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ВСТУП

Кожна людина є частиною суспільства, з огляду на що людська поведінка у

багатьох  аспектах  зумовлена  певними  соціальніми  домовленостями.  Стиль  і

культура мовлення також перебувають у залежності від соціальних чинників: те,

що й у який спосіб людина каже, часто опиняється під впливом умов її життя та

специфіки щоденного спілкування. Відповідно, у кожному соціумі й за будь-яких

комунікативних обставин існують теми, пряме обговорення яких із різних причин

є  небажаним,  що,  у  свою чергу, свідчить  про  виникнення  в  певний  момент  у

суспільстві  потреби  в  такому  мовному  засобі,  за  допомогою  якого  небажані,

проблемні  й  конфліктні  питання  можна  було  б  порушувати,  не  називаючи  ці

об’єкти та явища прямо. Таким мовним засобом є непряма номінація, різновидом

якої є евфемізація.

Явище  евфемізації  зобов’язане  своїм  виникненням  існуванню  архаїчних

табу,  наслідки  яких,  зазнавши  з  плином  часу  певних  змін,  збереглися  й  у

сучасному  суспільстві  у  вигляді  заборон  та  обмежень  на  певні  мовленнєві  та

поведінкові прояви. 

У  свою  чергу,  евфемізми,  які  є  результатом  евфемізації,  –  це  непряма

номінація  об’єктів  та  явищ,  для  позначення  яких  існує  певна  пряма номінація,

однак  з  якихось  причин  її  використання  є  небажаним,  непристойним  або

забобонним у певному суспільстві. 

Сьогодні  вивчення  евфемізації  та  евфемізмів  можна  вважати  актуальною

лінгвістичною  проблемою.  Проводяться  дослідження  цього  мовного  засобу  у

структурному (В.П. Москвін  [58,  59],  М. Касас  Гомес  [112,  113],  М. Шаукат

Ансарі [202]), функціональному (П. Чамісо Домінгес [116-118], Х.М. Лечадо Гарсія

[159]),  прагматичному (К. Аллан та К. Беррідж [98, 99], П. Чамісо Домінгес та

Ф. Санчес  Бендіто  [117])  та  інших  контекстах.  Праці  сучасних  дослідників

евфемізації  та  евфемізмів  спрямовані  переважно  на  встановлення  зв’язків  між

евфемізмами  й  табу,  окреслення  функцій  евфемізмів  та  шляхів  їх  утворення,
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з’ясування  ролі  евфемізмів  у  письмовому  та  усному  мовленні,  визачення

спорідненості  евфемізації  та  дисфемізації  й  евфемізмів  та  дисфемізмів.  Однак,

аналіз  значення  евфемізмів  для  перекладознавства,  а  конкретно  у  контексті

іспансько-українського художнього перекладу, досі не отримав належної уваги, що

й зумовило вибір напряму нашого дослідження.

Актуальність дослідження  евфемізмів  у  контексті  іспансько-українського

художнього  перекладу  зумовлена  необхідністю,  з  одного  боку,  виокремлення

закономірностей  застосування  перекладацьких  підходів  до  відтворення  такої

неоднозначної  лексики  на  основі  вже  перекладених  текстів,  а  з  іншого  –

викладення  спостережень,  які  можуть  бути  помічними  у  процесі  створення

майбутніх перекладів.

Зв’язок роботи з науковмим програмами, планами, темами. Дисертацію

виконано на кафедрі теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

згідно  з  планом науково-дослідницької  роботи  над  темою “Мови та  літератури

народів  світу:  взаємодія  та  самобутність”  (код  №  11БФ044-01),  затвердженої

Міністерством освіти і науки України.

Мета дослідження  –  визначення  ролі  евфемізмів  та  споріднених із  ними

виразних засобів у художній мові автора, а також, що є пріоритетним напрямом

нашої наукової розвідки, виокремлення шляхів їх відтворення українською мовою.

Загальна мета роботи визначила наступні завдання:

 Розглянути художній переклад як загальномистецьке явище.

 З’ясувати, які існують види евфемізмів та які вони виконують функції.

 Визначити причину появи евфемізмів та окреслити специфіку суміжних з

евфемізмами понять (дисфемізми, табу).

 Запропонувати  класифікацію  художніх  евфемізмів,  з’ясувати  контекст  їх

ужитку в творах іспанських авторів.

 Виявити та дослідити основні стратегії відтворення у перекладі українською
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мовою  художніх  евфемізмів  та  пов’язаних  із  ними  дисфемізмів,

представлених у творах іспанських авторів.

 Виокремити перекладацькі моделі, які застосовуються у процесі відтворення

українською  мовою  іспанських  евфемізмів  та  дисфемізмів,  і  назвати

найчастотніші з них.

Наголосимо,  що  комплексний  структурний  та  лінгвостилістичний  аналіз

вищеозначених художніх творів не входить до переліку наших завдань; зважаючи

на  це,  а  також на  те,  що  наразі  у  розпорядженні  дослідників  різних  аспектів

іспансько-українського  художнього  перекладу  знаходиться  відносно  незначна

кількість перекладів іспанських прозових творів українською мовою, до матеріалів

нашого практичного аналізу, окрім романів та оповідань, входить і драма А. Буеро

Вальєхо  “У  палаючій  пітьмі”,  в  оригінальному  та  перекладному  текстах  якої

наявний релевантний для цієї наукової розвідки матеріал.

Об’єктом дослідження  стали  наявні  у  творах  К.  Ріко-Годой,  А.  Буеро

Вальєхо, М. Ріваса, А. Переса-Реверте, К. Руїса Сафона та К.Х. Сели евфемізми,

дисфемізми та ортофемізми (“Х-фемізми”).

Предметом дослідження є особливості функціонування художніх евфемізмів

та дисфемізмів,  взаємозв’язки між ними та шляхи їх відтворення у перекладі з

іспанської мови українською.

Матеріалом дослідження  стали  романи  Каміло  Хосе  Сели “La Colmena”

(“Вулик”  у  перекладі  С.  Борщевського  2011  р.  і  “Вулик”  у  перекладі

П. Соколовського  та  А.  Собуцького  1979  р.),  “La  familia  de  Pascual  Duarte”

(“Родина  Паскуаля  Дуарте”  у  перекладі  С.  Борщевського)  роман  Кармен  Ріко-

Годой “Cómo ser una mujer y no morir en el intento” (“Бути жінкою і не померти,

намагаючись залишитися нею” у перекладі Г. Верби та Н. Хижняк), роман Артуро

Переса-Реверте “La piel del tambor” (“Шкіра для барабана” у перекладі О. Леська),

роман  Карлоса  Руїса  Сафона  “El  príncipe  de  la  niebla”  (“Володар  туману”  у

перекладі С. Борщевського), оповідання Мануеля Ріваса “La lengua de mariposas”
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(“Мова метеликів” у перекладі М. Жердинівської, 2006 р.) та драма Антоніо Буеро

Вальєхо  “En  la  ardiente  oscuridad” (“У  палаючій  пітьмі”  у  перекладі

С. Борщевського 1993 р.)

Методи  та  прийоми  дослідження.  Для  досягнення  загальної  мети  та

виконання  поставлених  завдань  було  застосовано  такі  методи  дослідження:

дескриптивний  метод (з  метою  опису  евфемізмів  як  продукту  евфемізації  у

цілому, а також у контексті сучасної іспанської та української мов),  індуктивний

метод (з  метою  визначення  напряму  пошуку  та  систематизації  евфемізмів  як

складників  мовної  картини  світу),  метод  компонентного  аналізу (з  метою

семантичного аналізу евфемізмів), метод лінгвістичного спостереження (з метою

аналізу художніх  текстів  іспанськомовних авторів  та  їх  перекладів  українською

мовою), метод лінгвостилістичного аналізу (з метою дослідження характеристик

основних  лінгвостилістичних  особливостей  функціонування  евфемізмів  у

художніх  творах).  Приклади  для  другого,  третього  та  четвертого  розділів

дисертації було відібрано за допомогою методу суцільної вибірки.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що у результаті аналізу прозових

творів іспанських авторів було запропоновано класифікацію художніх евфемізмів,

визначено мотиви їх утворення в обох мовах та окреслено стратегії їх відтворення

у перекладі з іспанської мови українською. Крім того, у цій роботі вперше було

здійснено порівняльний аналіз перекладів роману К.Х. Сели «Вулик» (Переклад

П. Соколовського та А. Собуцького 1979 р. та переклад  С. Борщевського 2011 р.)

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що подальша розробка цієї

теми може проводитися у ключі дослідження зв’язку евфемізмів та дисфемізмів

української  та  іспанської  мов  із  лінгвістичними  та  перекладознавчими

універсаліями,  зумовленими  суб’єктивним  та  несвідомим  впливом  особистості

автора та перекладача на тексти оригіналу та перекладу.

Практичне  значення  роботи  полягає  у  тому,  що  сформульовані  у  ній

висновки щодо шляхів відтворення художніх евфемізмів можуть бути використані
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у спецкурсах з лінгвістики тексту та теорії комунікації, художнього перекладу, а

також у практичних курсах іспанської мови та теорії та практики перекладу.

Апробація  дисертації. Основні  положення  та  результати  дисертаційного

дослідження обговорювались на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу

романських мов ім.  М.Зерова та  на наступних наукових та  науково-практичних

конференціях: 

1.  VI  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Міжкультурна

комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, квітень 2012 р.),

2.  “Мова,  свідомість,  художня  творчість,  інтернет  у  дзеркалі  сучасних

філологічних студій” (Київ, квітень 2013 р.),

3.  “Філологічна наука в інформаційному суспільстві” (Київ, квітень 2014 р.),

4.  VIII  Міжнародна  науково-практична  конференція  «Міжкультурна

комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, квітень 2014 р.),

5. “The Third European Conference on Languages,  Literature and Linguistics”

(Відень, Австрія, вересень 2014 р.).

Публікації. Основні наукові результати роботи висвітлено у 8 одноосібних

публікаціях  у  фахових  наукових  українських  та  міжнародних  періодичних

збірниках, а також в інших виданнях.

Структура  та  обсяг  дисертації.  Робота  складається  зі  вступу, чотирьох

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної

літератури та ілюстративного матеріалу.

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження процесів евфемізації

та  деевфемізації  у  контексті  художнього  перекладу” розкрито  суть  явища

евфемізації,  показано його зв’язок із  табу, підкреслено спільне та  відмінне між

евфемізмами  і  дисфемізмами,  проаналізовано  роль  евфемізмів  у  художній

літературі,  а  також  наведено  класифікацію  художніх  евфемізмів.  Крім  того,  у

першому розділі дисертаційного дослідження розглянуто характерні особливості

художнього перекладу як культурно-мистецького явища, наведено погляди низки
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дослідників на поняття еквівалентності  та  адекватності  перекладу та окреслено

критерії оцінки якості художнього перекладу. 

У другому розділі  “Евфемізація у перекладі:  використання евфемізмів

української  мови  у  процесі  відтворення  евфемізмів  та  ортофемізмів  /

дисфемізмів  іспанської  мови”  наведено  перелік  тем,  які  евфемізуються  в

оригіналі та відтворюються через евфемізми у перекладі, і класифікацію за темами

ортофемізмів та дисфемізмів оригіналу, які евфемізуються у тексті перекладу. У

межах кожної з цих тем та кожного типу номінацій було проаналізовано шляхи

утворення  відповідних  евфемізмів  у  вихідній  мові  та  шляхи  їх  відтворення

цільовою мовою.

У третьому розділі “Деевфемізація в іспансько-українському художньому

перекладі” аналізуються особливості  таких стратегій перекладу, як відтворення

ортофемізмів  або  евфемізмів  оригіналу  через  дисфемізми  або,  відповідно,

евфемізмів оригіналу – через ортофемізми. У цьому контексті також розглядається

питання мотивів, які змушують перекладача знехтувати стилістикою оригіналу та

застосувати трансформації, які призводять до зниження регістру цільового тексту.

У  четвертому  розділі  “Універсальні  перекладацькі  моделі  при

відтворенні  іспанських  “Х-фемізмів”  українською  мовою” розглядається

можливість застосування теорії універсалій у перекладацькому аналізі. Матеріал

цього розділу являє собою статистичний аналіз виявлених у процесі  загального

дослідження перекладацьких моделей, метою якого є встановлення найбільш та

найменш  вживаних  моделей  перекладу  у  контексті  відтворення  іспанської

непрямої номінації українською мовою.

У  загальних висновках викладено результати проведеного дослідження й

окреслено перспективи подальших досліджень з обраної проблематики.
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РОЗДІЛ 1: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ

ЕВФЕМІЗАЦІЇ ТА ДЕЕВФЕМІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОГО

ПЕРЕКЛАДУ

Перший  розділ  цього  дисертаційного  дослідження  присвячено  вивченню

евфемізації,  евфемізмів  та  суміжних  із  ними  різновидів  номінації  у  контексті

іспансько-українського художнього перекладу.

На початку розділу описано теоретичні положення, які є актуальними для

будь-якого  різновиду  художнього  перекладу,  незалежно  від  його  жанрової

специфіки.  Це  та  інші  питання  висвітлюються  у  параграфі  1.1.  “Художній

переклад та його характерні особливості”.

Іншим аспектом,  який є  актуальним не лише для художнього,  і  навіть  не

лише  для  письмового,  а  для  будь-якого  виду  перекладу,  є  адекватність  та

еквівалентність. У пункті 1.1.1. “Еквівалентність та адекватність художнього

перекладу” наведено стислий огляд думок, висловлених науковцями у контексті

цих понять з 1958 по 2010 рр.

У  свою  чергу,  у  пункті  1.1.2.  “Критерії  оцінки  художнього  перекладу”

йдеться про можливі способи визначення якості перекладного тексту.

Для  забезпечення  структурованого  аналізу  кожного  випадку  відтворення

іспанської непрямої номінації українською мовою у пункті 1.1.3. “Перекладацькі

трансформації,  які  застосовуються у  процесі  відтворення художнього тексту

іншою мовою”  описано  різні  погляди  на  суть  перекладацької  трансформації  та

складено перелік прийомів перекладу, релевантних для цього дослідження.

У параграфі 1.2. “Теоретичні засади дослідження евфемізації” розглядається

безпосередній предмет цієї наукової розвідки – явища евфемізації та евфемізмів. У

цьому контексті описується сутність табу, тобто архаїчних заборон та забобонів,

які  стали передумовою появи у мовленні евфемізмів.  Крім того,  у межах цього

параграфу здійснено аналіз явища евфемізації та його результату – евфемізмів – з

перспективи шляхів їхнього утворення, основних функцій та специфіки вжитку. 
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Іншим  принциповим  аспектом  є  зв’язок  евфемізмів  із  дисфемізмами  та

ортофемізмами, які можна об’єднати у множину “Х-фемізмів”.

Насамкінець,  параграф  1.3.  “Роль  евфемізмів  у  художній  літературі  та

класифікація художніх евфемізмів” скеровує це дослідження у площину іспанської

художньої літератури та іспансько-українського художнього перекладу, у контексті

якого вивчається те,  які  характеристики та яку специфіку мають евфемізми, що

найчастіше використовуються авторами та перекладачами художніх творів.

1.1. Художній переклад і його характерні особливості.

У  мистецтві  людина  реалізує  свої  духовні  пошуки  та  прагнення,  через

мистецтво вона пізнає світ та формує власні життєві настанови. Серед усіх видів

мистецтва,  покликаних збагачувати духовний світ  людини,  велике значення має

художня творчість, одним із різновидів якої є літературний переклад. 

Перекладна література відкриває нам шлях до іншої, незнайомої дійсності,

яка, до того ж, може бути віддаленою від свого читача у часі та у просторі. Про

таку посередницьку роль перекладу говорить,  зокрема,  С.Г. Тер-Мінасова:  на її

погляд,  переклад  іншомовного  тексту  завжди  супроводжується  не  тільки

знайомством з  культурою іншої  країни,  але  й  конфліктом з  нею [76,  с.  24].  У

результаті такого конфлікту людина починає глибше усвідомлювати свою власну

культуру,  світогляд,  набуває  нових  поглядів  на  життя  і  людей.  Відповідно,

перекладач художнього тексту, який виконує функцію медіатора між двома мовами

і культурами, і є першим, хто осмислює такий конфлікт та інтерпретує його рідною

мовою,  орієнтуючись на  екстралінгвістичний контекст, у  якому живуть  її  носії.

Врешті-решт,  з  огляду  на  те,  що  переклад  стоїть  на  межі  культур  і  робить

можливим їхнє взаємопроникнення,  він являє  собою як процес,  так і  результат

міжкультурної інтерпретації. На переконання цієї дослідниці, таку інтерпретацію

можна  розглядати  як  соціальну  проблему,  внаслідок  спроб  розв’язання  котрої

культура оновлюється.
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Вже кількадесят років лінгвісти з різних країн світу досліджують численні

аспекти теорії та практики перекладу. У таких наукових розвідках висвітлюються

культурологічні,  комунікативні,  соціолінгвістичні,  психічні,  герменевтичні,

поетичні та інші виміри перекладацької діяльності. Очевидно, що значна кількість

досліджень,  присвячених  перекладу,  зумовлює  появу  значної  кількості  його

визначень; декілька з них ми вважаємо за доцільне навести. У своїй праці “Про

лінгвістичні  аспекти  перекладу”  Р.  Якобсон  виділяє  три  різновиди  перекладу:

внутрішньомовний, міжмовний (власне переклад) і міжсеміотичний [95, с. 233]. У

свою  чергу,  В.С.  Виноградов  вважає,  що  перекладознавство  є  філологічною

дисципліною, яка належить до числа гуманітарних дисциплін, об’єктом котрих є

мова  і  текст  як  виразники  духовної  культури  людини  у  суспільстві  [9,  с.  14].

Ю. Найда  та  Дж.  Кетфорд  пов’язують  визначення  перекладу  з  поняттям

еквівалентності:  на  думку останнього,  переклад  полягає  у  заміні  текстуального

матеріалу однієї мови еквівалентним текстуальним матеріалом іншої мови [60, с.

20]. У свою чергу, сучасний дослідник С.В. Засєкін розглядає процес перекладу з

позиції  психолінгвістики:  на  його  погляд,  переклад  є  видом  мово-мисленнєвої

діяльності перекладача, а сам інтерпретатор постає як особистість, що підвищує

ступінь вірогідності  й об’єктивності  в поясненні дослідником-перекладознавцем

застосованих перекладачем стратегій під час інтерпретації художнього твору [20,

с. 20].

Специфіка перекладацької праці ставить перед її виконавцем певні вимоги.

Оскільки читач художньої  літератури отримує завдяки їй  нову інформацію про

життєві реалії, історію, культуру іншої країни, перекладач повинен мати ґрунтовні

фонові  знання,  які  дозволили  б  йому  передати  у  тексті  перекладу  релевантну

екстралінгвістичну інформацію. Іспанська дослідниця А. Агуд [96] також порушує

питання  щодо  вимог  до  перекладача  художньої  літератури:  у  своїй  статті

“Traducción literaria, traducción filosófica y teoría de traducción” (“Літературний

переклад, філософський переклад та теорія перекладу”) вона висловлює думку
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про те, що технічному перекладу можна навчитися, тоді як літературний переклад

є  “продуктом більшої  або  меншої  лінгвістичної  геніальності  перекладача,  його

спроможності співчувати автору, а також цілої низки індивідуальних обставин, які

не може охопити жодна система освіти”.

Як уже було зазначено, на кожен з  аспектів перекладознавчої  науки існує

чимало різноманітних, а часом і контроверсійних поглядів. Проте значна кількість

дослідників поділяє думку про те, що прагматична функція вихідного та цільового

текстів має збігатися, тобто текст перекладу має справляти на читача таке ж саме

враження,  що  і  текст  оригіналу  –  на  свою цільову аудиторію.  Дозволимо  собі

висловити сумнів щодо можливості цілковитої відповідності прагматичного рівня

оригіналу та перекладу, але, безперечно, перекладач має прагнути до максимально

можливої  еквівалентності  на  цьому  рівні.  У  цьому  контексті  слушною  нам

видається думка К.І. Чуковського [86] стосовно того, що перекладач художнього

тексту не повинен показувати своє особисте ставлення до того чи іншого погляду,

висловленого автором, оскільки такий переклад нагадуватиме скоріше варіації на

тему оригіналу, при цьому про відповідність прагматичної функції не може бути

мови. Вважається, що такий підхід має бути особливо актуальним для поетичного

перекладу,  подальше  ґрунтовне  дослідження  особливостей  якого,  однак,  не  є

метою цієї розвідки. 

Іншою своєрідною рисою перекладної літератури є поява кількох перекладів

одних і тих самих творів. Явище множинності перекладів цікавить нас з огляду на

те, що у практичній частині нашого дослідження ми розглядаємо два українські

переклади  роману  К.Х.  Сели  “La  colmena”  [225],  виконаних  різними

перекладачами з інтервалом у понад 30 років. На нашу думку, це явище зумовлене

як об’єктивними, так і суто суб’єктивними чинниками. До об’єктивних чинників

ми  відносимо  практичну  потребу  у  новому  перекладі  того  чи  іншого  твору,

зважаючи  на  давність  вже  існуючого  перекладу,  а  отже,  його  невідповідність

стандартам  доби  (архаїзований  стиль  мови  перекладу,  лексико-стилістичні
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неточності), або ж на недостатньо високу якість більш раннього перекладу. Під

суто  суб’єктивними  чинниками  ми  розуміємо,  перш  за  все,  особисте  бажання

перекладача  «оновити»  перекладну  версію  іноземного  твору,  зумовлене  його

власним  трактуванням  оригіналу,  яке,  вочевидь,  відрізняється  від  трактування

перекладача, що першим виконав переклад того чи іншого літературного тексту.

Саме  впливом  особистих  оціночних  суджень  різних  перекладачів  на  цільовий

текст,  напевно,  можна  пояснити  те,  що  часом  окремі  фрагменти  паралельних

перекладів виявляються абсолютно різними. 

Очевидно,  що  художній  переклад  та  увесь  спектр  його  різноманітних

характеристик, особливостей та труднощів є складним і комплексним питанням,

якому  на  сьогодні  присвячено  вже  чимало  досліджень.  Втім,  повертаючись  до

сказаного на початку розділу, роль і функція перекладу полягає не лише у тому,

щоб перенести смисл тексту з однієї мови в іншу, а й у тому, щоб активізувати

міжкультурний діалог, який  заохочує людину  до  переосмислення  своїх  власних

поглядів  та  настанов.  Крім  того,  основною  запорукою  створення  перекладу

літературного  твору,  з  яким  із  насолодою  знайомитимуться  читачі,  є  така

трансцендентна категорія, як перекладацький талант.

1.1.1. Еквівалентність та адекватність художнього перекладу.

З  моменту  введення  у  вжиток  і  до  сьогодення  досить  широке  коло

дослідників-лінгвістів та перекладознавців займається аналізом, переосмисленням

та критикою понять еквівалентності та адекватності, уточненням їх визначень та

встановленням взаємозв’язку між ними.

Ще у 1958 р. Жан-Поль Віне та Жан Дарбельне,  автори праці “Stylistique

Comparée du Français et de l'Anglais” [212], яка являє собою порівняльний аналіз

перекладацьких трансформацій, характерних для англійської та французької мов,

говорять про “прямий” і “непрямий” переклад. У цьому сенсі вони виділяють сім

типів перекладацьких стратегій (запозичення, калькування, буквальний переклад,
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транспозиція,  модуляція,  еквівалентність  та  адаптація),  три з  яких  належать до

“прямого”  перекладу,  а  чотири  –  до  “непрямого”.  Поміж  останніх  чотирьох

стратегій присутня, зокрема, та, котру автори називають “еквівалентністю”. Суть

цієї перекладацької стратегії полягає у відтворенні однієї й тієї ж ситуації різними

словами,  що  дає  можливість  зберегти  у  перекладі  стилістичні  особливості

оригіналу. Говорять Ж.-П. Віне та Ж. Дарбельне і про “повні еквіваленти”, маючи

на  увазі  ті  слова  та  вислови,  які  мають  відповідну  позначку  у  двомовних

словниках. Втім, самі автори вважають такий підхід утопією, аргументуючи свою

позицію тим, що для добору еквіваленту контекст є настільки ж важливим, як і сам

текст.

Через рік, у 1959 р., Роман Якобсон згадав поняття “еквівалентність” у своїй

статті  “On Linguistic  Aspects  of  Translation” [152].  На переконання науковця,  на

рівні  міжмовного перекладу  зазвичай  не  буває  абсолютної  еквівалентності  між

одиницями мовного коду, у той час як адекватним засобом відтворення у перекладі

може  бути  інтерпретація  не  мовного  коду,  а  повідомлення.  Іншими  словами,

перекладач перетворює мовний код вихідної мови на певне повідомлення мовою

перекладу. Такий переклад, по суті, є переказом, але його результатом стають два

еквівалентні  повідомлення,  висловлені,  відповідно,  мовою  оригіналу  та  мовою

перекладу.

У 1964 р. виходить праця Ю. Найди “Toward a Science of Translating” [177], у

якій  автор звертає  увагу  на необхідність  якомога  точнішого відтворення тексту

оригіналу  засобами  мови  перекладу,  при  цьому  пріоритетним  він  вважає

відтворення  змісту  тексту  оригіналу, а  відтворення  стилістики  –  другорядним.

Ю. Найда  розвиває  комунікативний  підхід  до  процесу  перекладу,  ввівши  до

вжитку  поняття  “формальної”  та  “динамічної”  еквівалентності.  Згідно  з

визначенням  цього  науковця,  формальна  еквівалентність  полягає  у  наближенні

тексту перекладу до тексту оригіналу, а динамічна – в орієнтації на читача і на

цільову  культуру.  Задля  досягнення  формальної  еквівалентності  перекладу
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необхідно якомога точніше дотримуватися структури тексту оригіналу: зважати на

порядок  слів,  синтаксичні  конструкції  та,  бажано,  на  фонологічні  особливості.

Втім,  з  огляду  на  структурні  відмінності  між  багатьма  мовами,  виконання

перекладу згідно з принципом формальної еквівалентності є можливим нечасто, а

результатом такого перекладу може стати його ускладнене сприйняття читачем.

На противагу формальній еквівалентності, суть динамічної еквівалентності

полягає не у калькуванні  тексту оригіналу, а  у  відтворенні  його прагматичного

ефекту засобами мови перекладу. На думку Ю. Найди, текст перекладу не повинен

бути вимушеним; навпаки, він має викликати у цільового читача ті ж самі емоції,

які  викликає  у  носіїв  мови оригіналу  вихідний текст. Досягнення  такої  мети  є

можливим  завдяки  залученню  природніх,  звичних  для  цільового  реципієнта

мовних та стилістичних засобів та усталених конструкцій.

На  погляд  цього  науковця,  першочерговим  завданням  перекладача  є

відтворення змісту, а не форми, і навіть більше: надмірна увага до форми може

зашкодити відтворенню змісту.

У  своїй  статті  “Diferentes  aproximaciones  al  concepto  de  equivalencia  en

traducción y su aplicación en la práctica profesional”, де розглядаються різні погляди

на питання еквівалентності, іспанська дослідниця Н. Понсе Маркес, посилаючись

на своїх колег С. Пенью та М.Х. Ернандес, наводить узагальнений перелік методів

визначення  динамічної  еквівалентності  перекладу, запропонованих  Ю.  Найдою

[187]:

1. Реконверсія тексту перекладу мовою оригіналу.

2. Когнітивна перевірка, яка полягає у порівнянні реакцій одного й того ж

реципієнта на текст оригіналу та текст перекладу.

3.  Практична  перевірка,  яка  полягає  у  порівнянні  реакції  реципієнтів

вихідної та цільової культур на текст оригіналу та перекладу.

4. Перекладознавча критика або аналіз, який можна провести за допомогою

чотирьох способів:
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 аналіз авторської інтенції та домінантної лінгвістичної функції тексту;

 ретельне порівняння обох мов;

 формування загальних уявлень про зв’язки між двома мовами;

 загальна оцінка перекладу.

На  думку  Н.  Понсе  Маркес,  перераховані  вище  способи  можуть  давати

позитивні результати під час навчання перекладачів-початківців.

У 1974 р. побачила світ праця Я.І. Рецкера “Теория перевода и переводческая

практика”, відповідно до якої еквівалентність слід розглядати як відношення між

мікроодиницями  тексту,  а  не  як  міжтекстові  відношення.  Таким  чином,  автор

трактував еквівалент як постійну рівнозначну відповідність, що не залежить від

контексту  [66,  c.  10-11].  Крім  того,  дослідник  розмежовує  повні  та  часткові

еквіваленти,  при  цьому  за  кількістю  перші  суттєво  поступаються  другим.  До

повних еквівалентів Я.І. Рецкер відносить переважно власні назви та терміни, а

частковими є ті, які у різних мовах мають різні відтінки значень.

У свою чергу, у 1979 р. німецький перекладознавець В. Коллер [156] називає

наступні види еквівалентності між текстом оригіналу та текстом перекладу:

 денотативна  еквівалентність,  яка  передбачає  наявність  лексичних

відповідників;

 конотативна  еквівалентність,  суть  якої  полягає  у  пошуку  вдалих

відповідників для конотацій, наявних у тексті оригіналу;

 нормативно-текстуальна  еквівалентність,  відповідно  до  якої  необхідно

дотримуватися  лінгвістичної  та  текстуальної  норми  для  кожного  типу

текстів;

 прагматична  еквівалентність,  якої  вдається  досягти  у  тому  випадку, коли

текст  перекладу  справляє  на  читача  таке  ж  саме  враження,  як  і  текст

оригіналу – на носія цільової мови;

 формальна еквівалентність,  яка проявляється у необхідності  дотримання у
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текстах певного типу таких естетико-стилістичних норм, як наявність рими

або строф.

На переконання науковця, “ієрархію цінностей” оригіналу можна відтворити

у  перекладі  лише  у  разі  дотримання  ієрархії  вимог  до  еквівалентності  тексту

перекладу.

Концепцію “динамічної” еквівалентності Ю. Найди підтримує і російський

дослідник  Л.К.  Латишев.  У  1981  р.  у  своєму  посібнику  “Курс  перевода

(эквивалентность  и  способы  ее  достижения)”  він  окреслив  наступні  вимоги,

необхідні для досягнення динамічної еквівалентності [39, с. 39]:

 комунікативно-функціональні  характеристики  обох  текстів  мають  бути

відносно рівними;

 відповідно,  обидва  тексти  мають  бути  співвідносними  за  семантико-

структурними характеристиками;

 між  текстами  не  повинно  бути  семантико-структурних  розбіжностей,  які

були б неприпустимими для перекладу.

Л.К. Латишев поділяє думку про те, що динамічна еквівалентність між двома

текстами  має  проявлятися  в  їхньому  рівноцінному  комунікативному  ефекті.

Іншими  словами,  реакція  носія  мови  оригіналу  на  текст  оригіналу  має  бути

максимально наближеною до реакції носія мови перекладу, відповідно, на текст

перекладу.  У  цьому  контексті  автор  піднімає  актуальне  питання  про  те,  чи

можливо  “виміряти”  цю  реакцію  і  порівняти  реакції  читачів  обох  текстів,  і

припускає,  що  для  досягнення  такої  мети  можна  скористатися  методами

лінгвопсихосоціології,  які  передбачають  вибірку  індивідуальних  реакцій  та  їх

подальше опрацювання і генералізацію.

Крім  того,  Л.К.  Латишев  говорить  про  еквівалентність  “дрібного”  та

“великого”  масштабу.  Еквівалентністю  “дрібного”  масштабу  він  називає

еквівалентність на рівні слова, словосполучення або речення, а “великого” – на

рівні усього тексту. Пріоритетною, на його погляд, є саме еквівалентність на рівні
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усього  тексту, заради  досягнення  якої  можна  пожертвувати  еквівалентністю  на

нижчому рівні.

У 1981 р. було опубліковано працю П. Ньюмарка “Approaches to Translation”

[174], а у 1988 - “A Textbook of Translation” [173]. Ці посібники являють собою

збірку  практичних  порад  щодо  вирішення  перекладацьких  проблем.  У  цьому

контексті  П. Ньюмарк  розрізняє  методи  “семантичного”  та  “комунікативного”

перекладу.  Метою  семантичного  перекладу,  на  думку  науковця,  є  відтворення

змісту, тоді  як  комунікативний  переклад  передбачає  відтворення  прагматичного

ефекту  тексту  оригіналу.  При  цьому  автор  не  стверджує,  що  послуговуватися

необхідно лише одним із цих двох типів перекладу, оскільки кожен літературний

текст є різноплановим, що, у свою чергу, передбачає використання різних типів

перекладу для різних його частин. У цьому контексті варто додати, що П. Ньюмарк

вважав буквальний переклад оптимальним підходом як для семантичної, так і для

комунікативної  перекладацьких  стратегій.  Втім,  у  разі  конфлікту  цих  варіантів

перекладу,  на  його  думку,  задля  уникнення  неприроднього,  штучного  тексту

перевагу слід надавати комунікативному способу. Крім того, автор проводить межу

між  “перекладацькою  наукою”  та  “перекладацьким  мистецтвом”.  Перше

визначення він пов’язує з такими константними складовими мови, як кліше, сталі

вислови,  різні  види  жаргонного  мовлення  тощо.  На  думку  П. Ньюмарка,

перераховані  вище  складові  утворюють  т.н.  “кодифіковане”  мовлення.

Перекладацьке ж мистецтво, на його переконання, полягає у креативному і  “не

кодифікованому”  вжитку  мовлення,  що  передбачає  використання  незвичних

метафор, літературного стилю, афективної лексики тощо. Втім, ці поняття можуть

і  співіснувати в  одному тексті,  розкриваючи його комунікативну інтенцію.  Цей

висновок вкотре підтверджує думку про необхідність застосування для кожного

тексту різноманітних способів перекладу.

Вагоме  значення  для  перекладацької  науки  мають  висновки  К.  Райс  та

Х. Вермеєра  [192]  стосовно  відмінностей  між еквівалентністю та  адекватністю.
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Відповідно до цих дослідників, адекватність потрібно розуміти як відношення між

текстом  оригіналу  та  текстом  перекладу,  який  має  відповідати  меті  перекладу,

тобто т.н. “Скопосу”. Теорія Скопосу передбачає необхідність приведення тексту

перекладу у відповідність до поставленої перед ним мети (адекватності); іншими

словами, адекватність перекладу є можливою тільки тоді, коли мета перекладу є

для  перекладача  пріоритетом.  На  переконання  К.  Райс  та  Х.  Вермеєра,

перекладачеві  необхідно прагнути  до того,  аби  реципієнт  не  усвідомлював,  що

читає  перекладений текст. Для цього перекладач повинен досягти максимально

можливого ступеню текстуальної еквівалентності. Відтак, еквівалентність можна

розглядати як зв’язок між вихідним та цільовим текстами, що виконують у своїх

культурах одну й ту ж комунікативну функцію [192, c. 124]. Еквівалентність, на

погляд  дослідників,  є  особливим  типом  адекватності,  що  існує  між  двома

текстами, функція яких лишається незмінною.

У  1990  р.  було  видано  книгу  В.Н.  Коміссарова  “Теория  перевода

(лингвистические  аспекты)”  [30],  у  якій  автор  окреслив  теорію  рівнів

еквівалентності.  Відповідно  до  цієї  теорії,  у  процесі  перекладу  відношення

еквівалентності встановлюються на одному з наступних п’яти рівнів:

1.  Рівень  мети  комунікації:  збереження  у  перекладі  лише  тієї  частини

оригіналу,  яка  вказує  на  його  основну  мовленнєву  функцію  і  являє  собою

безпосередньо мету комунікації.

2.  Рівень  опису  ситуації:  в  обох  текстах  ідеться  про  одну  й  ту  саму

позамовну ситуацію, яка, втім, може бути описана за допомогою різних засобів.

3.  Рівень  висловлення:  окрім  мети  комунікації  та  позамовної  ситуації,  у

перекладі  відтворюються поняття,  за  допомогою яких ситуацію було описано у

вихідному тексті.

4. Рівень повідомлення: відтворення у перекладі, окрім трьох описаних вище

рівнів,  більшості  синтаксичних  структур  оригіналу,  що  супроводжується

збереженням значної частини лексичного складу оригіналу.
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5.  Рівень  мовних  знаків:  найвищий  ступінь  наближеності  між  текстами

оригіналу  і  перекладу,  який  передбачає  збереження  більшості  лексичних,

семантичних, структурних та комунікативних особливостей.

