцитного контексту і 

твориться за допомогою обігравання багатозначності слова, наприклад: Aquél 

era un purgatorio para bolsillos pudientes [Zafón: 117]. – Це було чистилище 

для людей із туго напханими гаманцями (Сафон К.Р. Ігри янгола. Пер. 

Шовкун Д., с. 101).  

Буквальний переклад застосовується коли обігрується декілька значень 

багатозначного слова, за умови, що в цільовій мові наявний відповідник, що 

збігається за всіма цими значеннями.  

 Тонально-стилістична модель іронії твориться, як правило, за 

принципом гіперболізації, тобто перебільшення у висловлюванні, а також 

використання піднесеного, поетизованого тону оповіді, наприклад: Clavé era 

un caballero de vieja escuela que gustaba de vestir como las esculturas de 

alcaldes y padres de la patria que encontraba uno a las entradas del Parque de la 

Ciudadela y que, al menor descuido, se lanzaba a vuelos de retórica que no 

perdonaban ni lo divino ni lo humano [Zafón: 73]. – Клаве був кабальєро старої 

школи, що полюбляв одягатися так, як одягалися алькальди та батьки 

вітчизни, чиї статуї стоять на вході до Парку Цитаделі, й за найменшої 

нагоди вдавався до риторичних зворотів, які не давали пощади ані 

божественному, ані людському (Сафон К.Р. Ігри янгола. Пер. Шовкун Д., с.  

64).  



Висловлювання, створені за тонально-стилістичною моделлю, 

характеризують мовлення головного героя – оповідача у романі К.Р. Сафона. 

Часто саме при відтворенні тонально-стилістичної моделі іронії в перекладі 

відбувається ескпресивація, це досягається за рахунок застосування 

лексичних замін, а саме заміни нейтрально забарвлених лексем на 

стилістично забарвлені, що надає перекладу більш пафосної звучання.  

 Поліфонічна модель іронії створюється за принципом багатоголосся у 

висловлюванні, імітації автором мови персонажів. Ця модель характерна для 

роману К.Х. Сели «Вулик», наприклад: Hasta el cuartito del fondo, la pareja 

fue abrazada del talle, como si estuvieran paseando por una avenida de acacias en 

flor. -¿Un cigarrillo? El rito es el mismo todas las noches, las palabras que se 

dicen, poco más o menos, también. La señorita Pirula tiene un instinto 

conservador muy perspicaz, probablemente hará carrera. Desde luego, por ahora 

no puede quejarse: Javier la tiene como una reina, la quiere, la respeta [Cela: 83]. 

– До кімнати вони йдуть, обійнявши одне одного за стан, ніби прогулюючись 

алеєю, де цвітуть акації. – Сигарету? Щоночі той самий ритуал, майже ті 

самі слова. В синьйорити Пірули далекоглядна схильність до усталених 

взаємин, вона мабуть, доможеться успіху. Звісно, поки що їй гріх нарікати: 

Хав’єр утримує її, як королеву, кохає, поважає (Села К.Х. Вулик. Пер. 

Борщевський С., с. 159). В прикладі описані юна повія та її клієнт. У своєму 

іронічному коментарі до цієї ситуації автор використовує невласне пряму 

мову персонажа Javier la tiene como una reina, la quiere, la respeta.  

Буквальний переклад застосовується, якщо це дозволяє лексико-

граматична структура цільової мови. Вільний переклад та прийом модуляції 

при відтворенні поліфонічної моделі дозволяє зберегти функціонально-

стилістичну закріпленість, навіть за відсутності спільних компонентів між 

оригіналом та перекладом.  

 Перехресні випадки іронії спираються на поєднання в межах 

висловлювання двох моделей: антифразисної та антитезисної; поліфонічної 

та антитезисної.  

У третьому розділі «Шляхи відтворення іронії в українських 

перекладах романів К.Х. Сели та К.Р. Сафона» було проаналізовано 

відтворення найбільш релевантних з точки зору авторського стилю іронічних 

маркерів: метафори, фразеологізмів, інтертекстуальних посилань, при 

відтворенні яких перекладач завжди зберігає іронічний ефект оригіналу. 

