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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Перекладознавство ще не має цілісної теорії, яка всебічно обґрунтовувала 

б специфіку поетичного перекладу, зумовлену багатоплановою смисловою 

природою поезії. Вчені-поезієзнавці розглядають переклад поетичних творів із 

різних боків, але вони одностайні щодо необхідності врахування під час 

перекладу всього спектру складників, які забезпечують гармонійну цілісність 

поезії як окремого виду художньої літератури. Водночас, дослідники визнають, 

що питання адекватного відтворення образності поетичного твору, межі 

індивідуальної свободи перекладача, допустимих відхилень від тексту 

першотвору та аргументація цих відхилень формують коло проблем, які 

потребують нагального розв’язання. 

Спираючись значною мірою на надбання української перекладознавчої 

школи, зокрема таких її представників як П. Бех, Р. Зорівчак, М. Іваницька, 

В. Карабан, В. Коптілов, Л. Коломієць, В. Радчук, О. Ребрій, О. Чередниченко 

та ін., пропоноване дослідження є спробою з’ясувати основні характеристики 

поетичного твору та розробити взірцеву схему його будови, яка допомогла б 

перекладачеві досягти адекватного перекладу, а дослідникові й критикові 

здійснювати повноцінний аналіз першотвору й перекладу під час їх зіставлення. 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлено потребою 

опрацювання образної будови поетичного твору, яке уможливить 

щонайповніше виявлення всіх його складників у їхній взаємозалежності та 

взаємодії з метою досягнення адекватного перекладу та повноцінного 

критичного аналізу першотвору й перекладу в процесі їх зіставлення, а також 

зростаючою увагою перекладознавців до вірша як до тексту, необхідністю 

повноцінного аналізу різних типів поданої в ньому інформації, як-то образно-

змістової, образно-формальної, образно-підтекстової та потребою дослідити 

способи реконструкції цієї інформації в перекладі.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження проведене в межах комплексної наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Україна і 

сучасний світ: міжмовний і міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації 

16БФ044-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Головною метою дисертації є розроблення макрообразної будови 

поетичного твору, за допомогою якої перекладач зможе здійснювати 

повноцінний аналіз першотвору та забезпечувати його адекватний переклад, 

тобто щонайповніше відтворювати оригінал як різнорівневе образне утворення, 

а критик отримає нову методику визначення інтерпретаційної якості перекладу, 

що, своєю чергою, передбачає дослідження поетичних структур першотвору й 

перекладу поетичного твору на головних образних рівнях. 

Досягнення поставленої мети потребує розв’язання наступних завдань: 

1) теоретико-практичний аналіз проблем перекладознавства, 

релевантних для опрацювання макрообразної структури оригіналу й перекладу 

поетичного твору; 
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2) обґрунтування необхідності перекладознавчого трактування понять і 

термінів «макрообраз поетичного твору як структурно-системне утворення», 

«субсемантичний образ як структурний компонент поетичного твору», 

«концептуальний субсемантичний образ», «локальний субсемантичний образ», 

«синхронний субсемантичний образ», «багатовекторний субсемантичний 

образ», «суб’єктивний інтерпретаторський підтекст», «контекстна звукова 

семантика», «строга еквілінеарність», «відносно-пропорційна еквілінеарність» 

та ін.; 

3) випрацювання нової методики аналізу та оцінки поетичного 

перекладу на основі макрообразної концепції віршового твору; 

4) виявлення структурних параметрів поетичного твору як макрообразу 

з орієнтацією на його відтворення в перекладі; аналіз його образних складників 

та дослідження змін, яких вони зазнають у перекладі; 

5) вивчення перекладацьких функціональних перетворень як засобів 

передачі образів різних рівнів у перекладі; 

6) виявлення способів відтворення слова-образу, власне тропів, і 

найперше – тропів метафоричної групи, позаяк саме метафоричність є 

показником асоціативного мислення поета й найповніше виражає життєву й 

творчу позицію митця, особливості його ідіостилю; 

7) дослідження ролі формальних елементів у поетичній образній 

макроструктурі та аналіз прийомів передачі їх виражальних функцій у 

перекладі; 

8) вивчення функціонально-образної специфіки підтексту в поезії та 

проведення зіставного аналізу засобів вираження підтексту як субсемантичного 

образу в поетичних творах та їх перекладах; 

9) опрацювання схеми поетичного макрообразу, релевантної для 

пояснення процедури тлумачення якості перекладу віршового твору, із 

залученням критичного розбору найпоказовіших українськомовних перекладів 

англомовної поезії та англійських перекладів української. 

Об’єктом дослідження є поетичний переклад як відтворення структурно 

організованого макрообразу цілісного поетичного твору, що підпорядковує собі 

образні рівні з їхніми складовими частинами у відповідній з оригіналом 

внутрішньоструктурній взаємодії та позаструктурними зв’язками. 

Предметом дослідження є перекладацька специфіка відтворення 

автосемантичних, синсемантичних та субсемантичних образів як складників 

поетичного макрообразу із застосуванням інтегрованого перекладознавчого 

аналізу оригіналу й перекладу щодо досягнення його адекватності та 

визначення якості. 

Матеріалом для розвідки послужили понад 2810 образних різновидів 

(семантичних, формотворчих, підтекстових тощо) із поезій американських та 

англійських поетів в українських перекладах, а також із поезій українських 

авторів в англійських перекладах, виконаних різними перекладачами та, 
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зокрема, автором цієї праці. Для підтвердження доцільності того чи того засобу 

перекладу паралельно використовуються також російські переклади. 

Висновки дослідження зроблені на основі аналізу 7305 сторінок текстів 

оригіналів та 9650 сторінок текстів перекладів. 

Теоретико-методологічну базу проведеного дослідження складають: 

філософське розуміння образної природи мистецтва (Аристотель, І. Кант, 

З. Фройд, Ф. Шеллінг, К. Юнг), учення Г.-В.-Ф. Гегеля про взаємоперехід 

форми та змісту, теорія художнього образу (Л. Бєлєхова, М. Бодкін, Ю. Борєв, 

С. Бочаров, С. Вартазарян, Г. Гачев, Р. Гром’як, В. Кожинов, П. Палієвський), 

теоретичні надбання з психології творчості (Л. Виготський) та пізнання 

літературного твору (М. Бахтін, Р. Дурр, В. Емпсон, Р. Інгарден, Д. Лихачов, 

В. Пахаренко), наукові розвідки щодо відтворення в перекладі індивідуального 

стилю автора (В. Кухаренко, М. Новикова), теоретико-методологічні підходи до 

вивчення поетичного твору як структурного та системного утворення 

(М. Гаспаров, Б. Гончаров, В. Жирмунський, Ю. Лотман, Л. Тимофєєв), 

перекладознавче трактування гармонії як єдності та взаємодії всіх складників 

поетичного твору (П. Бех, Ю. Еткінд, С. Ткаченко, О. Чередниченко), 

теоретично-практичні заглиблення поетів, віршознавців та перекладознавців у 

вивчення формальних аспекттів поезії (О. Івасюк, І. Качуровський, 

І. Кондратишин, Ю. Левін, І. Лєвий, Е. Паунд, Е. По, Б. Томашевський), праці з 

лінгво-стилістики (І. Арнольд, І. Гальперін, О. Дубенко, А. Мороховський), 

методології поетичного перекладу (Л. Коломієць), позиціонування образу як 

основного об’єкту віршового перекладу (Б. Ейхенбаум, О. Кундзіч, Л. Соболєв).  

Основними теоретичними засновками розвідки є твердження про 

діалектичний взаємозв’язок мови й мислення в неподільному 

мовомисленнєвому процесі, зв’язок мовної семантики з позамовним змістом, 

який із нього випливає; теза про непорушний зв’язок і водночас відносну 

самостійність формальної та змістової сторін текстової організації поетичного 

твору. В цій праці ми спиралися на теорію поетичного перекладу, викладену в 

дослідженнях як доволі визнаних, так і сучасних перекладознавців, на фахові 

підходи до проблем перекладу, порушених у розвідках класиків мовознавства 

та літературознавства, а також на відповідні напрацювання відомих митців у 

царині поетичного перекладу, зокрема таких як В. Брюсов, Ґ. Ґачечиладзе, 

М. Зеров, С. Ковганюк, Г. Кочур, М. Лозинський, Е. Озерс, Б. Пастернак, 

М. Рильський, І. Франко, К. Чуковський. 

Методи дослідження. Багатогранна й складна природа поетичного 

образу, різнорідність його мовних реалізацій та відповідні утруднення, що 

виникають під час його перекладу визначили необхідність застосування 

комплексного перекладознавчого підходу як сукупності методів та прийомів 

аналізу. Зокрема, перекладознавчий підхід поєднує метод лінгвістичного 

спостереження та класифікаційний метод (для характеристики та класифікації 

фактичного матеріалу), системний та структурний аналіз поетичного твору та 

його перекладу, що включають семантичний, стилістичний, ритміко-
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інтонаційний, логіко-синтаксичний та інші види аналізу (для дослідження 

образів, їх функцій та взаємодії в межах макрообразної структури поетичного 

твору та на її образних рівнях); ідейно-образний (для з’ясування втілення в 

текст вірша авторського образного задуму); пояснювальний, описовий та 

компілятивний із елементами семантико-стилістичного аналізу та 

використанням формалізованих схем (для опрацювання перекладацької схеми 

макрообразної структури поетичного твору); зіставний метод (для висвітлення 

конвергентних та дивергентних способів актуалізації образів у поетиці 

зіставлюваних мовокультур), герменевтичний метод (для розкриття 

різночасової смислової та культурної багатошаровості образів), метод 

моделювання перекладу (для вироблення методики аналізу перекладу 

макрообразу поетичного твору), трансформаційний (для виявлення 

перекладацьких перетворень, які зазнають образи та образна структура 

поетичного твору в перекладі); дефінітивний метод (для потрактування жанру 

вірша, типів словесних образів та їх різновидів); тезаурусний метод (для 

виокремлення лексико-семантичних елементів, що сприяють формуванню 

образів, апелювання до словників з метою визначення походження й значення 

образної символіки в англомовній та українській лінгвокультурах); 

контекстологічний аналіз (для дослідження актуалізації образної семантики в 

межах різних контекстів); контекстуально-інтерпретаційний метод аналізу (для 

дослідження актуалізації підтекстової образності в оригіналі й перекладі); 

метод диференційного аналізу (для виділення інтегральних та диференційних 

ознак образів в англомовній та українськомовній лінгвокультурах); 

компонентний аналіз (для дослідження семантики образів з метою з’ясування 

адекватності її відтворення в цільовій мові); лінгвостилістичний аналіз образів 

та образних маркерів (для розкриття індивідуально-авторського стилю 

першотвору); дистрибутивний метод (для аналізу дистрибутивних стосунків, у 

яких перебуває окремий образ); метод зіставного перекладознавчого аналізу 

(для порівняння англомовних та українськомовних поетичних творів із їх 

перекладами з метою визначення ступеню адекватності/неадекватності 

відтворення образності вихідного тексту). 