Таким чином, на погляд В.Н. Коміссарова,  суть еквівалентності  полягає у

якомога вищому ступені подібності текстів оригіналу та перекладу на усіх рівнях.

У 1992 р. побачило світ дослідження М. Бейкер “In Other Words”, у якому

було висловлено думку про те, що еквівалентність є відносним поняттям, оскільки

на неї чинить вплив значна кількість різноманітних лінгвістичних та культурних

чинників [104, c. 6]. Можна говорити про еквівалентність на рівні слова, фрази,

тексту та прагматики. Крім того, автор говорить про еквівалентність на мовному та

позамовному рівні. Під час аналізу поняття граматичної еквівалентності необхідно

пам’ятати про те, що граматичні категорії та правила у різних мовах є відмінними,

що може створювати труднощі для добору еквіваленту. Більше того – розбіжності,

які існують між граматиками різних мов, можуть впливати на спосіб відтворення

інформації у перекладі. Відповідно, з огляду на відсутність певних граматичних

категорій  у  мові  перекладу  і  задля  адекватного  відтворення  тексту  оригіналу,

перекладач може бути змушений вилучати певні його елементи або ж, навпаки,

додавати нові. Крім того, автор говорить про “текстуальну еквівалентність”, яка

ґрунтується  на  відтворенні  інформації,  що  міститься  у  тексті  оригіналу, та  на

дотриманні  зв’язності.  Прийняття  перекладачем рішення  щодо відтворення  або

невідтворення  когерентних  та  когезивних  зв’язків,  ужитих  автором  тексту

оригіналу, залежить від таких чинників, як цільова аудиторія, мета перекладу та

тип тексту.

У 2010 р.  австралійський вчений  Е. Пім публікує дослідження “Exploring

Translation  Theories”  [190],  у  якому  робить  висновок  про  те,  що  ідеальної

еквівалентності між різними мовами існувати не може, і говорити можна лише про

“умовну еквівалентність” (assumed equivalence). Е. Пім розуміє еквівалентність як

“рівноцінність”,  “equal  value”  між  певним  сегментом  мови  оригіналу  та  мови
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перекладу, і  така  “рівноцінність”  може  існувати  на  будь-якому  лінгвістичному

рівні. Крім того, автор проводить межу між “природною” еквівалентністю, яка має

існувати між мовами ще до здійснення перекладу, та “направленою” [190, c. 7].

Другий  з  перерахованих  вище  типів  еквівалентності  дозволяє  перекладачеві

обирати  серед  кількох  не  обумовлених  текстом  оригіналу  перекладацьких

стратегій.  На  переконання  автора,  незважаючи  на  широке  розмаїття

перекладацьких стратегій, вибір перекладача зазвичай зводиться до двох варіантів:

дотримання норм мови оригіналу та дотримання норм мови перекладу, тобто т.з.

“одомашнювальний” переклад.  Насамкінець,  Е.  Пім говорить про те,  що такий

різновид перекладу створює передумову для певної асиметрії, яка проявляється у

тому, що здійснення перекладу відповідно до однієї стратегії не означає, що у разі

здійснення перекладу за допомогою іншої стратегії можливо буде отримати такий

самий еквівалент [190, c. 26].

Як бачимо,  за  час,  що сплинув від  першої  згадки про еквівалентність  та

адекватність перекладу, навколо цих понять утворилося чимало теорій; деякі з них

і досі мають суттєву вагу, інші зазнали різкої критики. Втім, однозначної позиції

стосовно цих понять так і не було досягнуто. Зокрема, Н. Понсе Маркес у своєму

дослідженні “Diferentes aproximaciones al concepto de equivalencia en traducción y

su aplicación en la práctica profesional” (“Різні погляди на поняття перекладацької

еквівалентності  та  їх  застосування  у  професійній  практиці”)  посилається  на

Пілар  Елена  Гарсія,  яка  стверджує,  що  єдиний  погляд  на  визначення

еквівалентності  є  неможливим  з  огляду  на  наступні  причини:  суб’єктивізм

перекладача, текст оригіналу і читач [129]. 

На думку цієї дослідниці, перекладацький суб’єктивізм проявляється у тому,

що у процесі створення перекладу на кожного перекладача впливає його власний

професійний  та  культурний  фон,  який  зумовлює  вибір  того  чи  іншого

перекладацького відповідника. Суб’єктивізм є характерним для кожної людини, а

відтак, і кожен перекладач має неповторну особистість, що робить неможливою
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появу двох однакових перекладів.

Крім того, Пілар Елена Гарсія вважає, що текст оригіналу, який є витвором

певного  автора,  так  само  не  позбавленого  суб’єктивізму, містить  у  собі  безліч

можливостей для перекладацьких рішень, що ускладнює роботу перекладача.

Останнім  чинником,  який  стоїть  на  заваді  узагальненню  визначення

перекладацької  еквівалентності,  є  читач  кінцевого  продукту.  На  переконання

дослідниці, перш ніж розпочати роботу над перекладом, перекладач має уважно

проаналізувати текст оригіналу, вичленивши з нього інформацію про те, якою є

функція цього тексту і для кого він призначений, що також закономірно чинить

вплив на вибір відповідників.

Інакше кажучи, у ході своєї роботи перекладач здійснює добір еквівалентів

шляхом  аналізу  тексту  оригіналу,  його  функціональних  особливостей,

лінгвістичного контексту обох мов, а також соціокультурного контексту, у якому

вони існують. Очевидно, що кожен текст є своєрідним, а це, у свою чергу, означає,

що  перекладацькі  проблеми  також  є  різноманітними  і  потребують  різних

перекладацьких рішень. У цьому, на погляд Н. Понсе Маркес, полягає і складність,

і цікавість роботи перекладача [187]. Крім того, авторка називає наукову дискусію

навколо  теорії  перекладацької  еквівалентності,  започатковану  Ю. Найдою,

“революцією,  завдяки  якій  перекладач  більше  не  повинен  бути  автоматом  для

калькування слів, натомість отримавши можливість адаптувати дійсність і зміст”.

Насамкінець, дослідниця вважає, що будь-яка країна – це не просто середовище,

де користуються іншою мовою, а цілий невідомий світ, сповнений конотацій,  а

відтак, з боку перекладача було б великою помилкою відтворювати лише слова,

забуваючи про позамовні чинники.

1.1.2. Критерії оцінки художнього перекладу.

Попри те,  що у  контексті  цього дослідження  наша увага  зосереджена  на

відстеженні ролі евфемізмів у художньому перекладі, завданням більш загального
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характеру  є  виокремлення  критеріїв,  за  допомогою  яких  можна  визначити  те,

наскільки якісним є переклад художнього твору. 

Напевно, прагнення створити “гарний” текст супроводжує перекладачів від

самого зародження перекладу як виду діяльності. Паралельно із цим прагненням

постає  питання  про  те,  що  саме  робить  текст  перекладу  “гарним”.  Питання

визначення якості як такої не є новим і розглядати його можна, вочевидь, не лише

у контексті перекладу. Перш за все, поняття якості є суб’єктивним, а відтак, воно

не  може  мати  єдиного  визначення  та  переліку  характеристик.  Об’єктивніший

погляд на визначення якості дають стандарти ISO: за стандартом 8402-1986 якість

визначається як сукупність властивостей та характеристик продукту чи послуги,

що задовольняє певні заявлені або передбачувані вимоги. З огляду на те, що навіть

таке визначення є досить неоднозначним, цю тему можна вважати суперечливою

та дискусійною.

Починаючи з другої половини ХХ ст. цією проблемою цікавилися, з-поміж

інших,  такі  дослідники,  як  Ю.  Хаус  [150],  Ш.  О’Браєн  [131],  К.  Норд  [188],

С. Лаушер  [157].  Варто  наголосити  на  тому, що  об’єктом  їхніх  досліджень  не

завжди  є  безпосередньо  художній  переклад  (зокрема,  Ш.  О’Браєн  цікавиться

проблемою визначення якості  тих видів перекладу, до виконання яких залучено

можливості  комп’ютерних  технологій),  втім,  представлені  цими  науковцями

висновки можуть мати значення і для нашої наукової розвідки.

Як  уже  було  зазначено,  поняття  якості  є  суб’єктивним  і  не  може  мати

єдиного універсального визначення, тому нижче буде запропоновано лише одне з

можливих його трактувань. На нашу думку, для визначення якості будь-якого виду

перекладу необхідно знайти відповіді на низку питань. До цих питань належать,

зокрема, такі:

 Що означає “якість” взагалі?

 Що означає “якість” у контексті перекладу?

 Хто визначає якість перекладу?



26

 Від чого залежить якість перекладу?

На  наш  погляд,  якість  у  загальному  контексті  можна  визначити  як

відповідність результату роботи поставленим перед нею завданням. Тобто якість

перекладу можна трактувати як відповідність цільового тексту поставленій перед

ним (комунікативній) меті. Якість цільового тексту (тобто результату перекладу)

може визначити як реципієнт, так і сам перекладач або критик перекладу. Залежить

якість  перекладу, на наше переконання,  перш за все  від типу вихідного тексту.

Наприклад,  навчальний  переклад  можна  вважати  якісним,  якщо  у  результаті

роботи над ним було виконано заздалегідь поставлені дидактичні цілі, а переклад

технічного тексту є якісним, якщо він задовольняє практичні запити замовника. У

свою  чергу,  критерії  якості  художнього  перекладу,  як  нам  здається,  повинні

ґрунтуватися на певних теоретичних засадах. Виходячи зі сказаного у пункті 1.1.1.

“Еквівалентність  та  адекватність  художнього  перекладу”,  якість  цільового

тексту можна трактувати відповідно до тієї чи іншої перекладацької теорії. Таким

чином,  згідно  з  теорією формальної  еквівалентності  перекладу, якісним  можна

вважати той цільовий текст, котрий якомога точніше відповідає вихідному текстові

на  структурному  рівні.  З  іншого  боку,  відповідно  до  теорії  динамічної

еквівалентності,  якісний цільовий текст повинен бути максимально наближеним

до вихідного в аспекті його прагматичної функції.

Ґрунтовне  осмислення  процесу  оцінки  якості  перекладу  було  здійснено

німецькою дослідницею Ю. Хаус у праці “Translation Quality Assessment. A Model

Revisited”  [150]  (1997).  На  думку  цієї  дослідниці,  у  ході  визначення  якості

перекладу необхідно керуватися наступними аспектами, пов’язаними із ключовим

питанням про природу перекладу:

 який зв’язок існує між текстом оригіналу та його перекладом;

 як пов’язані між собою особливості текстів та реакція на них з боку автора,

перекладача та реципієнта;

 як такі реакції впливають на розмежування перекладу та інших видів роботи
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з текстом. 

Крім  того,  Ю.  Хаус  виділяє  три  широкі  підходи  до  визначення  якості

перекладу:

1. Нео-герменевтичний підхід. Найхарактерніша риса цього підходу полягає

у  запереченні  будь-якої  можливості  систематизації  перекладацьких  рішень.

Відповідно до цієї концепції, якість перекладу залежить від індивідуальної реакції

перекладача  на  текст  оригіналу,  яка  ґрунтується  на  його  лінгвістичних  та

культурних фонових знаннях, а також на досвіді. На погляд Ю. Хаус [150], такий

підхід  є  однобоким,  оскільки  висвітлює  лише  процес  трактування  тексту

перекладачем,  оминаючи,  зокрема,  такі  аспекти,  як  безпосередньо  процес

перекладу, зв’язок між оригіналом та перекладом та очікування цільової аудиторії.

2. Біхевіористський підхід, орієнтований на реакцію. Одним із найвідоміших

апологетів  такого  підходу  є  Ю.  Найда,  якому  належить  концепція  динамічної

еквівалентності,  орієнтованої  на  подібність  реакцій  аудиторії  вихідного  та

цільового  текстів.  Втім,  на  погляд  Ю.  Хаус,  слабким  місцем  будь-якого

біхевіористського підходу є той факт, що до такого явища, як “подібність реакцій”,

неможливо  висунути  формальні  вимоги.  Оскільки  ступінь  подібності  реакцій

неможливо визначити, будь-які вимоги такого типу позбавлені сенсу. 

3. Підходи, орієнтовані на текст.

3.1. Літературний (описовий) підхід. Відповідно до цього підходу, вихідному

тексту відводиться значно менш важлива роль, ніж цільовому. На думку Ю. Хаус

[150],  описовий  підхід  передбачає  осмислення  тексту  перекладу  виключно  як

набутку  літературної  системи  цільової  лінгвокультури,  що  ставить  під  сумнів

потребу у визначенні  якості  перекладу  як  такої.  Таким чином,  у цьому підході

відсутня як теоретична база, за допомогою якої можна було б визначити, чи є той

чи інший текст перекладом,  так і  критерії,  що вказували б  на сильні  та  слабкі

сторони перекладу.

3.2.  Постмодерністський  та  деконструктивістський  підходи.  На  відміну
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від інших, цей підхід розглядає виключно англомовне середовище у контексті все

ширшого розповсюдження англійської мови у світі і того, як цей факт впливає на

переклад  з  англійської  мови  та,  відповідно,  на  неї.  Такий  підхід,  на  погляд

Ю. Хаус,  дає  відповіді  на  питання  про  залежності  між  текстами  оригіналу  і

перекладу, а  також про  реакцію реципієнта  на  особливості  цих  текстів,  але  не

розкриває питання про те,  чи можна взагалі  вважати перекладом той чи інший

текст.

3.3.  Підхід,  в  основі  якого  лежить  функціоналістська  теорія. До

прихильників цього підходу належать, зокрема, К. Райс та Х. Вермеєр [192], які

вважають, що першочергово важливим для перекладу є “Скопос”, тобто його мета.

Втім, Ю. Хаус пов’язує цей підхід з описаним вище підходом, орієнтованим на

реакцію,  і  формулює  стосовно  нього  ті  ж  самі  зауваження,  пов’язані  з

неможливістю формалізувати реакцію реципієнта на цільовий текст. 

3.4. Лінгвістичний підхід. Відповідно до цього підходу, найважливішим для

перекладу  є  вихідний  текст,  його  структура  та  смисловий  потенціал.  Ю. Хаус

вважає,  що  такий  підхід  у  першу  чергу  орієнтується  на  встановлення

взаємозв’язку  між  текстами  оригіналу  і  перекладу,  у  меншому  ступені

присвячений дослідженню реакції реципієнта і практично не торкається проблеми

визначення того, чи є той чи інший текст перекладом або ж він виник внаслідок

іншого процесу.

Втім,  будь-який  науковий  підхід  до  визначення  якості  перекладу

орієнтований,  як  нам  здається,  у  першу  чергу  на  фахівців  у  сфері

перекладознавства  або  ж  на  читачів,  які  мають  певну  теоретичну  підготовку.

Значна ж частина читацької аудиторії, на наше переконання, не знайома з мовою

оригіналу і, відповідно, не здатна оцінити те, наскільки точно було відтворено у

перекладі  структурний,  лексичний  та  прагматичний  рівні  вихідного  тексту.  У

такому разі сприйняття та оцінка тексту перекладу відбуваються на інтуїтивному

рівні,  причому  критерії  такої  оцінки  формуються  у  читача  протягом  життя  і
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залежать від численних чинників індивідуального характеру. Крім того, у такому

випадку, напевно, не зовсім доцільно говорити про оцінку перекладу як результату

перекодування  інформації  з  однієї  мови  на  іншу.  Зважаючи  на  те,  що  читач

цільового тексту сприймає його у контексті власної мови та культури, він може

оцінити лише те,  наскільки текст перекладу відповідає нормам вжитку цільової

мови і дати оцінку відповідності його естетичних характеристик своїм особистим

критеріям та очікуванням. У цілому, такий висновок можна вважати співвідносним

із  запропонованим  Ю.  Хаус  описовим  підходом  до  оцінки  якості  перекладу,

відповідно  до  якого  цільовий  текст  сприймається  як  здобуток  цільової

лінгвокультури.

Таким чином, зважаючи на сказане вище, можемо зробити висновок про те,

що  якість  узагалі  та  якість  перекладу  зокрема  неможливо визначити  у  єдиний

універсальний спосіб. На визначення якості перекладу впливають такі чинники, як

тип тексту  оригіналу, тип  перекладознавчої  теорії,  на  основі  якої  створюються

критерії  визначення  якості,  ступінь  теоретичної  підготовки  реципієнта  та  інші

умови.  Втім,  якими  б  не  були  передумови  для  визначення  вимог  до  вдалого

перекладу, основним чинником,  на наше переконання,  є  суб’єктивний підхід та

індивідуальні очікування кожного реципієнта.

1.1.3.  Перекладацькі  трансформації,  які  застосовуються  у  процесі

відтворення художнього тексту іншою мовою.

З огляду на те, що ця наукова розвідка являє собою дослідження способів

відтворення  іспанських  художніх  евфемізмів  українською  мовою  та  шляхів

евфемізації  перекладу,  такий  аналіз  має  спиратися  на  певну  теоретичну  базу,

сутність  якої  ми  вбачаємо  у  класифікації  перекладацьких  трансформацій,  що

застосовуються у процесі відтворення художнього тексту іншою мовою.

Поняття  трансформації  не  є  новим  для  перекладацької  науки;  його

дослідженням займалися, серед інших, такі знані науковці, як Л.С. Бархударов [4],
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О.Д. Швейцер [89-91], Я.І. Рецкер [66], Р.К. Міньяр-Бєлоручєв [57], Л.К. Латишев

[39-41]. Попри те, що на сьогодні не існує єдиного погляду на суть і різновиди

перекладацьких трансформацій, переконання цитованих дослідників багато у чому

збігаються.

Слово  “трансформація”  означає  “перетворення”,  а  отже,  перекладацькі

трансформації  у  загальному сенсі  можна розуміти як  зміни,  які  відбуваються у

тексті перекладу у порівнянні із текстом оригіналу.

Відповідно, Л.С.  Бархударов визначає перекладацькі  трансформації,  як “ті

численні та якісно різноманітні міжмовні перетворення, які здійснюються з метою

досягнення еквівалентності, всупереч розбіжностям формальних та семантичних

систем двох мов” [4, c. 190].

Сам Л.С. Бархударов виділяє такі різновиди перекладацьких трансформацій:

1. Перестановки:

 зміна порядку слів та словосполучень у структурі речення;

 зміна порядку розташування частин складного речення;

 перестановка самостійних речень у структурі тексту.

2. Додавання  (введення  до  тексту  перекладу  “доречних  слів”  (“appropriate

words”), відсутніх у тексті оригіналу).

3. Заміни (лексичні та граматичні):

 форм слова;

 частин слова;

 членів речення;

 синтаксичні заміни у складному реченні;

 лексичні заміни (конкретизація, генералізація, заміна причинно-наслідкових

зв’язків);

 антонімічний переклад;

 компенсація.
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4. Вилучення (усунення семантичної надмірності, напр., парних синонімів).

У  свою  чергу,  Р.К.  Міньяр-Бєлоручєв  [57]  розділяє  перекладацькі

трансформації на три групи: лексичні (генералізація, конкретизація), граматичні

(заміна  частин  мови,  пасивізація)  та  семантичні  (компенсація,  антонімічний

переклад, синонімічні та метафоричні заміни).

Схожу  думку  висловлюють  А.М.  Фітерман  і  Т.Р.  Левицька:  ці  науковці

виділяють  лексичні  (генералізація,  конкретизація),  граматичні  (перестановки,

опущення,  заміни,  додавання)  та  стилістичні  (синонімічні  заміни,  описовий

переклад, компенсації) перекладацькі трансформації [44, 43].

На противагу іншим дослідникам, Я.І. Рецкер говорить про існування двох

типів  трансформацій:  граматичних (заміна  частин мови  або членів  речення)  та

лексичних  (антонімічний  переклад,  диференціація  значень,  генералізація,

конкретизація, компенсація) [66].

Більшість  дослідників  поділяє  думку  про  те,  що  значна  частина

перекладацьких трансформацій має  комплексний характер,  який проявляється у

паралельному застосуванні кількох прийомів під час відтворення того чи іншого

тексту. До того ж, більшість трансформацій відбувається не на одному рівні, що

дає підстави говорити, наприклад, про лексико-граматичні або лексико-стилістичні

перекладацькі перетворення.

Оскільки  ця  наукова  розвідка  зосереджена  переважно  на  лексико-

стилістичному рівні художнього тексту, вважаємо за доцільне здійснити адаптацію

наявних  класифікацій  перекладацьких  трансформацій  та  виокремити  ті,  які  є

найбільш релевантними для цього дослідження. На наше переконання, такими є:

1. Описовий переклад.

2. Конкретизація.

3. Генералізація.

4. Антонімічний переклад.

5. Лексичне додавання.
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6. Лексичне вилучення.

7. Смисловий розвиток.

8. Цілісне перетворення.

На  основі  цієї  умовної  класифікації  буде  здійснено  практичний  аналіз

емпіричного матеріалу з метою виокремлення стратегій та моделей відтворення

іспанських евфемізмів українською мовою та евфемізації в українському перекладі

номінації на позначення певних суперечливих понять.

1.2. Теоретичні засади дослідження евфемізації.

1.2.1.Табу як джерело утворення евфемізмів.

Як відомо, слово “табу” (“tabu”) походить з полінезійської мови й означає

“заборона”.

Академічний тлумачний словник української мови (1979) визначає табу як

релігійну  заборону  певних  дій,  слів  тощо,  порушення  якої,  за  забобонними

уявленнями людей, неминуче спричиняє тяжке покарання, або ж як взагалі яку-

небудь заборону [1].

У  тлумачному  словнику  Іспанської  Королівської  академії  (2012)

стверджується, що під табу можна розуміти усе те, що заборонено критикувати і

про  що  заборонено  згадувати.  Крім  того,  це  слово  може  позначати  заборону

споживати  певні  продукти  або  торкатися  певних  об’єктів,  яка  ґрунтується  на

релігійних переконаннях деяких народів Полінезії [128].

Відповідно  до  англомовного  словника  Merriam-Webster  (2014),  табу  –  це

заборона  контакту  з  об’єктами,  яким  приписують  небезпечні  надприродні

властивості.  З  іншого  боку,  табу  можна  розглядати  як  будь-яку  заборону,  що

ґрунтується на засадах моральності та гарного смаку [169].

За  визначенням  тлумачного  словника  німецької  мови  Duden  (2013),  табу

можна розуміти як заборону виконувати певні дії, а також торкатися, споглядати і

називати священні предмети або святих осіб, куштувати певні страви. На додачу
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до  цього,  табу  є  неписаним  законом,  згідно  з  яким  у  певних  суспільствах

забороняється робити певні речі [125].

Словник  французької  мови  Larousse  (2014)  визначає  табу  як  будь-яку

заборону  з  огляду  на  соціальні,  моральні  або  релігійні  домовленості.  Ще  табу

може  стосуватися  певних  характеристик  осіб,  предметів  або  поведінки,  які

вважаються у суспільстві небезпечними для його членів [127].

Тема мовних табу наразі не є настільки широко дослідженою, як, наприклад,

питання  еквівалентності  та  адекватності  перекладу  або  проблема  класифікації

перекладацьких  трансформацій.  Певні  науковці  (зокрема,  про  це  у  своїй  статті

“Tabú y lenguaje: las palabras vitandas y la censura lingüística” говорить П. Чамісо

Домінгес  [118,  с.  6])  вважають  табу,  а  також  суміжні  з  ними  евфемізми  та

дисфемізми підвидами метафори, але на сьогодні різновидам метафори у цілому

було присвячено значно більше досліджень, ніж табу, евфемізмам та дисфемізмам.

Тим  не  менш,  протягом останніх  десятиліть  дослідженням  табу, евфемізмів  та

дисфемізмів займалися, серед інших, такі науковці, як М. Касас Гомес [112, 113],

К. Аллан та К. Беррідж [98, 99], Е. Креспо Фернандес [123, 124], А.М. Рохо Лопес

[198].

Теми, які мають ознаки табу, не можна вважати лінгвокультурним продуктом

останніх років; навпаки, у кожну історичну епоху існували певні теми, про які не

прийнято було прямо говорити. Звісно, з плином часу вони зазнавали змін – деякі з

них  втрачали  свою  актуальність,  натомість  поставали  нові.  Відповідно,  це

створило  підстави  для  появи  такого мовного засобу, який  дозволив  би мовцеві

називати “заборонений” об’єкт (або хоча б натякати на нього) і не зазнавати при

цьому  критики  з  боку  суспільства.  На  думку  П.  Чамісо  Домінґеса,  з  цього

випливає наступне:

1. “Заборонені” теми є у кожній суспільній групі;

2. У кожній мові існують засоби, які дозволяють говорити на подібні теми

так, щоб це не викликало негативного резонансу [118, с. 5].
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У своєму дослідженні “Forbidden Words: Taboo and Censoring of Language”

К. Аллан та К. Беррідж виділяють наступні теми, що мають ознаки табу [99, с. 1]:

 тіло та тілесні виділення (піт, сеча, фекалії та ін.);

 статеві органи та статевий акт, фізіологічні відправлення;

 хвороби, смерть та вбивство (у тому числі полювання та рибальство);

 заборона  називати,  звертатися,  дивитися,  торкатися  священних  осіб  чи

об’єктів;

 здобування, приготування та споживання їжі.

К.  Аллан  та  К.  Беррідж  говорять  про  те,  що  першопочатковою

психологічною причиною виникнення табу є страх [99, с. 1]. Для корінних народів

ішлося,  зокрема,  про  страх  втрати  власного  життя  у  разі  порушення  табу,  у

сучасному ж суспільстві такий страх можна пов’язати з небажанням зазнати осуду

або  критики  від  інших.  Цей  страх  асоціюється  також і  з  почуттям  небезпеки:

людина  вважає,  що наражається  на  небезпеку  для  власного здоров’я  та  життя,

порушуючи сакральні табу, або ж на небезпеку у вигляді небажаної реакції інших

людей на незавуальовану згадку, наприклад, про фізіологічні процеси.

Спершу слово “табу” позначало заборону на виконання певних дій, пізніше

його значення стало охоплювати також і множину тем, про які небажано говорити.

Спільною  рисою  сучасних  суспільних  поведінкових  обмежень  і  табу  корінних

народів є те, що в обох випадках такі обмеження накладаються певною “вищою

силою”,  яка  має  у  суспільстві  вплив  і  авторитет:  для  корінних  народів  табу

традиційно мали божественне походження або встановлювалися головою громади,

тоді  як  у  сучасному  світі  заборони  й  обмеження  диктуються  законом  або

суспільними домовленостями. До того ж, К. Аллан та К. Беррідж стверджують, що

табу можуть бути індивідуальними, оскільки кожна людина може сама створювати

для себе заборони, наприклад: “Шоколад для мене табу, у мене від нього мігрень”

[99, с. 9].

Табу можна пов’язати і з явищем цензури у широкому сенсі – від накладання
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обмежень  на  вжиток  певних  слів  або  висвітлення  деяких  тем  у  друкованих

виданнях до обмеження права вільного висловлення власної думки та заборони

певних видів діяльності,  про що свідчить досвід ведення внутрішньої політики

деякими диктаторськими режимами. За цих умов так само зберігається механізм,

відповідно  до  якого  порушення  табу  призводить  до  негативних  наслідків  для

життя/здоров’я або до втрати позитивного суспільного іміджу, але про причини

накладання таких табу “вищою силою”, у ролі якої виступає держава, у контексті

цього дослідження говорити недоцільно.

Певні  табу  (наприклад,  заборона  інцесту  та  привселюдних  фізіологічних

відправлень)  залишаються  незмінними  від  епохи  до  епохи,  тоді  як  інші  теми

можна вважати різновидом реакції на важливі соціальні зсуви, які відбуваються у

світі  (приміром,  у  другій  половині  ХХ  століття  внаслідок  глобалізації  досить

резонансною стала тема ставлення до вихідців із країн Азії, Африки, Центральної

та  Південної  Америки у  Європі  та  США,  що спричинило заборону  на  вжиток

прямої номінації цих етносів і, як наслідок, появу значної кількості евфемізмів на

позначення “кольорових” народів).

Оскільки поведінкові та, як наслідок, мовні табу є досить давнім явищем,

причини деяких традиційних заборон не можна чітко визначити. Фактично, такі

“стерті” табу можна ототожнити із забобонами, які також працюють відповідно до

механізму  “порушення  заборони  → покарання  (з  боку  вищих  сил)”.  Втім,  деякі

традиційні забобони влаштовані досить прозоро і мають логічне пояснення, яке

випливає  з  історичних  особливостей  життя  окремої  громади  у  певну  епоху.

Зокрема,  до  цієї  множини можна віднести  ті  забобони,  які  мають  стосунок  до

возвеличення певних продуктів харчування (напр.,  хлібу): від їжі безпосередньо

залежало людське життя, тому, відповідно, хліб поважали і старі, й малі. Ймовірно,

ті ж-таки обставини збагатили усну народну творчість різних культур приказками

на зразок “Хліб – усьому голова”, “Con pan y vino se anda el camino” (ісп.), “Salt and

bread make the cheeks red” (англ.) тощо. 
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Механізм утворення інших розповсюджених забобонів є не таким прозорим;

наприклад, існує припущення про те, що людські уявлення про позитивну природу

“правого” і  негативну природу “лівого” зумовлені самою етимологією цих слів.

Зокрема, в іспанській мові відповідниками лексем “правий” та “лівий” є “derecho”

та “izquierdo”. Присутні в іспанській мові й такі лексеми, як “diestro” та “siniestro”,

які,  вірогідно,  утворилися  від  латинських  слів  “directus”  та  “sinister”,  що

означають,  у  свою чергу, “правий” та  “лівий”.  Втім,  у  сучасній  іспанській  мові

прикметник “siniestro” має виражене негативне значення – “зловісний, жахливий”,

тоді як “diestro” означає “вправний”. Існує багато гіпотез стосовно того, чому усе,

що пов’язано з лівою стороною, набуло негативних конотацій; цікавою, на нашу

думку, є версія про те, що у Древньому Римі позитивні або негативні пророцтва

залежали  від  того,  у  який  бік  –  праворуч  або  ліворуч  –  полетять  птахи,  за

траєкторією руху яких передбачали майбутнє. Існують у різних культурах і такі

забобони, походження яких є на сьогодні цілковито стертим. 

Табу можна розглядати як заборону, яка розповсюджується на те, що людина

робить, і на те, що і як вона говорить. Якщо дотримання поведінкових обмежень

свідчить про повагу людини до наявних соціальних домовленостей, страх перед

ними,  піклування  про свій  імідж,  то  порушення таких табу може трактуватися

суспільством  як  прояв  неввічливості  й  навіть  неповаги,  але  водночас  як  і

демонстрація авторитету та сили [99, с. 27]. У контексті вербального спілкування

спостерігається  схожа  залежність:  непорушення  табу  сприймається  як

демонстрація  ввічливості,  а  їх  порушення,  відповідно,  свідчить  про  неввічливе

ставлення  людини  до  свого  оточення  або  про  бажання  справити  на  нього

враження, що у плані вербального вираження проявляється у вигляді евфемізації

та дисфемізації мовлення.

Таким  чином,  табу є  досить  давнім  феноменом,  який  у  тому  чи  іншому

вигляді  присутній,  напевно,  у  кожному сучасному суспільстві.  Теми,  які  мають

ознаки  табу,  існують  як  у  контексті  поведінки  людини  у  суспільстві,  так  і  у
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середовищі  вербального  спілкування.  Певний  перелік  “заборонених”  тем  та

поведінкових  моделей  є  універсальним  для  більшості  культур,  поява  та

функціонування  інших  зумовлена  особливостями  тієї  чи  тієї  спільноти.  Втім,

найважливішим для цієї наукової розвідки є те, що теми, які мають ознаки табу,

слугують підґрунтям для виникнення евфемізмів,  тобто лексичних одиниць,  які

виконують у мовленні нейтралізуючу або прикрашальну функцію, та дисфемізмів,

тобто підкреслено грубих слів.

1.2.2.  Евфемізація  та  евфемізми:  визначення,  шляхи  утворення,  узус,

функції.

За визначенням академічного тлумачного словника української мови (1979),

евфемізмом  є  слово  чи  вираз,  яким  замінюють  у  мові  грубе,  непристойне,  з

неприємним емоціональним забарвленням слово [1].

У  свою  чергу,  в  українському  словнику  іншомовних  слів  за  редакцією

О.С. Мельничука (1974) подано визначення евфемізації,  яка являє собою заміну

слів з грубим або непристойним змістом чи забарвленням на слова та вирази, які

виражають цей зміст у пом’якшеній формі або завуальовано [56, с. 231]. 

Словник англійської мови  Merriam-Webster  (2014) визначає евфемізацію як

вжиток приємних та необразливих слів та висловів замість тих, які  позначають

щось неприємне або можуть образити;  відповідно,  евфемізмами можна назвати

лексичні одиниці, які виникають у результаті такої заміни [169].

Згідно  з  визначенням  словника  Королівської  іспанської  академії  (2012),

евфемізм  є  результатом пом’якшення  або  прикрашення  тих  понять,  чия  пряма

номінація може вважатися грубою чи лайливою [128].

Як уже було зазначено, своїм виникненням явище евфемізації зобов’язане

існуванню стародавніх табу, наслідки яких, зазнавши з плином часу певних змін,

збереглися  й  у  сучасному  суспільстві  у  вигляді  заборон  та  обмежень  на  певні

мовленнєві та поведінкові прояви. 
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У  свою  чергу,  евфемізми,  які  є  результатом  евфемізації,   це  непряма‒

номінація  об’єктів  та  явищ,  для  позначення  яких  існує  певна  пряма номінація,

однак  з  якихось  причин  її  використання  є  небажаним,  непристойним  або

забобонним у певному суспільстві. 

Сьогодні дослідження евфемізаціїї та евфемізмів можна вважати актуальною

лінгвістичною проблемою. Вивченням евфемізмів займаються П. Чамісо Домінгес

[116-118], М. Касас Гомес [111, 112], К. Аллан та К. Беррідж [98, 99], Л.П. Крисін

[35], В.П. Москвін [58, 59] та ціла низка інших науковців.

Тенденція до евфемізації мовлення є універсальною, але проявляється вона у

кожній  мові  по-різному.  Характерно,  що  евфемізація  є  не  лише  культурно-

специфічним, а й суб’єктивним явищем; це означає,  що одні  можуть не надати

великого значення тому, що іншим видається непристойним, неприємним (статеві

стосунки,  нечистоти)  або  просто  болісно  ними сприймається  (смерть,  хвороби,

розумова дисфункція).

Здійснивши навіть поверхневе зіставлення української та іспанської мов на

рівні  розмовного  мовлення,  можна  легко  пересвідчитись  у  тому,  що  в

іспанськомовних  країнах  значно  поблажливіше  ставляться  до  вжитку  прямої

номінації тих понять, які в Україні переважно евфемізуються (така закономірність

розповсюджується, зокрема, на множину понять, пов’язаних із тілом людини, та на

емоційно забарвлену лексику зниженого стилю). Наприклад, в іспанській мові такі

слова, як joder та coño (ці лексеми належать, відповідно, до тематичних об’єднань

“статеві стосунки” та “тіло” і використовуються переважно з метою висловлення

позитивних або негативних емоцій, або ж задля підсилення ефекту від сказаного)

широко вживаються людьми різного віку, статку та соціального положення, і не

лише в умовах неформального спілкування. Тим часом в українській мові прямі

відповідники цих слів мають занадто сильне емоційне забарвлення і навіть дещо

марґінальний  характер.  Заради  досягнення  аналогічної  комунікативної  мети  в

українській мові зазвичай вживають інші емоційно забарвлені відповідники, які не
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відносяться  безпосередньо  до  табуйованих  тем,  пов’язаних  із  тілом  людини.

Зокрема,  для  висловлення  негативних  емоцій  в  українській  мові  існує  досить

широке коло виразів, які ґрунтуються на óбразі чорта (“Чорт забирай!”, “Дідько!”

і т.ін.) 