Іронічна метафора відтворюється наступним чином: 1) повне 

відтворення зі збереженням образності та іронічного ефекту (fiebres e 

infecciones me arrastraban al borde de la tumba, … siempre se arrepentían y 

partían en busca de una presa de mayor altura [Zafón: 50]. – гарячка та всілякі 

інфекції майже затягували мене в могилу, … завжди розкаювалися й ішли 

шукати собі якусь принаднішу жертву (Сафон К.Р. Ігри янгола. Пер. 

Шовкун Д., с. 45); 2) реметафоризація зі зміною функціонально-

стилістичного наповнення, через що переклад звучить більш пафосно 

(fulgurante carrera (блискавична кар’єра) в перекладі – шедеври мого 

творчого натхнення); 3) деметафоризація: código penal de gérmenes y 



miserias (карний кодекс мікробів та нещасть) в перекладі – розмаїття 

хвороб та нещасть. Зазначимо, що втрата образу не супроводжувалася 

втратою іронічного ефекту.  

 Іронічні фразеологізми відтворюються наступними способами: 1) 

абсолютним фразеологічним еквівалентом (refrescar la memoria – 

освіжити пам'ять); 2) абсолютним фразеологічним еквівалентом зі 

стилістичним повтором, що посилює іронічний ефект в перекладі (debutar 

como los héroes: contra viento y marea – дебютувати як герої: проти вітру і 

хвиль); 3) суто лексичним перекладом – відтворення словосполученням 

взятим у лапки (rodar y coser y cantar –  «легке» життя), як одним із 

засобів вираження іронії; 4) суто лексичним перекладом (pelar la pava - 

женихатися). Кожен із застосованих прийомів перекладу забезпечує 

відтворення в перекладі іронічного ефекту.    

 Відтворення інтертекстуальних посилань залежить від того, чи 

знайомий український читач з посиланнями, вжитими в оригіналі, і чи 

забезпечить їх збереження в перекладі передачу іронічного ефекту. Якщо 

читач знає, про що йде мова, то в перекладі застосовується український 

відповідник, прийом цілісного перетворення зі збереженням посилання, 

підміна одного посилання іншим. Якщо йдеться про невідомі для 

українського читача посилання, то їх відтворюють за допомогою 1) прийому 

генералізації (aventuras de la monja alférez – пригоди такої собі черниці), 2) 

використання прислів’я з подібним смислом (el alcalde de Cork tardó más 

de un mes en palmarla - доки бабуся спече книша, у дідуся відлетить душа). 

Збереження невідомого інокультурного посилання не передає іронічний 

ефект в перекладі.  

 В третьому розділі розглянуті також основні стратегії та прийоми 

відтворення іронії в художньому тексті: 

1) Буквальне відтворення іронії з незначними трансформаціями 

(лексична заміна, генералізація), тобто збереження поверхневої структури 

оригіналу, що дозволяє в повній мірі передати іронічний ефект, закладений у 

висловлюванні, наприклад:  

Doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen amadeo de plata por nada de 

este mundo. Ni con primavera ni sin ella. A doña Rosa lo que le gusta es arrastrar 

sus arrobas, sin más ni más, por entre las mesas [Cela: 18]. – Донья Роса ніколи 

не випустить із рук срібляка ні за які принади світу. Ні навесні, ні будь-коли. 

Найбільша втіха для доньї Роси – це тягати туди-сюди поміж столиками 

свої кілограми (Села К.Х. Вулик. Пер. Борщевський С., с. 14). Манера, в якій 

автор описує персонажа донью Росу, іронічна. Перекладач застосував 

прийом генералізації (amadeo de plata (срібний амадео) – срібляки) та 

лексичної заміни (arrobas (арроба) – кілограми, що дозволило зберегти 

метонімію в перекладі). 

2) Адаптація в перекладі, що допускає зміну поверхневої структури 

оригіналу, однак збереження самої суті іронії, її передачу іншими засобами, 

тобто пристосування до цільової мови оригінального іронічного 

висловлювання, навіть зі зміною специфічного значення. Зазвичай це не 



впливає на загальний смисл та тональність роману і може відбуватися за 

рахунок застосування вільного перекладу, прийому смислового розвитку, 

контекстуального або описового перекладу, тобто створення в перекладі не 

менш іронічної перифрази, що дає можливість передати смисл оригіналу, 

пристосувавши його до цільової мови, наприклад: nos vamos aburguesando – 

ми наближаємося до буржуазного добробуту; instinto conservador muy 

perspicaz, probablemente hará carrera – далекоглядна схильність до усталених 

взаємин, вона мабуть, доможеться успіху; se las veía y se las deseaba – мусив 

докладати нелюдських зусиль. 