Ці та інші методи й види аналізу, що застосовуються в дослідженні, 

сприяють щонайповнішому виявленню засобів та прийомів адекватного 

відтворення в перекладі як окремих образів, так і всього твору як 

макрообразного утворення. 

Пропонований у цій роботі опис рецептивної прикладної схеми 

макрообразної будови поетичного твору покликаний сприяти уможливленню 

щонайповнішої об’єктивної інтерпретації поетичного твору на стадії його 

доперекладного аналізу та здійсненню адекватного перекладу, спирається на 

методологію дослідження поетичного твору, його мовного втілення та процесу 

перекладу, що привело до випрацювання нового перекладознавчого методу із 

застосуванням схеми поетичного макрообразу. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше 

1) ідентифіковано та описано макрообразну схему будови поетичного твору, 

релевантну для його інтерпретації, доперекладного аналізу, перекладу та 

аналізу якості його результату; 2) опрацьований новий метод зіставного 

дослідження віршового оригіналу та його перекладу за допомогою накладання 

на них схеми макрообразної будови поетичного твору; 3) поетичний твір 

трактується як макрообразне структурне утворення, що складається із систем 

автосемантичних, синсемантичних та субсемантичних образів, адекватне 

відтворення яких відображає єдність змісту і форми першотвору в перекладі; 

4) введене та обґрунтоване недосліджене в перекладознавстві поняття 

субсемантичного образу; 5) підтекст поетичного твору кваліфіковано як 

складову його макрообразної структури, що підлягає обов’язковому 

відтворенню в перекладі; 6) досліджені механізми творення поетичного 

підтексту та його відтворення в перекладі; 7) ідентифіковано багатовекторний 

підтекст; 8) виявлено види неперекладного підтексту; 9) уведено та 

обґрунтовано поняття контекстної фонетичної семантики як одного із об’єктів 

перекладу; 10) запропоновано нове визначення поетичного перекладу. 

Наукову новизну становить і значне розширення складників образної 

структури та опис малодосліджених автосемантичних та синсемантичних 

образів поетичного твору, а також низка пропонованих до введення в науковий 

обіг перекладознавства термінів, за якими стоять явища, що є індикаторами 

повноцінності перекладу, серед них  субсемантичний образ поетичного твору, 

концептуальний субсемантичний образ, локальний субсемантичний образ, 

синхронний субсемантичний образ, багатовекторний субсемантичний образ, 

суб’єктивний інтерпретаторський підтекст, контекстна звукова семантика, 

строга та відносно-пропорційна еквілінеарність; у роботі досліджені способи й 

прийоми відтворення цих явищ як засобів репрезентації образного наповнення 

віршового твору шляхом розроблення макрообразу поетичного твору. Крім 

того, детально опрацьовано поняття поетичного підтексту, зокрема виявлено 

тридцять два засоби творення поетичного підтексту та способи його 

відтворення в перекладі; опрацьована низка досі не розроблених у 

перекладознавстві питань, що стосуються перекладацького відтворення 

металогічних образів, семантизації звуків, ритму та метру, звукографічних 

образів, розширено розуміння горизонтальної еквілінеарності в перекладі. 

Відповідно до характеру проаналізованого матеріалу, мети та завдань 

дослідження на захист виносяться такі твердження: 

1. Поетичний переклад – це процес і результат макрообразного 

перестворення іншомовного віршового твору засобами цільової мови шляхом 

збереження всіх рівнів його образної структури з урахуванням їх 

взаємозалежності, домінантності та асоціативних зв’язків. 

2. Поетичний твір – це складна макрообразна структура, що об’єднує 

образні системи автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного 

рівнів, які є взаємозумовленими складниками поетичного твору, що підлягають 
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обов’язковому перекладацькому відтворенню з урахуванням ієрархічних та 

інших взаємостосунків у межах макрообразу та в ширших контекстах. 

3. Синсемантичні образи репрезентують символіко-семантичну 

значимість і тому домінують під час перекладу поетичного твору. 

4. Окремі лексичні одиниці підлягають процесу звукової семантизації в 

контексті конкретного образу, що зумовлює породження контекстної звукової 

семантики. Звукообрази, що формуються на основі звуку, інтонації та ритму 

перекладаються з урахуванням водночас їхньої загальної семантики та 

контекстуальної семантизації в межах конкретного твору чи його фрагменту. 

5. Адекватне відтворення строфіки передбачає введення понять «строга» 

та «пропорційна» еквілінеарність. Строга горизонтальна еквілінеарність – це 

збереження довжини рядків першотвору в перекладі внаслідок точної передачі 

кількості складів та підбору лексичних одиниць із відповідною кількістю букв. 

Пропорційна еквілінеарність – це пропорційне збільшення/зменшення довжини 

всіх рядків поетичного твору в перекладі з метою відтворення зорового образу 

твору за умови збереження його ритму. 

6. Субсемантичний образ – це образ, що формується в межах загальної 

макрообразної структури на підтекстовому рівні поетичного твору. Формою 

вираження субсемантичного образу можуть бути як автосемантичні образи, так 

і синсемантичні, тому ступінь адекватності відтворення субсемантичного 

образу в перекладі залежить від повноти відтворення автосемантичних та 

синсемантичних образів. 

7. Субсемантичний образ формується на основі наявних у поетичному 

тексті засобів, що утворюють експліцитний шар тексту, а також на основі 

пресупозиції, що діє в межах широкого контексту. В реалізації 

субсемантичного образу беруть участь різнорівневі мовні та позамовні засоби, 

що піддаються ідентифікації та відтворенню в перекладі. Субсемантичний 

образ має сигнали матеріальної репрезентації в поетичному тексті, що 

обумовлюються: системним потенціалом мовного елементу, кореляцією його 

денотативного та конотативного планів; синтагматичним оточенням; 

взаємодією лінеарного та суперлінеарного рівнів тексту, що підлягають 

відтворенню в перекладі. Маркери субсемантичного образу диференціюються 

за композиційно-архітектонічним та лексичним рівнями, вони розосереджені на 

різних рівнях тексту, й відтак субсемантичний образ виконує 

текстоутворювальну функцію, яка зберігається в перекладі за умови 

відтворення відповідних маркерів на відповідних рівнях. 

8. Субсемантичний образ може бути концептуальним, що становить 

головний прихований смисл усього поетичного твору, локальним, що виражає 

окрему приховану думку відносно всього поетичного твору та синхронним, що 

втілює іншу незалежну від основної ідею віршового твору. Концептуальний 

субсемантичний образ має найвищий ранг в образній ієрархії й під час 

перекладу є домінантним. Еквівалентність сигналів-маркерів субсемантичного 

образу в обох мовах може розглядатися як інваріант перекладу. 
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Теоретична значущість дослідження полягає в опрацюванні актуальних 

проблем сучасної теорії і практики поетичного перекладу, діалектичного 

взаємозв’язку змісту й форми поетичного тексту, ступеню змістовості форми, її 

ролі у створенні формальної та смислової цілісності тексту, в передачі 

художньо-естетичного замислу твору в перекладі шляхом відтворення 

закладеної в ньому змістово-фактуальної та змістово-концептуальної 

інформації. Крім того, теоретична цінність праці полягає у розробленні 

концепції макрообразу поетичного твору, у формуванні на її основі поняття 

образу як одиниці перекладу, в обґрунтуванні критерію оцінки якості перекладу 

як міри збігу образних структур першотвору й перекладу, у поглибленні 

методики перекладознавчого дослідження поетичного твору на рівні всіх його 

складових. 

Практичну цінність дисертації визначає можливість використання її 

основних тверджень у перекладацькій діяльності, насамперед у практиці 

поетичного перекладу. Результати дослідження можуть прислужитися як 

теоретико-методологічне підґрунтя та ілюстративний матеріал під час 

викладання курсів із теорії та практики перекладу, історії перекладу, жанрових 

теорій перекладу, зіставної стилістики, спецкурсу з поетичного перекладу, які 

читаються у вищій школі, а також можуть бути корисними для проведення 

перекладознавчих семінарів та підготовки навчальних посібників із 

теоретичних та практичних курсів перекладу, інтерпретації та перекладу 

художнього тексту. Здобутки розвідки можуть використовуватися в практичній 

діяльності щодо критики та редагування перекладу. 

Власний перекладацький доробок автора відображений у 3 окремих 

книгах перекладів та в 13 публікаціях у частинах книг та в періодиці. 

Обґрунтованість і достовірність висновків дослідження забезпечені 

використанням комплексної методики, всебічним теоретичним підґрунтям та 

значним обсягом і репрезентативністю проаналізованого матеріалу, 

застосуванням новітніх підходів і методів перекладознавчого дослідження, 

глибинним аналізом першотворів і перекладів із залученням здобутків сучасної 

лінгвістики, літературознавства, філософії, культурології та інших наук, 

достатньою кількістю відповідних текстів. 

Результати роботи обговорювалися на засіданнях кафедри теорії і 

практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 9 квітня й 20 травня 2020 р.  