Етнокультурна специфіка евфемізації мовлення має й історичний характер,

на який накладаються соціальні чинники. Зокрема, певна частина евфемізмів, що

існують практично у кожній мові, пов’язана з дискримінацією за тією чи іншою

ознакою. Порівнюючи іспанську культуру з українською, варто сказати про деякі

евфемізми, функція яких полягає у тому, щоб уникати дискримінації за расовою

або  національною  ознакою.  Деякі  евфемізми  можна  вважати  універсальними;

наприклад, такі лексеми, як "афроамериканець" замість "негр" (“africano de color”,

“afroamericano” замість “negro”)  використовуються у політкоректному мовленні

багатьох  країн.  З  огляду  на  певні  соціально-культурні  причини  у  країнах

Європейського  Союзу  актуальною  є  т.н.  "циганська  проблема".  У  певних

суспільствах до циганського народу сформувалося несхвальне ставлення,  що,  у

свою чергу, стало причиною появи таких політкоректних евфемізмів, як "ромá" та

“colectivo de raza romaní”, які використовуються здебільшого у публіцистиці та на

офіційному рівні. Неоднозначним є і ставлення світової спільноти до єврейського

народу:  у  ході  історії  у  різних  країнах  проблема  евфемізації  єврейської

національності набувала різних форм. Якщо в Україні за часів СРСР поширеними

були такі  вирази,  як "п’ята графа",  "п’ятий пункт",  "інша національність",  то

зараз  ці  евфемізми  вже  практично  не  вживаються.  У  свою чергу, в  сучасному

комунікативному  середовищі  Іспанії  фактично  відсутні  відповідні  евфемізми.

(Нагадаємо, що самé слово “єврей” є евфемізмом, який почали використовувати

замість  слова “жид” (похідне  від  лат.  “judaeus”),  вжиток  якого в  Україні  став

небажаним  на  початку  ХХ  ст).  Варто  згадати  й  про  ті  евфемізми,  які

використовуються  на  позначення  певних  національностей  і  були  зумовлені

особливостями плину історії у тій чи інший країні. В Україні та Іспанії, зокрема,
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“під прицілом” опинилися представники різних національностей. У той час як в

Україні переважно нейтрально ставляться до вихідців з країн Північної Африки, в

Іспанії вжиток слова “moro” вважається небажаним; замість цього слова зазвичай

кажуть “norteafricano”, “musulmán”, “magrebí”.

Продуктивність  евфемізації  полягає,  зокрема,  у  тому, що  нові  евфемізми

можуть утворюватися не тільки в межах усталеної універсальної класифікації, а й

у  середовищі  знайомих,  кола  друзів,  сімейного  кола.  Існують  специфічні

евфемізми, зрозумілі лише обмеженому колу людей. 

До  множини  таких  евфемізмів  належить,  зокрема,  продукт  вікової

евфемізації.  Явище  вікової  евфемізації  пов’язане  із  різницею  у  сприйнятті

дійсності дорослими та дітьми, що ґрунтується як на об’єктивних фізіологічних,

психічних та психологічних характеристиках, притаманних дорослим та дітям, так

і на індивідуальних особливостях кожної дитини. Приміром, пряма згадка про таку

подію, як смерть когось близького (а у деяких випадках і про смерть взагалі), може

травмувати  дитину  і  навіть  вплинути  на  подальший  психологічний  розвиток  її

особистості. Для амортизації ефекту від болісної новини замість “померти” дітям,

серед іншого, можуть казати “поїхати (кудись) назавжди“. Не прийнято вживати

перед  дітьми й  нецензурну  лексику, аби  уникнути  неусвідомленого повторення

дітьми  цих  небажаних  слів  та  висловів.  Крім  того,  у  спілкуванні  дорослих  із

дітьми  часто  евфемізується  номінація  природних  потреб  та  статевих  органів

(напр.,  “зробити  пі-пі” замість  “сходити  до  туалету”,  ісп.  “hacerse  pipí”).

Специфіка цих виразів полягає у тому, що зазвичай, за винятком умисного вжитку

з  метою  досягнення  бажаного  комунікативного  ефекту, вони  використовуються

тільки у спілкуванні з дітьми. 

Викладені вище тези дозволяють зробити висновок про те, що евфемізми не

можна  вважати  суто  мовним  явищем,  оскільки  виникають  вони  внаслідок

взаємодії  людей  у  суспільстві  та  значною  мірою  зумовлені  соціальними

чинниками,  а  також  психологічними  та  психічними  особливостями  учасників
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комунікації.  У  певному  сенсі  евфемізм  можна  трактувати  як  результат  деяких

семантичних  зсувів,  що  постійно  відбуваються  у  мовленні.  Посилаючись  на

С. Ульмана,  М.І.  де  Грегоріо  де  Мак  згадує  у  своїй  статті  “Diferencias

generacionales en el empleo de eufemismos” (“Відмінності у вжитку евфемізмів, які

ґрунтуються  на  різниці  поколінь”)  (1973)  низку  можливих  причин  появи  у

мовленні  семантичних зсувів,  які  полягають  у  мовних,  історичних,  соціальних,

психологічних передумовах, а також у впливі з боку інших культур та потребі у

новому визначення [141, с. 20].

Відповідно, М.І. де Грегоріо де Мак вважає, що поява евфемізмів могла бути

спричинена наступними обставинами [141, с. 19-20]:

 прагнення  пристосуватися  до  обставин,  за  яких  пряма  номінація  того  чи

іншого поняття звучала б вульгарно.

 бажання “звеличити” чиюсь особистість, надати їй більшої значущості.

 гіперболізований прояв поваги до співрозмовника.

 прагнення пом’якшити болісну ситуацію.

 табу соціального, релігійного, морального характеру.

На наш погляд, функції евфемізмів у цілому зумовлені тими причинами, з

огляду на які вони увійшли у більшість сфер усного та писемного мовлення. Якщо

основними  причинами  появи  евфемізмів  є  небажання  прямо  говорити на

заборонені  теми,  продиктоване  страхом;  прагнення  уникнути  конфліктних  або

незручних  ситуацій,  спричинених  ставленням співрозмовника до  тієї  або  іншої

теми; прагнення  сформувати у співрозмовника або широкої аудиторії  необхідну

мовцеві думку стосовно тієї чи іншої теми, то, відповідно, основними функціями

евфемізмів можуть бути наступні:

 маскувальна функція;

 функція запобігання небажаних комунікативних ситуацій;

 маніпулятивна функція.
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Очевидно,  що  такий  перелік  функцій  евфемізмів  не  можна  вважати

вичерпним, оскільки кожна комунікативна ситуація створює конкретні умови для

вжитку того чи іншого евфемізму, який, у свою чергу, має специфічні функції.

Отже, поява евфемізмів у мовленні є результатом змін, які відбуваються у

суспільній  свідомості  та  проявляються  у  неприпустимості  відкритих  розмов  на

певні табуйовані теми. Нижче наведено перелік тематичних груп, всередині яких

утворюються  евфемізми,  запропонований  М.  Шаукатом  Ансарі  [202,  с.  62]  й

доповнений нами:

 тіло людини (сідниці – м’яке місце; nalgas – trasero);

 смерть  (померти  –  заснути  вічним  сном;  morir  –  pasar  a  mejor  vida,

descansar en el Señor);

 злочин  (в'язниця  –  місце  позбавлення  волі;  cárcel –  centro/establecimiento

penitenciario);

 статеві стосунки (займатися коханням – hacer el amor);

 війна  (вогонь  по  своїх  –  дружній  вогонь,  disparos  provenientes  del  propio

bando – fuego amigo);

 економічна  сфера  (бідний  –  малозабезпечений; pobres  –  económicamente

débiles; pobreza – subdesarrollo);

 політична сфера (вбити – ліквідувати; matar – causar baja, ejecutar, causar la

muerte a alguien, liquidar, eliminar);

 сексуальні  або  расові  меншини  (гомосексуаліст  – людина  нетрадиційної

орієнтації, homosexual – gay, invertido; чорний – афроамериканець, negros –

personas de color, subsaharianos).

До цього списку можна додати й такі  теми, як  кохання, політика, релігія,

народження,  фізіологічні  відправлення,  соціальний статус і  соціальні  відносини

взагалі. М. Шаукат Ансарі переконаний у тому, що саме “делікатністю” тих тем,

які  найчастіше евфемізуються,  можна  пояснити  відносно  низьку  зацікавленість
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дослідників цим питанням [202].

Наведемо  кілька  прикладів  вжитку  евфемізмів,  які  належать  до

перерахованих вище тематичних груп. У розмовному мовленні (тобто у соціальній

сфері  вжитку)  можна відносно часто спостерігати зміну вимови або написання

непристойних слів (ісп.  “mecachis”,  “jolines”,  “jobar”,  “jopé”,  “ostras”,  “фігня”,

“нафіг”  тощо.)  У  свою  чергу, військові  установи  та  великі  корпорації  можуть

вводити в обіг евфемізми на позначення неприємних явищ та подій за допомогою

нейтральних  висловів.  Під  час  військових  конфліктів  (сполука  “військовий

конфлікт”, до речі, також є евфемізмом на позначення війни) так чи інакше гинуть

люди,  при  цьому  жертви  серед  мирного  населення  фігурально  називають

“супутніми  втратами”  (“daño  colateral”).  Використання  збройних  сил  для

роз’єднання ворогуючих сторін називають “миротворчою діяльністю” (“proceso

de paz”). З’явилися евфемізми і для позначення неприємних явищ, пов’язаних із

розвитком  промисловості:  наприклад,  забруднення  довкілля  отримало  таку

неочевидну назву, як “дегазифікація” (“desgasificación”). Іншими словами, замість

шкідливих наслідків таких явищ новоутворене поняття описує їхні властивості.

Часто  для  подібних  цілей  замість  загальновживаної  лексики  використовують

іншомовні  запозичення  або  точну  наукову  термінологію,  позбавлену  емоційної

складової, оскільки широка публіка може просто не зрозуміти (принаймні, одразу)

суті  таких  понять;  зокрема,  задля  пом’якшення  стресу,  який  супроводжує

сприйняття тематики тяжких захворювань, їхні назви можуть наводитися у вигляді

запозичень  латинського походження,  напр.,  “канцерогенний/carcinógeno”  замість

“той, що може призвести до захворювання на рак”.

Згідно з висновками того ж-таки М. Шауката Ансарі, з прагматичної точки

зору евфемізми можна поділити на “позитивні” та “негативні” [202, с. 62]. Обидва

підвиди використовуються з метою завуалювання справжнього значення того чи

іншого явища або поняття, але позитивні евфемізми тяжіють до прикрашальної,

перебільшеної  форми  (гіпербола),  у  той  час  як  для  негативних  евфемізмів,
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навпаки,  характерним  є  приниження,  применшення  значущості  поняття,  яке

евфемізується  (мейозис).  Приміром,  евфемізація  назв  т.з.  “непрестижних”

професій  часто  відбувається  шляхом  “позитивізації”  їхньої  форми:  “оператор

каси”  викликає  у  цільової  аудиторії  кращі  асоціації,  ніж  просто  “касир”.  Тим

часом, до “негативної” евфемізації часто вдаються тоді, коли виникає необхідність

знизити  увагу  аудиторії  до  певного  небажаного  або  неприємного  явища:

“лібералізація” цін насправді  означає їхнє підвищення,  а  не зниження,  але таке

визначення багато кого може ввести в оману. 

Як  бачимо,  непряма  номінація,  особливо  у  політкоректному  мовленні,  не

завжди вживається у позитивному контексті та з позитивною метою. Зрештою, за

своїм визначенням евфемізм є словом або висловом, який має приємне звучання,

що зовсім не передбачає красивої суті позначуваного явища. На погляд Б. О’Ніла,

політкоректна лексика має як переваги, так і недоліки. Позитив від використання

політкоректної  лексики полягає в обмеженні  вжитку неприємних та образливих

для окремих людей та соціальних груп слів та висловів, у той час як негативний

вплив такої лексики на суспільство автор вбачає у тому, що за гарним фасадом

часто стоять твердження, які не відповідають дійсності: “В основі політкоректного

мовлення  лежить  не  ввічливість,  а  обман.  Це  підтверджується  перевагою

евфемізмів  над  буквалізмами,  неточності  – над  точністю,  пропаганди  – над

щирістю” [180, с. 291].

Про зв’язок евфемізмів із підміною понять (doublespeak) говорить і В. Луц.

На погляд цього дослідника, внаслідок підміни понять зле може здаватися добрим,

негативне – позитивним, неприємне – приємним або принаймні прийнятним [163,

c.  163].  Автор виділяє чотири різновиди підміни понять:  евфемізм (euphemism),

жаргонізм  (jargon),  бюрократичне  мовлення  (bureaucratese)  та  пишномовні

вислови (inflated language).

 Евфемізм.  Власне евфемізм від підміни понять відрізняє те, з якою метою

використовується той чи інший вислів  – задля виявлення поваги до чиїх-



45

небудь почуттів або з метою введення співрозмовника чи аудиторії в оману.

 Жаргонізм. Так само, як і евфемізми, жаргонізми можуть використовуватися

з  позитивною  метою  (спрощення  комунікації  у  середовищі  мовців,  які

належать  до  однієї  й  тієї  ж  професійної  сфери)  або  ж  із  негативною

(насадження  помилкових  уявлень  через  ужиток  специфічної  лексики,  яка

надає мовцеві авторитету, але для більшості є незрозумілою).

 Бюрократичне мовлення. На думку автора, такий різновид мовлення можна

кваліфікувати  як  підміну  понять,  оскільки  за  неприродньо  розлогими

конструкціями неможливо побачити справжньої суті висловлюваної думки.

Крім того, такий тип мовлення часто може свідчити про те, що сам мовець

не розуміє, про що говорить.

 Пишномовні вислови. Внаслідок вжитку таких висловів звичайні речі можуть

здатися  аудиторії  незвичайними,  прості  – складними,  неважливі  –

важливими, що так само заважає зрозуміти справжню суть сказаного.

Отже,  підміною  понять  в  усному  або  писемному  мовленні  зазвичай

користуються  із  негативною  метою,  яка  полягає  у  насадженні  аудиторії

помилкових переконань. Р. Вокер виділяє два різновиди евфемізмів залежно від

причин утворення – “інстинктивні” та “стратегічні”, до яких і відноситься підміна

понять [213]. У свою чергу, до “інстинктивних” евфемізмів належать, зокрема, ті,

якими користуються з огляду на релігійні мотиви, внаслідок обережного ставлення

до  почуттів  інших  людей,  задля  уникнення  незручних  ситуацій  тощо.

Політкоректне мовлення, на погляд Р. Вокер [213], є перехідною ланкою між цими

двома групами.

Як  для  політкоректного,  так  і  для  повсякденного,  побутового мовлення  є

характерною наявність значної кількості евфемізмів на позначення одного й того

самого поняття, при цьому з плином часу з’являються все нові і нові визначення,

тоді  як  старі  виходять  з  повсякденного  вжитку  внаслідок  втрати  своєї

прикрашальної  функції.  Таке  явище  називається  “кругообертом  евфемізмів”
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(euphemism treadmill) і  свідчить воно про те,  що насправді кожне слово є лише

умовним позначенням того чи іншого предмета або поняття, чия суть (особливо,

якщо вона незручна або неприємна) впливає на будь-який евфемізм у такий спосіб,

що поступово він починає викликати чіткі  асоціації  з  позначуваним поняттям і

починає сприйматися, як пряма номінація. У свою чергу, на погляд Н. Постмана,

незважаючи на те, що у сприйнятті більшості людей назва дуже чітко пов’язана із

денотатом, ніяких “справжніх” назв не існує: фактично предмети існують окремо

від своїх назв і їх ототожнення є помилкою [189].

Утворення  евфемізмів  може  відбуватися  різними  шляхами.  На  погляд

М.Е. Гомес  Санчес,  загалом евфемізми можуть утворюватися на трьох рівнях –

паралінгвістичному, формальному та смисловому [138, с. 712]:

І. Паралінгвістичний рівень (інтонація, жести).

ІІ. Формальний рівень:

1)  Фонетичний  (зміна  внутрішньої  форми  слова,  накладання  слів,

скорочення, паронімічна заміна).

2) Морфологічний (деривація, словоскладання, афіксація).

3) Синтаксичний (вилучення, еліпсис, парафрази, сегментація).

ІІІ. Смисловий:

1) Лексичний (вжиток запозичень, вжиток експресивних висловів).

2) Семантичний (метонімія та синекдоха, метафора, гіпербола, антономазія,

антифразис, літота, перифраз, іносказання).

Евфемізми паралінгвістичного рівня та фонетичні й морфологічні евфемізми

формального рівня є важливим елементом наведеної класифікації і можуть бути

цікавими  для  дослідження  усного  мовлення,  втім,  об’єктом  цієї  розвідки  є

перекладна  художня  література,  а  відтак,  для  неї  важливішими  є  синтаксичні

евфемізми формального рівня та евфемізми смислового рівня.

М. Шаукат Ансарі, у свою чергу, подає узагальнений і розгорнутий перелік

лексико-семантичних шляхів утворення евфемізмів [202, с. 63-65]:
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1. Метафора.  Як  уже  було  сказало,  деякі  науковці  вбачають  зв’язок  між

евфемізмом і метафорою, оскільки й те, й інше стає у нагоді, коли мовець не

бажає  прямо  називати  те,  про  що  він  насправді  думає.  Існує  чимало

евфемізмів  на  тему  смерті,  утворених  шляхом  метафоризації,  приміром,

“піти на той світ”.

2. Заміна.  Евфемістична  заміна  є  одним  із  шляхів  уникнення  мовної

експліцитності. Деякі табуйовані слова можна замінити такими словами із

дифузною  семантикою,  як  “це”,  “те”,  “воно”,  “певний”  тощо.  Також

евфемістична  заміна  може  відбуватися  шляхом  вжитку  іншомовних

запозичень.

3. Аналогія. Аналогію слід розуміти як схожість між деякими предметами або

явищами за певних обставин. Часто у такий спосіб утворюються евфемізми

на позначення непрестижних професій.

4. Метонімія.  Метонімія – це заміна одного слова іншим на підставі  певної

подібності  між  властивостями  позначуваних  цими  словами  предметів  та

явищ.  Евфемізми  можуть  утворюватися  у  результаті  вжитку  назви

властивості замість назви самого предмета чи явища, наприклад, “нечистий”

замість “чорт”.

5. Синекдоха. У цьому випадку відбувається евфемізація шляхом вжитку назви

цілого замість назви частини, або навпаки, наприклад, “копійчина” замість

“гроші”.

6. Еліпсис. Еліпсисом називають вилучення із тексту певних елементів таким

чином, щоб це не заважало сприйняттю його змісту. З метою евфемізації з

тексту  можуть  бути  вилучені  такі  елементи,  які  вважаються  грубими,

неприємними або недоречними. Наприклад, у тому контексті,  коли батьки

малої  дитини  не  хочуть  прямо  називати  слова,  пов’язані  із  тематикою

фізіологічних відправлень,  але мусять говорити на цю тему, дитина може

чути таке питання, як “Ти вже?”
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7. Неоднозначні  вислови.  Якщо  вжиток  певних  слів  у  бесіді  болісно

сприймається  одним  із  співрозмовників,  інший  може  вживати  абстрактні

слова і вислови на позначення небажаних явищ, наприклад, “ця тема” або

“ця проблема”.  У  такий  спосіб  відбувається  евфемізація  шляхом

семантичного розширення.

8. “Недооцінка”.  Такий  спосіб  утворення  евфемізмів  полягає  в  умисному

наданні  позначенню певного предмету  чи  явища меншої  значущості,  ніж

йому насправді притаманно (наприклад, “супутні жертви” замість “загиблі

серед  мирного  населення”).  Такий  прийом  дозволяє  відволікти  увагу  від

серйозності описуваної ситуації.

9. Перифраза. Евфемістична перифраза являє собою вжиток більшої кількості

слів, ніж є необхідним для висловлення думки. Перифраз вживають задля

того,  щоб сказане звучало “пристойно” і  неоднозначно; приміром,  замість

“Де знаходиться туалет?” краще сказати: “Де можна помити руки?”

У свою чергу, П. Чамісо Домінґес  вважає,  що більшість існуючих шляхів

утворення евфемізмів можна звести до наступних восьми:

 Перифраза;

 Гіпербола (перебільшення);

 Метонімія/синекдоха;

 Метафора;

 Антономазія;

 Іронія;

 Мейозис (применшення);

 Алітерація.

На думку автора, дослідження шляхів утворення евфемізмів у кожній мові

дає можливість бодай частково зрозуміти, як працює уява мовців та якою є їхня

культурна свідомість  [116,  с  8].  З  одного боку, евфемізм є  продуктом людської

уяви,  поява  якого  часто  є  спонтанною  і  непередбачуваною;  з  іншого  боку,

евфемізми  мають  і  виражене  культурне  забарвлення,  зумовлене  позамовними

чинниками, які є специфічними для кожної країни, навіть якщо у різних країнах

користуються однією й тією ж мовою. З огляду на це, для розуміння таких граней

іноземної  мови,  як  наявні  в  ній  засоби  непрямої  номінації,  необхідно  мати  й
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глибоке розуміння відповідної культури.

У  свою  чергу,  як  показує  наш  досвід  практичного  аналізу  відповідних

художніх  текстів  та  їх  перекладів,  утворення  іспанських  евфемізмів  та  їх

відтворення  у  перекладі  евфемізмами  української  мови  може  відбуватися

наступними шляхами:

 Вжиток перифраз.

 Вжиток  метафори,  метонімії,

синекдохи.

 Лексичне додавання.

 Лексичне вилучення (еліпсис).

 Апосіопезис.

 Вжиток усталених висловів.

 Вжиток запозичень.

Отже,  наведений  вище  огляд  основних  теоретичних  засад  дослідження

евфемізації  та  евфемізмів  свідчить  про  те,  що  це  питання  викликає  інтерес  у

багатьох науковців із різних країн світу. На наш погляд, одним із найважливіших

висновків  цих  науковців  є  думка  про  те,  що  евфемізацію  не  можна  вважати

виключно мовним явищем, оскільки передумовою виникнення евфемізмів часто

виступають  процеси  поведінково-психологічного  характеру,  вплив  яких  люди

відчувають  протягом  століть  (табу),  або  події  та  обставини,  які  безпосередньо

впливають  на  життя  людей  у  суспільстві.  Інакше  кажучи,  евфемізми  можна

розглядати як вербальну реакцію на умови особистого та суспільного життя, як

відповідь на “виклики доби”. Таким чином, належна увага до екстралінгвістичних

чинників  є  необхідною передумовою для  адекватного  трактування  іншомовних

засобів непрямої номінації.

Евфемізація  є  багатогранним  явищем  ще  й  через  те,  що  їй  неможливо

однозначно  дати  позитивну  або  негативну  оцінку,  оскільки  цей  чинник

безпосередньо залежить від інтенції мовця. У цьому контексті можна говорити про

відмінності  між  власне  евфемізмами,  політкоректним  мовленням  та  підміною

понять.

Ця  наукова  розвідка  зосереджена  на  аналізі  ролі  евфемізмів  у  контексті

художньої літератури та перекладознавства, проте це мовне явище, зважаючи на
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свою багатовимірність,  може представляти  інтерес  і  для  досліджень  у  галузях,

зокрема, соціології, психології та психолінгвістики.

1.2.3. “Х-фемізми”: дисфемізм, евфемізм, ортофемізм; їхні подібності та

розбіжності.

Якщо евфемізм, відповідно до тлумачного словника Королівської Іспанської

Академії (2012), є пом’якшеним або прикрашальним варіантом викладення думки,

пряма  форма  якої  була  б  занадто  жорсткою  або  звучала  б  негарно  [128],  то

дисфемізм  –  це  спосіб  висловлення,  який,  на  противагу  евфемізму, полягає  у

підкресленні  пейоративних характеристик  явищ дійсності  з  метою зниження їх

регістру [128], наприклад,  basura, chatarra −  la comida de mala calidad (сміття –

продукти харчування низької якості);  caja tonta −  televisión (“дурна скринька” −

телевізор);  árboles  muertos −  papel  (мертві  дерева − папір);  matasanos  −  médico

(“вбивця здорових” − поганий лікар).

Існує  чимало  поглядів  на  зв’язок  та  подібності  між  евфемізмами  та

дисфемізмами. Розповсюдженою є думка про те, що евфемізм і дисфемізм можна

вважати результатами дії одного й того ж тропеїчного механізму, який дозволяє

називати  предмет  не  тим  словом,  котре  дійсно  його  позначає,  а  словом  чи

словосполученням,  яке  здається  більш  суспільно  прийнятним.  На  погляд

іспанських дослідників П. Чамісо Домінгеса та Ф. Санчеса Бендіто [117], різниця

між евфемізмами та  дисфемізмами полягає  у тому, що перші ми вживаємо для

номінації тих предметів, до яких ставимося з острахом або відразою, а другими

користуємося  тоді,  коли  хочемо  вказати  на  смішні  або  гротескні  риси  того чи

іншого  предмета  [117].  Крім  того,  евфемізацію  можна  розглядати  як  постійне

намагання  будь-якою  ціною  уникати  прямої  номінації,  а  це,  у  свою  чергу,

пояснюється  переконанням мовців  у  тому, що “псевдокоректна”  форма надасть

вислову більшої значущості та ваги [117].

З іншого боку, Б. Мартінес Ернандо [166] переконаний у тому, що евфемізм –
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це лише невдалий спосіб завуальованого вираження того, про що можна було б

сказати чітко і прямо, нікого при цьому не образивши, а дисфемізм, у свою чергу,

можна  вважати  “формулою,  яка  дозволяє  називати  речі  своїми  іменами”.

Відповідно,  якщо дійсність  є  неприємною,  її  словесне  вираження  може когось

роздратувати, проте у цьому немає провини вжитої на позначення того або іншого

явища лексичної одиниці. Евфемізм − це лексичний засіб, який дозволяє уникати

неприємних,  недоречних,  сороміцьких слів,  що прямо позначають  “заборонені”

поняття  (табу),  шляхом  заміни  їх  на  слова  приємні,  пристойні,  доцільні.

Дисфемізація, у свою чергу, полягає у вжитку таких слів, які прямо вказують на

неприємне,  сороміцьке,  недоречне.  Автор  вважає,  що  це  ставить  перед  нами

філософське питання: хто, навіщо і для кого вирішив, які слова є адекватними та

доречними, а які − ні?

Разом з тим, А. Альварес [101] вважає, що вжиток евфемізмів та дисфемізмів

може  бути  зумовлений  однією  й  тією  ж  необхідністю  знизити  комунікативну

напругу, надати комунікативній ситуації адекватного забарвлення: якщо за одних

обставин  адекватною  є  емоційно-нейтральна  стилістика,  то  в  інших  умовах  її

вжиток може виявитися недоречним.

Викладені  вище  тези  дають  підстави  стверджувати,  що  евфемізми  та

дисфемізми мають багато спільного, а їхні функції та прояви у мові та мовленні

можуть розглядатися відповідно до одного й того ж патерну.

Таку  думку  висловлюють  і  К.  Аллан  та  К.  Беррідж,  які  у  своїй  праці

“Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language” говорять про існування

такого об’єднання, як “Х-фемізми”. На погляд цих дослідників, група Х-фемізмів

охоплює дисфемізми, евфемізми та ортофемізми [99, с. 31]. Теорія К. Аллана та

К. Беррідж ґрунтується на тому, що вербальний супровід будь-якої комунікативної

ситуації може бути “бажаним” або “небажаним”, прийнятним або неприйнятним.

Таким чином, дисфемізми слід розуміти як неприйнятні у тій чи інший ситуації

слова, тоді як ортофемізми та евфемізми є прийнятними. 
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Отже, евфемізми та дисфемізми можна вважати антиподами, котрі, як уже

було зазначено, працюють відповідно до одного й того ж механізму, а різниця між

ними полягає,  зокрема,  у  тому, що причиною появи дисфемізмів може бути не

лише  страх  або  почуття  відрази,  але  й  ненависть  та  зневага.  Таким  чином,

дисфемізм  можна  визначити  як  слово  або  фразу,  яка  має  негативні  конотації

стосовно  денотата  та/або  адресата  висловлювання  [99,  с.  31].  У  свою  чергу,

ортофемізм  −  це,  на  відміну  від  евфемізма,  різновид  прямої,  формальної  та

буквальної номінації того чи іншого предмета або явища. К. Аллан та К. Беррідж

наводять наступний приклад множини Х-фемізмів: faeces − poo − shit (відповідно,

фекалії − кака − лайно), де ортофемізм “фекалії” є нейтральним та формальним

варіантом  позначення  цього  предмета,  “кака”  є  евфемізмом,  яким  найчастіше,

напевно,  користуються  у  спілкуванні  з  дітьми,  а  “лайно”  є  дисфемізмом,

присутність якого у багатьох комунікативних ситуаціях є строго небажаною.

 Варто додати, що часто дисфемізми, як і евфемізми, бувають неоднорідними

за  ступенем  своєї  експресивності,  “градус”  якої  зумовлений  комунікативною

ситуацією. Приміром, однією з тем, навколо якої у багатьох мовах утворилися цілі

синонімічні ряди дисфемізмів,  є  нетрадиційна орієнтація у чоловіків.  Наведемо

приклад градації  ступеню експресивності  таких дисфемізмів від найнижчого до

найвищого: gay – se le da vuelta el paraguas – hueco – maricón.

Зауважимо,  що  теза  про  неприпустимість  вжитку  дисфемізмів  та

необхідність  їх  заміни  ортофемізмами  або  евфемізмами  не  є  універсальною.

Залежно  від  контексту  комунікативної  ситуації,  вжиток  евфемізмів  може  бути

більш недоречним, ніж вжиток дисфемізмів: варто уявити собі обставини, за яких,

наприклад, дорослі чоловіки вживають у спілкуванні між собою слово “кака”.

Спорідненість причин, які зумовлюють появу евфемізмів та дисфемізмів, а

також  залежність  вибору  адекватного  вислову  від  контексту  комунікативної

ситуації,  дають  підстави  говорити  про  те,  що  деякі  дисфемізми  можуть  мати

ознаки евфемізмів і,  навпаки, певні  евфемізми набувають ознак дисфемізмів.  У



53

цьому контексті К. Аллан та К. Беррідж говорять про “евфемізований дисфемізм”

(euphemistic dysphemism) та “дисфемізований евфемізм” (dysphemistic euphemism)

[99,  с.  39-40].  Суть  цих  визначень  полягає  у  тому, що  часом зовнішня  форма

вислову  розходиться  з  його  наміром,  тобто,  локутивна  функція  вислову  не

відповідає  іллокутивній.  Приміром,  мовець  хоче  вилаятися,  але  йому  цього  не

дозволяють обставини; у такому разі він може вжити новотвір, який являє собою

експресивний  дисфемізм  зі  зміненою  зовнішньою  формою  (такі  новотвори  є

досить  поширеними як  в  іспанській,  так  і  в  українській  мовах  −  ostras,  фігня

тощо).  Вислови  такого  типу  можна  назвати  “евфемізованими  дисфемізмами”,

оскільки за формою вони є евфемізмами, а за інтенцією − дисфемізмами. З іншого

боку,  бувають  ситуації,  коли  люди,  яких  пов’язують  теплі  дружні  стосунки,

адресують  один одному  вислови,  котрі  в  інших умовах  можна було  б  вважати

дисфемізмами, наприклад, “старий дурень” або “viejo gilipollas”. Оскільки форма

подібних висловів  є  грубою,  а  інтенцію, навпаки,  можна прирівняти до прояву

симпатії, подібні вислови можна назвати “дисфемізованими евфемізмами”.

Вартою уваги, на наш погляд, є думка П. Чамісо Домінґеса [118] про те, що

як  евфемізм,  так  і  дисфемізм  можна  вважати  специфічним  проявом метафори.

Такий підхід може бути цікавим для подальшого дослідження цієї теми.

Отже,  дисфемізація  є  експресивним  і  досить  продуктивним  мовним

процесом,  у  результаті  якого  народжується  лексика,  здатна  як  посилити

комунікативну  напругу,  так  і  знизити  її.  Як  було  встановлено,  дисфемізми

перебувають  у  тісному  зв’язку  з  евфемізмами,  а  окремі  дослідники  навіть

вважають їх полярними проявами одного й того ж виразного засобу.

Присутність дисфемізмів є характерною як для живого мовлення, так і для

художньої  національної  та  перекладної  літератури;  втім,  на  іспанському  та

українському культурних просторах присутність дисфемізмів не є симетричною.

Специфіку застосування дисфемізмів в іспанській художній прозі та її перекладах

українською мовою буде докладно розглянуто у розділах 2 і 3.
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1.3.  Роль  евфемізмів  у  художній  літературі  та  класифікація  художніх

евфемізмів.

Літературний  текст  –  зокрема,  у  нашому  випадку,  прозової  форми  –  є

багаторівневим утворенням, яке підпорядковується законам жанру та авторській

інтенції.  Відповідно, аналіз літературного тексту є комплексним процесом, мета

якого полягає у тому, щоб читач отримав змогу зрозуміти, яку думку висловлює

автор на сторінках свого твору, чому його думка є такою, а не іншою, і який вплив

на неї має особистість самого автора. Літературний аналіз та літературну критику

не  можна  вважати  видами  діяльності,  які  передбачають  застосування  лише

лінгвістичних підходів; зважаючи на те, що жоден художній твір не сприймається

окремо від особистості свого автора, літературний аналіз послуговується також і

психолінгвістичними,  психологічними,  психоаналітичними  та  герменевтичними

засобами.

Прозовий текст складається із великої кількості деталей, кожна із яких має

значення  –  часовий  проміжок,  у  якому  розгортається  сюжет,  місце  його

розгортання,  кількість  персонажів,  людські  якості,  якими  їх  наділяє  автор,

характер  взаємодії  між  ними  тощо.  Текст,  написаний  у  літературному  стилі,

відрізняється  від  інших,  зокрема,  тим,  що  створює  в  уяві  читача  óбрази,  які

супроводжують його під час знайомства з цим текстом. Через такі óбрази читач

сприймає сюжет та усвідомлює задум літературного тексту, співчуває його героям,

знаходить  відповіді  на  актуальні  для  себе  питання,  отримує  естетичну  та

інтелектуальну насолоду.

У свою чергу, автор створює такі художні óбрази за допомогою лексичних

засобів,  підбираючи  для  кожної  деталі  сюжету  свого  твору  відповідні  слова.

Вжиток у тексті літературного твору того чи іншого прийому, а відповідно, і тих

чи  інших  слів  можна  пояснити  авторським  задумом  або  впливом  характерних

особливостей  літературного  тексту  (приміром,  стилістику  та  лексику

костумбристського роману можна вважати більш інтенційною, ніж стилістику та
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лексику літератури потоку свідомості). Окремі слова можуть вживатися автором і

несвідомо,  як  результат глибинних переконань,  що склалися давно і  більше не

викликають в автора рефлексії.

Фігури мовлення та виразні засоби, до яких можна віднести й евфемізми та

дисфемізми, виконують у літературному тексті не стільки інформативну, скільки

естетичну функцію, апелюючи передусім до емоцій читача. Та й самі евфемізми є

продуктом людських емоцій та почуттів: як відомо, виникнення евфемізмів було

зумовлене такими почуттями, як страх, відраза, емпатія, сором, помноженими на

людське  бажання  вільно  говорити  про  заборонене  у  такий  спосіб,  щоб  це  не

викликало невдоволення у співрозмовників.

З цієї точки зору типові для кожної мови евфемізми можна розглядати як код,

котрий  допомагає  учасникам  спілкування  уникати  конфліктних,  незручних  або

небажаних ситуацій. Відповідно, такий код є культурно-специфічним: це означає,

що  вжиток  евфемізмів  носіями  різних  мов  може  бути  співставним,  але  не

абсолютно  симетричним.  Аналогічна  ситуація,  з  урахуванням  очевидної

специфіки  вжитку,  супроводжує  й  дисфемізми  та,  у  меншому  ступені,

ортофемізми.  Це  твердження,  на  наше  переконання,  є  справедливим  і  для

літератури:  автор художнього тексту, як  носій  тієї  або іншої  мови та  культури,

свідомо або несвідомо вживатиме ті евфемізми, дисфемізми та ортофемізми, які є

типовими  для  його лінгвокультурного  простору  або  мають  значення  для  нього

особисто.

Відповідно,  в  іспансько-українському  художньому  перекладі  має

простежуватися  схожа  залежність:  евфемізми  вихідного  тексту  є  культурно-

специфічним  кодом  носіїв  іспанської  мови  у  цілому  і  водночас  продуктом

особистих  переконань  і  настанов  автора,  а  евфемізми  перекладу  так  само

відображають  загальну  культурно-світоглядну  картину  України  у  поєднанні  з

особливостями перекладацької перцепції вихідного тексту.

Згідно  з  нашими  спостереженнями,  сучасна  практика  художнього
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перекладання  тяжіє  до  врахування  екстралінгвального,  культурного,

прагматичного  вимірів  художнього  тексту.  У  контексті  тематики  нашого

дослідження  це  проявляється  у  тому,  що  евфемізм  оригіналу  не  завжди

відтворюється у перекладі через евфемізм; для відтворення дисфемізму іспанської

мови перекладач не завжди добирає дисфемізм; не є симетричною у вихідному та

цільовому текстах і присутність ортофемізмів.