 Застосування тих чи інших прийомів перекладу може призводити до 

неточного відтворення іронії, зокрема: 

- послаблення іронічного ефекту, що відбувається через використання 

синонімів в перекладі, це також призводило до неточного відтворення 

смислу, що зокрема спостерігалося при відтворенні антитезисної та 

антифразисної моделей іронії; розширення іронічного звороту при 

відтворенні антитезисної моделі іронії також зменшувало її 

експресивність в перекладі: misiones heroicas – подвиги; 

- посилення експресивності при відтворенні іронії трапляється, коли 

іронія в оригіналі реалізується за рахунок пафосної тональності; в 

перекладі застосовують більш експресивні лексичні заміни: no 

perdonaban – не давали пощади; 

- втрата іронії в перекладі, що як правило, стосується випадків 

недоречного застосування прийому вільного перекладу, наприклад: 

París es la única ciudad del mundo donde morirse de hambre  todavía es 

considerado un arte [Zafón: 90]. – Париж — єдине місто у світі, де 

голодна смерть і досі супроводжує мистецтво (Сафон К.Р. Ігри 

янгола. Пер. Шовкун Д., с.50). 

При відтворенні іронії перекладач прагне досягти не формальної, а 

динамічної еквівалентності. Це пояснює відтворення іронічних висловлювань 

з поправкою на свого читача. Більшість трансформацій відбувається з метою 

досягнення кращої передачі саме іронічної тональності в цільовій мові.  

 У загальних висновках викладено результати проведеного 

дослідження, сформульовано основні висновки і окреслено перспективи 

подальших досліджень з обраної проблематики. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації досліджено проблему відтворення в художньому 

перекладі світоглядної іронії на матеріалі іспанської та української мов.  

1. Іронію в сучасній романній прозі розглядають як світоглядну 

категорію, яка стає художнім принципом, ідейно-композиційним елементом, 

що вимагає від перекладача правильної й адекватної інтерпретації в процесі 

перекладу. Саме іронія визначає основну тональність проаналізованих 

романів, яка може мати ознаки насмішки, комічності, сатири, сарказму, 

цинізму, підкресленої нейтральності чи простодушності, що часто залежить 

від плану вираження: автора чи персонажа. У романі К.Х. Сели «Вулик» 

переважає авторська іронія, яка тісно вплетена в структуру тексту: слова / 

вчинки персонажа – їх оцінка автором, у романах К.Р. Сафона іронія 

реалізується за рахунок піднесеної та саркастичної тональності, чому сприяє 

іронія персонажа. 

2. В художньому тексті іронія належить до емоційно-оцінної 

інформації, яка є національно маркованою, що ставить перед перекладачем 

специфічні вимоги, а саме забезпечення відтворення іронічного ефекту 

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

структурну відмінності між іспанською та українською мовами. Саме тому 

перекладач прагне досягти не формальної, а динамічної еквівалентності, 

тобто забезпечити рівноцінну реакцію читачів вихідної та цільової мови. 



3. При відтворенні художньої іронії доцільно застосовувати 

інтерпретативну модель перекладу, яка передбачає глибокий аналіз 

вихідного тексту з урахуванням комунікативної ситуації, що у випадку з 

іронією є необхідним, оскільки вона реалізується в певному контексті, а 

також передбачає правильний вибір варіанту перекладу в цільовій мові. Було 

введено термін «фокус іронії» на позначення найменшого іронічного виразу, 

що часто виступає одиницею перекладу.  

4. Вперше, на основі принципу творення іронії, було виокремлено п’ять 

іронічних моделей: антифразисна, антитезисна, модель каламбуру, тонально-

стилістична модель, поліфонічна модель та проаналізовано їх відтворення в 

українському перекладі. В романі К.Х. Сели «Вулик» іронія твориться за 

антитезисною та поліфонічною моделями, в перекладі цей принцип 

зберігається. В романах К.Р. Сафона переважає тонально-стилістична 

модель, при відтворенні якої трапляються випадки посилення експресивності 

в українському перекладі.  