Апробація результатів. Основні твердження та результати дослідження 

висвітлювалися на звітних конференціях викладачів Східноєвропейського 

університету економіки і менеджменту (Черкаси, 2009–2018 рр.), на засіданнях 

Методологічного перекладознавчого семінару кафедри теорії та практики 

перекладу Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького 

(Черкаси, 2018–2020 рр.), подані в доповідях Всесоюзної наукової конференції 

«Функційні й семантичні кореляції мовних одиниць» (Київ, 17–19 квіт. 1990 р.), 

Науково-практичної конференції «Соціально-економічні та науково-технічні 
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проблеми розвитку народного господарства (Черкаси, 17–19 жовт. 1990 р.), 

Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та 

етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції» 

(Київ, 2–3 квіт. 2010 р.), Міжнародної науково-методичної конференції 

«Формула компетентності перекладача» (Київ, 24 бер. 2010 р.), Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку. 

Актуальні проблеми перекладу» (Черкаси, 22–23 квіт. 2010 р.), Міжнародної 

наукової конференції «Економіка та менеджмент підприємництва в параметрах 

національної економічної моделі України та в умовах глобалізації. Актуальні 

проблеми перекладу» (Черкаси, 14–15 квіт. 2011 р.), Міжвузівської науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми перекладознавства, зарубіжної 

літератури. Педагогічні студії» (Черкаси, 28 бер. 2012 р.), Міжнародної 

науково-практичної конференції «Методологічні та практичні аспекти 

менеджменту в параметрах національної економічної моделі. Теорія і практика 

перекладу, методика викладання іноземних мов» (Черкаси, 12–13 квіт. 2012 р.), 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування систем 

управління в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика. Теорія і 

практика перекладу, методика викладання іноземних мов у ВНЗ» (Черкаси, 18–

19 квіт. 2013 р.), Десятої Міжнародної науково-практичної конференції 

«Achievement of High School 2014» (Софія, Болгарія, 17–25 лист. 2014), 

Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції «Trends of Modern 

Science 2015» (Шеффілд, Великобританія, 30 трав. – 7 черв. 2015), Дванадцятої 

Міжнародної науково-практичної конференції «Fundamental and Applied Science 

2016» (Шеффілд, Великобритнія, 30 жовт. – 7 лист. 2016), Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного 

перекладознавства» (Черкаси, 30 трав. 2018 р.), Другої Міжнародної науково-

практичної конференції «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки 

дотику та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 15 бер. 2019), 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Романо-германські мови у 

контексті неперервної освіти» (Черкаси, 18 квіт. 2019 р.), Міжнародного 

семінару «EU Cross-Border Cooperation Activities and Governance of its Eastern 

Neighbourhood» (Черкаси, 22 лист. 2019). 

Публікації. Результати дослідження висвітлені в 68 публікаціях, до яких 

входять: 1 одноосібна монографія, 24 публікації у фахових виданнях України, 

з яких 3 включені до міжнародних науково-метричних баз, 8 публікацій в 

іноземних виданнях, 16 публікацій, які свідчать про апробацію матеріалів 

дисертації, 19 публікацій додатково відображають результати розвідки. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи становить 490 

сторінок, із них 411 – основного тексту. Список джерел налічує 651 позицію. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі викладено обґрунтування вибору теми дисертації та її 

актуальності, означено об’єкт, предмет, мету, завдання й методику 

дослідження, розкрито наукову новизну роботи, теоретичне й практичне 

значення та форми апробації отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження поетичного 

макрообразу в перекладознавстві» подано розгляд найважливіших наукових 

підходів до дослідження поетичного твору та його перекладу, розглянуто й 

уточнено низку відповідних термінів. Значна частина розділу зосереджена на 

дослідженні цілісності поетичного твору як макрообразу в оригіналі й 

перекладі, на розкритті й описові його структурних вимірів. 

У розділі розглянуто комплексний структурно-герменевтичний напрям у 

сучасній теорії і методології перекладу, осмислено семіотичний підхід до 

перекладу, який дозволяє уявити його як інтерпретаційну системну діяльність, 

що оперує знаковими системами й дає підґрунтя для визначення одиниці 

перекладу, позаяк усяка система, що несе значення, неодмінно містить одиниці, 

якими вона оперує для породження смислів, що підводить до розгляду образу 

як одиниці перекладу. 

Розкрита важливість контекстуального підходу в дослідженні поетичного 

перекладу, оскільки твори будь-якого більш-менш ваговитого поета несуть на 

собі відбиток взаємодії багатьох національних контекстів: фольклорних, 

літературних, історичних, господарських, етико-правових тощо, – без 

проникнення в які перекладач безпорадний, а читач не розуміє навіть 

довершеного перекладу. Для осягнення творів перекладуваного поета й для 

дотримання культури їх перекладу важать контексти оточення слова, контексти 

цілісного твору, циклу творів, книги, творчості поета, контексти особистісні, 

як-то біографічний, психологічний, соціальний, політичний та ін., тобто 

сукупність контекстів, що складають широкий інтерпретаторський контекст. 

Проблема інтерпретації поетичного оригіналу та аналіз його перекладу із 

залученням вищезгаданих контекстів тісно пов’язана з опрацьованою нами 

концепцією макрообразної будови поетичного твору, позаяк семантика образів, 

що входять до макрообразної структури, не може бути з’ясована поза 

контекстом оточення слова та поза контекстом цілісного твору, а семантика 

всього макрообразу в цілому та ієрархія його образних рівнів – без залучення 

всіх інших контекстів. 

В цьому розділі також здійснено огляд найважливіших наукових підходів 

до моделювання перекладу, викладено історію моделювання в мовознавстві та 

перекладознавстві, визначено, що моделювання та схематизування – це дієві 

методологічні засоби опису процесу й результату перекладу, покликані сприяти 

роботі перекладача щодо забезпечення адекватного перекладу, а 

перекладознавця й критика щодо оцінювання його якості, а також те, що різні 

моделі перекладу демонструють різні методологічні підходи до процесу 

перекладу та мають свої переваги й свої недоліки. Розгляд поетичного твору як 
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структурного утворення дає можливість випрацювати схему його образної 

структури, яка становить такий комплексно-компонентний взірець поетичного 

твору, керуючись яким, перекладач може максимально повно охопити й 

осмислити всі складники твору та щонайповніше відтворити їх у перекладі. 

Значну частину розділу зосереджено на дослідженні цілісності 

поетичного твору як макрообразу в оригіналі й перекладі, на розкритті й 

описові його структурних вимірів. Завдання перекладача поезії трактується як 

відтворення єдності змісту та форми, у гармонійному поєднанні яких полягає 

художність поетичного твору як визначальна міра його якості й цінності. 

Поетичний твір кваліфікується як складна макрообразна структура, що 

об’єднує системи автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного 

образних рівнів, які є взаємозумовленими та взаємодіючими вимірами 

поетичного твору та потребують повноцінної реконструкції в перекладі з 

урахуванням їхніх ієрархічних та інших взаємостосунків у межах макрообразу 

та в ширших контекстах. 

Автосемантичні образи поділяються на автологічні, носіями яких є 

повнозначні слова з їхніми основними значеннями, та на металогічні, носіями 

яких є слова з їхніми додатковими значеннями й асоціативними смислами, а 

також словесні образи. Формування художнього потенціалу автосемантичного 

образу відбувається на кількох підрівнях семантичного рівня: лексичному, 

стилістичному, морфолого-синтаксичному. З огляду на це, в процесі перекладу 

правомірно встановлювати еквівалентні стосунки відповідних засобів на цих 

підрівнях. Основою синсемантичних образів є композиційні, графічні, ритміко-

інтонаційні та евфонічні засоби організації поетичного мовлення. 

Синсемантичні образи можуть набувати відповідних значень безпосередньо в 

поетичному дискурсі та входити до системи образів-домінант твору. 

Субсемантичний образ – це образ, що формується в межах загальної 

макрообразної структури на підтекстовому рівні поетичного твору. Формою 

вираження субсемантичного образу можуть бути як автосемантичні образи, так 

і синсемантичні. Субсемантичний образ, за його наявності, є зазвичай 

вираженням головної думки, глибинної ідеї твору, і в такому разі він – образ 

семантико-композиційний, концептуально-підтекстовий. За наявності в 

поетичному творі субсемантичного образу, він є головно провідним елементом, 

якому підпорядковані всі інші, й тому для перекладача він зазвичай становить 

образну домінанту, яка вимагає першочергового відображення в перекладі. 

Поетичний переклад у контексті макрообразної концепції вірша відтак 

трактується як процес та результат макрообразного перестворення іншомовного 

віршового твору засобами цільової мови через збереження всіх рівнів його 

образної структури з урахуванням їх взаємозалежності, домінантності та 

асоціативних зв’язків у межах та поза цією структурою. 

Макрообразну схему поетичного твору та його перекладу запропоновано 

через висунення гіпотези, яка несе розуміння, що макрообраз поетичного 

твору – це структурно-системне утворення, до якого входять автосемантичні, 
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синсемантичні та субсемантичні образні виміри з їх відносинами в структурі 

цілого, системною взаємодією мікрообразів на рівні кожного виміру й поза ним 

у межах усієї структури та асоціативними зв’язками образів твору всіх рівнів 

поза межами його структури. Таке розуміння макрообразу сприяє досягненню 

адекватності перекладу та виявленню відхилень у готовому перекладі 

поетичного твору під час його аналізу. 

У другому розділі «Методологія перекладознавчого дослідження 

поетичного твору» запропоновано методику дослідження поетичного 

оригіналу та його перекладу за допомогою «аналізу із застосуванням схеми 

макрообразної будови поетичного твору» та описані інтегровані в ній методи. 

Аналіз поетичного перекладу ідентифіковано як такий, що має свою 

методологічну специфіку та відносно самостійне значення і водночас 

співвідноситься з особливостями аналізу поетичного тексту. Принцип 

збереження в перекладі єдності змісту та форми кваліфіковано як визначальну 

засаду, спираючись на яку слід оцінювати переклад як ідейно-естетичну, 

змістово-формальну (художню) цілісність, розкривати відповідність між 

окремими складниками твору та гармонію їх взаємодії, організовану ідейним 

задумом. Описано передуючі методологічні засади аналізу оригіналу й 

перекладу поетичного твору за допомогою макрообразної схеми, як-то принцип 

історизму та типологічний принцип, а також інтегровані розробленим методом 

різноманітні підходи до аналізу поетичного твору та поетичного тексту, серед 

яких – структурний, системний, контекстуально-інтерпретаційний, семіотичний 

та інші підходи до аналізу поетичного твору та його перекладу, які мають 

позитивні взаємодоповнюючі аспекти. 