Як показав практичний аналіз емпіричного матеріалу, хід та результати якого

представлено у розділах 2, 3 та 4, в іспансько-українському художньому перекладі

можна простежити певні тенденції, які стосуються відтворення похідної від табу

непрямої номінації, а саме:

1. Для відтворення евфемізму оригіналу перекладач добирає евфемізм цільової

мови.

У межах цієї перекладацької стратегії можна виокремити наступні тематичні

групи:

 Смерть, хвороби, фізична та розумова неповноцінність.

 Статеві стосунки.

 Тіло людини, фізіологічні процеси.

 Старість.

 Вчинки, що суперечать закону або моралі.

 Гроші.

2. Ортофемізм або дисфемізм оригіналу евфемізуються у перекладі.

У такий спосіб відтворюється лексика та номінації, що належать до таких

тематичних груп:

 Лексика зниженого стилю та вульгаризми.

 Слова та вислови, які виражають зневажливе ставлення та негативну оцінку.

 Номінації фізичної та розумової неповноцінності.

 Соматизми та назви фізіологічних процесів.
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3. У  перекладі  відбувається  деевфемізація  номінації  оригіналу,  вираженої

ортофемізмом або евфемізмом.

Цю  перекладацьку  стратегію  застосовують  для  відтворення  лексики,  що

належить до наступних тематичних груп:

 Тіло людини.

 Старість.

 Смерть та хвороби.

 Лексика, що позначає роздратування.

Отже,  детальне  дослідження  ролі  засобів  непрямої  номінації  у  сучасних

іспанських художніх творах та  аналіз  підходів до відтворення такої  номінації  у

перекладі  українською  мовою  можна  вважати  актуальним  лінгвістичним  та

перекладознавчим завданням,  зумовленим культурною специфікою відповідного

прошарку  лексики  та  характером  труднощів,  з  якими  стикається  перекладач  у

процесі роботи над перекладом художнього тексту.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

У цьому розділі було розглянуто явище евфемізації як таке, його значення

для художньої літератури та місце у художньому перекладі.

Якщо розглядати художній переклад як вид мистецтва і діалог культур, стає

очевидною важливість  таких різновидів  лексики,  які  відображають  особливості

внутрішнього  світу  носіїв  вихідної  культури  та,  відповідно,  чинять  вплив  на

реципієнтів цільового тексту, тобто носіїв мови перекладу. Недаремно вимоги до

цільового  тексту  змінюються  разом  зі  стандартами  та  викликами  доби  –

паралельно з розвитком мови з’являються нові вимоги до лексико-граматичного,

синтаксичного,  стилістичного  рівнів  тексту;  з  трансформацією  соціального

середовища  приходять  нові  вимоги  до  вжитку  слів  на  позначення,  зокрема,

суперечливих предметів та явищ.

Саме  до  такого  різновиду  лексики  можна  віднести  непряму  номінацію:

евфемізми та суміжні з ними дисфемізми, як відомо, походять від табу, і тому їхній

вплив на підсвідоме у людині є досить помітним.

Евфемізми та дисфемізми присутні у кожній мові; вважається, що основною

причиною  появи  цих  різновидів  непрямої  номінації  було  прагнення  обійти

заборону на виконання певних дій і, як наслідок, на використання пов’язаних з

такими  діями  слів.  Евфемізми,  зокрема,  є  складовою  суспільного  і  приватного

життя. У суспільному житті евфемізми можуть переслідувати дві мети: згладити

потенційний конфлікт або ввести співрозмовника в оману. У приватному ж житті

евфемізмами користуються загалом задля того, аби уникнути розмов на небажану

тему і вберегти як співрозмовника, так і себе, від стресу.

Відповідно, евфемізми та дисфемізми мають суперечливі характеристики: з

одного  боку,  вони  відображають  соціально-культурне  тло  суспільства  мови

оригіналу, але, разом з тим, деякі з них можуть бути спільними для різних культур.

Таким  чином,  евфемізми  та  дисфемізми  як  складова  повсякденного

спілкування  є  невід’ємною  частиною  художньої  літератури  –  напевно,  у
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літературах України та Іспанії складно було б знайти художній текст, у якому були

б повністю відсутні ці різновиди непрямої номінації. 

Відповідно, у процесі аналізу нашого матеріалу було встановлено, що для

іспанської художньої прози другої половини ХХ ст. та її перекладів українською

мовою найбільш релевантними є ті евфемізми, які, у загальному сенсі, стосуються

людини особисто (її тіло та внутрішній світ) а також людини у зв’язку із зовнішнім

світом (спілкування з іншими людьми, конфлікти і т.ін.).

Отже,  евфемізми  та  дисфемізми  є  різновидами  непрямої  номінації,  які

позначають, зокрема, суперечливі або проблемні предмети та явища, що зумовлює

неоднозначне  сприйняття  такої  лексики  учасниками  комунікації.  Відповідно,

відтворення  непрямої  номінації  часто  є  викликом  для  перекладача  і  потребує

творчого підходу.

Зміст розділу відбито у наступних публікаціях: [12, 13, 165].
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РОЗДІЛ 2. ЕВФЕМІЗАЦІЯ У ПЕРЕКЛАДІ: ВИКОРИСТАННЯ

ЕВФЕМІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ

ЕВФЕМІЗМІВ ТА ОРТОФЕМІЗМІВ / ДИСФЕМІЗМІВ ІСПАНСЬКОЇ

МОВИ.

На  наш  погляд,  у  контексті  художньої  літератури  евфемізми  можна

розглядати  як  результат  подвійного  перетворення.  Евфемізми  вихідної  мови

утворюються  внаслідок  внутрішньомовної  трансформації  прямої  номінації

певного концепту у непряму; у свою чергу, перекладацький відповідник постає у

результаті перекодування непрямої номінації мови оригіналу у пряму номінацію

мови перекладу, яка надалі  трансформується в  евфемізм цільової  мови.  Відтак,

вартим  уваги  видається  аналіз  співвідносності  шляхів  утворення  евфемізмів  у

вихідній та цільовій мовах.

Отже, у другому розділі досліджується специфіка евфемізації похідних від

табу концептів у середовищі мов оригіналу та перекладу. З цією метою наведено

перелік тем та видів номінації, які, відповідно до результатів аналізу емпіричного

матеріалу,  найчастіше  евфемізуються  в  іспанській  та  українській  мовах.  Для

визначення причин появи відповідних евфемізмів вважаємо за необхідне здійснити

розгорнутий  аналіз  особливостей  функціонування  в  іспанській  та  українській

мовах  лексем,  що  належать  до  цих  суперечливих  тем.  Нарешті,  з  метою

визначення  зв’язку між лексемами на  позначення  того чи іншого табуйованого

поняття  у  досліджуваній  мовній  парі  здійснюється  порівняльний  аналіз

фрагментів  художніх  текстів  іспанською  мовою,  де  присутні  евфемізми,  та,

відповідно, фрагментів перекладу цих текстів українською мовою (або ж уривків

іспанських  текстів,  де  вживаються  ортофемізми  або  дисфемізми на  позначення

того чи іншого поняття,  та  відповідних уривків українських перекладів,  у  яких

натомість було вжито евфемізми). Суть такого аналізу, з  одного боку, полягає у

визначенні шляхів утворення евфемізмів у мові оригіналу та описі перекладацьких

трансформацій,  внаслідок  яких  відповідні  евфемізми  було  утворено  у  цільовій
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мові, а з іншого – у з’ясуванні причин та способів евфемізації іспанської прямої

номінації у перекладі українською мовою. У свою чергу, результати цього аналізу

дають змогу визначити,  наскільки подібними є шляхи утворення евфемізмів на

позначення того чи іншого поняття в іспанській та українській мовах.

2.1.  Теми,  що  евфемізуються  у  тексті  оригіналу  і  відтворюються  у

перекладі евфемізмами української мови.

Немає сумнівів у тому, що результатом порівняння особливостей будь-яких

двох культур, відповідно до певного переліку критеріїв, має стати як високе число

подібностей,  так  і  ціла  низка  розбіжностей,  зумовлених  специфікою  перебігу

історичних  подій  на  територіях,  які  займають  ті  чи  інші  етноси,  а  також

об’єктивними характеристиками цих територій. Немало розбіжностей існує і між

культурами народів Іспанії та України: приміром, для українців не є характерною

традиція  сієсти,  тобто  післяобіднього  перепочинку,  тим  часом  як  у  багатьох

житлових будинках Іспанії, на відміну від України, відсутнє центральне опалення.

Ці  розбіжності  зумовлені  особливостями клімату та  погодних умов на теренах,

відповідно,  Іспанії  та  України,  але  і  такі  традиції  суто  побутового  характеру

виступають одним із тих чинників, які  формують колективну свідомість тієї  чи

іншої  громади,  внаслідок  чого  сприйняття  навіть  таких  глобальних  понять,  як

життя і смерть, може збігатися або розходитися в уявленні цілих народів. 

З  одного  боку,  у  сучасному  глобалізованому  світі  ступінь  взаємної

інтегрованості, принаймні, культур європейського простору є досить високим, що

дає нам підстави говорити про певні уявлення та цінності “загального” для цих

культур  характеру.  Навіть  не  проводячи  відповідних  досліджень,  можна

припустити,  що  мешканці  різних  країн  Європи  схоже  ставляться  до  таких

соціальних проблем, як бідність, захворювання, піклування про старших людей та

людей з особливими потребами.

З  іншого  боку,  принципове  значення  для  дослідження  питання  про
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сприйняття  певних  соціальних  проблем  тими  чи  іншими  культурами  має  й

індивідуальний  чинник;  цілком очевидно,  що  абсолютно  кожен  представник,  у

нашому випадку, іспанської або української культур не може дотримуватися однієї

й тієї ж думки стосовно того чи того питання.

Відповідно, важливе значення має і матеріал, на основі якого проводиться

дослідження особливостей сприйняття тих чи тих проблем представниками різних

культур.  Залучення  відмінних  прийомів  та  підходів  знадобиться  для  аналізу,

приміром, усного мовлення, публіцистики та художньої літератури, оскільки усне

мовлення  є  спонтанним  і  нерідко  у  ньому  переважає  емоційна  складова,

публіцистика має на меті у першу чергу поширення певних ідей та переконання

адресата у правильності тієї чи іншої думки, тоді як невід’ємною і сенсотвірною

особливістю художньої літератури є її естетична функція та авторська інтенція.

Оскільки  матеріалом  цього  дослідження  є  саме  художня  література,  ми

мусимо звертати увагу не лише на те, як до певної проблеми традиційно ставиться

суспільство, до якого належить автор, а й не в останню чергу на те, яку думку

висловлює автор особисто. Позаяк ця наукова розвідка спрямована на дослідження

не лише лексичних, а передусім перекладацьких процесів, необхідно щоразу брати

до уваги й  те,  як  ставиться до відповідної  проблеми більшість носіїв  цільової,

української культури. Іншим важливим чинником, який необхідно враховувати, є

те, як на вербалізацію цього ставлення впливає особистість перекладача.

Таким  чином,  наше  дослідження  евфемізації  та  евфемізмів  у  перекладі

художньої  літератури  відбувається  у  контексті  розгляду  комплексного

взаємозв’язку  між  вихідною  культурою  загалом,  особистістю  автора,  цільовою

культурою загалом та особистістю перекладача.

Відповідно, аналіз емпіричного матеріалу показав, що як у культурі Іспанії,

так і у культурі України існують такі поняття і проблеми, які викликають у носіїв

іспанської та української мов схожу реакцію, результатом якої є поява подібних, а

часом  і  цілком  ідентичних  евфемізмів  на  позначення  тих  чи  інших  явищ,
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класифікацію і розгорнутий аналіз яких представлено нижче. 

2.1.1.  Евфемізми  на  позначення  смерті,  хвороб,  фізичної  та  розумової

неповноцінності.

Сприйняття таких тем, як смерть, хвороби та інвалідність є для більшості

людей  досить  непростим.  Найскладнішою  з  цього  переліку  є,  вочевидь,  тема

смерті. Смерть і все, що з нею пов’язано, викликає у людей первісний, забобонний

страх,  оскільки  навколо  цього  явища  постає  колосальна  кількість  питань,  на

більшість із яких неможливо дати відповідь. Добре відомо, що люди часто бояться

того, чого не розуміють (ісп. “El sueño de razón produce monstruos” – “Коли розум

спить, прокидаються чудовиська”), і це відповідним чином впливає на вербальний

супровід цієї теми. З іншого боку, тема смерті пов’язана із болісними відчуттями

від  втрати  близьких,  що  спонукає  мовців  уважно  обирати  слова,  коли  їм

доводиться  порушувати  це  питання.  Втім,  це  явище  є  невід’ємною  складовою

людського  життя,  воно  постає  у  різних  контекстах  і,  залежно  від  цього,

сприймається з різними відтінками.

Роль концепту смерті у нашому житті є досить суперечливою. З одного боку,

у  сучасному  світі  існує  певна  дистанція  між  живими  людьми  і  смертю.  Така

дистанція  пояснюється  тим,  що  внаслідок  розвитку  сфери  медичних  послуг  у

багатьох країнах люди помирають у лікарнях, а не вдома. Це означає, що близькі

померлого не бачать його смерть на власні очі, а дізнаються про неї від медичного

працівника, який виконує за цих обставин роль посередника. Беручи на себе таку

роль, лікар прагне вберегти від стресу як співрозмовника, так і самого себе; через

це у подібних ситуаціях часто вживаються стандартні, шаблонні вислови на зразок

“(когось)  втратити”  або  “(хтось)  пішов із  життя”.  З  іншого боку, внаслідок

розвитку  телекомунікаційних  технологій  з  телеекранів  щодня  транслюються

звістки  про катастрофи,  у  яких гинуть  люди,  а  користувачі  комп’ютерів  мають

доступ до величезної кількості ігор з елементами насилля, що, навпаки, скорочує
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цю  дистанцію.  Попри  це,  більшість  людей,  принаймні,  в  Іспанії  та  Україні,

напевно, ніколи не була свідком чиєїсь смерті, у результаті чого це явище набуває в

їхніх очах ознак абстракції. На погляд К. Шебкової, саме комплексним впливом

відчуття страху, болісним сприйняттям та самодистанціюванням від цього явища

можна пояснити схильність багатьох людей до вжитку “готових” евфемізмів на

позначення смерті [200, с. 17].

Іспанська мова є дуже багатою на такі  евфемізми. Для неї  є характерною

персоніфікація  смерті,  зображення  її  в  особі  старої  жінки;  відповідно,  значна

кількість  таких  евфемізмів  апелює  до  образу  цієї  жінки  (la  amada  inmóvil  –

нерухома кохана, la dama de la Guadaña – пані з косою, la dama del velo – пані з

вельоном, la Doña Huesos – кістлява пані, la novia fiel – віддана наречена),  до її

зовнішніх характеристик (la blanca – біла, la calva – безволоса, la desdentada, la sin

dientes – беззуба, la flaca – худа, la pálida – бліда, patas de hiеlo – льодяні лапи) або,

якщо можна так сказати, до її “особистих якостей” (la cruel – жорстока, la llorona

– плаксива, la indeseada – небажана, la libertadora – визволительниця, la matadora

– вбивця, la triste – сумна). Інша група евфемізмів утворилася в іспанській мові на

основі метафоризації образу моменту смерті:  la hora de la verdad, la mera hora –

момент істини, la hora suprema – остання мить.

Як бачимо, у зображенні смерті іспанською мовою присутня метафорична

складова. Буде справедливо стверджувати, що обох мовах спостерігаються схожі

шляхи  евфемізації  –  як  в  іспанській  мові,  так  і  в  українській  такі  евфемізми

утворюються  шляхом метафоризації  через  образи,  зокрема,  “втоми  від  життя”,

“сну”, “відходу”, “руху” від життя до смерті. Синонімічний ряд є досить широким:

tener cerca del sepulcro – загнати в могилу; hacer el último viaje – в останню путь;

dejar este  valle de lágrimas – залишати цей паділ плачу (усі  перераховані вище

приклади з роману “Родина Паскуаля Дуарте”). Разом з тим, ми вважаємо, що в

окремих випадках у процесі відтворення таких іспанських евфемізмів українською

мовою перекладач керується ситуативними критеріями, орієнтованими передусім
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не на конкретну специфіку виразних засобів тексту оригіналу, а на своє власне

сприйняття вихідного тексту та на екстралінгвістичний контекст твору. До того ж,

на  наше  переконання,  у  багатьох  випадках  такі  критерії  спрацьовують  у

перекладача на підсвідомому рівні.

Пропонуємо  знайти  підтвердження  цього  припущення  на  прикладах  з

аналізованого матеріалу. Перший приклад з роману “Вулик” К.Х. Сели свідчить

передусім  про  те,  що  евфемістична  лексика,  пов’язана  з  темою  смерті,  може

звучати дуже піднесено,  у  такий спосіб  відвертаючи увагу  читача від того,  що

насправді стоїть за цими словами:

(1) “Aquí yacen los restos mortales de la señorita Esperanza Redondo, muerta en

la flor de la juventud” [225, с. 11]. – “Тут спочиває сеньйорита Есперанса Редондо,

померла в розквіті юних літ” [222, с. 16]. | “Тут  спочиває вічним сном сеньорита

Есперанса Редондо, що упокоїлась в розквіті юних літ” [221, с. 7].

У цьому прикладі евфемізм оригіналу та евфемізм перекладу було утворено

різними шляхами: вислів “аquí yacen los restos mortales de la señorita Esperanza

Redondo”,  який  є  прикладом синекдохи,  можна  буквально  перекласти  як  “тут

покоїться  тлін  сеньорити  Есперанси  Редондо”.  Відтак,  при  відтворенні  цього

елементу  перекладачі,  зважаючи  на  узуальні  особливості  української  мови,

вилучили  фрагмент  змістового  рівня  тексту  оригіналу,  відтворивши  його  за

допомогою метафори “спочиває” / “спочиває вічним сном”. 

Незважаючи на те, що подібні аспекти буде детально розглянуто у параграфі

2.2.,  вважаємо  за  доцільне  прокоментувати  іншу  особливість  відтворення  у

перекладі  лексики,  що  належить  до  тематичного поля  “смерть”:  якщо у  тексті

оригіналу  автор  вживає  на  позначення  смерті  ортофемізм  “muerta”,

П. Соколовський  та  А. Собуцький  відтворюють  його  через  метафоричний

евфемізм  “упокоїлась”,  який  надає  цільовому  тексту  ще  більш  пишномовного

відтінку. Показово, що С. Борщевський не змінює стилістику вихідного тексту: у

його варіанті перекладу присутній ортофемізм “померла”. 
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Як уже було  зазначено,  метафоризація  концепту смерті  в  іспанській  мові

може відбуватися і через образ руху від життя до смерті. У наступних прикладах з

роману “Родина Паскуаля Дуарте” тією силою, яка забирає, відносить за собою

людське життя, є вітер:

(2) ¡Parir para que el aire se lleve lo parido, mal castigo te espere! [226, c. 48] –

Родити, щоб вітер уніс спороджене?! Ну, начувайся! [222, c. 112]

Евфемізми  оригіналу  та  перекладу,  відповідно,  є  прикладами  метафори,

проте  на рівні  перекладацьких трансформацій у цьому випадку спостерігається

невідповідність  номінацій  “aire”  (букв.  “повітря”)  та  “вітер”.  Причиною  такої

трансформації  є  особливості  сполучуваності  слів  в  українській  мові,  які

проявляються у тому, що “повітря” не може “унести” за собою чиєсь життя.

Через той-таки образ вітру було утворено евфемізми на позначення смерті й

у наступному прикладі – метафора оригіналу “mal aire se llevó” відтворюється у

перекладі метафорою “лихий вітер уніс”:

(3) –¡El  angelito  que  un  mal aire se  llevó!  –¡Para los  limbos  por  librarlo de

nosotros! [226, с. 47] – Лихий вітер уніс янголятко! – Уніс на небо, подалі від нас!

[223, c. 109]

Крім  того,  у  цьому  прикладі  вчергове  спостерігається  невідповідність

цільового тексту вихідному на рівні значення окремих лексем: фрагмент “рara los

limbos”, буквальним значенням якого є “у рай”, було відтворено шляхом вжитку

генералізованого відповідника “на небо”.

Приклад метафоризації концепту смерті через образ відходу можна побачити

і в наступному фрагменті роману “Родина Паскуаля Дуарте”:

(4) …nuestra vida se irá [226, c. 52]. – …життя вже залишить тебе [223 c.

118].

Відповідно, метафору оригіналу так само було відтворено у перекладі через

метафору.

Якщо у попередньому прикладі життя покидало людину, то у наступному,
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навпаки, людина залишає позаду своє життя:

(5) …llegó a estar sacramentada y preparada por si había de hacer el último viaje

[226, c. 16].  – …її соборували та приготували про всяк випадок в останню путь

[223, c. 49]

Евфемізм “hacer el último viaje” є стилістичною перифразою, утвореною на

основі метафори; у перекладі цей евфемізм має аналогічні характеристики, проте

складову цієї конструкції “viaje”, тобто, буквально, “подорож”,  було відтворено

шляхом вжитку синонімічного відповідника “путь”.

Наступний  приклад  із  роману  “Володар  туману”  так  само  демонструє

можливості  метафоризації  концепту  смерті;  у  цьому  випадку  людське  життя

порівнюється з вогником свічки, який згасає без повітря:

(6) Fleischmann temía que, si Eva no concebía un hijo, pronto enloquecería o se

sumiría en una tristeza tan profunda que su vida se apagaría lentamente como una vela

sin aire [230, c.  49]. – Фляйшман боявся, що коли Ева не завагітніє, то невдовзі

збожеволіє або порине у таку глибоку тугу, що її життя поволі згасне, мов свічка

без повітря [220, c. 124].

З точки зору перекладацьких трансформацій цей приклад не є проблемним:

С. Борщевський відтворює евфемізм оригіналу через еквівалент.

Іншим способом утворення евфемізмів  на  позначення смерті  в  іспанській

мові  є  вжиток  еліптичних  конструкцій,  де  відсутня  безпосередня  згадка  про

смерть, проте читач із легкістю може витлумачити натяк на неї:

(7) …llevaba siempre un jersey de punto color beige y debia andar por los cinco

años [225, с. 12]. – Ходив у бежовому джерсі, в п’ять годочків упокоївся [222, c. 7]. 

Декодувавши значення цієї  конструкції,  отримаємо “(cuando murió,) debia

andar por los cinco años”, тобто “(коли він помер,) йому було років зо п’ять”. Як

бачимо,  у  процесі  відтворення  цього  евфемізму  українською  мовою

С. Борщевський  вдався  до  певних  трансформацій:  з  одного  боку, у  цільовому

тексті  з’явилася  номінація  смерті;  з  іншого  боку, ця  номінація  є  евфемізмом,
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утвореним на основі метафори – не “помер”, а “упокоївся”.

Черговий  приклад  застосування  метафори  з  метою  евфемізації  концепту

смерті можна спостерігати у наступному випадку, де замість номінації “смерть”

(“muerte”) автор вживає номінацію “могила / поховання” (“sepulcro”):

(8) …se le ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo que llevarlo hasta el

sepulcro [226,  c.  11]  – …вуса  втратили силу, і  з  такими обвислими вусами він

мусив ходити до самого скону [223, c. 37].

Як  і  евфемізм  оригіналу,  евфемізм  перекладу  “до  самого  скону”  є

метафорою, утвореною, проте, на основі іншої асоціації – не “могила”, а “скон”.

До  того  ж,  у  порівнянні  з  номінацією  оригіналу, перекладацький  відповідник

“скон”, “сконати” наділений більш піднесеним стилем.

Можливостями метафори користується К.Х. Села й у наступному уривку з

роману “Родина Паскуаля Дуарте”, де концепт смерті опосередковано виражено

висловом  “tener  cerca  del  sepulcro”,  тобто,  буквально,  “тримати  поруч  із

могилою”:

(9) …donde estuvo encamada cerca de un año porque las fiebres, que eran de

orden  maligna,  la  tuvieron  tan  cerca  del  sepulcro [226,  c.  16].  – …і  майже  рік

пролежала в ліжку через тяжку пропасницю, яка ледь не загнала її в могилу [223, c.

49].

Для  відтворення  евфемізму  оригіналу  С.  Борщевський  добирає  більш

характерний для української мови метафоричний вислів “загнати в могилу”.

Іншим  варіантом  опосередкованої  згадки  про  смерть  є  натяк  на  неї,

виражений перифразою. У наступному прикладі автор описує жінку, яка має такий

вигляд, неначе вона серйозно хворіє або “знаходиться десь недалеко від того”,

“de no andarle muy lejos”:

(10) …tenía la tez cetrina y las mejillas hondas y toda la presencia o de estar tísica

o de no andarle muy lejos [226, c. 11].  – …лимонне обличчя, запалі щоки і весь її

вид свідчили про те,  що в неї або сухоти, або якась інша болячка і  недовго їй
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топтати ряст [223, c. 39].

Але, як бачимо, для відтворення цього евфемізма українською мовою автор

скористався можливостями української фразеології і вжив сталий вираз “недовго

топтати ряст”, який має аналогічне значення. На наш погляд, для відтворення

цієї номінації перекладач скористався прийомом цілісного перетворення, оскільки,

попри співпадіння значень оригіналу та перекладу, зовнішні форми цих номінацій

є відмінними.

Фразеологізми, як відомо, є тим мовним ресурсом, який дозволяє добрати

влучний вислів у різноманітних ситуаціях. Наприклад, за допомогою відповідного

фразеологізму “dejar (este) valle de lágrimas”, який, як і більшість наведених вище

випадків, являє собою приклад метафоризації концепту смерті через образ руху,

К.Х. Села уникає прямої згадки про смерть героя свого роману:

(11) Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen

seguro que no se hubiera marchado muy satisfecho de él [226, c. 21].  – Якби Маріо,

залишаючи цей паділ плачу,  мав розум,  він, либонь, пішов би з життя не надто

втішений [223, c. 58].

У  перекладі  цього  фрагменту  С.  Борщевський  застосував  український

сталий  вираз  “залишити  (цей)  паділ  плачу”,  який,  на  наш  погляд,  є  повним

смисловим та стилістичним еквівалентом оригіналу.

Попередній приклад з роману “Родина Паскуаля Дуарте”, у якому присутня

номінація  “tener  sentido”  /  “мати  розум”,  свідчить  про  те,  що  логічним

продовженням теми смерті є теми хвороб і фізичної та розумовї неповноцінності,

які  так  само  не  викликають  у  людей  бажання  прямо  говорити  про  ці  явища.

Обережне ставлення до тематики фізичної та розумової неповноцінності почало

проявлятися  відносно  недавно,  ставши  наслідком  демократизації  суспільних

відносин та розповсюдження думки про те, що всі люди є рівними і кожен член

суспільства  вартий  уваги,  незважаючи  на  свої  психічні  чи  фізіологічні

особливості; прямої номінації поняття розумової відсталості зазвичай уникають,
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замінюючи  її  на  перифразу:  розумова  неповносправність,  deficiencia  mental.  З

іншого  боку,  у  спілкуванні  з  людьми,  які  мають  пряме  чи  опосередковане

відношення  до  осіб  із  психічними  чи  розумовими  розладами,  бажано  уникати

прямої  згадки  про  ці  явища  ще  й  через  те,  що  співрозмовнику  може  бути

неприємно про них чути. Вочевидь, цей стан речей можна пояснити тими ж-таки

механізмами, що і небажання вживати ортофемізми на позначення смерті, а саме

бажанням дистанціюватися від цих явищ і прагненням у такий спосіб не завдати

болю співрозмовнику. Втім, як влучно зазначає К. Шебкова, хоч яким би багатим

не було розмаїття евфмемізмів на позначення цих неприємних явищ, ніякі слова не

можуть змусити їх зникнути [200, с. 18].

У перекладі наступного фрагменту з роману “Вулик” евфемізується концепт

хвороби або “слабкості”, фізичної чи розумової: “para haberse quedado tonto” в

оригіналі  та,  відповідно,  “лишився  дурником” і  “був  би слабий  на  розум” у

перекладах. Зазначимо, що цей приклад є дещо суперечливим, оскільки сам по

собі вислів “para haberse quedado tonto” не є евфемізмом; навпаки, він вказує на

відсутність у доньї Роси, головної героїні роману, обережного ставлення до цієї

проблеми. П. Соколовський та А. Собуцький відтворюють цей вислів, зберігаючи

його конотацію, у той час як С. Борщевський використовує евфемізм “слабий на

розум”:

(12) Doña  Rosa,  para  consolar  a  la  madre  de  Paco,  le  suele  decir  que,  para

haberse quedado tonto, más valió que Dios se lo llevara [225, с. 13]. – Розраджуючи

матір Пако, донья Роса зазвичай каже їй, мовляв, краще, що Господь прибрав його,

ніж якби він лишився дурником [221, с. 18]. | Донья Роса, щоб якось утішити матір

Пако, завжди їй каже: “А воно краще, що його взяв до себе Господь, бо хлопчина

був би слабий на розум” [222, c. 8].

Крім того, у цьому прикладі наявний метафоричний евфемізм на позначення

смерті  “que Dios se  lo  llevara”,  який  свідчить  про те,  що у  подібних випадках

іспанська  мова  може  звертатися  до  образу  Бога  як  вищої  сили,  що  “забирає”
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людину  до  себе.  Як  бачимо,  такий  спосіб  евфемізації  є  характерним  і  для

української  мови,  оскільки  С.  Борщевський  відтворює  вислів  оригіналу  через

еквівалент “його взяв до себе Господь”.

З наступного ж прикладу з роману “Родина Паскуаля Дуарте” видно, що,

залежно від контексту, тією вищою силою, яка “забирає” людину, може бути не

лише Бог, але й чорт. Подібна антитеза може створити ефект каламбуру, внаслідок

чого згадка про таке сумне явище, як смерть, може частково втратити негативне

забарвлення: 

(13) En una de las habitaciones dormíamos yo y mi mujer, y en la otra mis padres

hasta que Dios, o quién sabe si el diablo, quiso llevárselos [226, с. 9]. – В одній із

кімнат спали ми з жінкою, в другій – мої батьки,  поки Бог чи, може, чорт їх не

забрав [223, с. 33].

Як евфемізм оригіналу, так і  евфемізм перекладу є прикладами метафори;

відповідно, переклад є повним еквівалентом оригіналу.

Наступні  приклади  продовжують  тематику  фізичної  та  розумової

неповноцінності.  Із цього уривку з роману “Вулик” видно, що і в оригіналі,  і в

одному  з  перекладів  поняття  розумової  неповноцінності,  тобто  “хвороби”,

замінюється на концепт “слабкості”:

(14) Paco había andado siempre  medio malo desde una mojadura que se dio un

invierno,  siendo  niño  [225,  с.  13].  –  Пако  був  хворобливий –  після  того,  як  у

дитинстві промочив узимку ноги [222, c. 17]. |  Заслаб Пако після того, як взимку

впав у річку [221, c. 8].

Евфемізм оригіналу  “medio  malo”  можна було б  буквально перекласти як

“напівхворий”,  тобто  “не  повністю хворий”,  що свідчить  про  прагнення  автора

вказати  на  проблему, але  пом’якшити  негативне  враження  від  згадки  про  неї.

Перекладачі, на наш погляд, зберігають стилістику тексту оригіналу, так само, хоч

і з урахуванням узуальних особливостей української мови, пом’якшуючи значення

неприємних слів: не “хворий”, а “хворобливий”; не “захворів”, а “заслаб”.
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Лексика, що позначає розумову неповноцінність, може використовуватися й

у переносному сенсі. У такому разі подібна лексика передає жартівливий настрій

твору  і  може  бути  проявом  самоіронії  його  героїв.  У  наступному  прикладі  з

роману  “Бути  жінкою  і  не  померти,  намагаючись  залишитись  нею”  присутній

евфемізм на позначення розумової неповноцінності “несповна розуму”, вживаючи

який, героїня роману глузує сама з себе:

(15) También yo soy una deficiente mental [228, c. 165]. – У думках: я справді

несповна розуму [219, c. 98].

Стилістично евфемізм оригіналу “deficiente mental” є нейтральним і таким,

що найчастіше вживається в офіційному контексті; найближчим його українським

функціональним  відповідником  був  би  вислів  “особа  із  розумовою

неповноцінністю”.  Втім,  як  бачимо,  у  тексті  перекладу  Г. Верба  та  Н. Хижняк

користуються  можливостями  української  фразеології  та  добирають  відповідник

розмовного стилю “несповна розуму”.

Проте специфіка вжитку евфемізмів  на  позначення фізичної  та  розумової

неповноцінності у жартівливому та у серйозному контекстах є відмінною: якщо у

першому  випадку  евфемізм  на  позначення  ментального  розладу  є  засобом

передачі настрою художнього твору, то у другому випадку мотивом евфемізації є

передусім піклування про почуття співрозмовника.

Пряма  номінація  фізичної  неповноцінності  є  переважно  небажаною,

оскільки її вжиток може завдати болю людям, які страждають на певні хвороби чи

мають  інвалідність.  У  наступних  прикладах  із  драми  “У  палаючій  пітьмі”

представлені варіанти непрямої номінації  сліпоти та її  відтворення українською

мовою.

В  обох  мовах  для  евфемізації  концепту  сліпоти  часто  користуються

термінами з антонімічним відтінком: “сліпий” = “той, хто не бачить”, “незрячий”,

“invidente”:

(16) Los ciegos o, simplemente, los invidentes, como nosotros decimos, podemos
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llegar donde llegue cualquiera [224, с. 15]. – Сліпі, або просто кажучи незрячі – ми

вживаємо цей термін – можуть досягти того самого, що й інші люди [216, с. 9].

С. Борщевський відтворює номінацію оригіналу “invidentes” через повний

еквівалент “незрячі”.

Про необхідність заміни прямої номінації пом'якшеним відповідником каже і

сам автор словами героїні свого твору:

(17) ¿Ciegos también? – Se dice  invidentes... [224, с. 18] – Вони теж  сліпі? –

Слід казати незрячі... [216, c. 11]

Як  і  у  попередньому  прикладі,  у  цьому  випадку  евфемізм  оригіналу  є

прикладом  терміну  з  антонімічним  відтінком,  а  його  переклад  є  повним

еквівалентом.

Аби уникнути прямої номінації сліпоти, автор також використовує еліпсис,

кажучи  замість  “ciego  de  nacimiento”  (“сліпий  від  народження”)  просто  “de

nacimiento” (“від народження”):

(18) ¿No eres de nacimiento? [224, с. 8] – Ти не від народження? [216, с.

11]

У цьому прикладі евфемізм перекладу утворився тим самим шляхом, що й

евфемізм оригіналу, тобто номінація перекладу є повним еквівалентом номінації

оригіналу.

Утворення евфемізмів на позначення сліпоти шляхом застосування еліпсису

можемо спостерігати й у наступному прикладі – замість “ciegos como yo” (“сліпі,

як я”) ми бачимо просто “як я”, “como yo”:

(19) Sí lo sé. Pero no puedo creer que seais...  como yo [224, с. 12]. – Авжеж.

Знаю. Але не можу повірити, що ви такі самі... як я [216, с. 7].

Як бачимо, героєві драми дуже ніяково називати вголос свою проблему, про

що свідчить і вжиток автором трьох крапок, які є письмовим еквівалентом паузи в

усному мовленні. Відповідно, у своєму перекладі С. Борщевський добирає повний

еквівалент евфемізму оригіналу, відтворивши вжиток трьох крапок й еліптичної
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сполуки. 

Обговорення фізичної вади може призвести до вжитку непрямої номінації,

що називає навіть тих людей, які цієї вади не мають:

(20) Yo soy invidente de nacimiento y estoy casado con una vidente [224, c. 16]. –

Я незрячий від народження, а одружений із ясновидицею [216, c. 9].

Напевно, непряме позначення зрячої особи у цьому уривку також є проявом

обережного  ставлення  до  людей,  позбавлених  зору. Втім,  досить  сумнівним  є

вжиток  у  перекладі  варіанту  “ясновидиця”,  оскільки,  не  маючи  змоги

ознайомитися з  текстом оригіналу, неможливо зрозуміти,  що це слово повинно

позначати “людину, яка має зір”. Відтак, у цьому фрагменті евфемізм оригіналу

“invidente”  та  евфемізм  перекладу  “незрячий”,  як  і  в  попередніх  аналогічних

випадках,  є  термінами  з  антонімічним  відтінком.  У  свою  чергу,  ортофемізм

оригіналу “vidente” С. Борщевський відтворює шляхом вжитку лексеми, яка не є

функціональним відповідником оригіналу.