5. З огляду на складність та багатогранність поняття іронії, в 

художньому тексті вищезазначені моделі творення іронії можуть 

перетинатися і накладатися одна на одну. Так, контамінація різних 

стилістичних фігур, прийомів та способів (метафори, порівняння, оксиморон, 

енантіосемія, евфемізми / дисфемізми, неологізми, повтори тощо) в одному 

висловлюванні може одночасно створювати пафосний тон висловлювання, 

опозиції або різкі протиставлення у висловлюванні, порушувати 

синтагматичні зв’язки, на чому і виникає іронічний ефект.  

6. Ґрунтовний аналіз реалізації іронії в іспанському художньому тексті 

дозволив виокремити основні мовленнєві рівні засобів вираження іронії, що 

функціонують як маркери – ключі, що вказують на іронію.  Було здійснено 

аналіз засобів вираження іронії / маркерів на різних мовленнєвих рівнів та їх 

відтворення в українському перекладі.  

7. Аналіз перекладу іронічних висловлювань іспанських романів К.Х. 

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

та найпоширеніші перекладацькі прийоми та трансформації: буквальний 

переклад з незначними трансформаціями (лексична заміна, генералізація, 

контекстуальна заміна), адаптація (прийом цілісного перетворення, описовий 

переклад, додавання), менш експресивний переклад, посилення 

експресивності при відтворенні іронії в перекладі, втрата іронії в перекладі.  

8. Відтворення іронії розглядають в межах проблеми відтворення 

гумору, однак широке коло засобів вираження іронії та її функцій у сучасній 

художній літературі вказує на обмеженість такого підходу та необхідності 

окреслення нових лінгвістичних критеріїв для вияву та оцінки іронії та 

пошуку нових перекладацьких підходів до її відтворення, що було 

запропоновано.  

 

АНОТАЦІЯ 

 



Циркунова І.В. Засоби відтворення іронії в українських перекладах 

сучасної іспанської художньої прози. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016.  

Дисертацію присвячено комплексному перекладознавчому 

дослідженню відтворення іронії в українському художньому перекладу на 

матеріалі романів К.Х. Сели та К.Р. Сафона. 

Здійснено аналіз сучасних наукових підходів до вивчення іронії. 

Запропоновано нове визначення іронії як світоглядної категорії у 

художньому творі. Проаналізовано засоби вираження іронії на різних 

мовленнєвих рівнях та їх відтворення в українському перекладі. Досліджено 

відповідність контекстних систем в оригіналі та перекладі. Запропоновано 

нову класифікацію іронії – іронічні моделі та їх відтворення в перекладі.  

Основною метою при відтворенні художньої іронії визнано досягнення 

динамічної еквівалентності в перекладі. Інтерпретативну модель перекладу 

визначено основним підходом для аналізу та відтворення художньої іронії  в 

перекладі. Основними стратегіями для відтворення іронії визнано: 

буквальний переклад та адаптацію. В перекладі також відбувається 

посилення / зменшення експресивності, втрата іронії.  

Ключові слова: художній переклад, світоглядна іронія, постмодернізм,  

іронічна тональність художнього твору, маркер, інтерпретація, іронічна 

модель, адаптація, альтернативне іронічне висловлювання.   

 

АННОТАЦИЯ 

 

Циркунова И.В. Средства воспроизведения иронии в украинских 

переводах современной испанской художественной прозы. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена переводоведческому исследованию 

воспроизведения иронии в украинском художественном переводе на 

материале романов К.Х. Сели и К.Р. Сафона. Осуществлен комплексный 

анализ функционирования и реализации иронии в современной испанской 

литературе и ее воспроизведения в украинском переводе. 

В первом разделе определены главные современные подходы к 

интерпретации и воспроизведению иронии, а также выделены основные 

этапы развития понятия иронии с Античности и до постмодернизма.  

Установлено, что современной прозе в целом и испанской в частности 

присуща специфическая ироническая модальность, сохранение которой – 

одна из первоочередных задач переводчика, поскольку именно ирония 

является средством выражения авторской позиции и оценки. 