Аналіз оригіналу й перекладу за допомогою макрообразної схеми 

поетичного твору відрізняється від того, що традиційно використовується в 

перекладознавчих працях, тим, що він охоплює макрообразну структуру 

поетичного тексту в усій її повноті та взаємодії її рівнів як образних систем з 

усіма комплексами їхніх складників, які вислизають від першого погляду, а 

також ґрунтує свої висновки не на окремих фактах, якими б яскравими вони не 

були, а на сукупності явищ, що містяться в поетичному тексті. Однак такий 

аналіз не виник нізвідки, його випрацьовано на основі синтезу багатьох нині 

існуючих, зокрема й вищезгаданих методів і підходів до оцінки оригіналу й 

перекладу поетичного твору, включаючи системний, структурний, 

контекстуальний, компонентий, лінгвостилістичний, дескриптивний та інші 

методи аналізу. Провідним методом дослідження макрообразу поетичного 

твору в перекладі можна вважати зіставний перекладознавчий аналіз як 

комплекс багатьох методів, що ним залучаються.  

Наша власна перекладацька й перекладознавча практика спонукає до 

висновку, що перекладознавчий аналіз має кілька етапів, на яких аналітична 

процедура перекладача-практика і дослідника перекладу дещо різняться, проте 

і перший, і другий на всіх етапах можуть доволі плідно користуватися нашими 

напрацюваннями щодо макрообразної будови поетичного твору та продуктивно 
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застосовувати запропоновану схему поетичного твору як макрообразу. Отже, 

три основні етапи перекладознавчого дослідження поетичного твору такі: 1. 

Доперекладний. 2. Перекладний. 3. Післяперекладний.  

Загальна рекомендація щодо застосування макрообразної схеми на 

кожному з цих етапів проста: «накладаємо» її на оригінал та на переклад 

поетичного твору й визначаємо наявність/відсутність у ньому тих чи тих 

образних компонентів, після чого аналізуємо їх взаєморозподіл у межах твору, 

їх ієрархічні стосунки, взаємозумовленість та взаємовплив, засоби творення та 

сукупність їх асоціативних зв’язків із тим, щоб потім відтворити це все в 

перекладі чи порівняти оригінал віршового твору з його перекладом щодо їх 

відповідності. Проведення такого аналізу належним чином сприяє 

автоматичному збереженню в перекладі таких характеристик поетичного твору, 

як тема, ідея, сюжет, композиція, образ ліричного героя, образ автора тощо, 

нерідко навіть без окремого аналізу й установки перекладача на їх відтворення. 

Поетапний алгоритм перекладознавчого дослідження макрообразу 

поетичного твору має кілка стадій. Дві перші стадії доперекладного етапу 

стосуються лише перекладача-практика і не є релевантними для дослідника-

перекладознавця. 1. Вибір перекладуваного автора. 2. Обрання твору для 

перекладу. 3. Вивчення епохи, часу, причин, умов, авторського наміру та 

стратегії написання поетичного твору. 4. Рецепція першотвору. 5. Власне аналіз 

першотвору, який має кілька фаз: первинне ознайомлення; аналіз; узагальнення. 

Процедура аналізу наступна. Накладаємо схему макрообразної будови 

поетичного твору на аналізований оригінал і вивіряємо його щодо наявності 

образних складників. Позаяк поезія – це, на наше глибоке переконання, 

передовсім форма, то починаємо з групи образів синсемантичного рівня. 

Піддаємо всебічному аналізові синсемантичні образи, до яких належать: 

композиційна єдність вірша, звукова інструментовка, евфонія, асонанс, 

алітерація, звукова семантика, інтонація, мелодика, фразовий наголос, пауза, 

тембр, темп, ритм, метр та його семантика, рима, графіка (графічна композиція 

твору, строфіка, шрифтові та інші виділення), синтаксис, пунктуація та інші 

засоби. Порядок розгляду може бути довільний, проте ми після композиційної 

єдності вірша аналізуємо графічну групу образів, а потім уже інтонаційно-

ритмічну. 

Після цього переходимо до розгляду образів автосемантичного рівня. 

Аналізуємо образи автологічні, що творяться за допомогою слів у їх прямому 

значенні, та металогічні, до засобів творення яких належать: епітет, порівняння, 

метафора, персоніфікація, символ, метонімія, евфемізми, антономазія, алюзія, 

цитата, іронія, фразеологія, реалії, засоби граматики, парафраза, пейзаж, 

спеціальні образні ефекти, рідковживані слова, авторські неологізми тощо (цей 

перелік, здавалося б різнорівневих елементів, почасти виправданий і 

підтверджений на перший погляд парадоксальним висловом Р. Якобсона про 

граматику поезії і поезію граматики й описаний у наступному розділі, позаяк ці 

всі елементи складають автосемантичний образний рівень). Визначаємо типи 
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цих образів, їх структуру та уточнюємо їх значення за допомогою 

різноманітних контекстів, описаних у першому розділі цього дослідження, 

тобто застосовуємо контекстологічний метод аналізу + тезаурусний метод.  

Далі йде розгляд субсемантичного рівня макрообразної структури твору, 

який, у разі наявності, можуть формувати такі засоби: одночасна актуалізація 

парадигматичних потенцій лексичної одиниці, семантичні нашарування та 

семантичні зрушення; асоціація, пресупозиція, алюзія, натяк, епіграф, іронія та 

інші тропи, зокрема символ, а також дистантний повтор, риторичне питання, 

заголовок, ім’я, перегукування, цитата, парафраза, пародія, ритмомелодика, 

звукосимволіка, паравербальні засоби, графіка, умовчання, конфлікт, контраст, 

словесно-образні обігравання, каламбур, монтаж, повтор, індукування 

оказіональних сем, художня деталь, співположення різних типів викладу та ін. 

Декодування субсемантичного образу можливе лише за виявлення цих засобів 

як маркерів його наявності. Субсемантичний образ може формуватися за 

допомогою водночас кількох засобів. 

Головна увага під час розгляду образів усіх трьох рівнів, тобто 

автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного, має бути сфокусована 

на визначенні функцій, які виконують ці образи.  

Під час фази узагальнення важливо дослідити функції кожного образного 

рівня та визначити, який із них домінує в межах загальної макрообразної 

структури поетичного твору.  

Процедура перекладного етапу дослідження поетичного макрообразу 

становить його доперекладну фазу, ускладнену компаративним аналізом 

функцій, які виконують образні рівні та образи, що до них належать, та їх 

взаємовідносин в першотворі та у здійснюваному перекладі, внаслідок їх 

транспонування і транскодування. Такий аналіз сприяє віднаходженню 

образних еквівалентів та адекватних відповідників з огляду на те, що однакові 

образотворчі засоби в різних мовах, літературних течіях, жанрах та культурно-

історичних епохах можуть виконувати різні функції, як наприклад, метр, тип 

рими та система римування. 

Необхідна на цьому етапі й фаза аналізу способів і прийомів 

перекладацького відтворення, яких зазнають поетичні образи в процесі 

перекладу, позаяк такий аналіз теж допомагає віднаходити найбільш 

оптимальні образні аналоги. 

Післяперекладний етап перекладознавчого дослідження макрообразу 

поетичного твору характеризується передовсім подвійністю проведення 

процедури накладання макрообразної схеми (на оригінал та переклад), 

ідентифікації та аналізу образних рівнів, їх складників, міжрівневих та 

внутрішньорівневих образних взаємостосунків з метою їх подальшого 

аналітичного зіставлення (оригінальних та перекладених), виявлення між ними 

стосунків еквівалентності/нееквівалентності, адекватності/неадекватності, 

аналізу вдалих перекладацьких рішень, трансформаційних похибок, внаслідок 

яких перекладач досяг чи не досяг адекватного перекладу. 
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У третьому розділі «Переклад автосемантичної композити 

поетичного макрообразу» висвітлено особливості будови автосемантичного 

образу поетичного твору, а також стратегії і способи відтворення в перекладі 

його основних складових і їх компонентів. 

До автосемантичного рівня макрообразної структури поетичного твору 

належать автологічні та металогічні образи. В автологічному образі чуттєвий 

образ становить форму вираження ідеї, яка узагальнює зміст змальовуваного 

предмету, не вказуючи на якийсь інший, відмінний за своїми характеристиками 

предмет. У металогічному образі чуттєвий образ виражає ідею, що розширює 

зміст предмету через вихід за його межі та вказування на інший, відмінний від 

змальовуваного предмет. До металогічної частини автосемантичних образів 

належать передовсім словесні образи, тобто семантичні конструкції, що 

виникають унаслідок застосування тропеїзованих висловлювань, які заново 

інтерпретують і перетворюють усталені значення слів-компонентів, 

допомагаючи показати речі та явища з несподіваного боку. Крім тропів, до 

чинників металогії входять смислова багатозначність слова, 

внутрішньотекстові та позатекстові асоціації. 