Отже,  аналіз  матеріалу,  який  належить  до  тематичного  поля  “Смерть,

хвороби,  фізична  та  розумова  неповноцінність”  показав,  що  в  українській  та

іспанській мовах існує значна тенденція до евфемізації лексики на позначення цих

концептів.  Серед  причин,  внаслідок  яких  українці  та  іспанці  користуються

непрямою  номінацією  на  позначення  смерті,  а  також  фізичних,  психічних  та

розумових  розладів,  можна  виділити  почуття  страху (у  випадках  евфемізації

концепту  смерті)  та  емпатії (у  випадках  евфемізації  концептів  фізичних,

психічних та розумових розладів).

При цьому, евфемізація  номінації  смерті  найчастіше відбувається  шляхом

метафоризації цього концепту через образи “втоми від життя”, “відходу”, “руху від

життя до смерті”. У свою чергу, евфемізація лексики на позначення різного роду

хвороб та розладів може відбуватися, зокрема, шляхом заміни концепту “хвороби”

на концепт “слабкості”.

У процесі опрацювання матеріалу було виявлено 20 прикладів застосування
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евфемізмів  на  позначення  смерті  та  фізічної  і  розумової  неповноцінності  як  в

оригіналі,  так  і  у  перекладі.  Проаналізувавши  ці  приклади,  ми  виявили,  що  в

іспанській  мові  евфемізація  лексики  на  позначення  вищевказаних  концептів

відбувається  за  допомогою  вжитку  таких  мовних  засобів,  як метафора,

метонімія, антонімія, усталені вирази та еліптичні конструкції. 

У  свою  чергу,  для  утворення  евфемізмів  ціьового  тексту  перекладачі

користуються  тими  ж-таки  засобами,  а  саме  метафорами,  синекдохою,

усталеними виразами, еліпсисом та антонімами.

При цьому шляхи евфемізації концептів смерті та хвороб в оригіналі та у

перекладі  переважно  збігаються,  а  до  проблем,  які  зумовлюють  неможливість

добору повного еквіваленту, належить необхідність приділяти увагу узуальному

аспекту української мови, тобто закономірностям сполучуваності слів у ній.

2.1.2. Евфемізми на позначення статевих стосунків.

Як і смерть та хвороби, статеві стосунки є темою, похідною від давніх табу;

через це у багатьох мовах існує значна кількість евфемізмів, які  позначають це

явище, не називаючи його прямо. 

Якщо  у  сучасному  суспільстві  розмов  про  смерть  та  хвороби  прийнято

уникати через те, що ці теми викликають у більшості людей страх і небажання

завдати  товариству  неприємних  відчуттів,  то  статеві  стосунки  загалом

сприймаються  суспільством  як  складова  приватного  життя,  яку  традиційно  не

виносять на публіку. Втім, було б несправедливо стверджувати, що люди ніколи й

ні  за  яких обставин не спілкуються на цю тему або використовують для таких

обговорень  виключно  евфемістичну  лексику.  Можна  припустити,  що  факт

використання  відповідної  лексики,  а  також  її  вжиток  у  нейтральному  чи

зниженому  стилі  або  у  вигляді  евфемізмів  залежить  від  того,  яким  є  коло

співрозмовників  та  комунікативна  ситуація:  складно  собі  уявити,  як  цю  тему

обговорюють на робочому місці колеги різного віку, проте таке обговорення за
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неформальних обставин серед відносно однорідної за віком групи людей, напевно,

не викликало б великого подиву. У багатьох суспільствах теми статевих стосунків

зовсім не торкаються у присутності дітей або використовують у такому випадку

відповідні евфемізми. У свою чергу, у середовищі підлітків такі розмови можна

вважати  своєрідним  критерієм  особистого  “престижу”  та  популярності  серед

однолітків.

Зважаючи  на  делікатність  цієї  теми,  самий  факт  і  частотність  вжитку

відповідних  слів  та  висловів,  так  само,  як  і  їхня  стилістика,  неоднозначно

сприймаються  у  суспільстві.  З  одного  боку,  людину,  яка  зовсім  не  дозволяє

присутності у своєму мовленні такої лексики, можуть звинуватити у ханжестві. З

іншого  боку,  якщо  мовець  зловживає  лексикою,  яка  належить  до  сексуальної

сфери,  його,  найімовірніше,  вважатимуть  занадто  грубим.  Цій  тематиці

притаманна  і  така  особливість:  якщо  в  інших  тематичних  групах  іншомовні

запозичення,  у  т.ч.  медичні  терміни,  можуть  мати  ознаки  евфемізмів,  то  у

неформальному спілкуванні на теми, які мають відношення до статевих стосунків,

вони можуть звучати так само недоречно, як і вульгаризми (напевно, висловами

типу “статевий акт” нечасто користуються у колі друзів). Втім, однозначної думки

про  оптимальний  вжиток  таких  слів  у  повсякденному  мовленні  не  існує,  та  і,

напевно, не може існувати, оскільки ця тема, на наше переконання, з огляду на

свою специфіку завжди викликатиме у суспільстві резонанс.

Можна стверджувати,  що евфемізми сексуальної  сфери є  досить давніми:

зразки таких слів та висловів присутні у тексті Біблії, напр., “Conoció Adán a su

mujer  Eva”  або  “І  пізнав  Адам Єву”,  де  “пізнав”  /  ”сonoció”  позначає  не  факт

їхнього знайомства,  а  натякає  на  статеві  стосунки,  оскільки продовженням цієї

фрази є “... і вона завагітніла” / ”y ella concebió”.

Сьогодні  такі  евфемізми  вживаються  як  у  медіа  та  літературі,  так  і  у

повсякденному житті. Відомо, що будь-якими евфемізми користуються, зокрема, з

метою  завуалювання,  приховання  справжньої  суті  позначуваного  поняття,  але
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евфемізми сексуальної сфери мають у цьому контексті специфічне забарвлення. На

погляд  К.  Шебкової,  евфемізацію  понять,  пов’язаних  зі  статевими  стосунками,

можна вважати  “грою у загадки  для  дорослих”  [200,  с.  18].  Евфемізація  таких

понять  відбувається  шляхом  встановлення  асоціативних  зв’язків  за  певною

ознакою,  внаслідок  чого  виникають  евфемізми,  утворені  на  основі  подібності.

Елемент гри у такій ситуації полягає у пошуку альтернативного визначення для

того чи іншого поняття,  а  її  результатом є те,  що сторонні  люди не розуміють

справжнього сенсу сказаного. Цей ефект приносить задоволення “винахідникам”

нових  евфемізмів,  оскільки  у  такий  спосіб  вони  можуть  відчути  власну

унікальність та належність до вузького кола, до якого не допущені небажані особи.

З  іншого  боку,  такий  спосіб  утворення  евфемізмів  може  бути  специфічним

проявом почуття гумору, оскільки  евфемізми такого типу  нерідко утворюються

шляхом гри слів та за допомогою каламбурів.

З огляду на вищесказане, можна висловити припущення про те, що значна

частина евфемізмів сексуальної сфери є індивідуальною, має спонтанний характер

і,  відповідно,  не  входить  до  жодного  словника.  Втім,  у  кожній  мові,  напевно,

присутня і  значна кількість таких евфемізмів,  які  є широко розповсюдженими і

зрозумілими якщо не для всіх, то для більшості мовців.

Для  ознайомлення  наводимо  перелік  розповсюджених  іспанських

евфемізмів,  які  використовуються  на  позначення  статевого  акту,  укладений

іспанською  перекладачкою  Ш.  Суріа  (Scheherezade  Suriá)  і  розміщений  на  її

персональній веб-сторінці “En la luna de Babel”:

 Abrir la almeja

 Azucarar el churro

 Beneficiarse

 Cabalgar

 Calzarse

 Cepillarse

 Dar candela

 Darle al tema

 Echar un casquete

 Echar un polvo

 Encamisar el cilindro

 Endiñar

 Ensartar

 Galopar

 Hacer el meteysaca
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 Jincar

 Llevar al huerto

 Meterla en caliente

 Mojar el churro

 Montárselo

 Ñaca ñaca

 Pasar por la piedra

 Plantar el nabo

 Poner mirando a 

Cuenca

 Pulir la cacerola

 Regar la lechuga

 Remover el puchero

 Revolcarse

 Romper muelles

 Sacar las telarañas

 Taladrar

 Vaciar el cargador

 Zumbarse

З метою дослідження механізмів, за допомогою яких евфемізми відповідної

тематики утворюються в іспанській мові, а також перекладацьких трансформацій,

використаних у ході відтворення цих евфемізмів українською мовою, ми здійснили

комплексний аналіз усього нашого матеріалу, проте такі евфемізми було виявлено

лише у романах “Родина Паскуаля Дуарте” К.Х. Сели [226, 223], “Бути жінкою і не

померти, намагаючись залишитись нею” К. Ріко-Годой [228, 219] та “Шкіра для

барабана” А. Переса-Реверте [227, 217].

Аналіз  нашого  матеріалу  показав,  що  евфемізми  сексуальної  сфери

відносяться до таких тематик, як безпосередньо статеві стосунки (наявність їх чи

відсутність) – “hacer el amor” / “займатися коханням”, вагітність (у т.ч. небажана)

–  “arreglar  el  embarazo”,  запобігання  вагітності  –  “tomar  precauciones”  /

“вживати протизаплідні  засоби”,  народження дітей  –  “quedarse  con el  vientre

lleno”  /  “набряк  живіт”,  тема  подружньої  невірності  –  “poner  los  cuernos”  /

“наставляти роги”.

У першому прикладі з нашої вибірки тема статевих стосунків проявляється,

власне, у відсутності у героїні роману К.Х. Сели “Родина Паскуаля Дуарте” такого

досвіду; іншими словами, мова тут іде про дівочу цноту:

(21) Sin embargo, y antes de pasar adelante y arriesgarme a echarlo en el olvido,

quiero decirle a usted, para atenerme en todo a la verdad, que por aquellas fechas tan

entera estaba como al nacer y tan desconocedora de varón como una novicia [226, c.
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26]. – Однак, перш ніж продовжити оповідь, щоб, бува, не забути, мушу сказати

вам, аби не погрішити проти правди, що в ті часи вона була цнотлива як немовля і

не знала мужчин, мов послушниця [223, c. 67].

Як бачимо,  К.Х.  Села вживає  цілу розлогу  конструкцію,  аби сказати  про

невинність  дівчини.  Можливо,  у  такий  спосіб  автор  свідомо  намагається

підкреслити значення цього факту. Ця конструкція складається з двох частин, у

яких невинна дівчина порівнюється з немовлям і з послушницею, при цьому кожен

з цих образів викликає у читача пряму асоціацію із цнотою. У своєму перекладі

С. Борщевський  добирає  функціональний  відповідник  евфемізму  оригіналу,

відтворивши його двома порівняльними конструкціями з аналогічним значенням.

До перекладацьких  трансформацій  на  лексичному  рівні  можна  віднести  заміну

епітету оригіналу “entera” на епітет “цнотлива”.

На противагу попередньому прикладу, у якому згадується дівоча цнота,  у

наступному  фрагменті  роману  “Бути  жінкою  і  не  померти,  намагаючись

залишитись нею” йдеться безпосередньо про статеві стосунки, на позначення яких

в оригіналі було вжито евфемізм “hacer el amor”:

(22) Se empeñó en hacer el amor y consentí, aunque no me apetecía gran cosa,

porque  consideré  que  a  lo  mejor  era  buena  terapia  [228,  c.  154].  –  Якось  йому

закортіло  зайнятися коханням, і я, хоча мені не дуже й хотілось, погодилась, бо

подумала, що для нього це буде корисна терапія [219, c. 92].

Такий спосіб непрямого описового позначення того чи іншого поняття або

явища  є  перифразою,  для  відтворення  якої  українською  мовою  перекладачки

роману, Г. Верба і Н. Хижняк, вжили конструкцію “зайнятися коханням”, утворену

тим  самим  шляхом;  відповідно,  евфемізм  перекладу  є  еквівалентом  евфемізму

оригіналу.

Ту ж-таки конструкцію “hacer el amor” було вжито на позначення статевих

стосунків  і  в  наступному  фрагменті  цього  роману,  проте  у  перекладі  її  було

відтворено  шляхом  застосування  більш  стилістично  нейтрального  та  менш
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емоційно забарвленого, ніж “займатися коханням”, відповідника “мати статеві

стосунки”, який, як і оригінал, є перифразою:

(23) ¿Qué quiere decir nada, que no haces el amor o que no tomas precauciones?

[228, c. 166] – Це означає, що ти або більше не маєш статевих стосунків, або що

не вживаєш ніяких протизаплідних засобів? [219, c. 99]

Напевно,  такий  вибір  відповідника  міг  бути  зумовлений  позамовними

чинниками:  за  сюжетом  роману, цей  діалог  відбувся  у  приймальні  лікаря,  чиє

мовлення в уявленні багатьох людей має бути нейтральним і формальним.

У цьому ж фрагменті присутній евфемізм на позначення лікарського засобу,

який вживають для запобігання вагітності, а саме “tomar precauciones” (буквально,

“вживати запобіжних заходів”). Евфемізм “tomar precauciones” можна декодувати

у вислів “tomar pastillas anticonceptivas” і, як бачимо, перекладацький відповідник

“вживати  протизаплідні  засоби”  є  еквівалентом  “декодованого”  варіанту

номінації  оригіналу;  відтак,  у  цьому  випадку  перекладацький відповідник  є  не

евфемізмом, а ортофемізмом.

Наступний приклад  з  цього роману  продовжує тему вагітності,  проте  він

стосується іншого її аспекту, а саме проблеми небажаної вагітності та рішень, які в

окремих  випадках  супроводжують  подібні  ситуації.  Оскільки  ця  проблема  є

суперечливою  і  часто  викликає  полеміку, у  багатьох  комунікативних  ситуаціях

прийнято уникати відповідної прямої номінації. У цьому прикладі героїня роману

говорить про “врегулювання” вагітності, “arreglar el embarazo”:

(24) No sé si te acuerdas que el embarazo que arreglamos era de pastillas [228, c.

166]. − Не знаю, чи ти пам’ятаєш,  але того разу я завагітніла – пам’ятаєш, які

тоді виникли проблеми – так от, це було в той час, коли я приймала контрацептивні

пігулки [219, c. 99].

Якщо в іспанській мові евфемізм “arreglar el embarazo” є перифразою, то у

своєму  перекладі  українською  мовою  Г. Верба  та  Н.  Хижняк  послуговуються

прийомом додавання, який дозволяє розширити текст перекладу і у такий спосіб
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описово передати суть евфемізму оригіналу.

З наступних прикладів можна побачити,  що в іспанській мові  лексика на

позначення аборту може метафоризуватися. У свою чергу, усталеним в українській

мові евфемізмом на позначення цього процесу є перифраза “позбутися дитини”. У

наступному уривку з роману “Шкіра для барабана” О. Лесько користується цим

відповідником для відтворення іспанського евфемізма “quitárselo (el bebé)”, який

являє  собою  приклад  вжитку  дієслова  “quitar”  у  переносному  значенні  є

прикладом метафори:

(25) Presionó  para  que  me  lo  quitara [227,  c.  218].  –  Наполягав,  щоб  я

позбулася дитини [217, c. 463].

Разом із тим, у наступному фрагменті з того ж-таки роману цей український

евфемізм  було  використано  для  відтворення  метафоричного  вислову “perder el

niño”, “втратити дитину”:

(26) Contra la opinión de don Príamo, ingresé en una clínica y perdí el niño [227,

c.  218].  –  Не послухавшись порад дона Пріамо,  я  лягла  до клініки і  позбулася

дитини [217, c. 463].

Як бачимо, у цьому випадку перекладач скористався прийомом смислового

розвитку,  замінивши  процес  “втрати”,  який  можна  трактувати  як  такий,  що

відбувається  незалежно  від  бажання  жінки,  на  дію  активного  характеру  –

“позбуватися”, що є очевидним результатом свідомого рішення.

Тема вагітності присутня у наступному прикладі з роману “Родина Паскуаля

Дуарте”. У цьому фрагменті вагітність героїні було описано через підкреслення

образу великого живота, характерного для вагітних жінок: 

(27) …quedó la vieja con el vientre lleno, vaya usted a saber de quién [226, c. 20].

– …у старої набряк живіт (не знаю від кого) [223, c. 56].

Евфемізм  “quedarse  con  el  vientre  lleno”  було  утворено  в  іспанській  мові

шляхом  вжитку  синекдохи,  оскільки  для  позначення  вагітної  жінки  автор

використовує лише образ її живота. Властиво, у перекладі його було відтворено
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тим  самим  шляхом,  результатом  застосування  якого  став  відповідник  “набряк

живіт”.  У  цьому  випадку  перекладач  вдався  до  лексико-граматичних

трансформацій, у результаті яких дієприкметник “lleno” було заміщено дієсловом

“набрякати”.

Іншим  аспектом  тематики  статевих  стосунків  є  проблема  подружньої

невірності.  В останньому прикладі з нашої вибірки, який є фрагментом роману

“Бути жінкою і  не померти,  намагаючись залишитись нею”,  героїня описує цю

неприємну ситуацію, вживаючи на її позначення усталений вислів “наставляти

роги”, “poner los cuernos”:

(28) …me ponían los cuernos a duo... [228, c. 33] – …удвох наставляли мені

роги [219, c. 46].

Для  відтворення  евфемізму  оригіналу  перекладачки  роману  скористалися

усталеним  виразом  з  аналогічним  значенням  і  внутрішньою  формою,  а  отже,

евфемізми вихідного та цільового текстів є еквівалентами.

Отже, аналіз нашого матеріалу свідчить про те, що евфемізми сексуальної

сфери відносно часто зустрічаються як в іспанській, так і в українській мовах. У

свою чергу, це підтверджує гіпотезу про подібність ставлення до цієї тематики у

багатьох іспанців та українців.  На наш погляд,  мотивом евфемізації  лексики на

позначення статевих стосунків в іспанській та українській мовах є відчуття сорому

та ніяковості. Концептами ж, які найчастіше евфемізуються в обох мовах, є власне

статеві  стосунки  або  іх  відсутність,  вагітність  та  народження  дітей,  проблема

подружньої невірності.

Відповідно до нашої вибірки, в іспанській та українській мовах номінація

статевих  стосунків  та  суміжних явищ евфемізується  шляхом вжитку  порівнянь,

метафор, перифрази, синекдохи та сталих виразів.

Як  ми  переконалися,  у  процесі  відтворення  іспанських  евфемізмів

українською  мовою  перекладачі  відчули  потребу  у  таких  лексико-граматичних

трансформаціях,  як,  наприклад,  добір  відповідника  із  синонімічним  оригіналу
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значенням  (“entera”  – “цнотлива”)  або  вжиток  дієслівної  форми  замість

дієприслівникової (“lleno” – “набрякати”).

Відповідно,  у  5  випадках  із  8  шляхи  утворення  евфемізмів  оригіналу  та

відтворення у перекладі збігаються.

2.1.3.  Евфемізми,  пов’язані  з  тілом  людини  та  фізіологічними

процесами.

Із розглянутою у попередньому пункті параграфі темою статевих стосунків

пов’язана  і  тема  людського  тіла.  це  тематичне  поле  є  достатньо  широким  і

охоплює, серед інших, такі об’єкти, поняття і  явища, як безпосередньо частини

тіла, функції організму та фізіологічні процеси. Так само, як і тематика статевих

стосунків,  усі  перераховані  вище  поняття  та  явища  пов’язані  з  давніми  табу.

Досліджуючи походження табу, ми зазначили, що, зокрема, ті процеси й об’єкти,

які мають відношення до продовження роду та фізіологічних функцій організму,

мали у первісних суспільствах сакральне значення: через те, що під час здійснення

таких процесів людина є слабкою і незахищеною, їх було заборонено виконувати у

присутності інших, а також, як наслідок, не дозволялося про них говорити. На наш

погляд,  сьогодні ці  явища вже навряд чи можна вважати повноцінними табу. У

контексті  традицій  та  домовленостей,  характерних  для  сучасного  суспільства,

вважаємо за доцільне здійснити розмежування площин поведінки та вербального

вираження:  у  площині  поведінки  зазначені  дії  й  досі  залишаються  загалом

небажаними,  тоді  як  на  контекст  вербального вираження ця прадавня заборона

повною мірою більше не розповсюджується (зазначимо, що ці роздуми мають сенс

у першу чергу  для європейської  культурної  площини,  оскільки,  наприклад,  для

культури ісламу оголене тіло у будь-якому прояві й досі вважається абсолютним

табу). 

Втім,  варто  зазначити,  що  таке  розмежування  на  практиці  виявляється

досить умовним і залежить від контексту та обставин. З одного боку, сьогодні у



84

світі існують численні громади та навіть організації, які поділяють і намагаються

поширити думку про те,  що тіло людини є витвором природи,  а відтак,  у його

демонстрації немає нічого сороміцького (таке ставлення до тіла мають люди, які

відносять себе, наприклад, до хіппі-спільнот). Упродовж останніх десятиліть тіло

людини перетворилося також і на об’єкт мистецтва:  одні митці використовують

його в  естетичній  площині  (напр.,  художники,  які  створюють боді-арт),  інші  ж

послуговуються  ефектом,  який  справляє  на  більшість  людей  демонстрація

оголеного тіла,  з  метою епатування публіки або ж задля того,  щоб привернути

увагу суспільства до певних соціальних проблем (напр., “оголені” велопробіги на

підтримку тієї чи іншої меншини).

З  іншого боку, у  багатьох випадках демонстрація  оголеного тіла  все-таки

вважається недоречною. Попри те, що людина є надзвичайно складною системою,

діяльність  та  вчинки якої  є  підвладними свідомості,  за  певних обставин навіть

сама свідомість підпорядковується давнім, генетично закладеним у кожну людину

інстинктам.  З цього випливає,  що саме з  огляду  на інстинкти більшість людей

реагує  на  оголене  тіло  у  цілком  очевидний  спосіб.  Аргументом  на  користь

попереднього припущення можуть слугувати спостереження за тим, який вигляд

зазвичай  мають  представниці  “найдавнішої  у  світі  професії”,  чиєю  метою  є

приваблення  уваги  до  власного  тіла.  Зважаючи  на  це,  у  соціумі  сьогодення  у

більшості  комунікативних  ситуацій  (передусім  формального характеру)  оголене

тіло зберігає ознаки табу.

Поведінкові  прояви  ставлення  суспільства  до  тематики  людського  тіла

позначаються  й  на  площині  вербального  вираження,  оскільки  цю  площину  у

певному  сенсі  також  можна  вважати  різновидом  поведінки.  Загалом  можна

сказати,  що  у  сучасному  суспільстві  вжиток  лексики,  яка  має  відношення  до

тематики людського тіла, не є забороненим (тобто більше не має ознак табу), але є

обмеженим  нормами  стилістики.  Іншими  словами,  на  наш  погляд,  у  цілому

ортофемізмами  на  позначення  усіх  предметів  та  явищ,  які  належать  до
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тематичного поля “тіло людини”, користуються значно рідше, ніж відповідними

евфемізмами. 

Причини  цих  обставин  складно  пояснити  однозначно.  З  одного  боку,  їх

можна  визначити  як  результат  давніх,  довготривалих  і  часом  непроголошених

соціальних домовленостей,  які  проявляються  у  тому, що кожна  окрема людина

використовує  той  чи  той  евфемізм  через  те,  що  його  використовують  інші.

Внаслідок  цього  у  різних  мовах  з’являються  певні  широковживані,  стандартні

евфемізми,  напр.,  “м’яке  місце”  на  позначення  сідниць  або  “критичні  дні”  на

позначення  менструації.  Ймовірно,  що появу евфемізмів  на  позначення  певних

частин  тіла,  які  зазвичай  не  демонструються  привселюдно,  можна  пов’язати  із

виникненням евфемізмів сексуальної тематики; причина їх появи так само полягає

у тому, що певні об’єкти та явища сприймаються суспільством як складова частина

особистого життя людини, яку не прийнято виносити на загальний осуд. На наш

погляд,  сьогодні  вже  не  можна  говорити  про  прямий  зв’язок  між  небажанням

прямо називати,  наприклад,  фізіологічні  процеси  та  відчуттям людиною у  такі

моменти  власної  беззахисності.  Відповідно,  однією  з  причин  існування  такого

типу евфемізмів може бути відчуття дискомфорту або навіть відрази, яке виникає у

більшості людей, коли мова йде про фізіологічні процеси або інші “неестетичні”

функції  людського  організму.  Як  наслідок,  люди  традиційно  уникають  прямої

номінації таких явищ, керуючись небажанням викликати неприємні відчуття як у

себе, так і у співрозмовника або аудиторії.

З  іншого  боку,  між  евфемізмами  сексуальної  сфери  та  евфемізмами  на

позначення  частин  тіла,  функцій  організму  та  природніх  потреб  існує  певна

схожість, яка полягає у тому, що такі лексеми нерідко вживаються у жартівливому

контексті.  Евфемізми такого типу, на наше переконання,  складно впорядкувати,

оскільки  вони  часто  з’являються  у  мовленні  спонтанно  через  асоціювання  на

основі  подібності.  Новотвори,  які  виникають  у  результаті  такого  асоціювання,

можуть бути досить кумедними. Крім того, утворюючи у такий спосіб нові слова,
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мовці отримують можливість обговорювати певні теми так, щоб сторонні люди їх

не розуміли.

Своєрідним  проявом  такої  спонтанної,  індивідуальної  евфемізації  частин

тіла,  природних  потреб  та  функцій  організму  є  вжиток  відповідних  слів  та

висловів у спілкуванні дорослих із дітьми. Можна припустити, що вжиток таких

лексем зумовлений схильністю дітей до повторення за дорослими і небажанням

дорослих допустити появи таких ситуацій, у яких їхні діти вимовляють соціально

неприйнятні  слова,  не  розуміючи,  чому  саме  їми  не  варто  користуватися  у

присутності інших. Показово, що деякі евфемізми з цієї групи є дуже схожими у

різних мовах: укр. “пі-пі”, ісп. “pipí”, англ. “pee-pee”.

На  основі  дослідженого  емпіричного  матеріалу  можна  відстежити  шляхи

утворення  таких  евфемізмів  в  іспанській  мові  та  способи  їх  відтворення  у

перекладі українською мовою.

Як  показав  здійснений  аналіз,  у  вищезгаданих  художніх  творах  та  їх

перекладах  українською  мовою  евфемізуються  такі  процеси  та  об’єкти,  як

менструація (її наявність або відсутність) − “período” / “критичні дні”, “cuando no

te viene” / “коли відбувається якась затримка”; “приватні” частини тіла − “te los

corto”  /  “я  тобі  дещо  відріжу”;  природні  потреби  та  нечистоти  −  “urgencia”  /

“термінова  справа”.  Крім  того,  у  цьому  параграфі  дослідження  присунті

евфемізми на позначення туалету − “water” / “вбиральня”.

Найширше  представленими  у  нашій  вибірці  є,  напевно,  евфемізми  на

позначення  менструації.  У  наступному  фрагменті  роману  “Бути  жінкою  і  не

померти,  намагаючись  залишитись  нею”  на  позначення  цього  фізіологічного

процесу  було  вжито  евфемізм  “período”,  який  є  в  іспанській  мові  еліпсисом,

утвореним відповідно до механізму “período menstrual → período”:

(29) A esta mesa vienen todos los días a contarme que no pueden trabajar porque

tienen el período... [228, с. 170] − До мене щодня всі приходять поскаржитись – то в

однієї критичні дні... [219, с. 102]
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У свою чергу, евфемізмом цільового тексту стала сполука “критичні дні”,

яка є в українській мові перифразою. Характерною особливістю цієї сполуки є те,

що,  напевно,  під  впливом  телереклами  відповідних  гігєнічних  засобів  вона

перетворилася на кліше, мовний штамп.

Аналогічну комбінацію евфемізмів “período” в оригіналі та “критичні дні” у

перекладі можна спостерігати і в іншому фрагменті цього роману:

(30) …¿estás con el período? [228, с. 12] − У тебе критичні дні? [219, с. 35]

Втім, як можна пересвідчитися з наступного прикладу, іспанський евфемізм

“período”  може  бути  відтворено  українською  мовою  й  іншим  способом;  так  у

цьому випадку перекладачки роману запропонували відповідник “місячні”, який,

як  і  “período”  в  іспанській  мові,  є  в  українській  мові  еліпсисом,  утвореним

відповідно до механізму “менструальний цикл → місячний цикл → місячні”:

(31) Desde  los  quince  años  pendiente  del  período,  oye  [228,  с.  167].  –  З

п'ятнадцяти років твоє життя залежить від місячних [219, с. 100].

Щоправда,  те,  чи  й  досі  можна  вважати  цей  відповідник  евфемізмом,

викликає сумнів: лексема “місячні”, на наш погляд, дійсно увійшла до вжитку з

метою  заміщення  прямої  номінації  цього  процесу, та  з  огляду  на  те,  що  для

евфемізмів часто буває характерною поступова втрата актуальності,  сьогодні ця

лексема може сприйматися  вже не  так,  як  раніше,  і  викликати  комунікативний

дискомфорт.

Продовження  цієї  тематики  спостерігається  і  в  наступному  фрагменті

роману, де на позначення відповідного фізіологічного явища було вжито еліптичну

конструкцію “venirle (a alguien)”, тобто “приходити (до когось)”. Незважаючи на

те, що у тексті роману не вказується, що саме “прийшло” до його героїні, значення

цієї конструкції не викликає сумнівів:

(32) …no es necesario que te venga... [228, с. 19] – Необов’язково, щоб у тебе

були критичні дні [219, с. 37].

У  свою  чергу,  для  відтворення  цього  евфемізму  українською  мовою
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перекладачки скористалися перифразою “критичні дні”. Як бачимо, відповідно до

аналізованого  матеріалу,  для  відтворення  у  перекладі  номінації  цього

фізіологічного процесу відповідником “критичні  дні” користуються найчастіше,

що підтверджує припущення про його клішованість.

У черговому фрагменті з роману “Бути жінкою і не померти, намагаючись

залишитись нею”, який завершує підбірку прикладів, пов’язаних із відтворенням

українською мовою іспанських евфемізмів не позначення менструації, перифразу

“venirle (a alguien)” було вжито із заперечною часткою “no”, яка, відповідно, вказує

на відсутність у героїні роману цього фізіологічного явища:

(33) Lo malo es que cuando no te viene es peor [228, с. 167]. – І найгірше те, що

коли відбувається якась затримка, стан твій ще гірший! [219, с. 100] 

Як  бачимо,  для  відтворення  цієї  конструкції  було  вжито  прийом

антонімічного  перекладу,  результатом  якого  став  контекстуальний  відповідник

“якась затримка”. На наш погляд, в українській мові цей евфемізм є, як і евфемізм

вихідного тексту, перифразою.

Переглянувши наступні приклади, можна пересвідчитися, що для іспанської

літератури другої половини ХХ ст. є характерною й евфемізація тих частин тіла,

які називають “приватними”.

Зокрема,  аби  дати читачеві  зрозуміти,  про які  “місця”  йде  мова,  К.  Ріко-

Годой робить натяк на те, у якій частині тіла вони розташовані – у верхній або у

нижній:

(34) Si, pero no de abajo sino de arriba [228, с. 153]. – Так, але не в нижній

частині, а в верхній [219, с. 92].

У  цьому  випадку  ми  можемо  спостерігати  морфологічний  різновид

перекладацької  трансформації:  неузгоджене  означення  оригіналу  “de  abajo  /  de

arriba” було заміщене узгодженим означенням “нижня частина / верхня частина”.

Натякати на певні частини тіла можна й за допомогою слів та висловів з

дифузною семантикою (наприклад, “щось”, “десь”, “там” тощо). В іспанській мові
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до таких висловів належить “donde se tercie”:

(35) Dile a Pepe que ya sabe: a la calle con suavidad, y en la acera, dos patadas

bien dadas  donde se tercie [225, с. 23]. − Скажи Пепе, він знає, що робити: нехай

виведе його тихенько надвір, а там дасть пару копняків [222, с. 32]. | Скажи Пепе,

хай виведе його тихенько на вулицю, а там ногою під зад [221, c. 21].

Як уже було зазначено, у тексті оригіналу сполука “dos patadas bien dadas

donde se tercie” є натяком на ту частину тіла, яку небажано називати прямо. Втім, у

проаналізованих текстах  перекладів  цього роману  українською мовою присутні

відмінності. Зокрема, С. Борщевський пропонує відповідник “дати пару копняків”,

який так само є натяком на ту частину тіла, котрій призначено штурхана. Проте

конструкція “дати пару копняків” є, у порівнянні з номінацією оригіналу, більш

еліптичною, оскільки самі по собі лексеми “копняк”, “копнути” є синонімічними

до “удар”, “вдарити”, при цьому “ціль” удару не уточнюється. П. Соколовський та

А.  Собуцький,  у  свою чергу, декодують значення конструкції  “donde se  tercie”,

вживши у тексті свого перекладу сполуку зниженого стилю “ногою під зад” і тим

самим знехтувавши евфемізмом.

Інший приклад вжитку лексики з дифузною семантикою можна побачити у

наступному фрагменті роману “Вулик”, де замість прямої номінації частини тіла,

яку бажано не називати, вживається займенник “їх (los)”. Незважаючи на вжиток

займенника замість відповідного іменника, контекст дає читачеві зрозуміти, про

яку саме частину тіла йдеться, а отже, така номінація у тексті оригіналу є черговим

варіантом натяку:

(36) “O te casas con la Marujita o te los corto donde te encuentre” [225, с. 30]. −

“Або ти одружишся з Марухітою, або я тобі дещо відріжу” [222, c. 41]. | “Або ти

оженишся на Марухіті, або я тебе каструю!” [221, с. 29]

С.  Борщевський у  своєму перекладі  так  само відтворює цей  евфемізм за

допомогою вислову з нечіткою семантикою: “дещо відрізати”, який, як і номінація

оригіналу,  є  натяком.  Зважаючи  на  закономірності  сполучуваності  слів  в
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українській та іспанській мовах, замість займенника “їх” у тексті перекладу було

вжито займенник “дещо”.

У  свою  чергу,  П.  Соколовський  та  А.  Собуцький  вживають  у  тексті

перекладу  дієслово  “каструвати”,  яке,  з  одного  боку,  не  називає  відповідну

частину тіла прямо, проте має грубу, а не прикрашальну конотацію. Відповідно,

такий підхід до перекладу є випадком деевфемізації, що буде аналізовано у розділі

3 “Деевфемізація в іспансько-українському художньому перекладі”.

Іншим способом пом’якшення комунікативного ефекту від вжитку номінації

на позначення “приватних” частин людського тіла є застосування вставних сполук.

У цьому  фрагменті  роману  “Родина  Паскуаля  Дуарте”  для  евфемізації  лексеми

“trasero”  автор  включає  до  репліки  персонажа  слова  вибачення  “con  perdón”,

даючи у такий спосіб зрозуміти, що йому ніяково вживати подібні слова:

(37) Era ancha y algo hundida y cuando me sentaba se me escurría un poco el

trasero (con perdón) [226, c. 10]. − Був він широкий, із невеликою заглибиною, тож

коли я сідав на нього, мої − перепрошую − сідниці зсувалися трохи вниз [223, c.

36].

Українською  мовою  цей  вислів  було  відтворено  в  аналогічний  спосіб:

збережено  ортофемізм  “сідниці”  та  вставне  слово  “перепрошую”.  Відтак,  як

евфемізм оригіналу, так і  евфемізм перекладу було утворено шляхом додавання

вставного слова, тобто евфемізм перекладу є еквівалентом евфемізму оригіналу.

Необхідно зазначити, що лексеми “trasero” та “сідниці“ належать до категорії

евфемізмів, які поступово втратили свої властивості й набули ознак ортофемізмів,

тобто  нейтральних  визначень,  позбавлених  як  негативної,  так  і  прикрашальної

конотації.  Ці  лексеми  утворилися  в  українській  та  іспанській  мовах  через

метонімію: мотивом утворення слова “trasero” є місце розташування цієї частини

людського тіла, а слово “сідниці” було утворено за аналогією з її функціями.