Иронию следует рассматривать как художественный принцип 

современного постмодернистского романа, форму освещения его идейно-



композиционного содержания, основу создания образов и выражения 

авторской позиции, а также как специфическое звучание или тональность, 

которая проявляется в основной (доминирующей) интонации 

художественного текста и реализуется с помощью средств выражения 

вербальной иронии. 

Несмотря на важность роли иронии в современной литературе, ее 

воспроизведения рассматривают в контексте воспроизведения юмора в целом 

и применяют к ней те же принципы перевода, и в других комических 

приемов. Такой подход не решает всех задач перевода, поскольку комизм – 

лишь одно из многочисленных проявлений иронии в современной прозе. 

Было предложено применение интерпретативной модели перевода, которая 

предусматривает поиск такого варианта перевода, который бы по 

содержанию и реакции соответствовал оригиналу в заданном контексте. То 

есть переводчик подбирает наиболее оптимальный соответствие, учитывая 

конкретные условия и ситуацию исходного текста. 

Во втором разделе проанализированы средства выражения иронии на 

различных речевых уровнях и их воспроизведения в украинском переводе. 

Исследовано соответствие контекстных систем в оригинале и переводе. 

Установлено, что в постмодернистском романе характер иронии зависит от 

плана выражения: автора или персонажа.  В романе К.Х. Селы «Улей» 

ирония, как правило, реализуется за счет авторской речи, тогда как у К.Р. 

Сафона – за счет речи персонажей и главного героя – рассказчика.   

Предложена новая классификация иронии по принципу ее образования 

– иронические модели и проанализированы пути их воспроизведения в 

переводе. 

Основной целью при воспроизведении художественной иронии 

признано достижения динамической эквивалентности в переводе. 

В третьем разделе проанализировано воспроизведение в переводе 

наиболее релевантных маркеров иронии: метафоры, фразеологизма, аллюзии, 

перевод которых не всегда происходит через принятые переводческие 

приемы. В пользу сохранения иронического эффекта, метафоры и 

фразеологизмы, как показательные стилевые средства К.Х. Сели и 

К.Р. Сафона часто воспроизводятся другими средствами, что может 

приводить к потере образности или, наоборот, к ее усилению. 

Установлены основные стратегии воспроизведения иронии в переводе: 

буквальный перевод и адаптация, последняя происходит за счет применения 

в переводе таких приемов и трансформаций как: свободный перевод, 

описательный перевод, создание переводчиком альтернативного 

иронического высказывания.  

Усиление экспрессивности при воспроизведении иронии происходит 

при использовании переводчиком более экспрессивных лексических единиц 

и чаще наблюдается при переводе тонально-стилестической модели. К 

послаблению экспрессивности в переводе (как правило, в антитезисной и 

антифразисной моделях) приводит использование переводчиком менее 



экспрессивных синонимов, что также способствовало не точной передаче 

смысла. Потеря иронии происходит при использовании свободного перевода.  

Ключевые слова: художественный перевод, мировоззренческая 

ирония, постмодернизм, ироническая тональность художественного 

произведения, маркер, интерпретация, ироническая модель, адаптация, 

альтернативное ироническое выражение. 

 

RESUME 

 

Tsyrkunova I.V. Means of reproduction in the Ukrainian translations of 

irony in modern Spanish prose. – Manuscript.  

A thesis for a Candidate Degree of Philology. Specialty – 10.02.16 – 

Translation theory. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv 2016.  

Dissertation is devoted to complex research of reproduction of irony in 

modern Spanish prose in Ukrainian literary translation on the material of C.J. Cela 

and C.R. Safón novels. 

The analysis of modern scientific approaches to the study of irony is carried 

out. A new definition of irony as an ideological category in the artwork was 

offered. The analysis of means of expressing irony at different levels of speech and 

their reproduction in Ukrainian translation was conducted. The work investigated 

the compliance of contexts of the original and the translation. A new classification 

of irony – Ironic models and their reproduction in translation was set out. 

Translator aims to achieve the dynamic equivalence in translation. The 

Interpretive model was defined as a basic approach for analysis and reproduction 

of artistic irony in translation. The main strategies of the reproduction irony: literal 

translation and adaptation. The increasing / decreasing of expressiveness and the 

loss of irony also take place in translation. 

Keywords: literary translation, ideological irony, postmodernism, ironic 

tonality, marker, interpretation, ironic model, adaptation, alternative ironic 

expression. 

 

 

 