Саме поняття «автологічний образ» є досить відносним, насамперед, із 

огляду на неможливість існування значення слова поза його зовнішньою 

формою, поза його звуковим і зоровим утіленням, яке в поетичному тексті 

неминуче набуває ознак і якостей синсемантичного образу. До того ж будь-

який поетичний текст зазвичай складається з двох і більше слів, що вже є 

потенційним проявом образності, створеної за допомогою синтаксичних 

можливостей мови. Відтак виділення автологічних віршів, тобто поезії, 

побудованої виключно на автологічних образах, є досить умовним. Аналіз 

навіть найбільш цитованих автологічних творів свідчить про наявність у них 

інших видів образності. Під час аналізу найчастіше цитованого дослідниками, 

як автологічного, вірша Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати…» можна 

переконатися, що насправді цей твір рясніє синсемантичними та іншими 

образами. Так, уже його перший рядок становить бездієслівне номінативне 

речення, що є своєрідним прийомом – зображення образної картини 

накиданням номінативних штрихів на кшталт Блоківського «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…». Стилістична функція номінативних речень в літературному 

мистецтві достатньо відома. У другому рядку вірша натрапляємо на інший 

стилістичний прийом – інверсію: «Хрущі над вишнями гудуть», дещо далі – ще 

одна інверсія «Затихло все…», яка несе іншу синтаксичну фігуру – кільце: 

«Лиш соловейко не затих». Більшість дієслів стоять у позиції клаузули, що, як 

відомо, посилює їхнє значення. Рими головно дієслівні, легкі, що надає 

ліричній оповіді невимушеності, природності, мелодійності й віддзеркалює 

зображувану у творі гармонію хліборобського світу, так само, як і повтор у 

кінці першого рядка в усіх трьох строфах – коло хати. Отже, це вже образність 

синсемантична. Натрапляємо тут і на металогічні образи: метафора (хоча й 

доволі стерта) зіронька встає, і три постійні епітети вишневий садок, вечірня 



  15 

зіронька, маленькі діточки. Отже, виокремлення автологічних віршів, тобто 

поезії, побудованої виключно на автологічних образах, є досить умовним, проте 

ідентифікація автологічного образу поетичного твору є цілком доцільною, з 

огляду на уможливлення більш продуктивного перекладацького аналізу 

поетичного твору з метою віднаходження адекватних відповідників у мові 

перекладу як автологічним, так і металогічним образам. 

У перекладі автологічні образи відтворюються головно за допомогою 

еквівалентів, хоча має місце й деавтологія, тобто передача непропеїчного 

образу тропеїчним, а також додавання, згортання, заміщення та інші 

перекладацькі трансформації. Так, у перекладі згаданої поезії Г. Маршаллом 

зникла українська реалія «хата» та з’явився натомість “cottage”, тобто відбулося 

часткове одомашнення. Бачимо тут і відсутні в оригіналі образні конструкції 

trees are swinging, sunset’s greeting, golden slumbers’re lying, girls are vying, тобто 

мають місце додавання та реметафоризація. 

Словесні образи, що формують металогічну частину поетичного тексту, 

відтворюються за допомогою образних еквівалентів (повних або часткових), 

кальками (покомпонентно-образними або смислово-образними) чи 

дескриптивними перифразами. Проте безпосередніх відповідників для 

словесних образів оригіналу в мові перекладу зазвичай дуже мало, тому в 

перекладі їх найчастіше калькують або відтворюють описово, рідше 

застосовують часткові образні еквіваленти.  

Такі висновки почасти ілюструються фраґментом поеми Т. Шевченка 

«Кавказ», яка зачинається словами «Чурек і сакля – все твоє, / Воно не прошене, 

не дане…». Порівняймо з перекладом П. Фединського: The churek and the 

sakla – All yours, / They’re unbidden, they’re not given. Головною хибою цієї 

англійської версії є заміна неозначеного займенника Воно на двічі повторене 

They’re, від чого постраждали не лише епітетні конструкції першотвору, а й 

соборний образ батьківщини, самобутньо зведений автором. 

У розділі проаналізований переклад таких засобів творення металогічної 

образності, як епітет, зокрема епітетні конструкції, образне порівняння, 

метафора, поетична персоніфікація, символ, метонімія, евфемізми, антономазія, 

алюзія, цитата, іронія як смисловий троп, реалія, безеквівалентна лексика. 

Існують і інші засоби творення металогічної образності поетичного твору як-то: 

парафраза, рідковживані слова, авторські неологізми, а також граматичні 

засоби, пейзаж, спеціальні образні ефекти, зокрема малярські, музичні тощо, 

способи відтворення яких має віднаходити тлумач під час перекладу.  

Четвертий розділ «Відтворення синсемантичного виміру макрообразу 

поетичного твору в перекладі» присвячено синсемантичним образам 

поетичного твору та особливостям їх перекладу. 

Синсемантичні образи як компоненти поетичної форми та система 

засобів організації образної тканини поетичного твору, що виконують у ньому 

смислову функцію чи увиразнюють смисли інших образів, несуть на собі 

естетичне та комунікативне навантаження, яке актуалізується в поєднанні з 
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іншими вербальними та невербальними мовними явищами, релевантними для 

певного твору в межах різноманітних контекстів. 

Перекладачі нерідко демонструють шаблонність мислення, поверхневість 

розуміння виражальних образних засобів вірша та їх потенцій, неналежне 

вникання в суть звукової, ритмомелодійної виразності поетичного твору та його 

графічно-образного втілення засобами вихідної та цільової мов, унаслідок чого 

питання відтворення синсемантичних образів віршового твору в перекладі 

лишається в багатьох аспектах нерозв’язаним. Це відбувається головно через 

неувагу до важливості звукових та графічних засобів творення конкретного 

вірша як його домінантних образних компонентів. Проте, за вдумливого 

наукового підходу та ґрунтовного доперекладного аналізу поетичного твору, 

більшість перекладацьких проблем, як свідчить практика, цілком успішно 

розв’язуються, коли не за допомогою прямих відповідників, то шляхом 

застосування перекладацьких перетворень. 

В розділі проаналізовано способи перекладу широкого спектру 

синсемантичних образів, зокрема таких, як композиційна єдність поетичного 

твору; звукова організація вірша, до якої ввійшли алітерація, асонанси, 

звуконаслідування, звукосимволічні та звукосемантичні образи, інтонаційно-

ритмічна образність, як-то: інтонація, ритм, метр, рима. Розлянуте тут 

відтворення у перекладі і графічних образних особливостей віршового твору, 

зокрема графічна композиція поетичного твору як образ, строфіка в образній 

тканині поетичного оригіналу й перекладу, переклад вільного вірша як 

графічного образу, відтворення графічного образу як міжмистецького 

синкретизму, шрифтові виділення, принцип еквілінеарності, окреслено 

перекладознавчу перспективу вивчення семантики ритму та метра в перекладі.  

Цікавою в плані відтворення ритму є поетична спадщина Е. По, згідно з 

поетичною концепцією якого поезія визначається як «створення прекрасного 

засобами ритму» Ця теорія підтверджується і його творами. Ось чи не 

найвідоміший вірш По “Eldorado”: Gaily bedight, / A gallant knight, / In sunshine 

and in shadow, / Had journeyed long, / Singing a song, / In search of Eldorado. // But 

he grew old – / This knight so bold – / And o’er his heart a shadow / Fell as he 

found / No spot of ground / That looked like Eldorado. // And, as his strength / Failed 

him at length, / He met a pilgrim shadow – / “Shadow”, said he, / “Where can it be – 

/ This land of Eldorado?” // Over the Mountains / Of the Moon, / Down the Valley of 

the Shadow, / Ride, boldly ride,” / The shade replied, – / “If you seek for Eldorado!” 

Невелика за обсягом поезія складається із 4 строф та 24 рядків. Особливе місце 

в ній належить прийомові градації: радість, старість, знесилення, смерть, яка 

увиразнюється ритмом. Образ химерності та таємничості, створений поетом 

передовсім за допомогою ритму, на жаль не відтворено в перекладі Г. Кочура в 

якому не надано належної уваги домінуванню ритму в загальній образній 

структурі оригіналу: Молодий та стрункий / Вершник мчав навпрошки, / В дощ 

і в спеку прямуючи радо; / Їхав поночі й вдень, / Ще й співав він пісень, – / 

Прагнув землю знайти – Ельдорадо. / Стільки років блукав, / Що вже й сивий 
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він став, / Вже утратив і силу, й принаду, / Скрізь об’їздити встиг, / Та в 

блуканнях отих / Не знайшов він землі Ельдорадо. // На котрімсь із шляхів / Раз 

він привида стрів, – / Може, в нього він знайде пораду: / «Чи не знаєш хоч ти, / 

Де я можу знайти / Землю ту, на ім’я Ельдорадо?» // Каже привид: «Поглянь, – 

/ Там, де обрію грань, / Видко гір нерухому громаду; / Отуди твоя путь, / Щоб 

аж їх перетнуть, / Якщо хочеш знайти Ельдорадо!» Наповнивши короткі 

рядки вірша якомога більшою кількістю лексичних одиниць, очевидно з метою 

щонайточніше передати зміст першотвору, перекладач створив текст, у якому 

словам помітно тісно, і який утратив головне – ритміко-інтонаційний малюнок 

оригіналу, в кожному рядку якого відчувається химерична загадковість, 

простір, свобода, далина й безкінечність, створені шляхом особливостей 

синтаксису, розміру, повторів і завдяки чергуванню довгих голосних, дифтонгів 

та жіночих і відкритих чоловічих рим. 

М. Стріха вочевидь прагнув естетично-тотожного впливу на читача й 

водночас структурної точності: В ясній броні / Він день при дні, / Наспівуючи 

радо, / У спеку й сніг / Шукав, де міг, / Країну Ельдорадо. // Минувся час / І 

запал згас, / Лунає спів нерадо. / За кроком крок, / Минає строк – / Ні сліду 

Ельдорадо. // Вже сил нема / І все – дарма… / «О тіне, дай пораду: / Іду здаля, / 

Та де ж земля, / Що зветься Ельдорадо?» // «За непокірні / пасма гір, / Де 

нізвідкіль ждать ради, / Ще довго йти – / Як справді ти / Шукаєш Ельдорадо!» 

Як бачимо (й чуємо), ритм у цьому перекладі в позитивному сенсі більш 

розкутий, слова в них почуваються багато вільніше, хоча під час прочитання 

перекладу вголос відчувається дещо надмірне скупчення на стиках слів 

приголосних звуків. Не надто зважав під час перекладу М. Стріха й на традиції 

українського віршування, для якого закрита чоловіча рима, ще й суціль 

повторена, не є характерною, що теж негативно вплинуло на відтворення ритму 

оригіналу. Вірші, в кінці яких стоять такі рими, стали ніби «обрубаними», що 

знівелювало створений автором першотвору за допомогою ритму простір, 

далину, безкінечність, й відтак лицареві ніби немає куди вільно рухатися далі. 