Наступний  приклад  з  роману  “Шкіра  для  барабана”  ілюструє  вжиток

евфемізмів на позначення певних частин тіла, мотивом якого є відчуття сорому та
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недоречності  самої  згадки  про  них.  Отже,  відповідно  до  сюжету  твору, форми

привабливої жінки привернули увагу священнослужителя, для якого такі думки та

почуття  є  неприпустимими.  Результатом  цих  емоційно-мисленнєвих  процесів

стала поява перифрази “contenido de su blusa”, “вміст її блузки” замість “груди”:

(38) – Es curioso – se inclinaba un poco sobre los codos, y su blusa de seda ligera

rozaba el borde de la mesa. Por un segundo Quart intuyó el contenido: pesado, moreno y

suave [227, с. 119]. – Цікаво, – вона трішки нахилилась, і її  легка шовкова блузка

торкнулась  краю  столу.  На  мить  Кварт  інтуїтивно  відчув  її  вміст:  тяжкий,

смаглявий, ніжний [217, с. 252].

Як  бачимо,  добраний  перекладачем  відповідник  є  повним  еквівалентом

оригіналу.

Наступний варіант утворення евфемізмів – апосіопеза – є рідкісним для цієї

вибірки.  Суть  його полягає  у  тому, що  на  певному  місці  вислів  обривається  і

стилістично неприйнятне слово при цьому не озвучується:

(39) Ya lo dice el refrán: mujer de parto lento y con bigote... (la segunda parte no

la escribo en atención a la muy alta persona a quien estas líneas van dirigidas) [226, c.

13].  −  Немарно  мовиться:  вусата  баба,  що  повільно  родить...  (другу  половину

прислів’я не пишу з поваги до високої особи, якій ці рядки адресовані) [223, c. 43].

У цьому  прикладі  з  роману  “Родина  Паскуаля  Дуарте”  наведено  частину

іспанського прислів’я “A mujer de parto lento y con bigote, las tetas le salen por el

escote”, яке можна буквально відтворити у наступний спосіб: “У вусатої жінки,

яка повільно родить, і груди випадають із-за пазухи”. Відповідно до авторського

задуму, прочитавши фрагмент цього прислів’я та додане до нього пояснення, читач

повинен  усвідомити,  що  у  другій  половині  сталого  вислову  мала  міститися

неприємна, образлива або неестетична інформація, наводити яку у повному обсязі

було б невиховано.

Як  бачимо,  евфемізм  оригіналу  та  евфемізм  перекладу  є  еквівалентами,

оскільки  С.  Борщевський  так  само  скористався  засобами  апосіопези.  Як  нам
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здається, попри те, що більшість читачів цільового тексту не зуміє розшифрувати

алюзію, приховану автором у першій половині цього прислів’я, його інтенція не

викликає сумніву.

Крім того,  вважаємо за  необхідне вказати на іншу особливість перекладу

цього  уривку  з  роману  “Родина  Паскуаля  Дуарте”:  якщо  у  тексті  оригіналу

присутній  ортофемізм  “mujer”,  то  С.  Борщевський  відтворив  його  у  перекладі

через  український дисфемізм “баба”,  наслідком чого стала  вульгаризація  цього

уривку цільового тексту та набуття тим негативних конотацій.

Іншою  темою,  яка  часто  вимагає  вжитку  непрямої  номінації,  є  природні

потреби. Такі евфемізми присутні, зокрема, у романі “Бути жінкою і не померти,

намагаючись залишитись нею”. У наступному фрагменті,  відповідно до сюжету

роману, подружня пара обговорює проблему, пов’язану із шлунковим розладом в

одного  з  партнерів.  Аби  уникнути  “неестетичного”  і  недоречного  слова,  герой

роману говорить про “термінову справу”, “urgencia”, а на прохання пояснити, про

яку справу йдеться, він відповідає, що пов’язана вона зі “шлунком”, “del vientre”:

(40) - ¡Es una urgencia! ¡Abre!

- No jodas. Una urgencia, ¿de qué 

tipo?

- Pues del vientre, de qué va a ser  

[228, с. 107].

- Ну, тут така термінова справа! 

Відчиняй!

- Не валяй дурня! Яка ще термінова 

справа? Ти про що? 

- Я про шлунок, що ще може бути? 

[219, с. 64]

Відповідно, евфемізм “urgencia <...> del vientre” утворився в іспанській мові

на  основі  синекдохічного  переносу.  У  свою  чергу,  Г.  Верба  та  Н.  Хижняк

відтворюють  евфемізм  оригіналу  через  аналог  “термінова  справа  <…>  про

шлунок”. 

Про термінову необхідність  відвідати  вбиральню йдеться  й  у  наступному

фрагменті  того  ж-таки  роману. У  тексті  оригіналу  на  позначення  цього  стану
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використовується номінація “achuchón”, прямим значенням якої є “стискання”:

(41) …me da un achuchón... [228, c. 108] − …коли мені приспічить... [219, c.

64]

 У  свою  чергу, Г. Верба  та  Н. Хижняк  відтворюють  цей  евфемізм  через

функціональний відповідник “приспічити”. Існує думка, що лексема “приспічити”

походить  від  слова  “спиця”,  тобто  її  значення  можна  трактувати  як  “колоти”,

“приносити незручність”. Як у мові оригіналу, так і у мові перекладу ця номінація

традиційно використовується у переносному значенні для номінації відповідних

фізіологічних функцій і має ознаки фразеологічної одиниці.

Останнім прикладом, який належить до групи “нечистоти”, є евфемізм на

позначення сечі, присутній у наступному фрагменті з оповідання М. Ріваса “Мова

метеликів”.  Конструкція “humedad  cálida  y  vergonzosa”  мотивована  концептом

сорому,  що  його  відчувають  люди,  з  якими  відбувається  неконтрольоване

сечовипускання. В іспанській мові ця евфемістична сполука є перифразою, котра

описує  відчуття  героя  цього  оповідання,  який  потрапив  до  такої  незручної

ситуації:

(42) Han  pasado  tantos  años  y  aún  siento  una  humedad  cálida  y  vergonzosa

resbalando por  las  piernas  [229].  −  Пройшло багато років,  а  я  досі  відчуваю,  як

тепла стидка вологість ковзає моїми ногами [218].

У  свою  чергу,  запропонований  М.  Жердинівською  відповідник  “тепла

стидка вологість” так само є перифразою, а евфемізми оригіналу і перекладу є

еквівалентами.

Із тематикою фізіологічних процесів, про які зазвичай не прийнято говорити

прямо через естетичні міркування, пов’язана й тематика місць, призначених для

реалізації природних потреб.

В  іспанській  мові  існує  досить  широкий  синонімічний  ряд  лексем  на

позначення туалету: baño, aseo, lavabo, toilette, servicio, tocador, water, retrete тощо.

У  наступному  фрагменті  роману  “Вулик”  на  позначення  туалету  вжито
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евфемізм “retrete”, який є запозиченням каталонського походження:

(43) Mientras don Trinidad y tres o cuatro clientes dejaron al poeta en el retrete, a

que se repusiese un poco... [225, с. 32] − Поки дон Тринідад і три-чотири відвідувачі

відводять поета до  вбиральні, щоб той трохи оговтався... [222, c. 44] | Поки дон

Трінідад  і  три-чотири  відвідувачі  вели  поета  до  вбиральні,  щоб той  там  трохи

прийшов до тями... [221, c. 33]

Каталонське слово “retret”, на основі якого утворився цей евфемізм, означає

“усамітнене місце”; іншими словами, походження зазначеного евфемізма вказує на

розуміння процесу фізіологічних відправлень як такого, що передбачає відсутність

свідків.

Зважаючи  на  те,  що  для  аналізу  результатів  відтворення  роману  “Вулик”

українською мовою ми користуємося двома різними перекладами, виконаними із

проміжком у 30 років, показовим є те, що і С. Борщевський, і П. Соколовський та

А.  Собуцький  обирають  відповідник  “вбиральня”.  Відповідно  до  Академічного

тлумачного словника української мови (1970-1980), “вбиральня” визначається як

“Кімната,  в  якій  одягаються,  надають  належного  вигляду  своїй  зовнішності;

туалетна кімната” [1], а отже, така номінація на позначення туалету є, вочевидь,

результатом  метафоричного  перенесення.  Відтак,  у  цьому  випадку  семантика

евфемізму  вихідного  тексту  відрізняється  від  семантики  евфемізму  цільового

тексту, проте у функціональному плані вони є еквівалентами.

В останньому з цієї тематичної вибірки прикладі на позначення туалету було

вжито запозочення з англійської мови “water”:

(44) Vamos a llevarlo al  water, debe de ser un mareo [225, с. 32]. − Відведімо

його до вбиральні, у нього, мабуть, паморочиться в голові [222, c. 44]. | Одведімо

його до вбиральні: він, мабуть, блюватиме [221, c. 32].

Як і у попередньому фрагменті, перекладачі одностайно надають перевагу

відповіднику “вбиральня”.

Отже, у межах здійсненого дослідження евфемізація тематики частин тіла,
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функцій організму та фізіологічних процесів є досить широко представленою, що

свідчить  про  подібність  у  її  сприйнятті  українцями  та  іспанцями.  Основними

мотивами,  що  зумовлюють  евфемізацію  такої  номінації,  є,  як  ми  вважаємо,

почуття дискомфорту та навіть  відрази, яке супроводжує необхідність говорити

на  вказані  теми.  Крім  того,  деякими  “готовими”  евфемізмами  люди  часто

користуються через те, що їх традиційно вживають інші.

Відповідно до  результатів  виконаного аналізу, в  іспанській  та  українській

мовах  такі  евфемізми  можуть  бути  виражені еліпсисом,  натяками  (у  вигляді

різноманітних  морфологічних  засобів,  зокрема  слів  та  висловів  із  дифузною

семантикою),  запозиченнями,  апосіопезою,  вставними сполуками,  перифразами,

усталеними  висловами,  метафоричним  та  синекдохічним  перенесенням.  При

цьому  евфемізми  перекладу  переважно  є  практично  повними  еквівалентами

евфемізмів оригіналу.

У більшості випадків (10 із 16) шляхи утворення евфемізмів вихідного та

цільового текстів збігаються.

2.1.4. Евфемізми на позначення старості.

Тематика віку також є питанням, яке неоднозначно сприймається у багатьох

суспільствах: у медіа і навіть у повсякденному спілкуванні ця тема часто зазнає

впливу тенденції політкоректного мовлення, результатом чого є поява евфемізмів

на позначення людей, які прожили багато років. 

В  іспанській  мові  прямою  номінацією  на  позначення  літнього  віку  є

прикметник “viejo”,  в  українській – “старий”.  У процесі  аналізу цього поняття

постає логічне питання про те, у якому віці починається старість. Природньо, що із

плином часу погляди на цей концепт зазнавали змін: якщо в епоху Середньовіччя

середня тривалість життя на території Європи становила приблизно 30 років, то

тепер  вона  сягає  понад  75  років.  У  своєму  дослідженні  “Vejez  y  sociedad

multicultural”  (“Старість  і  багатокультурне  суспільство”)  С.  Таррес  Чаморро
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стверджує,  що,  принаймні,  в  Іспанії  старість  формально настає  у  віці  65  років

[206].

Старість  є  водночас  біологічним  і  соціальним феноменом.  З  перспективи

біології,  старість  є  кінцевим  етапом  життєвого  циклу  людини,  який

супроводжується  погіршенням  фізичного  стану  і  нерідко  –  ментальними

розладами. Із соціально-економічної перспективи, старість є тим етапом, на якому

людина стає лише споживачем, а не виробником матеріальних благ, тобто літні

люди стають залежними від працездатного населення. Питання старості та літніх

людей можна розглядати і з точки зору психології: вчені-геронтологи досліджують,

серед іншого, і те, як люди самі сприймають себе на завершальному етапі власного

життєвого  шляху  і,  зокрема,  як  вони  сприймають  втрату  своєї  колишньої

продуктивності.

Згідно з результатами численних статистичних досліджень, зараз у країнах

Європи спостерігається старішання населення,  зумовлене зниженням показника

народжуваності та зростанням тривалості життя. Відповідно, за умови збереження

такої динаміки, через кілька десятиліть частка пенсіонерів у розвинених країнах

перевищить відсоток працездатного населення. Як нам здається, такі обставини є

одним із чинників, які зумовлюють ставлення суспільства до літніх людей.

З  іншого боку, для  європейських  культур  є  традиційним дуже поважне  й

обережне ставлення до старших людей, яке проявляється, зокрема, у тому, що у

більшості випадків молодші покоління опікуються старшими, коли ті втрачають

можливість піклуватися про себе самостійно.

Цілий  комплекс  перерахованих  вище  обставин  позначився  також  і  на

мовленнєвому аспекті, з одного боку, ставлення суспільства до старших людей, а з

іншого – ставлення самих старших людей до свого віку. Результатом такого впливу

є поява у різних мовах евфемізмів на позначення старості: в українській мові часто

вживають такі сполуки, як “люди похилого віку”, “люди літнього віку”, “старше

покоління”;  в  іспанській  –  “personas  de  edad  avanzada”,  “tercera  edad”,  навіть



97

“cuarta edad” (люди, старші за 80 років), “nuestros mayores” тощо.

Отже, на наш погляд, евфемізація лексики на позначення старості та людей

літнього віку може відбуватися через наступні причини:

 людський страх перед невідомим, а саме перед смертю;

 традиційне шанобливе ставлення молодших людей до старшого покоління.

Як показав  аналіз  емпіричного матеріалу, евфемізми на позначення літніх

людей  представлені  у  проаналізованих  творах  відносно  незначною  кількістю

прикладів:  випадки  вжитку  таких  українських  евфемізмів  для  відтворення

евфемізмів іспанської  мови було виявлено у романах “Вулик” К.Х. Сели,  “Бути

жінкою і не померти, намагаючись залишитись нею” К. Ріко-Годой та “Шкіра для

барабана”  А.  Переса-Реверте.  Втім,  у  межах  цієї  наукової  розвідки  добраний

матеріал свідчить про наявність у сучасній іспанській мові тенденції, зокрема, до

метафоризації концепту старості.

Наприклад, у першому фрагменті роману “Вулик” евфемізм “metido en años”

є прикладом метафори, оскільки він описує людину, яка “увійшла у літа”:

(45) Algún hombre ya metido en años cuenta a gritos la broma que le gastó, va ya

para  el  medio  siglo,  a  Madame  Pimentón  [225,  с.  14].  −  Літній чоловік  голосно

розповідає, як він пожартував − мабуть, із півстоліття тому − з такою собі мадам

Піментон [225,  c.  20].  |  Якийсь  підстаркуватий чоловік голосно розповідає,  як

його десь півстоліття тому спробувала ошукати мадам Тру-ля-ля [221, c. 10].

Перекладачі роману застосували відмінні підходи до відтворення евфемізму

оригіналу.  З  одного  боку,  С.  Борщевський  добирає,  напевно,  найбільш

розповсюджений евфемізм на позначення людей, які прожили багато років – епітет

“літній”,  похідний  від  слова  “літа”,  тобто  “роки”,  який  у  цьому  випадку  є

синекдохічним перенесенням. Разом із тим, П. Соколовський та А. Собуцький у

своєму  перекладі  не  зберігають  евфемізм  оригіналу, а,  навпаки,  ідуть  шляхом

вульгаризації  цільового  тексту:  “підстаркуватий  чоловік”  є  дисфемізмом  і

стилістичним антиподом сполуки, вжитої в оригіналі. 
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Наступний приклад є дещо суперечливим з точки зору його віднесення до

класу непрямої номінації,  проте ми вважаємо за доречне включити його до цієї

вибірки. На позначення літньої людини у цьому фрагменті роману “Бути жінкою і

не  померти,  намагаючись залишитись нею” було вжито лексему “anciano”,  яку,

напевно,  не  можна  вважати  безперечним  прикладом  евфемізма,  оскільки  вона

практично  позбавлена  прикрашальної  конотації.  Втім,  етимологія  цієї  лексеми

свідчить про наявність у неї прихованого смислу – як відомо, лексама “anciano”

походить від латинського “antianus”,  тобто “той, що був раніше”,  “попередній”.

Відповідно, сьогочасний вжиток цього слова у значенні “viejo” з певною часткою

допуску  можна  вважати  різновидом  метафори,  переносного  смислу,  а  саму

лексему “anciano” – евфемізмом, значення якого стерлося із плином часу:

(46) Todos los  ancianos de la ciudad se han abalanzado solos o acompañados a

darse el ansiado garbeo por los paseos y las avenidas [228, с. 160]. – Дідусі та бабусі

виповзли самі або ж їх вивели на вулицю, щоб здійснити таку жадану прогулянку

проспектами та бульварами міста [219, с. 96].

Відтворюючи  цей  фрагмент  українською  мовою,  Г. Верба  та  Н.  Хижняк

пішли  шляхом  описового  перекладу,  вживши  замість  сполуки  “старі  люди”

перифрастичний  відповідник  “дідусі  та  бабусі”,  позбавлений  негативних

конотацій  з  огляду  на  приємні  асоціації,  які  викликають  дідусь  або  бабуся  у

більшості людей.

“Аnciano”  на  позначення  старої  людини  вживається  і  в  наступному

фрагменті з роману “Шкіра для барабана”:

(47) Dos o tres  ancianas iban vestidas de negro… [227, с. 127] – Дві чи три

старші жінки були вбраними в усе чорне… [217, с. 270]

Для відтворення цього субстантивованого епітета О. Лесько обирає сполуку

“старші жінки”, яка має відтінок відносності та нечіткості значення, зважаючи на

неможливість встановити, старшими за який вік є ці люди; відповідно, форма цієї

сполуки приховує її справжнє значення. 
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Наступний приклад показує, що евфемізми на позначення старості можуть

утворюватися  в  іспанській  мові  шляхом  вилучення  оцінного  компоненту:  в

еліптичній сполуці “hombre de edad” присутній компонент “вік”,  проте відсутні

його якісні характеристики:

(48) Aunque sea un hombre de edad… [227, с. 58] – Отець Ферро є людиною

похилого віку… [217, с. 121]

Відтворення  цього  евфемізма  було  здійснено  шляхом  декодування,

розгортання  його  значення:  перекладацьким  відповідником  у  цьому  випадку  є

перифраза з метафоричним відтінком “людина похилого віку”, дуже характерна для

політкоректного українського мовлення.

На  відміну  від  попереднього  випадку,  у  наступному  прикладі  замість

еліптичної  конструкції  “hombre  de  edad”  вживається  розгорнута  перифраза

“párroco en edad avanzada”, у якій концепт старості метафоризується через образ

“руху вперед”:

(49)  Hilvanó  después  los  conceptos  de  penoso  problema,  párroco  en  edad

avanzada, cuestión de disciplina y demás [227, с. 193]. – ...а також окреслив основні

концептуальні  моменти,  в  яких  полягала  складність  наявної  проблеми:  парох

похилого віку, недотримання церковної дисципліни тощо [217, с. 409].

Для  відтворення  цього  евфемізма  О.  Лесько  вчергове  скористався

перифразою  “(парох)  похилого  віку”,  у  якій  концепт  старості  метафоризується

через  образ  “схиляння”,  “опускання”  –  такою  є  візуальна  асоціація,  що  її

викликають зігнуті від старості та хвороб люди.

Та  ж-таки  перифраза  “люди  похилого  віку”  слугує  перекладацьким

відповідником  і  в  наступному  випадку,  де  в  оригіналі  концепт  старості

евфемізується шляхом утворення конструкції з відносною, нечіткою семантикою –

“gente mayor”, тобто “старші люди”:

(50) La mayor parte de sus feligreses eran mujeres y gente mayor… [227, с. 127]

– Більшість парафіян були жінками та людьми похилого віку… [217, с. 270]
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Нарешті,  останній приклад з аналізованої  вибірки демонструє можливість

метафоризації концепту старості через образ “зрілості”, результатом якої у цьому

випадку став евфемізм “señoras maduras”:

(51) Gavira soltó entre dientes una blasfemia sonora como un latigazo, que hizo

volver la cabeza, escandalizadas, a dos señoras maduras que se cruzaron en el umbral

[227, с. 239]. – Побачивши таку картину, Ґавіра процідив крізь зуби таку лайку в

бога й матір, що дві поважні пані, які саме заходили до кафе, обурено обернулись

у його бік [217, с. 507].

Втім,  відтворення  цієї  евфемістичної  сполуки  відбувається  відповідно  до

іншого  механізму:  перекладацький  відповідник  “поважні  пані”  є,  вочевидь,

результатом  перенесення  концепту  шанобливого  ставлення  до  літніх  людей  на

позначення  їхнього  віку.  Відтак,  для  відтворення  евфемізмів  на  позначення

старості перекладач може користуватися іншими, ближчими та зрозумілішими для

цільової культури óбразами.

Отже, з огляду на об’єктивні життєві реалії, мотиви евфемізації лексики на

позначення  літнього  віку  перетинаються  з  мотивами  евфемізації  лексики  на

позначення  смерті,  які  пояснюються  передусім  забобонним  страхом  перед

скінченністю життя. З огляду на це, в іспанській мові, вочевидь, існує потреба у

наданні відповідним висловам піднесеної форми, яка може реалізуватися, зокрема,

у метафоризації концепту старості.

Видається цікавим, що у межах цієї  вибірки шляхи утворення евфемізмів

іспанської мови та відтворення їх у перекладі українською мовою практично не

збігаються: із 7 проаналізованих прикладів лише в 1 випадку евфемізми вихідної

та цільової мов є прикладами метафори.

Іншим вартим уваги спостереженням є те,  що українська мова,  вочевидь,

тяжіє до використання усталених, клішованих сполук на позначення старості, що

підтверджується  трьома  випадками  відтворення  різних  за  формою  евфемізмів

оригіналу через перифразу “людина похилого віку”.
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Відповідно  до  здійсненого  аналізу,  у  текстах  оригіналу  евфемізми  на

позначення літніх людей є прикладами метафори, еліпсису, перифрази та сполук із

нечіткою  семантикою,  які  було  відтворено  у  перекладах  українською  мовою

шляхом  вжитку  синекдохи, перифрази,  метафори  та сполук  із  нечіткою

семантикою.

2.1.5.  Евфемізми  на  позначення  вчинків,  що  суперечать  закону  або

моралі.

Евфемізація як засіб, що дозволяє опосередковано, але прозоро говорити про

заборонене,  є  продуктивним шляхом утворення  слів  та  висловів  на  позначення

численних різновидів протиправної діяльності. У цьому випадку на необхідність

утворення евфемізмів вказує сам характер денотата: у більшості комунікативних

ситуацій  неможливо прямо говорити  про  вчинки,  які  викликають у  суспільстві

осуд. Властиво, осуд може викликати не лише безпосередньо злочинна діяльність,

а і вчинки, що суперечать нормам моралі.

Як показав практичний етап здійсненого дослідження, до евфемізації такого

різновиду лексики тяжіє як іспанська мова, так і українська. У результаті аналізу

всього масиву емпіричного матеріалу іспанські евфемізми на позначення вчинків,

що суперечать закону або моралі, відтворені українською мовою шляхом вжитку

евфемізмів,  було виявлено у романах “Шкіра для барабана” (А. Перес-Реверте),

“Вулик” і “Родина Паскуаля Дуарте” (К.Х. Села).

У межах цієї категорії під евфемізацію підпадають такі явища і вчинки, як

хабарництво,  самоусунення  від  відповідальності,  шахрайство,  перевищення

повноважень, зрада, розпуста, пограбування, викрадення та убивство.

Отже, у кількох перших прикладах з цієї вибірки йдеться про факти підкупу

віповідальних осіб заради досягнення власних цілей. Зокрема, замість “підкупити”

у  наступному  фрагменті  роману  використовується  евфемізм  “gratificar”,  тобто

“віддячити”.  Очевидно,  що  ця  лексема  вживається  у  контексті  твору  в
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переносному значенні:

(52) –  De algún modo habrá que  gratificarle a  monseñor  Corvo el  detalle de

lavarse las manos […]. O las  facilidades técnicas, que dirías tú [227, с. 48]. – Але ж

якось ми маємо віддячити монсеньйору Корво за те, що він умиває руки. [...] – Або

ж, як це називаєш ти, надає нам пільгові умови проведення операції [217, с. 100].

Іншим евфемізмом на позначення сприяння протиправній діяльності заради

власної вигоди є перифраза “facilidades técnicas”, тобто, буквально, “сприятливі

умови”. Як бачимо, у цьому випадку перекладацьке рішення О. Леська полягає у

розширенні  українського  відповідника  до  сполуки  “пільгові  умови  проведення

операції”, яка, втім, так само є перифразою.

Крім  того,  у  цьому  фрагменті  використовується  біблійний  фразеологізм

“lavarse las manos”,  який має в українській мові  повний відповідник “умивати

руки”, залучений О. Леськом до тексту перекладу. Значення цього фразеологізму в

українській  та  іспанській  мовах  є  ідентичним  і  полягає  у  самоусуненні  від

відповідальності.

Фразеологізм  “lavarse  las  manos”  присутній  і  в  наступному  фрагменті

роману, у якому йдеться про моральні якості священика, котрому було доручено

знайти винного у скоєнні злочину:

(53) Usted es de los que redactan su informe y  se lavan las manos, ¿verdad?…

[227, с. 43] – Ви з тих, що складають свою доповідь і  вмивають руки, хіба ж ні?

[217, с. 91]

У  цьому  випадку, як  і  у  попередньому, перекладач  добирає  український

еквівалент  “вмивати  руки”,  що  відповідає  оригіналові  як  за  формою,  так  і  за

змістом.

Тему  хабарництва  продовжує  наступний  випадок,  у  якому  йдеться  про

підкуп священнослужителя з метою отримання дозволу на знесення церкви. На

відміну  від  попередньо  аналізованого  прикладу,  у  цьому  фрагменті  хабар

фігурально називається “компенсацією”, “compensación”:
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(54) Ahora págale al arzobispo la compensación que él ha insinuado y zanja esa

parte del asunto [227, с. 48]. – Ну а тепер заплати архієпископові  компенсацію, на

яку він натякнув, і ми збудемося цієї частини клопоту [217, с. 101].

Вочевидь,  з  огляду  на  лінгвокультурні  обставини,  відтворення  такого

евфемізма не становить проблеми для перекладу: в обох мовах відповідні лексеми

мають  спільне  –  латинське  –  походження  і  вживаються  в  ідентичних

комунікативних ситуаціях.

У  наступному  фрагменті  роману  “Шкіра  для  барабана”  тема  грошей

порушується у  дещо іншому контексті:  за  сюжетом твору, літня  пані  з  вищого

товариства  Севільї  навчилася  користуватися  хакерськими  комп’ютерними

прийомами  й  вирішила  сфальшувати  свої  податкові  документи.  Втім,  героїня

роману називає таку діяльність “управлінням” своїми рахунками, “manipular mis

recibos de contribución urbana”:

(55) Nunca fui tan feliz como el día que entré en el Ayuntamiento de Sevilla para

manipular mis recibos de contribución urbana [227, с. 282]. – Ніколи я не була такою

щасливою,  як  того дня,  коли мені  вдалося  пролізти  до  бази  даних Севільської

міської ради, щоб трішки попрацювати з моїми податковими документами [217,

с. 594].

Як  евфемізм  оригіналу,  так  і  перекладацький  відповідник  є  прикладами

перифрази,  проте  у  процесі  відтворення  цього  фрагменту  українською  мовою

О. Лесько додатково застосував прийом мейозису – “трішки попрацювати” – який

має на меті посилення у читачів комунікативного враження від вербалізації такого

правопорушення.

Як  уже  було  зазначено,  метою  хабарництва  загалом  можна  вважати

отримання певної вигоди. Проте отримання вигоди не завжди передбачає виплату

зацікавленою особою грошей; в інших випадках може йтися про виконання певних

вимог  у  результаті  шантажу.  У  наступному  фрагменті  роману  безпринципний

журналіст погрожує священикові публікацією викривального репортажу, якщо той
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не відповість на його питання. При цьому взаємодію такого ґатунку він називає

“співпрацею”, “cooperación”, а її результат - “виграшем”, “salir beneficiado”:

(56) Le aseguro que  ambos saldríamos beneficiados de esta cooperación [227,

с. 109]. – Я вас запевняю: ми обидвоє лише виграємо від цієї співпраці [217, с. 231].

Евфемізм “cooperación”  у  цьому  контексті  є  натяком,  вираженим шляхом

ужитку цієї  лексеми у переносному значенні;  відповідно, евфемізм перекладу є

повним  еквівалентом  оригіналу,  який  має  ідентичне  значення  та  може

використовуватися за тих самих обставин.

Зважаючи  на  те,  що  головні  дієві  особи  аналізованого  твору  мають

відношення  до  церкви,  певні  евфемізми,  що  стосуються  теми  протиправної  та

антиморальної поведінки, являють собою алюзії на релігійно-історичний контекст.

У  наступному  фрагменті  архієпископ  намагається  дошкулити  своєму

співрозмовникові,  натякаючи  на  жорсткі  методи,  які  йому  доводиться

застосовувати у своїй роботі. Для цього він посилається на євангельський сюжет, у

якому описано страждання Христа  під  час  походу  “від  Каіфи до Пілата”,  “de

Caifás a Pilatos”:

(57) Quizá usted, que tiene más práctica en llevar a la gente de Caifás a Pilatos…

[227, с. 59] – У вас більше практики у тому, щоб приводити людей від Каіфи до

Пілата… [217, с. 123]

Особливість алюзій на біблійну тематику полягає у тому, що вона позбавлена

національно-культурної  специфіки,  а  надто  у  контексті  двох  країн,  у  яких

традиційно  сповідують  християнство.  Це  означає,  що  відтворення  цього

іспанського евфемізма українською мовою є можливим шляхом добору прямого та

повного  відповідника  “від  Каіфи  до  Пілата”,  трактування  якого  українськими

читачами не відрізнятиметься від розуміння тексту оригіналу носіями іспанської

мови.

Релігійний  контекст  твору  проявляється  і  в  наступному  прикладі:

намагаючись  сповістити  співрозмовнику,  що  на  нього  чекає  передчасне
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звільнення,  священик  вживає  евфемізм  “накладати  requiescat”,  “poner  el

requiescat”:

(58) Además, Su Reverencia don Aquilino Corvo  le tiene puesto el requiescat.

[227, с. 222]. – До того ж Його Преосвященство дон Акіліно Корво  вже наклав

своє requiescat. [217, с. 472].

Як  у  вихідному,  так  і  у  цільовому  текстах  цей  евфемізм  є  водночас  і

запозиченням з латини, і алюзією на вислів “requiescat in pace”, котрий означає

“хай  спочиває  з  миром”.  Відповідно,  О.  Лесько відтворює  евфемізм  оригіналу

буквально, вплітаючи латинське слово до тексту перекладу. На наше переконання,

такий підхід, як і додаткове тлумачення цього вислову у виносках, є слушним.

Інша  алюзія  на  біблійний  контекст  присутня  у  наступному  фрагменті,

відповідно  до  сюжету  якого  дієва  особа  натякає  на  присвоєння  священиком

церковного майна. Намагаючись подати цей закид у вигляді жарту, герой говорить

про “виноградник Господній”, який той “не встеріг”, “no cuidó la viña del Señor”:

(59) No cuidó la viña del Señor del modo adecuado [...]. – O  se bebió el vino

[227, с. 181]. – Висловлюючись по-вашому, не встеріг виноградника Господнього.

[...] – Або ж сам видудлив усе вино [217, с. 386].

Як  і  в  попередніх  випадках,  переклад  цього  евфемізма  не  видається

проблемним з  огляду  на  присутність  у  культурах  Іспанії  та  України  спільного

біблійного тла.  Відтак,  перекладацький відповідник  у  цьому  випадку є  повним

еквівалентом оригіналу.

Втім, у тому ж-таки уривку присутній інший вартий уваги вислів, а саме “se

bebió el vino”, який підкреслює жартівливу інтенцію усієї фрази. Варто звернути

увагу на те,  що для відтворення цього вислову О. Лесько замість нейтрального

відповідника “пити” обирає синонім зниженого стилю “дудлити”, причому мотив

такого рішення є, на наш погляд, неочевидним.

Черговий приклад ужитку евфемізмів на позначення вчинків, що суперечать

моралі,  за  допомогою  алюзії  на  історико-фольклорні  мотиви,  присутній  у
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наступному фрагменті роману “Шкіра для барабана”, де архієпископ, коментуючи

“гру не за правилами” одного зі своїх підлеглих, посилається на образ троянського

коня, “caballo de Troya”:

(60) A la semana,  mi  caballo de Troya se pasó al enemigo [227, с.  61].  – За

тиждень мій троянський кінь уже підтримував супротивника [217, с. 127].

Як і у попередніх випадках, цей образ є спільним для культурних просторів

Іспанії  та  України,  його  трактування  є  ідентичним,  а  вербалізована  форма  –

практично  еквівалентною.  Відтак,  відповідник  “троянський  кінь”  вважаємо

єдиним адекватним перекладацьким рішенням. 

Іншим  випадком  застосування  фразеологізмів  у  контексті  досліджуваної

тематики  є  евфемізація  концепту  ропусного  життя.  У  наступному  фрагменті

роману “Вулик” йдеться про ситуацію, у якій молодій дівчині довелося займатися

проституцією. У ролі евфемізма на позначення цього виду діяльності автор вживає

вислів “rodar y coser y cantar”:

(61) Desde entonces, para Elvirita todo fue rodar y coser y cantar, digámoslo así

[225, с. 25]. – Відтоді почалося в Ельвірити, так би мовити, “легке” життя [222, с.

35].

На наш погляд, цей вислів є досить своєрідним, оскільки він являє собою

авторський  новотвір  на  основі  фразеологізму  “coser  y  cantar”,  котрий  означає

“неймовірно легко”, до якого К.Х. Села додав лексему “rodar”, тобто “котитися”.

Можна припустити, що такий вибір став свідомим кроком автора, чиєю інтенцією

було підсилення значення вже існуючого в іспанській мові вислову; з іншого боку,

на авторську інтенцію вказує вставне словосполучення “digámoslo así” – “так би

мовити”. У свою чергу, у тексті перекладу відбувається дефразеологізація цього

вислову:  сталим  висловом  оригіналу  С.  Борщевський  знехтував,  проте  його

значення  –  “легке”  життя  –  було  збережено.  Евфемізмом  такий  відповідник

можна вважати з огляду на те, що слово “легке” було взято у лапки, присутність

яких у цьому фрагменті свідчить про іронічний характер сказаного. Таким чином,
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евфемізм  перекладу  є  антифразисом  –  іронічним  висловом,  контекстуальне

значення  якого  є  протилежним  основному.  Для  відтворення  сталого  вислову

оригіналу С. Борщевський скористався прийомом описового перекладу.

Іншим різновидом протиправної діяльності,  прямої згадки про який часто

уникають,  є  пограбування.  У  наступному  прикладі  бачимо  жартівливий  пасаж,

яким описується крадіжка грошей у туриста, а саме “полегшення” його кишень:

(62) ...él y sus colegas habían aliviado por la mañana a un turista portorriqueño

de un buen fajo de dólares [227, с. 168]. – ...йому з колегами пощастило того ранку

полегшити кишені якогось пуерториканського туриста на добрячий стос доляриків

[217, с. 357].

Евфемізм оригіналу є перифразою іронічного характеру, який було досить

точно відтворено у перекладі, причому евфемізм цільового тексту є навіть більш

жартівливим,  ніж  евфемізм  вихідного  тексту,  оскільки  замість  нейтрального

варіанту  “долари”  (“dólares”)  перекладач  використовує  розмовну  форму

“долярики”.

У свою чергу, у наступних прикладах ідеться не про пограбування, а про

викрадення  людини  –  вчинок,  про  який  особи,  причетні  до  його  скоєння,  не

можуть згадувати прямо. У цьому прикладі замість прямої номінації “викрасти”

вживається евфемізм, котрий буквально можна було б відтворити як “накласти (на

когось) руки”, “echarle mano”:

(63) Echarle mano a  un sacerdote y  mantenerlo un par  de días  alejado de la

circulación no era precisamente la clase de delito que vuelve comprensivos a los jueces

[227, с. 244]. – Схопити священика та протримати його кілька днів під замком –

не зовсім той злочин, який міг би викликати співчуття в суддів [217, с. 515].

Для відтворення цього евфемізма, який є прикладом метонімії, перекладач

добирає  контекстуальний  відповідник  “схопити”,  який  так  само  вживається  в

аналізованому фрагменті у переносному значенні.