В оригіналі Е. По створює цей ритмічний образний ефект через застосування 

численних притаманних англійській мові дифтонгів. Ми ж, у своєму перекладі, 

відтворили його за допомогою властивих українському поетичному мовленню 

жіночих рим: В панцирі добрім / Лицар хоробрий / У спеку чи в хмарну браваду / 

Довго блукав, / Пісню співав / У пошуках Ельдорадо. // Під шалом вітрів / Юнак 

постарів, / А серце не знає розради, / Бо скільки не йшов – / Землі не знайшов, / 

Що схожа на Ельдорадо. // Як зовсім змарнів, / Він привида стрів / Й спитався 

у нього поради: / «Мені дай збагнуть, / Лежить де та путь, / Що в землю веде 

Ельдорадо?». // «За місячні гори, / За простір нічний, / В долину тінистого 

саду, / Скачи до мети, / Як хочеш знайти, / Як хочеш знайти Ельдорадо!». 

Зауважмо, що одним із головних мотивів нашого рішення взятися до перекладу 

цього твору після низки вже існуючих українських версій, був факт виявлення в 

ньому образного домінування ритму. 
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В організації віршового мовлення римі належить важлива роль, оскільки 

вона пов’язана зі звуком, графікою, інтонацією, ритмом, мелодикою, 

синтаксисом, строфікою, лексикою та змістом. Лексична функція рими полягає 

в тому, що вона виділяє слова, пов’язані звуковим повтором, і в такий спосіб 

підсилює їх асоціативну сферу. Інша функція рими – зображальна. Те, що рима 

може унаочнювати графічно й увиразнювати в звуковому відношенні 

словесний образ добре видно з вірша В. Блейка “The Lilly”: The modest Rose 

puts on a thorn, / The humble sheep a threat’ning horn; / While the Lilly white shall 

in Love delight, / Nor a thorn, nor a threat, stain her beauty bright. В українському 

перекладі В. Марача не відтворені образи колючого шипа та колючого рогу, 

створені, зокрема й за допомогою закритої чоловічої рими. До того ж, на 

відміну від перекладу, троянда в оригіналі не ранить, а наставляє шип, ягня не 

цілиться, а також наставляє ріг, убезпечуючи себе в такий спосіб, тобто і 

троянда, і ягня у вірші В. Блейка цілком мирні персонажі, а в перекладача вони 

досить войовничі: Цнотлива роза ранить колючками, / Вівця покірна цілиться 

ріжками – / Лиш лілія біла одна зрозуміла: / Як зброя в любові – краса вже не 

мила. В поезії Е. Дікінсон, як і в інших поетів, є зорові рими, які належать, до 

графічної образності. Ось приклад: I’ve known her — from an ample nation — / 

Choose One — / Then — close the Valves of her attention — / Like Stone —. Зорові 

рими дуже важко піддаються перекладові без викривлення автосемантичної 

образності, проте це вочевидь можливо, про що свідчить наше відтворення 

зорової рими Е. Дікінсон: Із цілої нації — надасть перевагу / Вона Одному — / 

Й закритися Клапану її уваги — / Мов кам’яному —. 

Основну увагу в цьому розділі загострено на тому, що до домінантних 

образів поетичного твору можуть належати як звукові, інтонаційно-ритмічні 

образні компоненти вірша, так і графічні та синтаксичні. Всі вони вимагають 

під час перекладу функціонального підходу. В цілому, задля досягнення 

адекватного перекладу, під час доперекладного аналізу найважливіше 

передовсім з’ясувати, яку експресивну функцію та в який спосіб виконує 

синсемантичний образ, та чи входить він до образних домінант поетичного 

твору, щоб відтворювати його з урахуванням значимості в образній ієрархії 

поетичного твору. 

У п’ятому розділі «Засоби творення субсемантичного образу та його 

реконструкція в складі макрообразної структури вірша» викладено 

концепцію субсемантичного образу як системи словесних зображально-

виражальних засобів, що притаманна не всім, а лише окремим поетичним 

творам. Така система складається з непрямих висловлювань автора поетичного 

твору, які мають прихований смисл, що виявляється в контексті – не лише в 

найближчому текстовому оточенні, мовленнєвій ситуації, а й у ширшому 

мовному та позамовному контекстах. Кожна субсемантична деталь виступає як 

елемент системи текстових та позатекстових зв’язків. 

Субсемантичний образ репрезентований у поетичному тексті сигналами-

маркерами, які обумовлюються: системним лінгвістичним потенціалом мовної 
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одиниці, кореляцією її денотативного та конотативного планів; синтагматичним 

оточенням; взаємодією лінеарного та суперлінеарного рівнів тексту. Маркери 

субсемантичного образу диференціюються за рівнями: композиційно-

архітектонічним та лексичним, тобто вони розосереджені на різних рівнях 

тексту, тому, внаслідок зворотного зв’язку, субсемантичний образ виконує 

текстотворчу функцію. Субсемантичний образ актуалізується як у вербальній, 

так і невербальній формах. Визначення формальних аспектів субсемантичного 

образу на конкретному матеріалі свідчить про те, що форми його вираження в 

поетичному тексті різноманітні, вони відіграють надзвичайно важливу роль в 

інтерпретації поетичного тексту. 

Субсемантичний образ може бути концептуальним, що становить 

головний прихований смисл усього поетичного твору, локальним, що виражає у 

відношенні до всього поетичного твору якусь окрему приховану думку чи 

думки та синхронним, що втілює іншу, незалежну від основної ідею чи ідеї 

віршового твору. 

Аналіз поетичних творів, проведений як у межах одного авторського 

доробку, так і в межах різножанрової поезії різних часів і культурних епох, 

демонструє, що субсемантичний образ може формуватися за допомогою низки 

мовних та позамовних факторів. Серед найпоширеніших способів актуалізації 

концептуального, локального та синхронного субсемантичних образів 

поетичного твору (в алфавітному порядку) спостерігаються такі: акумуляція 

конотацій; взаємний розподіл слів та висловлювань у тексті; взаємодія образів 

та асоціацій; дистантний повтор; інтенційне привертання уваги; контраст; 

конфлікт; перегукування; семантико-асоціативна сітка (семантична організація 

тексту); синтаксична організація тексту; ситуація, коли за певною експресією 

співрозмовника чи персонажа криється переживання цілком іншого змісту, яке 

найчастіше виражається у формі асоціації (за суміжністю, за контрастом, за 

подібністю) через подвійне чи метафоричне порівняння, уособлення як 

наслідок перенесення антропоморфних якостей на образи живої та неживої 

природи; стилістичні прийоми, зокрема іронія як стилістичний прийом. 

Поетичний твір, що характеризується наявністю субсемантичного образу, 

дуже часто містить у собі більше, ніж один засіб творення глибинної образної 

інформації, що дозволяє вести мову про конвергенцію сигналів 

субсемантичного образу, яка є диференціальною ознакою його онтологічної 

сутності як категорії тексту. Конвергенція сигналів субсемантичного образу 

свідчить про його текстову природу й вирізняє його серед інших способів 

творення додаткової інформації (стилістичних прийомів, конотації, 

двозначності, імплікації, пресупозиції і т. д.). Засоби творення субсемантичного 

образу можуть комбінуватися й варіюватися. Творення субсемантичного образу 

за допомогою різноманітних симультанних засобів уможливлює введення 

поняття багатовекторного субсемантичного образу поетичного твору. 

Одним із прикладів формування багатовекторного субсемантичного 

образу є вірш американського поета Е. А. Робінсона “Flammonde”. Виражена в 
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підтексті головна ідея цього твору зосереджена на думці про те, що людське 

суспільство не лише в рідкісних випадках направду знає, а й доволі нечасто 

замислюється над тим, ким є насправді ті люди, яких воно виносить на високі 

«п’єдестали» суспільного життя. В цій поезії ім’я є одним із головних маркерів 

підтексту, позаяк несе основне навантаження у його творенні. Аналізуючи ім’я-

заголовок вірша, неважко помітити, що двокореневе слово Flammonde – 

французького походження. Розглянувши панораму значень обох його коренів, 

можна пересвідчитися, що серед низки інших там є й такі: flamme: 1) полум’я, 

вогонь; 2) гарячковість, пристрасть, запал, любов; monde: 1) світ; 2) рід 

людський; 3) світське товариство, світ; 4) народ, натовп, маса людей. Аналіз 

смислового спектру цього імені наштовхує на розуміння закладеної автором у 

підтекст думки, що героїв на «постаментах» часто робить не їх власне 

сумління, талант чи ще якісь чесноти, а самі люди, гарячкувата маса людей, 

пристрасний натовп. Називаючи ім’я персонажа, цей тип заголовку виконує 

функцію привернення уваги до основного образу. Відтак, асоціації, викликані 

іменем, є не лише додатковим засобом характеристики героя, а й засобом 

узагальнення та типізації, а отже, засобом творення підтексту. Цей вірш є 

прикладом формально вираженого зв’язку імені та заголовка з текстом, позаяк 

у ньому застосовано й просто дистантний розосереджений повтор, і повтор у 

вигляді рамкової конструкції. Перша фраза вірша – The man Flammonde 

трапляється в тексті ще чотири рази і вона ж стоїть у самому кінці. Ще двічі в 

тексті вжито саме ім’я Flammonde. Отже, всього ім’я Flammonde використано в 

творі сім разів, включаючи заголовок та рамкову конструкцію, що свідчить про 

наявність інших способів створення підтексту, які акцентують увагу читача на 

текстуальній семантиці власного імені. Щоб відтворити цей субсемантичний 

образ у перекладі ми не знайшли більш оптимального варіанту, ніж 

щонайповніше реконструювати всі зазначені підтекстові маркери (заголовок, 

повтор, дистантний розосереджений повтор та ім’я) у їх кількісному та 

якісному співвідношенні, переклавши ім’я-прізвище Flammonde за допомогою 

транскрибування та вдавшись до пояснення його значення у виносці з 

усвідомленням того, що певні образні втрати за таких обставин неминучі. 

Невіддільність субсемантичного образу має в поезії прив’язку головно до 

семантичного компонента висловлення, куди входить і семантика 

формотворчих елементів, а не до лексеми, не до мовної форми вираження. Тому 

субсемантичний образ часто виявляється актуалізованим під час заміни 

окремого слова чи виразу на синонімічні. Проте під час аналізу поетичних 

текстів відмічено, що в окремих випадках субсемантична образність має 

прив’язку саме до мовної форми слова чи виразу. Це пояснюється тим, що в 

природній мові існують слова та вирази, які важко перефразувати чи підібрати 

до них синонім, зберігши первісне значення, хоча такі випадки й досить 

поодинокі. 

Проаналізовані переклади поетичних творів свідчать про те, що адекватне 

відтворення субсемантичних образів поетичного твору часто здійснюється за 
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допомогою засобів, які є функціонально аналогічними засобам їх творення в 

оригінальному тексті. Семантичні засоби автосемантичного рівня твору, а 

також звук, метр, ритм, графіка та інші формотворчі засоби й виражальні 

елементи перекладу мають подібний до оригінального вплив на побудову та 

підсилення сприймання субсемантичного образу поетичного твору. Тож 

адекватність відтворення субсемантичного образу в перекладі залежить від 

адекватності відтворення як автосемантичних, так і синсемантичних образів. 

Позаяк субсемантичний образ – це інтенційна інформація, що реалізує 

комунікативний намір автора, який постає на лінгвістичному рівні як 

глибинний та додатковий зміст тексту, що має свої мовні засоби вираження, то 

субсемантичний образ є комунікативно значущим елементом тексту й 

еквівалентність його сигналів-маркерів в обох мовах може розглядатися як 

інваріант перекладу. 

Конкретне лексичне наповнення сигналів-маркерів субсемантичного 

образу варіюється від тексту до тексту, внаслідок чого під час їх перекладу в 

цільовому тексті спостерігаються зміни, що залежать і від типу маркера, і від 

особливості конкретного мовного елемента, що функціонує як сигнал 

субсемантичного образу, який у перекладі не виникає, якщо неможливо 

відтворити його сигнали внаслідок мовної асиметрії. Під час перекладу частина 

субсемантичного образу поетичного твору може переходити в змістово-

фактуальну інформацію аксіологічності та модальності тексту під впливом 

факторів мовної асиміляції та особливостей інтерпретаційної установки 

перекладача.  

Проведене дослідження засвідчує існування неперекладних видів 

субсемантичної образності, зокрема такої, що базується на вкрапленнях 

англіцизмів у тексті американського вірша. Міра адекватності перекладу 

субсемантичного образу перебуває в прямо пропорційних стосунках залежності 

від міри кількісного та якісного перекладу сигналів-маркерів підтексту, 

наявних у тексті поетичного першотвору. 

У додатках подано 4 схеми: автосемантичного образу, синсемантичного 

образу, субсемантичного образу та макрообразу поетичного твору. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Поетичний переклад – це процес і результат макрообразного 

перестворення іншомовного віршового твору засобами цільової мови через 

збереження всіх рівнів його образної структури з урахуванням їх 

взаємозалежності, домінантності та асоціативних зв’язків у межах та поза цією 

структурою. Під час перекладу перекладаються не елементи поетичного тексту, 

а відтворюється функція елемента в естетичній цілості першотвору з огляду на 

недопустимість ігнорування діалектичного зв’язку між деталлю та цілим. 

Макрообраз поетичного твору – це структурно-системне утворення, до 

якого входять автосемантичні, синсемантичні та субсемантичні образні виміри 
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з їх відносинами в структурі цілого, системною взаємодією мікрообразів на 

рівні кожного виміру й поза ним у межах усієї структури та асоціативними 

зв’язками образів твору всіх рівнів поза межами його структури. Розуміння 

поетичного твору як макрообразу сприяє досягненню адекватності перекладу в 

процесі його здійснення та виявленню похибок у готовому перекладі під час 

його аналізу. 

Макрообразна перекладацька схема поетичного твору становить такий 

комплексно-компонентний структурно-системний взірець, керуючись яким 

перекладач може максимально охопити й осмислити всі складники твору та 

щонайповніше відтворити їх у перекладі, а дослідник, критик і редактор 

перекладу здійснити його повноцінний аналіз.  

Перекладознавчий метод дослідження за допомого макрообразної схеми 

поетичного твору дозволяє проаналізувати оригінал як структурно-системне 

цілісне явище з усіма взаємостосунками його образних рівнів та мікрообразних 

систем у межах цих рівнів, а також переклад поетичного твору з усіма 

вищезазначеними характеристиками з метою їх зіставлення.  

Макрообразне сприйняття вірша сприяє з’ясуванню індивідуальної 

своєрідності конкретного твору, дозволяє перекладачеві виокремити основне 

через установлення схеми його загальної структури та відтворення її в 

перекладі, допомагає відтворити зміст і форму в їх гармонії, в якій полягає 

художність твору як визначальна міра його якості й цінності. Критикам і 

дослідникам перекладу таке макрообразне бачення дає можливість виявити 

перекладацькі перетворення в перекладі поетичного твору та визначити міру 

близькості структури перекладу й оригіналу. 

Автосемантичний рівень макрообразної структури поетичного твору 

складають образи автологічні й металогічні. Автологічні образи представлені 

мовними елементами в автономному номінативному вжитку, вони 

взаємозбагачуються в художньому оточенні, набувають у ньому конкретності 

та відрізняються індивідуальністю. Формування художнього потенціалу 

автологічного образу відбувається на кількох підрівнях: лексичному, 

стилістичному, морфолого-синтаксичному. До металогічних образів належать 

передовсім словесні образи, тобто вони характеризуються тенденцією до 

вживання слів і виразів у «переносному» смислі. Під час перекладу правомірно 

з’ясовувати еквівалентні стосунки відповідних засобів на цих підрівнях. 

Основою синсемантичних образів є формотворчі елементи поетичного 

твору: композиційні, графічні, ритміко-інтонаційні та евфонічні засоби 

організації поетичного мовлення, що виконують у ньому смислову функцію чи 

увиразнюють смисли інших образів, тобто несуть на собі естетичне та/чи 

комунікативне навантаження, яке актуалізується разом із іншими вербальними 

та паравербальними мовними явищами, релевантними для певного твору в 

межах різноманітних контекстів. Синсемантичні образи можуть набувати 

символічних та контекстуальних значень безпосередньо в поетичному тексті та 

входити до системи образів-домінант твору під час перекладу. 
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Субсемантичний образ – це образ, що формується в межах загальної 

макрообразної структури на підтекстовому рівні поетичного твору. Формою 

вираження субсемантичного образу можуть бути як автосемантичні образи, так 

і синсемантичні. В поетичному творі субсемантичний образ, у разі його 

наявності, є зазвичай вираженням головної думки, «прихованої» глибинної ідеї 

твору, й тому він – образ семантико-композиційний та концептуально-

підтекстовий. Субсемантичний образ може бути інтенційним та оказіональним. 

Він характеризується наявністю в тексті твору сигналів-маркерів, за допомогою 

яких виявляється образно-підтекстова інформація, та на які повинен 

орієнтуватися тлумач під час доперекладного аналізу й процесу перекладу. 

Переклад можна вважати адекватним першотворові лише тоді, коли 

відображення зовнішньої єдності змісту й форми поетичного тексту 

супроводжується відтворенням його глибинної структури, якою є 

субсемантичний образ, що має матеріальну репрезентацію в тексті, й 

збереження якого в перекладі є потенційно можливим за наявності певних умов 

системного та індивідуально-перекладацького характеру, а також обов’язковим 

у плані його домінантності в межах макрообразу конкретного твору. 

Сутність мікрообразу конкретного твору у всій його повноті 

усвідомлюється лише в системі цілого. Вирваний із художньої цілісності, він не 

втрачає значення, яке в ньому міститься, проте функція його в системі цілого 

стає недоступною для розуміння, вона збагненна лише тоді, коли цілісність 

мікрообразу проглядається реципієнтом у щонайширшому художньому 

контексті. Всередині нового цілого, зокрема і в перекладі, мікрообраз майже 

завжди набуває нових функцій, акцентів відповідно до вимог системи нової 

художньої єдності. Внаслідок дії закону побудови нового цілого відбувається 

зміщення художньої сутності мікрообразу. 

Багаторівнева організація поетичного твору як макрообразу зумовлює 

неоднорідний характер еквівалентності у віршовому перекладі. Розробка 

семантики слова, його змістова детермінованість дозволяє встановити типи 

еквівалентності автосемантичних образів. Автосемантичні образи перекладу 

можуть перебувати в еквівалентних, частково еквівалентних та нееквівалентних 

стосунках із відповідними образами першотвору. Автологічні образи 

відтворюються головно за допомогою еквівалентів, хоча має місце й 

деавтологія, тобто передача нетропеїчного образу тропеїчним, додавання, 

заміщення та інші перекладацькі трансформації. Словесні образи, що формують 

металогічну частину поетичного тексту, відтворюють образними еквівалентами 

(повними або частковими), кальками (покомпонентно-образними або смислово-

образними) чи дескриптивними перифразами. 

Більшість перекладацьких проблем, пов’язаних із відтворенням 

синсемантичних образів, цілком успішно розв’язуються, як за допомогою 

прямих відповідників, так і через застосування перекладацьких трансформацій. 

З огляду на неможливість повного збереження всіх образних компонентів вірша 

та зв’язків, що існують між ними, перекладач змушений прагнути передачі 
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домінантних факторів, які з’ясовуються під час доперекладного аналізу тексту. 

До домінантних образів поетичного твору можуть належати як звукові, 

інтонаційно-ритмічні образні компоненти вірша, так і графічні та синтаксичні. 

Всі вони вимагають під час перекладу функціонального підходу. 

Субсемантичний образ як система словесних зображувально-

виражальних засобів притаманний певним поетичним творам і складається з 

непрямих висловлювань, які мають прихований смисл, що виявляється не лише 

в близькому текстовому оточенні, мовленнєвій ситуації, а й у ширших 

семантичних контекстах. Субсемантичний образ виявляється внаслідок 

інтерпретації поетичного тексту, під час якої може виникати багатозначність 

підтексту, яка створює певні труднощі під час сприйняття, декодування та 

перекладу тексту, подолати які допомагає контекст. Без розуміння 

субсемантичного образу неможливе адекватне сприйняття та переклад 

змістово-концептуальної інформації поетичного твору. Розгляд складників 

субсемантичного образу відбувається в двох аспектах – композиційному та 

структурному, й розкриття конкретного співвідношення індивідуальної 

(композиційної) та загальної (структурної) функцій в кожному елементі 

становить основне завдання доперекладного аналізу вірша. 