Крім  того,  у  цьому  фрагменті  присутній  інший  евфемізм  на  позначення
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утримання  викраденої  людини  у  неволі,  а  саме  “mantenerlo  alejado  de  la

circulación”, тобто, буквально, “тримати його подалі від руху”. Такий вислів, на

наше  переконання,  слід  розглядати  як  різновид  метафоризації  зазначеного

протиправного  вчинку. У  своєму  перекладі  О.  Лесько  відтворює  метафоричну

складову,  здійснюючи  заміну  семантичного  компоненту  шляхом  добору

відповідника “тримати під замком”.

Втім,  у  наступному  фрагменті  перекладач  відтворює  аналогічний  вислів

більш буквально, а саме “вилучити з обігу”:

(64) Unos amigos lo han puesto  fuera de circulación hasta pasado mañana. En

perfecto estado de salud [227,  с.  247].  – Одні  мої друзі  вилучили його з  обігу  до

післязавтра. Цілого і здорового [217, с. 523].

Як і у попередньому випадку, метафорична складова оригіналу зберігається

у перекладі.

Напевно, найстрашнішим злочином є позбавлення людини життя; з огляду

на  це  у  багатьох  мовах  світу  існує  значна  кількість  евфемізмів  на  позначення

убивства,  причому  користуються  ними  у  різних  комунікативних  ситуаціях,

характер яких не обов’язково передбачає  причетність мовця до такого злочину.

Причину  цієї  обставини  можна  пов’язати  із  характером  виникнення  та

функціонування у мовленні  евфемізмів на  позначення смерті  як  непізнаного та

містичного явища.

Отже,  у  наступному  фрагменті  замість  прямої  номінації  “убивство”

присутній  перифрастичний  евфемізм  “радикальне  фізичне  знищення”,  “drástica

eliminación física”:

(65) …y la consecuencia de convencer a los grupos especiales del SAS británico

de  lo innecesario de proceder a su  drástica eliminación física. [227, с. 92]. – ...що, у

свою чергу, допомогло переконати британські спецслужби у непотрібності  його

фізичного знищення. [...] [217, с. 195].

Як  бачимо,  О.  Лесько  користується  прийомом  лексичного  вилучення,
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внаслідок чого евфемізмом цільового тексту стала перифраза “фізичне знищення”.

На наше переконання,  ця процедура не вплинула негативно на комунікативний

ефект цільового тексту. 

У  наступному  прикладі  з  роману  “Родина  Паскуаля  Дуарте”  ув’язнений

чоловік, який очікує покарання за здійнені ним страшні злочини, розмірковує над

своєю  долею.  Героєві  цього  роману  соромно  за  скоєне,  йому  незручно  прямо

говорити про свої  вчинки,  з  огляду  на  це на позначення злочину автор вживає

усталений вислів “volver a las andadas”:

(66) Tal vez sea mejor que hagan conmigo lo que está dispuesto, porque es más

que probable que si no lo hicieran volviera a las andadas [226, c. 5]. – Може, воно й

краще, коли зі мною зроблять  те, що мають зробити, бо в іншому разі я знову

можу взятися за старе [223, c. 24].

Для відтворення цієї  сполуки українською мовою перекладач скористався

українським сталим виразом “взятися за старе”, який досить точно передає як

сенс, так і  стилістику перекладу. Відтак, евфемізм перекладу є функціональним

еквівалентом оригіналу, проте на копмонентному рівні відбулася заміна лексеми

“andadas” (“походеньки”) на лексему “старе”.

Крім  того,  у  цьому  фрагменті  присутній  евфемізм  “hacer  lo  que  esta

dispuesto”, який є натяком на вищу міру покарання – смертну кару. В іспанській

мові  цей  евфемізм  є  перифразою,  українською  мовою  його  було  відтворено  в

аналогічний спосіб – у тексті перекладу на страту натякає вислів “зроблять те, що

мають зробити”.

Завершує цю вибірку приклад, уривок з якого називає евфемізмом сам автор

роману. У цьому фрагменті роману “Шкіра для барабана” йдеться про порушення

закону  як  факт,  причому  цей  вчинок  поетизується  і  метафоризується  у  фразі

“moverse por el borde exterior de la legalidad”:

(67) ...acto  que  monseñor  Spada,  con  probado  talento  para  el  eufemismo,

denominaba  “moverse  por  el  borde  exterior  de  la  legalidad”…  [227,  с.  107]  -
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...монсеньйор  Спада,  визнаний  мистець  евфемізмів,  називав  такі  дії  “ходити

зворотнім боком закону”… [223, с. 225].

Так  само  поетичним  є  і  перекладацький  відповідник  “ходити  зворотнім

боком закону”, який чітко передає відтінки оригіналу.

Отже,  як  показав  аналіз  емпіричного  матеріалу,  в  Україні  та  Іспанії

сприйняття  протиправної  та  антиморальної  діяльності  загалом  збігається,  що

підтверджується практично повною симетрією між евфемізмами іспанської мови

та  їхніми  перекладними  відповідниками.  Зокрема,  така  симетрія  пояснюється

вжитком у цільовому тексті алюзій на біблійно-історичну тематику, яка є спільним

культурним тлом Іспанії та України, що свідчить про схоже тлумачення подібних

висловів та наявність в українській мові “готових” відповідників, які й були задіяні

у цільовому тексті.

Серед мотивів евфемізації цього типу лексики слід виокремити небажання

мовця ідентифікувати себе з такими вчинками, якщо мовцем є людина, що не має

стосунку до їх скоєння, або ж, у випадку, якщо мовець є причетним до діяльності,

що викликає осуд,  причиною вжитку евфемізмів може бути бажання приховати

прикрий факт.

Відповідно, у межах цієї вибірки евфемізми іспанської мови було утворено

за допомогою вжитку  метафори, перифрази, сталих виразів, алюзій, запозичень,

при цьому для відтворення евфемізмів оригіналу українською мовою перекладачі

користувалися аналогічними мовними засобами.

2.1.6. Евфемізми на позначення грошей.

Черговим  об’єктом,  що  часто  підпадає  під  евфемізацію,  є  гроші.  Тема

грошей  у  сучасному  суспільстві  є  суперечливою  і  проблемною:  від  наявності

необхідної суми може залежати комфорт і добробут людини, її здоров’я, а часом

навіть  і  життя.  Відповідно,  коли  фінансові  питання  порушуються  не  у

нейтральному контексті, на позначення грошей, замість прямої номінації можуть
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використовуватися евфемізми.

Очевидно,  що  мотиви  використання  евфемізмів  на  позначення  грошей

перебувають  у  залежності  від  умов  комунікативної  ситуації:  коли  йдеться  про

нестачу або відсутність грошей, використання евфемізмів пояснюється, з одного

боку,  почуттям  сорому  та  дискомфорту,  а  з  іншого  –  небажанням  озвучувати

болісне питання (варто додати, що цей мотив, напевно, можна вважати актуальним

для будь-якого різновиду евфемізмів: якщо проблему не називати, може здатися,

що  її  не  існує).  У  свою  чергу,  коли  йдеться  про  необхідність  нагадати  про

невиконані  грошові  зобов’язання,  мотивом евфемізації  є почуття ніяковості,  що

супроводжує подібні  розмови,  а  також небажання мовця здатися невихованим і

грубим.  Крім  того,  гроші,  як  і  інші  матеріальні  блага,  неодмінно  привертають

увагу людей, наміри яких можуть не бути добрими. Відтак, у ставленні людей до

грошей до певної міри присутня неусвідомлювана забобонність.

Отже,  у  результаті  аналізу  емпіричного  матеріалу  було  виявлено  кілька

прикладів використання евфемізмів української мови для відтворення у перекладі

тих евфемізмів іспанської мови, які позначають гроші.

В  одному  з  випадків  такий  евфемізм  використовується  у  ситуації,  коли

виконавець роботи нагадує замовникові про його грошові зобов’язання. Вочевидь,

у цьому випадку мотив евфемізації слід вбачати у бажанні мовця не порушувати

правил ввічливого спілкування. На позначення оплати виконаної ним роботи герой

роману  “Шкіра  для  барабана”  користується  евфемізмом  “emolumentos”,  котрий

позначає будь-який, не лише фінансовий різновид винагороди:

(68) En  cuanto  a  nuestros  emolumentos…  [...]  Hablar  de  dinero  entre  gente

honorable estaba fuera de lugar [227, с. 244]. Що ж стосується нашої винагороди…

[…] У товаристві поважних людей не до речі балакати про гроші [217, с. 517].

Відповідно,  у  цьому  випадку  евфемізація  номінації  грошових  виплат

відбувається  шляхом  перенесення  значення.  Як  бачимо,  О.  Лесько  відтворює

евфемізм оригіналу через аналогічний механізм, а саме шляхом вжитку лексеми
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“винагорода” у переносному сенсі.

У  наступних  наведених  прикладах,  навпаки,  йдеться  про  відсутність

необхідної  суми  грошей.  Зазначимо,  що  для  іспанської  мови  є  характерними

винахідливі  способи  евфемізації  концепту  злиднів,  зокрема  шляхом

“персоніфікації”  грошей.  В  аналізованому  випадку  мовець  турбується  про

“каталептичний” стан своїх фінансів, “estado cataléptico de sus finanzas”:

(69) Mas no era su índole moral lo que atormentaba al ex detective, demasiado

inquieto por el  estado cataléptico de sus finanzas personales [227, с. 96]. – Однак не

моральний  аспект  справи  так  мордував  душу  колишнього  шпика,  надміру

занепокоєного передсмертним станом своїх фінансів [217, с. 203].

Властиво, евфемізм вихідного тексту було утворено шляхом метафоризації

на  основі  образу  каталепсії,  тобто  паралічу.  У  свою  чергу,  відтворюючи  цей

евфемізм у перекладі, О. Лесько так само скористався метафоричним механізмом,

замінивши образ паралічу на образ передсмертного стану, отримавши у результаті

сполуку “передсмертний стан своїх фінансів”. 

Шляхом  “персоніфікації”  фінансів  утворено  й  наступний  аналізований

евфемізм, де велика витрата подається в образі, буквально, “удару ножем в живіт

побитих фінансів”:

(70)  ...y esperaba que el desembolso –  otro navajazo en el bajo vientre de sus

maltrechas finanzas – acabara por valer la pena [227, с. 113] – ...та сподівався, що ця

розтрата –  ще одна дірка в його й без того худому гаманці – колись себе таки

виправдає [217, с. 239].

Як  і  в  попередньому  випадку,  такий  евфемізм  було  утворено  шляхом

метафоризації. Втім, евфемізм перекладу було утворено на основі іншої асоціації:

втрату великої суми перекладач подає в образі “дірки у гаманці”, який, вочевидь, є

більш зрозумілим читачеві.

Якщо у попередніх випадках евфемізація номінації  на позначення грошей

відбувалася  за  допомогою  метафори,  то  у  наступному  прикладі  з  цією  метою
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використовується перифраза: якщо ортофемізмом вважати фразу “здобути гроші”,

її  евфемізованим  варіантом  є  вислів  “поправити  своє  критичне  фінансове

становище”:

(71) ...el asistente de Pencho Gavira había caído en la tentación de utilizar los dos

millones novecientas mil restantes para enderezar su crítica situación financiera [227, с.

95].  –  ...помічник  Пенчо  Ґавіри  не  зумів  устояти  перед  спокусою  використати

решту два  мільйони дев’ятсот тисяч,  щоб  поправити своє  критичне  фінансове

становище [217, с. 201].

В аналізованому випадку евфемізм цільового тексту є повним еквівалентом

евфемізма  оригіналу,  оскільки  такий  вислів  є  однаково  зрозумілим  як  для

українського, так і для іспанського читача.

Іншим продуктивним засобом утворення евфемізмів, у тому числі й на тему

злиднів,  є  використання  можливостей  фразеології  досліджуваної  мови.  У

наступному фрагменті йдеться про відсутність коштів у церковних скриньках для

пожертв,  причому  в  тексті  оригіналу  вони  “заростають  павутинням”,  “crían

telarañas”:

(72) Buena en estos tiempos en que los  cepillos de cualquier parroquia crían

telarañas… [227, с. 58] – … скрутні часи, коли у всіх парафіях кухлі для пожертв

заросли мохом… [217, с. 122]

У  своєму  перекладі  О. Лесько  зберіг  фразеологічний  компонент,

знехтувавши, втім, образом павутиння, внаслідок чого у тексті перекладу “кухлі

для пожертв заросли мохом”. Незважаючи на заміну образу, наявний у цільовому

тексті експресивний вираз, на наше переконання, справляє на читача аналогічне

враження.

На  відміну  від  попереднього  випадку, де  перекладацький  вибір,  на  наш

погляд,  було  продиктовано  передусім  особистими  смаковими  вподобаннями,  у

наступному  прикладі  присутній  етноспецифічний  фразеологізм,  який  потребує

адаптації у перекладі: в іспанській мові на позначення бідності або ситуативної
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відсутності грошей використовується сталий вираз “estar más tieso que la mojama”,

тобто, буквально, “бути твердішим за в’ялений тунець”:

(73) Así que las  finanzas de Celestino Peregil estaban tiesas como la mojama…

[227, с. 95] – Тепер у кишенях Селестіно Перехіля гуляв вітер… [217, с. 202]

Цілком  очевидно,  що  перенесення  такої  образності  у  текст  перекладу  є

неможливим, оскільки вона не має жодного значення для українського читача. З

огляду на це, перекладач пішов шляхом відтворення значення евфемізма оригіналу

через український сталий вираз “у кишенях гуляє вітер”, який у цьому випадку

можна вважати цілком адекватним.

Підсумовуючи,  варто  сказати  про  те,  що  роль  грошей  у  сучасному

суспільстві є досить суттєвою, з огляду на що навколо цієї теми з плином часу

утворилася значна кількість евфемізмів. У площині міжмовної та міжкультурної

комунікації, а саме у контексті Іспанії та України, сприйняття проблем, пов’язаних

із  грошима,  є  досить  близьким,  що  полегшує  завдання  перекладача  під  час

відтворення  таких  евфемізмів.  З  іншого  боку,  проблему  для  перекладу  може

створити  присутність  у  вихідному  тексті  образності  та  виразних  засобів,  які,

попри  спорідненість  самої  проблематики,  є  чужими  та  незрозумілими  для

українського читача.

Як показав аналіз емпіричного матеріалу, іспанські евфемізми на позначення

грошей можуть бути виражені метафорами, перифразами та сталими виразами. У

свою чергу, для відтворення таких евфемізмів українською мовою було залучено

аналогічні мовні засоби, проте у більшості випадків відбувалася заміна образного

компоненту, присутнього в оригіналі.

2.2.  Лексика  та  номінації,  що  евфемізуються  y  результаті

перекладацьких трансформацій.

Результатом  здійсненого  аналізу  стало  й  виокремлення  низки  таких

різновидів  лексики  та  номінації,  які  евфемізуються  лише  у  тексті  перекладу,
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причому в оригіналі на позначення відповідних понять, предметів або явищ автори

можуть використовувати як ортофемізми, так і дисфемізми.

На  питання  про  те,  чому  автори  іспанських  оригіналів  вживають

ортофемізми або навіть дисфемізми, тоді як перекладачі не зберігають стилістику

вихідного тексту, а,  навпаки, змінюють її  у напрямку нейтралізації,  напевно, не

існує єдиної відповіді. Зважаючи на те, що художній переклад варто розуміти у

першу чергу не як діалог мов, а як діалог культур, природа таких розбіжностей

може мати саме культурне коріння.

Як уже було зазначено у параграфі 2.1., розбіжності у сприйнятті одних і тих

самих  явищ  представниками  різних  культур  можуть  бути  зумовлені  як

об’єктивними,  так  і  суб’єктивними  чинниками.  До  об’єктивних  чинників  слід

відносити  результати  тривалого  впливу  історичних,  соціальних  та  культурних

обставин у  цілому на населення тієї  чи іншої  країни;  прикладом впливу таких

чинників  може  бути  помірковане  ставлення  іспанців  до  вжитку  нецензурної

лексики  і,  навпаки,  стриманий  вжиток  такої  лексики  українцями  у  багатьох

комунікативних  ситуаціях.  У  свою  чергу,  під  суб’єктивними  чинниками  ми

розуміємо особисті прояви світобачення кожного мовця, які формувалися протягом

тривалого часу і нерідко мають у дорослих людей несвідомий характер.

У контексті  зіставлення оригіналу літературного тексту та його перекладу

необхідно  враховувати  як  об’єктивні,  так  і  суб’єктивні  чинники,  причому

об’єктивними чинниками у цьому випадку є характерні особливості іспанської та

української культур, а суб’єктивними – особисті уявлення автора та перекладача.

Результатом  такої  взаємодії  може  стати  текст  перекладу,  який  має  з  текстом

оригіналу стилістичні розбіжності.

Не  існує  також і  однозначної  відповіді  на  питання  про  те,  чи  є  неповне

відтворення у перекладі стилістики оригіналу помилкою; як уже було сказано, у

процесі відтворення художнього тексту перекладач повинен мати на увазі не лише

специфіку оригіналу, а й особливості цільової мови та культури. Іншими словами,
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український переклад, у якому було відтворено усю нецензурну лексику оригіналу,

може бути невдалим з огляду на те, що у мовному середовищі вихідної культури

така  лексика  має  значно  слабші  негативні  конотації,  ніж  у  контексті  культури

цільової.

У результаті аналізу емпіричного матеріалу було вияслено перелік різновидів

номінації,  на позначення яких в іспанській мові використовуються ортофемізми

або дисфемізми, тоді як у перекладі їх було відтворено шляхом евфемізації. Цими

видами  номінації  є  лексика  зниженого  стилю  та  вульгаризми;  лексика,  що

виражає зневажливе  ставлення  та  негативну  оцінку,  номінація  концепту

нормальності, соматизми та назви фізіологічних процесів.

Отже,  цей  етап  дослідження  присвячено  аналізу  шляхів  евфемізації  у

перекладі  номінацій,  які  відносяться  до  кожної  з  перерахованих  вище  тем.

Практичний  аналіз  супроводжується  роздумами  про  причини  розходжень  у

трактуванні такої лексики авторами художніх творів та їх перекладачами.

2.2.1.  Евфемізація  у  перекладі  лексики  зниженого  стилю  та

вульгаризмів.

Відомо, що прошарок нецензурної лексики присутній практично у кожній

мові; наявний він також в іспанській та українській мовах. Вважається, що лайливі

вислови мають давнє походження, яке пов’язують із вербалізацією непристойних

жестів,  покликаних  висловлювати  ставлення  одного  мовця  до  іншого  або  до

комунікативної ситуації.

На  думку  Л.О.  Ставицької,  обсценною  лексикою  прийнято  називати

табуйовані непристойні слова та вислови [74, c. 17]. Це ті слова та вислови, які

використовуються на позначення статевих органів та актів, інтимних частин тіла,

фізіологічних відправлень та невербальних жестів [62].

Згідно з класифікацією, запропонованою Л.О. Ставицькою, характерні для

української мови обсценні слова та вислови можна поділити на наступні групи:
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1. “Матірні” слова, пов’язані з сексуальною діяльністю;

2. Обсценізми сексуальної та несексуальної сфери.

Для  іспанського  ж  мовного  простору,  на  думку  А.  Лукаса,  найбільш

характерними є наступні різновиди обсценної лексики [161]:

1. Бласфемізми (богохульні слова та вислови);

2. Обсценізми сексуальної сфери;

3. Скатологічна  лексика  (слова  та  вислови,  пов’язані  з  фізіологічними

відправленнями).

Відповідно,  типи  обсценної  лексики,  характерних  для  іспанської  та

української мов, багато у чому збігаються. 

Проаналізувавши  низку  досліджень,  присвячених  функціонуванню  такої

лексики  у  системах  різних  мов,  ми  з’ясували,  що  деякі  науковці  намагаються

знайти відповідь на питання про те, чому і задля чого люди лаються. В.І. Жельвіс,

зокрема,  вважає,  що  порушення  існуючих  мовних  табу  шляхом  вжитку

нецензурної лексики можна порівняти з участю у карнавалі, коли мовець нібито

вдає з себе іншу людину, “одягає маску” [17, c. 36-37]. Втім, таке “карнавальне”

сприйняття нецензурних слів зникає,  коли їх вжиток стає нормою, а не грою у

порушення правил.  Л.О.  Ставицька,  у  свою чергу, переконана у  тому, що роль

нецензурних слів необхідно розглядати залежно від віку та статі мовця, а також

соціального прошарку, до якого він належить [74, c. 35]. Приміром, у середовищі

підлітків лайка є тим, що свідчить про приналежність кожного з них до однієї й

тієї ж групи, тобто способом самоідентифікації. Вважається, що чоловіки лаються

частіше, ніж жінки, проте з вуст жінки лайливий вислів звучить більш потужно.

Крім того, традиційно в Україні чоловіки утримуються від лайки у присутності

жінок та дітей. З іншого боку, серед певних прошарків суспільства лайливі слова

використовуються “замість розділових знаків”. 

Як  бачимо,  у  кожному  з  перерахованих  вище  випадків  функція  лайки  є

відмінною, різним є і ступінь експресивності, притаманний непристойному слову,
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вжитому у кожній комунікативній ситуації. Відтак, “сила” лайки проявляється у

тому ступені,  яким її  наділяє  безпосередньо мовець.  Про експресивність  лайки

пише й іспанський журналіст Рауль дель Посо: “Немає іншої такої мови, як наша,

якою можна було б так само гарно когось принизити. Це мова заздрощів та злості.

Втім,  це  приносить  і  певне  полегшення”  [161].  Думку  про  те,  що  вжиток

непристойних слів у певних ситуаціях можна порівняти з катарсисом, поділяє і

Л.О. Ставицька. На її переконання, порушення табу, вербалізованим проявом якого

є лайка, можна вважати не тільки локутивним, а й іллокутивним актом [74, c. 26].

Іншими  словами,  вжиток  лайки  допомагає  зняти  напругу  і  навіть  уникнути

фізичної агресії. Отже, як для іспанців, так і для українців ужиток непристойних

слів  можна  вважати  характерним  і  таким,  що  не  обмежується  поодинокими

випадками.

Втім,  попри  те,  що  природа  української  та  іспанської  лайки  є  подібною,

функціонування обсценізмів у цих двох мовах викликає чимало питань. Якщо в

іспанській  мові  вжиток  нецензурної  лексики  різного  ступеню експресивності  є

достатньо співвідносним у розмовному мовленні та у художній літературі (про що

свідчить  добраний  емпіричний  матеріал),  то  в  українській  мові  можна

спостерігати значні розбіжності у вжитку такої лексики у площинах розмовного

мовлення,  художньої  літератури  та  перекладу.  Протягом  тривалого  часу

літературні  твори,  що  видавалися,  зокрема,  українською  мовою,  підлягали

прискіпливому редагуванню; з огляду на це, напевне, за радянських часів лайка

могла з’явитися лише у літературі “самвидаву”. Українська ж художня література

останніх років зазнала у цьому сенсі суттєвих змін. На погляд Л.О. Ставицької,

вжиток обсценізмів у сучасній українській літературі є навіть надмірним: “Той, хто

епатує,  ставить за мету <...> привернути увагу <...>.  Складається враження, що

нове покоління українських письменників змагається між собою, як далеко можна

зайти у порушенні загальноприйнятих заборон” [74, c. 55-56]. 

Попри такий “бум” лайки в українській літературі, на художній переклад ця
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тенденція, здається, й досі не поширилася – перекладачі, зокрема, іспанської прози

не поспішають відтворювати усі слова та вислови “з перцем”, якими часто рясніє

оригінал.  Про  причини  цього  явища  складно  говорити  однозначно,  а  шляхи

відтворення таких висловів ми спробуємо проаналізувати на основі емпіричного

матеріалу.

Зауважимо,  що  результати  цієї  наукової  розвідки  не  можна  вважати

універсальними,  оскільки  практично  усі  добрані  приклади  є  матеріалом  лише

одного  роману, але  такий  аналіз,  на  наш  погляд,  може  слугувати  ілюстрацією

окремих випадків  ужитку  нецензурної  лексики  носіями іспанської  мови.  Отже,

здійснивши  комплексний  аналіз  емпіричного  матеріалу,  ми  виявили  приклади

вжитку лексики зниженого стилю та вульгаризмів, які було відтворено у перекладі

шляхом  евфемізації,  у  романі  К.  Ріко-Годой  “Бути  жінкою  і  не  померти,

намагаючись  залишитись  нею” та  в  оповіданні  “Мова метеликів”  М.  Ріваса.  У

результаті  проведеного дослідження вдалося  з’ясувати,  що більшість  наявних у

тексті  обсценних висловів зводиться лише до тьох понять:  “cojones”,  “coño” та

“joder”. Кожне з цих понять належить до категорії обсценізмів сексуальної сфери.

Інша  група  опрацьованих  нецензурних  висловів  належить  до  категорії

скатологічної лексики (вислови, похідні від лексеми “cagar”).

Отже,  обсценне  слово  “cojones”  у  системі  іспанської  мови  є  досить

продуктивним  джерелом  утворення  експресивних  висловів,  які  мають  різні

значення.  Так,  наприклад,  “estar  tocándose  los  cojones”  означає  “не  займатися

нічим важливим”,  “tocarle  los cojones a alguien” – “робити комусь неприємно”,

“acojonar” – “лякати”,  “estar  acojonado” – “бути наляканим”,  “tener cojones” –

“мати мужність”. Кожен з цих висловів має грубі українські відповідники, проте,

як бачимо, перекладачки роману, Г. Верба та Н. Хижняк, відтворюють їх описово і

пом’якшено.

У наступному фрагменті метафоричний сталий вираз “Me estoy  tocando los

cojones” було відтворено у перекладі через фразеологізм “байдики б’ю”:
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(1) ¡Me estoy tocando los cojones! [228, c. 108] – Та я тут просто байдики б’ю

[219, c. 64].

Аналогічно,  вислів  “tocar  los  cojones”,  який  так  само  має  ознаки

метафоричного перенесення, було описово відтворено через метафоричну сполуку

“діставати за живе”:

(2) …¿por qué me tienes que tocar siempre los cojones de esta manera? [228, c.

18] – …чому ти завжди маєш дістати мене за живе? [219, с. 10]

У  наступних  прикладах  було  декодовано  значення  похідних  від

вищезгаданого обсценізму висловів “acojonar”, “estoy acojonada”, які апелюють до

відчуття  страху,  і  відтворено  описово  –  “[мене]  залякати”,  “[мене]  охоплює

страх”:

(3) ¿Una conspiración de mujeres para acojonarme? [228, c. 117] – Змова жінок,

аби мене залякати? [219, c. 70] 

та 

(4) Lo que en realidad quiero decir  es  que  estoy acojonada...  [228,  c.  101] –

Насправді я хочу сказати, що мене охоплює страх... [219, c. 60]

У  свою  чергу,  під  час  відтворення  безпосередньо  номінації  відповідної

частини  тіла  чоловіка  перекладачки  цього  роману  скористалися  прийомом

генералізації – грубий вислів “un rodillazo en los cojones” перетворився у результаті

перекладу на перифразу “коліном поміж ніг”:

(5) Debería darle dos hostias y un rodillazo en los cojones [228, c. 165]. − Мені

слід було б дати йому кілька ляпасів та ще коліном поміж ніг [219, c. 99].

Цікаво,  що  “cojones”  може  апелювати  й  до  позитивних  людських

характеристик:  вислів  “tener  cojones”  означає  “мати  мужність”,  а  вислів  “no

tengo cojones” з наступного уривку було, відповідно, відтворено через перифразу

“в мене не вистачить мужності”:

(6) No tengo cojones; me pondría a decir impertinencias [228, c. 31]. – Для цього

в мене не вистачить мужності [219, c. 45].
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Якщо вислови з компонентом “cojones” можуть мати позитивне значення, то

лексема  “joder”  має  переважно  негативний  підтекст, виражає  роздратування  та

неприємні емоції, або ж є синонімічною до слова “зіпсувати”.

Для відтворення висловів з лексемою “joder” перекладачки, як і в наведених

вище випадках, використовують перифрази з більш або менш високим ступенем

експресивності: вислів “joder el baño” було відтворено шляхом вжитку нейтральної

перифрази “зіпсувати насолоду від ванної”:

(7) …ya  me  has  jodido  el  baño...  [228,  c.  108]  –  …ти  вже  зіпсував  мені

насолоду від ванної... [219, c. 64]

У свою чергу, вислів “la cena se va a joder” Г. Верба та Н. Хижняк відтворили

за  допомогою емоційно забарвленого фразеологізму “піти під три чорти”,  яка

відповідає оригіналу не лише за змістом, а й за настроєм:

(8) …pero la cena se va a joder... [228, c. 118] – Але вся вечеря піде під три

чорти [219, c. 71].

У свою чергу, переклад наступного фрагменту знову було здійснено шляхом

застосування прийому описового перекладу, результатом якого стала нейтральна

перифраза “зовсім не хочеться”, яка передає зміст оригіналу, але не його емоційне

забарвлення:

(9) Me jodería mucho llegar tarde a casa de mi madre... [228, c. 110] – Мені

зовсім не хочеться запізнитись на вечерю до матері... [219, c. 66]

У наступному фрагменті слово “joder” виступає у значенні “робити комусь

неприємно”.  Як  бачимо,  для  відтворення  номінації  “no  jodas”  перекладачки

добирають  контекстуальний  відповідник  “не  жартуй”,  який  є  прикладом

антифразису – у цьому контексті лексема із переважно позитивними конотаціями

звучить загрозливо:

(10) No jodas, Antonio [228, c. 41]. – Не жартуй, Антоніо [219, c. 49].

Втім, в  іншому фрагменті,  де слово “joder” було використано в оригіналі

роману  в  аналогічному  контексті,  його було  відтворено  через  розмовну  форму
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“діставати”, яка є метафорою:

(11) …vienes a joderme... [228, c. 108] – …тобі треба діставати мене... [219,

c. 64]

Схожий  зв’язок  між  номінацією  вихідного  та  цільового  текстів  можна

спостерігати  і  в  наступному  фрагменті,  де  для  відтворення  лексеми  “joder”

перекладачки обирають відповідник “діставати”:

(12) …y yo, ¡nos ha jodido! [228, c. 105] – Але... Як він мене дістав! [219, c.

61]

Окрім  описаних  вище  варіантів  ужитку,  лексема  “joder”  може  грати  у

мовленні роль вигуку, що виражає роздратування або невдоволеність. Українська

мова багата на вислови, які передають цей настрій і не є при цьому обсценізмами.

Для  відтворення  такого  вигуку  перекладачки  роману  обрали  стилістично

забарвлений сталий зворот “чорт забирай”:

(13) …no te cabrees otra vez, joder [228, c. 23]. – …чорт забирай, не заводься

знову [219, c. 40].

Так само, як і “joder”, слово “coño”, а також похідні від нього та вислови, до

яких воно входить, передає переважно негативні емоції. В іспанській мові існує

чимало висловів з обсценізмом “coño”, які, до того ж, є досить різноманітними за

змістом.  Наприклад,  “en  el  quinto  coño”  означає  “дуже  далеко”;  “importarle  a

alguien  un coño”  –  “не мати для  когось  значення”;  “salir  a  alguien  del  coño”  –

“мати сильне бажання щось зробити” тощо.  Крім того,  це слово часто грає у

мовленні роль вигуку, який, залежно від ситуації, виражає негативне або (рідко)

позитивне ставлення мовця до неї. 

Аналізуючи  переклад  роману  “Бути  жінкою  і  не  померти,  намагаючись

залишитись  нею”,  ми  зробили  висновок  про  те,  що  прямий  відповідник  цього

слова, вочевидь, здався перекладачкам занадто грубим, оскільки вислів “qué coño

te importa”, нейтральним відповідником якого є “яке це для тебе має значення”,

було відтворено шляхом його заміни на сталий зворот “яке [тобі]  в біса діло”,
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еквівалентним за значенням, але більш нейтральним за тональністю:

(14) …a tí qué coño te importa donde voy o no voy en Navidad [228, c. 100]. – …

а тобі яке в біса діло, як я проведу ці дні? [219, c. 60]

Така  перекладацька  трансформація  здається  нам  доцільною,  оскільки  для

вдалого  відтворення  емоції,  висловленої  у  цій  репліці,  буквальний  переклад

кожного слова не є обов’язковим.

У наступному ж фрагменті оригіналу слово “coño” виконує функції вигуку,

який  виражає  роздратування.  Втім,  неважко  переконатися,  що  у  перекладі

нецензурний вигук  відтворено  не  було;  емоцію ж,  яку  виражає  ця  фраза,  було

передано за допомогою підсилювально-видільних часток “та” і “вже”:

(15) ¡Qué te bañes, coño! [228, c. 24] – Та йди вже купатися! [219, c. 40]

Крім  того,  як  уже  було  зазначено,  значна  частка  іспанських  нецензурних

висловів  апелює  до  скатологічної  тематики.  Цій  категорії  нецензурної  лексики

притаманний високий ступінь різноманітності форм; у розмовному мовленні такі

вислови вживаються переважно для вираження таких негативних емоцій, як злість,

роздратування або зневага.

У наступному прикладі з оповідання “Мова метеликів” ужито метафоричний

вислів  “me  cago  en  Dios,  me  cago  en  el  demonio”,  який  виражає  сильне

роздратування:

(16) Decían las dos cosas: me cago en Dios, me cago en el demonio [229]. – Коли

справи йшли погано, вони плювали на землю й при цьому страшенно лаяли Бога,

й чорта також, уживаючи найбрудніші лайки [218].

Показово,  що  конструкції  такого  типу  є  водночас  і  скатологізмами,  і

бласфемізмами,  тобто  вербалізованими  виявами  богохульства.  На  погляд

Л.О. Ставицької,  скатологічна  лексика  є  у  більшому  ступені  характерною  для

української мови, ніж для інших східнослов’янських мов [74], проте, за нашими

даними, вислови такого змісту, як в аналізованому нами прикладі, в українській

мові відсутні.
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Відповідно, для відтворення обсценізму оригіналу М. Жердинівська не стала

обирати серед українських скатологізмів, які могли б корелювати з оригіналом за

формою,  але  не  за  змістом,  а  скористалася  прийомом  описового  перекладу,

результатом застосування якого є конструкція “страшенно лаяли Бога,  й чорта

також, уживаючи найбрудніші лайки”.

Схожий вислів присутній і в романі “Бути жінкою і не померти, намагаючись

залишитись нею”. Як і в попередньому прикладі, у цьому випадку героїня роману

вживає досить агресивний вислів скатологічної тематики задля того, щоб показати

свою роздратованість і “випустити пару”:

(17) Qué mal está hecho el ser humano en general, cagoendios [228, c. 166] – Все

ж таки, як погано влаштована людина, цур йому та пек! [219, c. 99]

Втім,  на  відміну  від  попереднього  прикладу,  в  аналізованому  фрагменті

нецензурний вислів було відтворено не описово, а шляхом застосування емоційно

забарвленої  усталеної  конструкції  “цур  йому  та  пек”,  яка  при  цьому  не  є

обсценізмом.

Цю  вибірку  завершує  приклад,  який  показує,  що  скатологізми  можуть

виражати в іспанській мові  не лише сильні негативні  емоції,  а  й апелювати до

помилкових та невдалих вчинків або рішень:

(18) Ahí  la cagué [228, c.  104]. – Таким чином я  припустилася фатальної

помилки [219, c. 62].

Г.  Верба  та  Н.  Хижняк  відтворюють  змістову  складову  цього  уривку,

нехтуючи  його  експресивним  шаром.  Як  наслідок,  за  допомогою  прийому

описового  перекладу  перекладачки  створюють  нейтральну  конструкцію

“припускатися фатальної помилки”.

Відтак,  здійснений  аналіз  дає  змогу  сформулювати  певні  висновки.  По-

перше,  у  контексті  дослідження  специфіки  утворення  та  функціонування

іспанської нецензурної лексики та обсценізмів може мати значення висновок про

те,  що  суттєва  частка  таких  висловів  утворюється  на  основі  механізму
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метафоричного перенесення і, зрозуміло, вживається у переносному сенсі.

У контексті ж перекладознавства проведене дослідження свідчить про те, що

наразі  в  українському  художньому  перекладі  існує  помітна  тенденція  до

пом’якшення, а нерідко навіть і нейтралізації обсценізмів. 

Було  встановлено,  що  перекладачі  відтворюють  нецензурні  вислови

оригіналу  шляхом  вжитку  метафор,  фразеологізмів,  описових  конструкцій та

антифразису.  Іншим  способом  відтворення  у  перекладі  значення  іспанської

нецензурної лексики є вжиток  морфологічних засобів, а саме, у нашому випадку,

підсилювально-видільних часток. У свою чергу, виконаний аналіз свідчить про те,

що  для  відтворення  такого  типу  лексики  українською  мовою  найчастіше

застосовується прийом описового перекладу.