Субсемантичний образ формується в міру розгортання змістово-

фактуальної інформації в структурі цілого поетичного тексту. В зв’язку з тим, 

що образна структура субсемантичного образу охоплює найчастіше весь 

поетичний твір і, отже, межі цього образу й твору збігаються, структурне 

співвідношення між складниками вірша, макрообразна структура якого має 

субсемантичний вимір, стає основним законом сприйняття та відтворення в 

перекладі поетичного твору. 

У процесі дослідження виявлено та проаналізовано тридцять два засоби 

творення субсемантичного образу. Наявність у поетичному тексті кількох 

маркерів свідчить про поєднання в одному творі кількох таких засобів і є 

ознакою функціонування багатовекторного підтексту. Способи відтворення в 

перекладі субсемантичних образів різноманітні – від віднаходження прямих 

еквівалентів їх маркерного втілення в тексті до вдавання до всіх відомих 

перекладацьких перетворень. Адекватне відтворення субсемантичних образів 

часто здійснюється за допомогою засобів, які є функціонально аналогічними 

засобам їх творення в оригіналі. Адекватність відтворення субсемантичного 

образу в перекладі залежить від ступеню відтворення автосемантичних та 

синсемантичних образів, а еквівалентність його сигналів-маркерів в обох мовах 

може розглядатися як інваріант перекладу. 

Дослідження підтвердило гіпотезу, що головними структурними 

компонентами макрообразної перекладацької схеми поетичного твору є 

автосемантичний, синсемантичний та субсемантичний образні рівні. 

Автосемантичний рівень складається з образів автологічних та металогічних. 

До засобів металогічного образотворення належать: епітет, порівняння, 

метафора, персоніфікація, символ, метонімія, евфемізми, антономазія, алюзія, 
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цитата, іронія, фразеологія, реалії, засоби граматики, парафраза, пейзаж, 

спеціальні образні ефекти, рідковживані слова, авторські неологізми та інші 

засоби. Синсемантичний образний рівень складають формотворчі компоненти 

вірша, до яких належать: композиційна єдність вірша, звукова інструментовка, 

евфонія, асонанс, алітерація, звукова семантика, інтонація, мелодика, фразовий 

наголос, пауза, тембр, темп, ритм, метр та його семантика, рима, графіка 

(графічна композиція твору, строфіка, шрифтові та інші виділення), 

особливості розміщення вірша на сторінці, синтаксис, пунктуація та інші 

засоби. Основні засоби творення субсемантичного образного рівня наступні: 

одночасна актуалізація парадигматичних потенцій лексичної одиниці, 

семантичні нашарування та семантичні зрушення; асоціація, пресупозиція, 

алюзія, натяк, епіграф, іронія та інші тропи, зокрема символ, а також 

дистантний повтор, риторичне питання, заголовок, ім’я, перегукування, цитата, 

парафраза, пародія, ритмомелодика, звукосимволіка, паравербальні засоби, 

графіка, умовчання, конфлікт, контраст, словесно-образні обігравання, 

каламбур, монтаж, повтор, індукування оказіональних сем, художня деталь, 

співположення різних типів викладу та інші засоби. 

Розроблена макрообразна перекладацька схема поетичного твору 

об’єднує різні підходи до перекладу поезії. Вона, з одного боку, охоплює весь 

поетичний твір як образне утворення в цілому, а з іншого – розкриває образну 

структуру твору та мовні й позамовні рівні творення поетичного тексту, а 

також взаємозумовленість елементів у межах цієї структури. Відтак, з одного 

боку, образ перекладається образом у всій його асоціативній зумовленості, 

тобто передається дух, а з іншого – за можливості зберігається мовна структура 

образу та взаємодія його складників у межах та поза межами його структури. 

Зіставний аналіз оригіналів та перекладів демонструє, що їх макрообразні 

структури ніколи цілковито не збігаються, а лише проявляють тенденцію до 

зближення, сприяти якому й покликана перекладацька макрообразна схема 

поетичного твору. 

У майбутньому доречно поглибити дослідження поетичного перекладу 

шляхом подальшого розроблення макрообразної структури вірша, зокрема 

нових способів творення підтекстового образу та відтворення його в перекладі. 
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АНОТАЦІЯ 

Кикоть В. М. Макрообраз поетичного твору в перекладі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2020. 

У дисертації досліджено та описано макрообразну структура поетичного 

твору, релевантну для його інтерпретації, доперекладного аналізу, перекладу та 

аналізу якості його результату; опрацьовано метод дослідження поетичного 

оригіналу та його перекладу за допомого схеми макрообразної будови твору.  

Поетичний твір трактується як макрообразне утворення, що складається з 

автосемантичних, синсемантичних та субсемантичних образів, адекватне 

відтворення яких відображає єдність змісту і форми вірша в перекладі; підтекст 

поетичного твору кваліфіковано як складову його макрообразної структури, що 

підлягає відтворенню в перекладі, досліджені способи його творення і 

відтворення в перекладі; запропоновано до введення в науковий обіг низку 

термінів, за якими стоять явища, що є індикаторами повноцінності перекладу. 

Ключові слова: поетичний переклад, макрообраз, автосемантичний 

образ, автологія, металогія, синсемантичний образ, звукова семантика, 

субсемантичний образ, підтекст. 
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АННОТАЦИЯ 
Кикоть В. М. Макрообраз поэтического произведения в переводе. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2020. 

В диссертации исследована и описана макрообразная структура 

поэтического произведения, релевантная для его интерпретации, допереводного 

анализа, перевода и анализа качества его результата; разработан метод 

исследования поэтического оригинала и его перевода при помощи схемы 

макрообразного строения произведения.  

Поэтическое произведение трактуется как макрообразное образование, 

состоящее из автосемантических, синсемантических и субсемантических 

образов, адекватное воссоздание которых отображает единство содержания и 

формы стиха в переводе; подтекст поэтического произведения квалифицирован 

как составляющая его макрообразной структуры, подлежащая воссозданию в 

переводе, исследованы способы его создания и воссоздания в переводе; 

предложен к введению в научный оборот ряд терминов, за которыми стоят 

понятия, являющиеся индикаторами полноценности перевода. 

Ключевые слова: поэтический перевод, макрообраз, автосемантический 

образ, автология, металогия, синсемантический образ, звуковая семантика, 

субсемантический образ, подтекст. 

 

SUMMARY 
Kykot V. M. Macroimage of poetical work in translation. – Manuscript. 

Thesis for the Scholarly Degree of Doctor of Philology: Specialty 10.02.16 – 

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

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

This thesis sets out to provide the first identification and depiction of poem 

macro-image structure relevant for poem interpretation, pre-translating analysis, 

translation and assessment of its quality; to devise macro-image method of original 

poetry and its translation research; to introduce and substantiate subsemantic image 

notion; to treat a poem as macro-image structural formation consisting of image 

systems which adequate rendering reflects unity of original poem content and form in 

translation; to qualify a poem implied sense as constituent feature of its macro-image 

structure compulsory for translation; to investigate the ways of poetical implied sense 

creation and reproduction in translation; to determine multi-vector implied sense; to 

verify the types of untranslatable implied sense; to introduce and substantiate 

contextual phonetic semantics notion as a translation object; to provide new 

definition of poetical translation.  

The research depicts less known poem image structure components; offers a 

number of notions identifying phenomena that are translation quality indicators to be 

introduced into translation study scientific usage; investigates the ways of rendering 
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these phenomena as means of representation of a poetical piece image content, 

provides their definitions, grounds terms signing them among which are: macroimage 

of poetical work, poem subsemantic image, conceptual subsemantic image, local 

subsemantic image, simultaneous subsemantic image, multi-vector subsemantic 

image, contextual sound semantics, strict and relatively proportional equilinearity and 

some others. 

The first chapter attempts at scrutiny of the most significant scientific 

approaches to translation study; considers and specifies appropriate terms. Significant 

part of this chapter is focused on the research of the integrity of a poem as macro-

image in its original and translation versions as well as on disclosing and depicting its 

structural image dimensions. A poem has been comprehended as complex macro-

image structure that combines image systems of autosemantic, synsemantic and 

subsemantic levels which are mutually conditioned and interacting poem dimensions 

needing full value reconstruction in translation taking into consideration their 

hierarchy and other relations within the macro-image and broader contexts.  

The second chapter presents the newly worked out research methodology of 

poetical original and its translation by means of poem macro-image scheme analysis 

as well as the outline of methods combined in it.  

The third chapter elucidates the structure properties of a poem autosemantic 

image as well as strategies and ways of translation of autological and metalogical 

images as its main components. Autosemantic images are born by full value words 

with their major, additional and associative meanings as well as tropes. Forming of 

autosemantic image arty potential takes place at several sublevels of the semantic 

level: lexical, stylistic, morphological and syntactic. Thus in the process of translation 

it is rightful to identify equivalent relations of appropriate means at these levels. 

The fourth chapter is dedicated to synsemantic images of poetic work as well 

as to their translation specifics. Synsemantic images are based on compositional, 

graphical, rhythm-intonation and euphonic means of poetic speech organization. The 

chapter analyzes methods of recognizing and the ways of translating the wide 

spectrum of synsemantic images namely intonation, rhythm, metrics, rhyme, phonic 

effects, sound symbolism, metrical and rhythm semantics, syntax, strophic, graphical 

and grammatical means of image design etc.  

The fifth chapter makes an expose of the conception of subsemantic image as 

a word representation-expressive means system adherent to not all but only some 

works of poetry. Subsemantic image is a type of image that is formed within a poem 

general macro-image structure on its implied sense level. Both autosemantic and 

synsemantic images can serve as expression form of subsemantic image. Subsemantic 

image has markers of material representation in poetical text that are differentiated by 

lexical and composition-architectonic levels and equivalence of its markers in both 

languages can be considered to be an invariant of translation. 

Key words: poetical translation, macro-image, autosemantic image, 

autological image, metalogical image, synsemantic image, sound semantics, 

subsemantic image, implied sense. 