На  наш  погляд,  такий  підхід  до  відтворення  у  перекладі  нецензурної

лексики,  який проявляється  у  згладжуванні  стилістики цільового тексту, можна

пояснити тим, що наявність у тексті перекладу прямих українських відповідників

іспанських  обсценізмів,  вжитих  в  оригіналі,  зумовила  б  його  значну

вульгаризацію. Крім того,  в окремих випадках у пласті  української  нецензурної

лексики  відсутні  відповідники,  які  були  б  еквівалентом  оригіналу.  Іншими

словами,  основним  мотивом  нейтралізації  обсценізмів  у  перекладі  є  почуття

сорому, що супроводжує вжиток нецензурної лексики і є, якщо можна так сказати,

проявом  мовного  пуританізму  та  прагнення  не  виходити  за  межі  звичної  для

України  культури  мовлення  і  нормативної  стилістики  української  літературної

мови.

На наше переконання, самий факт уникнення таких прямих відповідників не

становить  загрози  для  збереження  адекватності  перекладу,  оскільки  ступінь

експресивності цих обсценізмів в іспанській мові є значно нижчим, ніж ступінь

експресивності  аналогічних  обсценізмів  в  українській  мові.  Разом  із  тим,

відтворення обсценізму, який належить до пласту емоційно забарвленої лексики,

шляхом  вжитку  емоційно  нейтрального  відповідника  є,  на  нашу  думку,
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перешкодою для адекватного сприйняття тексту перекладу. Українська мова багата

на стилістично забарвлені слова та вислови, які при цьому не є грубими, а відтак,

емоцію,  виражену  в  оригіналі  обсценізмом,  доцільніше  було  б  відтворювати  у

перекладі через стилістично забарвлені слова або усталені вислови, аніж шляхом

повної нейтралізації перекладу.

2.2.2.  Евфемізація  у  перекладі  слів  та  висловів,  які  виражають

зневажливе ставлення та негативну оцінку.

Людська свідомість є складною системою, яка чинить безпосередній вплив

на  поведінкові  патерни  та  стратегії  кожного  з  нас.  Серед  іншого,  свідомість

впливає на ставлення людини до явищ дійсності та до інших людей, і це ставлення

зазвичай  супроводжується  певними  емоціями.  Попри  те,  що  спектр  людських

емоцій є досить широким, їх можна умовно розділити на позитивні та негативні.

Як позитивне, так і негативне емоційне забарвлення зумовлює характер вчинків,

здійснюваних  людьми  під  час,  зокрема,  спілкування  з  іншими.  Емоційне

забарвлення  впливає  також і  на  вербальне  вираження  думки  одних  людей  про

інших:  у  спілкуванні  з  тими,  хто  викликає  у  нас  приємні  відчуття,  а  також у

розмовах про них, ми свідомо або несвідомо надаємо перевагу тим словам, які

таким людям було б приємно чути. У свою чергу, якщо співрозмовник або об’єкт

обговорення викликає у мовця неприємні відчуття, підсвідомий вибір лексики має

протилежний  характер.  Втім,  у  тих  комунікативних  ситуаціях,  у  яких  панує

негативне  емоційне  забарвлення,  вибір  відповідної  лексики  керується  певними

позамовними чинниками: внаслідок непроголошених домовленостей, які існують,

напевно, у кожному суспільстві, вжиток лексики, яка може бути неприємною для

будь-якого суб’єкта комунікації, часто виявляється небажаним.

З  іншого боку, свідомий  (а  подекуди і  несвідомий)  вибір  “приємної”  або

“неприємної” лексики можна пов’язати з явищем політкоректності: сьогодні у світі

існує  тенденція  до  вибору  таких  слів  і  такої  стилістики  мовлення,  яка  не
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призводить до комунікативної напруги та, як наслідок, до конфліктів. У контексті

політкоректного мовлення,  характерного передусім  для  формальної  комунікації,

існує відносно усталений перелік тем, під час обговорення яких небажано вживати

ортофемізми,  не  кажучи  вже  про  дисфемізми.  До  цього  переліку  належать,

зокрема,  такі  теми,  як  хвороби,  бідність,  війни,  гроші,  негарна  зовнішність,

меншини тощо. У свою чергу, у контексті неформального спілкування, напевно, не

зовсім доцільно говорити про усталений перелік тем, які найчастіше викликають

комунікативну  напругу  та  призводять  до  конфліктів,  оскільки  за  таких  умов

ключове значення має суб’єктивний чинник.

Вжиток  евфемізмів,  дисфемізмів  та  ортофемізмів  у  неформальному

спілкуванні  залежить  також  від  того,  чи  обговорення  болісної  тематики

відбувається у присутності людини, до якої та чи інша проблема має безпосередній

стосунок. Приміром, у ситуації, де один із співрозмовників переживає фінансові

труднощі,  інші,  певно,  будуть  свідомо  враховувати  цю обставину  і  стежити  за

стилістикою  свого  мовлення,  вживаючи  у  разі  необхідності  евфемізми  на

позначення  бідності  та  того,  що  з  нею  пов’язано.  Водночас,  якщо  мова  про

бідність ітиме у відсутності людини, для якої це питання є актуальним і болісним,

для  інших  співрозмовників  більше  не  існуватиме  обмежень  у  виборі  лексико-

стилістичних  засобів  вираження  свого  ставлення  до  відповідної  проблеми.  У

такому разі, як нам здається, вжиток евфемізмів, дисфемізмів або ортофемізмів має

залежати від особистого ставлення кожного мовця як до проблемної теми, так і до

особи, для якої ця проблема є актуальною; відповідно, якщо мовець ставиться до

такої особи в цілому позитивно або нейтрально, у його мовленні, вочевидь, будуть

присутні евфемізми. Якщо ж мовець має до такої особи негативне ставлення, воно,

на  наше  переконання,  проявлятиметься  у  вжитку  дисфемізмів.  Неоднозначним

питанням  у  цьому  контексті  є  конотація  ортофемізмів:  попри  те,  що,  за

визначенням К. Аллана та К. Беррідж [99], ці слова мають нейтральне стилістичне

забарвлення,  під  час  обговорення  болісної  тематики  комунікативний  ефект  від
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вжитку нейтральної,  сухої номінації  на позначення тієї  чи тієї проблеми можна

прирівняти до ефекту від вжитку номінації з виражено негативним забарвленням.

Відтак,  на  наш  погляд,  свідомий  вжиток  ортофемізмів  або  дисфемізмів  на

позначення понять,  які  завдають болісних відчуттів співрозмовнику або об’єкту

обговорення, свідчить про зневажливе ставлення мовця до цієї особи.

У  площині  художньої  літератури  та  перекладу  лексика  такого  типу  є

характерною  як  для  вихідного,  так  і  для  цільового  текстів.  Здійснений

порівняльний аналіз свідчить про те,  що вжиток такої лексики в оригіналі та у

перекладі є несиметричним: якщо у вихідних текстах на позначення понять, які

виражають  зневажливе  ставлення  до  певної  особи  або  групи  осіб,  вживаються

ортофемізми  або  дисфемізми,  то  у  перекладі  ця  номінація  евфемізується.

Розглядаючи  приклади  відтворення  такої  лексики  українською  мовою,  складно

однозначно  визначити,  якими  чинниками  –  об’єктивними  або  суб’єктивними  –

було  зумовлене  кожне  перекладацьке  рішення,  проте  мотиви  евфемізації  цієї

номінації у перекладі є переважно прозорими.

У  результаті  комплексного  аналізу  емпіричного  матеріалу  приклади

евфемізації  у  перекладі  лексики  на  позначення  зневажливого  ставлення  та

негативної  оцінки  було  виявлено  у  романах  “Бути  жінкою  і  не  померти,

намагаючись залишитись нею” (К. Ріко-Годой), “Вулик” (К.Х. Села) та драмі “У

палаючій пітьмі” (А. Буеро Вальєхо).

Проведене дослідження дало змогу встановити, що темами, пряма номінація

яких  евфемізується  у  перекладі  українською  мовою,  є  дискримінація  за

національною або расовою ознакою – “nazi” / “німецький”, негарна зовнішність –

“de físico vulgar” / “з простим лицем”, оцінка особистісних якостей – “quedar como

una estúpida” / “поставити у незручне становище”.

Вибірку прикладів відкриває фрагмент із роману “Бути жінкою і не померти,

намагаючись  залишитись  нею”,  у  якому  автор  називає  німецького  медичного

фахівця “нацистом” (“nazi”):
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(19) En Alemania además de aprender su especialidad y los horarios europeos,

también debió empaparse bien de la sequedad y de la brusquedad de algún profesor nazi

que tuvo allí [228, с. 62]. – У Німеччині, де він отримав освіту за своїм фахом та

звідки запозичив свій  розклад роботи,  він також просяк німецькою різкістю та

сухістю якогось німецького професора, що, видно, вчив його [219, с. 97].

У  цьому  уривку  порушується  проблема  імпліцитної  дискримінації  за

національною ознакою. Можна припустити, що, з огляду на історичні конотації,

притаманні епітету “нацистський”, такий авторський вибір має викликати у читача

неусвідомлюване почуття антипатії до цього героя. Відтак, епітет “нацистський” у

цьому контексті є дисфемізмом, утвореним через метонімію. Разом з тим, Г. Верба

та  Н.  Хижняк  відтворюють  цей  епітет  за  допомогою  прийому  генералізації,  у

результаті  чого  “нацистський”  професор  стає  “німецьким”.  Формально

присвійний  прикметник  “німецький”  є  ортофемізмом,  оскільки  за  своєю

стилістикою  він  є  нейтральним  і  у  нього  відсутня  оцінна  конотація.  Втім,

застосовану  у  цьому  випадку  перекладацьку  трансформацію  можна  вважати

різновидом евфемізації,  оскільки  її  результатом стала  поява  відповідника,  який

приховує негативне стилістичне забарвлення оригіналу.

У  наступному  фрагменті  того  ж  самого  роману  порушується  проблема

расових меншин. Для позначення цієї групи осіб автор використовує номінацію

“negros”, тобто “чорні”:

(20) Se nos tolera, pero como los blancos toleran a los  negros... [228, с. 172] –

Нас  терплять,  але  так  само,  як  у  багатьох  куточках  світу  білі  терплять

темношкірих... [219, с. 103]

Лексему  “negro”,  яка  є  в  іспанській  мові  прикладом  метонімії,  можна

вважати  дисфемізмом,  вжиток  якого,  передусім  в  офіційній  обстановці,  є

небажаним. Метою вжитку автором саме цього відповідника може бути прагнення

підкреслити серйозність конфлікту, про який ідеться у романі, порівнявши його з

антагонізмом,  який  часом  виникає  між  представниками  різних  рас.  У  тексті
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перекладу  ж,  як  бачимо,  замість  дисфемізму  “чорний”  було  вжито  евфемізм

“темношкірий”,  який  так  само  є  проявом  метонімії.  Вважаємо,  що  таке

перекладацьке  рішення  було  зумовлене  суб’єктивними  чинниками,  а  саме

неусвідомлюваною схильністю до евфемізації понять, які досить часто постають у

політкоректному мовленні.

У  наступному  прикладі  з  драми  А.  Буеро  Вальєхо  “У  палаючій  пітьмі”

зачіпається  тематика  негарної  зовнішності.  У  цьому  фрагменті  автор  описує

несимпатичну молоду дівчину, дівчину з “ніякою” зовнішністю, “de físico vulgar”:

(21) Es una muchacha de  físico vulgar y de espíriru abietro... [224, c. 8] – Це

дівчина з простим лицем, щиросердна й пряма [216, c. 3].

Вжите автором неузгоджене означення “de  físico vulgar”, яка є в іспанській

мові  перифразою,  не  можна  вважати  дисфемізмом,  оскільки  її  функцією  не  є

свідоме  підкреслення  негативних  рис  референта;  навпаки,  А.  Буеро  Вальєхо

протиставляє  непомітній  зовнішності  героїні  свого  твору  її  гідну  поваги

особистість.  Втім, таке вербальне вираження цього концепту є неприємним для

сприйняття і в окремих випадках може бути навіть образливим. Можна висловити

припущення  про  те,  що  вжиток  С.  Борщевським  евфемістичної  сполуки  “з

простим  лицем”,  яка  так  само  є  перифразою,  вираженою  неузгодженим

означенням,  був  зумовлений  його  несвідомим переконанням  у  тому, що  пряма

номінація  негарної  зовнішності  дівчини,  котра,  до  того  ж,  позбавлена  зору,  є

неприпустимою.

Тему  непривабливої  зовнішності  продовжує  наступний  приклад  з  роману

“Вулик”,  у  якому  присутній  дисфемізм  на  позначення  негарних  жінок  “gatas

paridas”:

(22) Hay tardes en que la conversación muere de mesa en mesa, una conversación

sobre  gatas paridas… [225, c. 11] – Інколи надвечір розмова за столиками поволі

згасає – розмова про якихось  мацапур… [222, c. 16] | Буває, по обіді поступово

вщухають розмови про кицьок-породіль… [221, c. 10]



131

Цей  приклад  є  досить  своєрідним  з  огляду  на  різницю  у  підходах

перекладачів  до його відтворення.  Як бачимо,  запропонований С.  Борщевським

дисфемізм “мацапура”,  який  є  влучним аналогом оригіналу, не  можна  вважати

безпосереднім  предметом  цього  розділу  нашого  дослідження.  У  свою  чергу,

цікавим є варіант П. Соколовського та А. Собуцького, які відтворюють цю сполуку

буквально;  результатом  такого  перекладацього  підходу  (чи  то  перекладацької

похибки)  стала  поява  кальки  “кицьок-породіль”,  яка,  вочевидь,  є  для  читачів

парадоксом, оскільки такий відповідник спотворює зміст оригіналу і порушує його

логічну зв’язність.  Втім,  аналізований фрагмент є  зразком того,  як  помилковий

переклад в окремих випадках може бути оказіональним засобом евфемізації.

Завершує цю вибірку наступний уривок з роману “Бути жінкою і не померти,

намагаючись залишитись нею”, у якому героїня висловлюється про себе критично

і вважає, що виглядатиме за певних обставин, “як дурепа”, “como una estúpida”:

(23) …y me hará  quedar a mí  como una estúpida [228, c. 118]. – А мене це

поставить в незручне становище [219, c. 70].

Лексеми  “дурень”  або  “дурепа”  зазвичай  мають  в  умовах  неформального

спілкування ознаки інвективи – слова або вислову, інтенцією якого є приниження

співрозмовника або об’єкта обговорення і висловлення до нього негативного або

зневажливого ставлення. Як наслідок, до вжитку цієї лексеми можуть ставитися

обережно,  дбаючи  про  дотримання  належних  комунікативних  умов.  Можливо,

таким прагненням керувалися й Г. Верба та Н. Хижняк, які відтворюють вислів із

негативною  семантикою  “виглядати,  як  дурепа”  через  перифразу  “ставити  у

незручне становище”,  яка у цьому випадку є евфемізмом. Для відтворення цієї

номінації Г. Верба та Н. Хижняк скористалися прийомом описового перекладу.

Отже,  як  показав  аналіз  емпіричного  матеріалу,  в  окремих  випадках

перекладачі  схиляються  до  несвідомої  нейтралізації,  евфемізації  у  перекладі

прямої номінації, яка вказує на зневажливе ставлення. Наше припущення про те,

що у цьому випадку евфемізація є несвідомою, ґрунтується на тому, що тематика
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зневажливого  ставлення  загалом  позбавлена  культурної  специфіки:  ставлення

суспільства  до  расових  меншин,  дискримінації  за  етнічною  ознакою  та  до

проблемної зовнішності є в Іспанії та в Україні досить співвідносним, позаяк такі

трансформації  можна  вважати  проявом  особистих  переконань  перекладача  у

цільовому тексті.

Відтак,  основним мотивом евфемізації  у  перекладі  такої  номінації  можна

вважати  вплив  тенденції  до  вжитку  політкоректного  мовлення та  бажання

уникати лексики, яка може когось образити.

Відповідно,  пряма  номінація  на  позначення  окреслених  вище  тем,  яка,

вочевидь,  здалася  перекладачам  небажаною,  недоречною  або  негарною,

відтворюється у перекладі  шляхом вжитку  нейтральних епітетів,  метафори та

перифрази.

Для  відтворення  номінації  цього  типу  українською  мовою  перекладачі

послуговувалися такими прийомами, як генералізація та описовий переклад. Крім

того,  в  окремому  випадку  евфемізація  відповідної  номінації  у  перекладі  стала

результатом неумисної перекладацької похибки.

2.2.3. Номінація концепту нормальності та її евфемізація у перекладі.

Поняття нормальності є, на наш погляд, надзвичайно суперечливим і таким,

що легко викликає полеміку. Питання про те, що потрібно вважати нормальним і

чому, є предметом дослідження, зокрема, таких наук, як філософія, психологія та

соціологія. У свою чергу, в загальному розумінні нормальним вважається усе те,

що не виходить за межі середніх показників.

Категорією  нормальності  оперують,  серед  інших,  області  соціального  та

медичного  знання.  У  контексті  соціології  нормальність  розглядається  як

характеристика поведінки окремої людини, прошарку суспільства або суспільства

у  цілому. Нормальна  поведінка окремої  людини визначається  дотриманням тих

поведінкових моделей,  які  вона  традиційно застосовує  у  тій  чи  іншій ситуації.
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Таким чином,  якщо у стандартній ситуації  людина діє у нестандартний спосіб,

така її поведінка вважатиметься ненормальною. У свою чергу, поведінкова норма

різних  прошарків  суспільства  або  суспільства  у  цілому  може  відрізнятися  від

поведінкової  норми окремої  людини,  зважаючи на більш комплексну структуру

загальносуспільних поведінкових патернів. 

Закономірності  поведінки  людей  у  суспільстві  пов’язані  із  соціальними

нормами,  які  являють  собою  певні  процедури  вербального  та  невербального

характеру, що з’явилися і встановилися внаслідок взаємодії індивідуумів у соціумі.

Відповідно, дотримання таких домовленостей вважається нормою, а порушення

сприймається як вихід за межі норми. Теоретично, дотримання соціальних норм

має сприяти підвищенню ефективності  взаємодії  між людьми.  Якщо нормальна

поведінка певного прошарку суспільства, об’єднаного за спільною ознакою, або ж

суспільства у цілому, фактично являє собою сукупність статистичних показників,

то соціальна норма є продуктом людської свідомості, що набув форму неписаного

закону. У контексті ж медицини та, зокрема, психіатрії нормальність визначається

як відсутність у людини девіацій, тобто ментальних розладів. Відповідно, психічна

“нормальність” перебуває у зв’язку з поведінковою “нормальністю”: проявляється

така залежність у тому, що у свідомості людей із ментальними розладами відсутня

потреба у схваленні їхньої поведінки з боку соціуму.

Неоднозначним  є  і  трактування  понять  “нормальний”,  “нормально”,

“нормальність”.  У  розумінні  багатьох  людей  “нормальне”  є  синонімом

позитивного, а “ненормальне” – негативного. Протиставляється ж нормі патологія,

і не лише у медичному, а й у загальному сенсі. Відтак, якщо людина бажає займати

у  соціумі  вигідну  та  впевнену  позицію,  її  поведінка  має  бути  суспільно

“нормальною”, вона повинна отримати схвалення інших учасників комунікації.

В українській та іспанській мовах лексеми “нормальний” та “normal” мають

спільне походження від латинського “normālis”, проте з плином часу вони набули

відмінних конотацій. Тлумачний словник Королівської іспанської академії ([128],
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2014) визначає нормальність як природній стан (“dicho de una cosa: que se halla en

su estado natural”) або невідхилення від заздалегідь встановленої норми (“dicho de

una cosa: que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas

de antemano”).  У свою чергу, відповідно до Академічного тлумачного словника

української  мови  [1]  (1970-1980),  нормальність  передбачає  відповідність

встановленим  вимогам  або  здоровий  психічний  стан  людини.  Відповідно,  в

українській мові “ненормальний” означає не лише “не такий, як має бути”, а й

“психічно хворий”. В іспанській мові, у свою чергу, така конотація відсутня. 

Обставини, які було описано вище, створюють труднощі під час перекладу

такої  іспанської  номінації,  як  “normal”  або  “anormal”,  українською  мовою.

Номінація  цього типу присутня у драмі  А.  Буеро Вальєхо “У палаючій пітьмі”

(переклад С. Борщевського, 1993 р.), персонажами якої є незрячі підлітки. Втім,

описаний у цьому пункті концепт “нормальності” стосується не їхнього фізичного

або  психічного  здоров’я,  а  невідповідності  їхньої  поведінки  непроголошеним

домовленостям, які склалися у їхньому товаристві. 

У першому прикладі з цієї драми номінацію “anormal” було відтворено через

фразеологічну конструкцію “ні в сих ні в тих”, яка позначає почуття ніяковості,

розгубленості:

(24) No  te  ofendas,  pero  estás  algo…  Algo…  anormal…  [224,  с.  19]  –  Не

ображайся, але… Ти почуваєшся… Як би це сказати?.. Ні в сих ні в тих… [216, с.

12]

Номінація “anormal” у тексті оригіналу є ортофемізмом, проте результатом

вжитої С. Борщевським перекладацької трансформації стала евфемізація концепту

поведінкової  норми.  Для  перекладу  цієї  лексеми  українською  мовою

С. Борщевський скористався прийомом цілісного перетворення.

У наступному фрагменті драми автором було вжито сполуку “estar normal”,

тобто “почуватися / поводитися так, як звичайно”:

(25) ¿Qué te pasa? No estás normal... [224, с. 56] – Що з тобою? Ти не такий,
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як усі... [216, с. 37]

Для відтворення цієї  сполуки,  що має  у  вихідному тексті  характеристики

ортофемізма, перекладач добирає відповідник “не такий, як усі”, який є прикладом

перифрази. На наш погляд, таке перекладацьке рішення не повністю передає зміст

оригіналу,  де  відсутнє  порівняння  персонажа  з  іншими,  але  натомість

підкреслюється  незвичність  його  поведінки,  її  невідповідність  його  особистій

нормі. Переклад цього уривку було здійснено за допомогою прийому описового

перекладу.

Зв’язок  поняття  поведінкової  нормальності  із  поняттям  психічної

нормальності проявляється й у плані вербального вираження. Подекуди емоційне

ставлення  до  людей  із  неадекватною  поведінкою  проявляється  у  вжитку

апелятивів, які позначають ментальні розлади: ненормальний, дурень, ідіот тощо.

Такі  апелятиви  зазвичай  є  інвективами,  які  мають  у  літературних  текстах

властивості дисфемізмів.

В останньому прикладі з нашої вибірки героїня твору висловлює несхвальне

ставлення до певного прояву поведінки, характерної для чоловіків, називаючи їх

“дурнями”, “imbéciles”:

(26) Los hombres son imbéciles [224, с. 49]. – Мужчини нерозважливі [216, с.

32].

Для  відтворення  цього  апелятиву,  який  в  оригіналі  є  дисфемізмом,

перекладач обирає евфемістичний епітет “нерозважливі”, стилістичне забарвлення

якого,  у  порівнянні  з  номінацією  оригіналу,  є  скоріше  нейтральним,  ніж

негативним.

Отже, вербалізація концепту нормальності є характерною як для української,

так  і  для  іспанської  мов;  як  уже  було  встановлено,  номінація  на  позначення

нормальності  має  в  обох  мовах  спільне  походження.  Втім,  внаслідок  певних

внутрішньомовних  та  культурних  процесів  номінація  “ненормальний”  набула  в

українській та іспанській мовах різних конотацій: якщо в іспанській мові йдеться



136

про відхилення від звичного режиму, то в українській мові ця лексема позначає

психічне  нездоров’я.  Ця  обставина  являє  собою  проблему  для  іспансько-

українського  художнього  перекладу:  відтворення  ортофемізмів  “normal”  та

“anormal” шляхом вжитку, здавалося б, очевидних відповідників “нормальний” та

“ненормальний”  призводило  б  до  вульгаризації  цільового  тексту.  Відтак,

евфемізація номінації концепту нормальності є вимушеним кроком на шляху до

створення адекватного тексту перекладу.

Відповідно до здійсненого аналізу, евфемізми на позначення нормальності

представлені  в  українських  перекладах  фразеологізмами, перифразами та

епітетами з  прикрашальною конотацією.  У  свою чергу, для  відтворення  такої

номінації  українською  мовою  перекладачі  користувалися  прийомами  описового

перекладу та цілісного перетворення.

2.2.4.  Евфемізація  у  перекладі  соматизмів  та  назв  фізіологічних

процесів.

У  параграфі  2.1.3.  було  окреслено  причини  та  розглянуто  приклади

евфемізації в іспанській мові концептів, пов’язаних із тілом людини та функціями

організму, та їх відтворення через евфемізми української мови. Нагадаємо, що до

переліку  основних  причин,  які  зумовлюють  вжиток  непрямої  номінації  на

позначення частин тіла, природних потреб та процесів, можна віднести почуття

відрази  та  сорому,  які  супроводжують  обговорення  таких  тем.  У  цьому  ж

параграфі  наведено  приклади  вжитку  дисфемізмів,  застосованих  в  іспанських

художніх текстах на позначення відповідних тем, та відтворення такої номінації

українською мовою шляхом її евфемізації. 

Частка дисфемізмів серед лексики на позначення тем, які  стосуються тіла

людини та фізіологічних процесів, є досить значною. Втім, вжиток дисфемізмів у

живому  розмовному  мовленні,  у  національній  та  перекладній  літературі  не  є

симетричним  в  іспанській  та  українській  мовах,  і  ця  асиметрія  проявляється
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передусім  у  вжитку  таких  слів  та  висловів  у  художній  літературі.  Як  уже

неодноразово було зазначено,  вжиток у художньому творі будь-якої  стилістично

маркованої  номінації  зумовлений  контекстом,  авторською  інтенцією  або  ж

несвідомими переконаннями та преференціями автора. Те ж-таки твердження до

певної міри стосується і перекладу. 

Нескладно  переконатися  у  тому,  що  протягом  останніх  десятиліть  серед

українських письменників встановилася тенденція до вжитку як дисфемізмів, так і

виражено грубих й  нецензурних висловів,  але,  на  погляд Л.О.  Ставицької  [47],

який поділяємо і ми, вони так чинять переважно заради того, щоб вразити читача.

У  свою  чергу,  іспанський  читач  найчастіше  сприймає  аналогічні  за  ступенем

експресивності  слова  та  вислови  на  іншому  рівні  –  іспанця  не  шокує

“непристойне”  слово  або  вислів  зниженого  регістру, оскільки  вони  традиційно

становлять частину його культурного тла.

Стилістика  ж  української  перекладної  літератури  підпорядкована  своїм

власним  закономірностям,  відмінним  від  тих,  які  склалися  серед  українських

письменників.  Традиційно  стилістика  перекладної  літератури  в  Україні  є

консервативною і,  як  ми переконаємося,  проаналізувавши емпіричний матеріал,

тяжіє до пом’якшення, нейтралізації та евфемізації. Втім, на наш погляд, сьогодні

вже  можна  говорити  про  нарождення  тенденції  до  зближення  стилістики

перекладу й оригіналу в тому, що стосується дисфемізмів.

Матеріал цього етапу дослідження можна розділити на три групи: частини

тіла – напр., “destetarse” / “загоряти топлес”, природні потреби – напр., “mear” /

“оконфузитися” та нечистоти – напр., “dientecillos <...> llenos de basura” / “бозна-

коли чищені зуби”. 

Зазначимо, що аналізовані приклади представлені не лише дисфемізмами, а

й  ортофемізмами,  буквальне  відтворення  яких  було  б  небажаним  для  тексту

художнього перекладу.

Пряма номінація частин людського тіла представлена у романі К. Ріко-Годой
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“Бути  жінкою і  не  померти,  намагаючись  залишитись  нею”.  Зокрема,  бажаючи

підкреслити гостроту власних вражень, героїня цього твору говорить про те, що

під їхнім впливом опинилося буквально усе  її  єство – від мозку (“cerebro”)  до

нутрощів (“vísceras”):

(27) …metido en el  cerebro y en las  vísceras... [228, c. 16] – …проникав  до

самої глибини... [219, c. 36]

Лексеми  “cerebro”  та  “vísceras”  є  ортофемізмами,  проте  Г.  Верба  та

Н. Хижняк  позбавляють  текст  свого  перекладу  того  “натуралізму”,  який  є

наслідком вжитку у художньому тексту лексики, котру практично можна віднести

до  медичних  термінів;  вдавшись  до  прийому  описового  перекладу,  вони

добирають метафоричний відповідник “проникати до самої глибини”.

Контроверсійним  є  і  ставлення  суспільства  до  вжитку  дисфемізмів  на

позначення таких інтимних частин тіла, як жіночі груди. У наступному прикладі

автор вживає розмовну форму “destetarse”, яка означає “оголювати груди”:

(28) …las  tías  que  se  destetan en  la  playa...  [228,  c.  27]  –  …жінки,  які

загоряють топлес... [219, c. 42]

Лексему  “destetarse”  слід  вважати  дисфемізмом  на  тій  підставі,  що  у

контексті аналізованого роману її  було використано для висловлення зневаги та

антипатії. Як і в попередньому прикладі, у цьому випадку Г. Верба та Н. Хижняк

добирають евфемізм для відтворення прямої номінації  оригіналу, яка має грубу

конотацію:  скориставшись  прийомом  описового  перекладу,  вони  створюють

відповідник  “загоряти  топлес”.  У  цьому  випадку  евфемізм  перекладу  є

комбінацією вжитку перифрази й запозичення з англійської мови.

У  романі  “Бути  жінкою  і  не  померти,  намагаючись  залишитись  нею”

присутня і пряма номінація сечовипускання: на позначення цього процесу у творі

використовується  дієслово  mear,  цілий  синонімічний  ряд  прямих  відповідників

якого,  звісно,  присутній  в  українській  мові,  але,  згідно  з  перекладацьким

рішенням, є небажаним у літературному тексті. Як бачимо, Г. Верба та Н. Хижняк
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відтворюють  натяк  на  цей  процес  через  сталий  вираз  “до  вітру”,  який  надає

цільовому тексту жартівливого настрою:

(29) No sale ni para mear [228, c. 12]. – Ні кроку звідти, навіть якщо треба до

вітру [219, c. 34].

У  свою  чергу,  М.  Жердинівська  по-іншому  підходить  до  відтворення

фрагменту оповідання М. Ріваса “Мова метеликів”, у якому присутня ця лексема,

обравши  асоціативний  (метафоричний)  та  описовий  шляхи  відтворення  –

“оконфузитися”, “ставатися (з кимось)”:

(30) Y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela [229]. – Страх, наче

щур, вигризав мої нутрощі, і я оконфузився, але не в ліжку, а вже в школі [218].

та

(31)  Pensé que  me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero sólo noté una

humedad en los ojos [229]. - Я подумав, що знову зі  мною щось станеться,  але

відчув вологість тільки в очах [218].

Як  бачимо,  запропоновані  М.  Жердинівською  евфемізми  апелюють  до

відчуття сорому і мають яскраву конотацію; у свою чергу, буквальний переклад

іспанського  дисфемізму  “mear”  міг  би  призвести  до  надмірної  стилістичної

маркованості цільового тексту, незважаючи на те, що в іспанській мові ця лексема

може вживатися у різноманітних контекстах, не позначених відчуттям ніяковості.

Зауважимо, що для правильного трактування тексту оригіналу і, відповідно,

для  створення  адекватного  перекладу  необхідно  розуміти,  якими  стильовими

конотаціями  наділена  лексема  “mear”  в  іспанській  мові  та  за  яких  обставин

прямий  лексико-стилістичний  відповідник  цієї  лексеми  вживається  у  цільовій,

українській  мові.  Таким  чином,  з  одного  боку,  евфемізація  такої  номінації  у

перекладі  є  порушенням  стилістики  оригіналу,  проте  на  рівні  читацького

сприйняття,  зумовленого  соціально-культурним  контекстом,  подібна  заміна

видається нам адекватною, оскільки вона збігається із  комунікативним наміром

оригіналу  –  не  епатувати  читача,  а  пожартувати  з  ним  або  викликати  у  нього
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співчуття до героя.

Проблема  номінації  потреб  людського  організму  пов’язана  із  проблемою

номінації нечистот. На загал, дисфемізми, що належать до цього тематичного поля,

сприймаються  більшістю  людей  із  значною  неприємністю.  Втім,  з  наступного

прикладу видно, як перекладачі роману К.Х. Сели “Вулик” по-різному підійшли до

відтворення  звороту,  що  позначає  поганий,  неохайний  стан  зубів.  Якщо

С. Борщевський  відтворює  дисфемізм  “dientecillos  <...>  llenos  de  basura”

практично буквально, то П. Соколовський та А. Собуцький вдаються до прийому

описового  перекладу,  результатом  застосування  якого  стає  перифрастична

конструкція – у їхньому варіанті зуби не “почорнілі”, а “бозна-коли чищені”:

(32) Después vuelve a la realidad y se pasea otra vez, para arriba y para bajo,

sonriendo a los clientes, a los que odia en el fondo, con sus  dientecillos  renegridos,

llenos de basura [225, c. 68]. – Потім повертається до дійсності й знову починає

ходити  туди-сюди  поміж  столиками,  усміхаючись відвідувачам,  яких  у  глибині

душі ненавидить,  вишкірюючи при цьому почорнілі, вкриті нальотом зуби [222,

c. 15].  |  Виринувши  із  задуми,  донья  Роса  знов  походжає  туди  й  сюди  поміж

столиками, всміхаючись до ненависних їй клієнтив чорними, бозна-коли чищеними

зубами [221, c. 5].

Варто сказати і  про те,  що у  цьому фрагменті  С.  Борщевський вживає  у

тексті  перекладу  дисфемізм  “вишкірюватися”  на  позначення  дії,  вираженої

нейтральною номінацією “sonreír” в оригіналі та в аналогічний спосіб відтвореної

у перекладі П. Соколовського та А. Собуцького (“посміхатися”).

Отже, як показав виконаний аналіз, якщо в іспанській художній літературі

присутні  ортофемізми  та  дисфемізми  на  позначення  частин  тіла,  функцій

організму та нечистот, то для української мови характерною є евфемізація такої

номінації. На наш погляд, основним мотивом евфемізації номінацій такого типу є

відчуття  відрази до  “неестетичних”  функцій  і  проявів  людського  організму,

наслідком  якого  є  прагнення  уникати  занадто  натуралістичної  або  просто
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неприємної, неприйнятної лексики.

Такі евфемізми, відповідно до результатів цього дослідження, представлені у

текстах  перекладу  українською  мовою  метафорами,  запозиченнями,  сталими

висловами та  перифразами.  Для  відтворення  номінації  такого типу  перекладачі

користуються  переважно  прийомами  описового  перекладу та  цілісного

перетворення.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Отже, у розділі 2 окреслено модель перекладацької евфемізації – поняття,

під  яким слід  розуміти  роль  евфемізмів  у  вихідному  та  цільовому  текстах.  Ця

модель  реалізується  у  двох напрямах:  відповідно  до  першого,  для  відтворення

евфемізму оригіналу у перекладі також використовується евфемізм; відповідно до

другого, пряма номінація оригіналу евфемізується у перекладі.

Причини  такої  біфуркації  ми  вбачаємо  у  впливі  екстралінгвістичного

середовища на відповідний авторський та перекладацький вибір мовних засобів. В

окремих  випадках  рішення  автора  та  перекладача  збігаються,  й  у  такому  разі

евфемізм на позначення одного й того ж концепту присутній як у вихідному, так і у

цільовому  текстах.  В  інших  випадках  перекладацьке  бачення  суперечливого

концепту  розходиться  з  баченням  автора,  що  призводить  до  евфемізації  у

цільовому тексті прямої номінації вихідного тексту.

Як показав  виконаний аналіз,  під  евфемізацію в  оригіналі  та  у  перекладі

підпадають  такі  топіки,  як  смерть,  хвороби,  інвалідність,  статеві  стосунки,

частини тіла, старість, гроші, протиправна діяльність та інші випадки.

На  наше  переконання,  основними  причинами  евфемізації  перерахованих

вище концептів в обох мовах є наступні:

 Соціальні конвенції;

 Почуття страху перед неминучістю старішання та смерті.

 Почуття  емпатії до  людей,  які  переживають  труднощі  або  позбавлені
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можливості жити повноцінним життям.

 Почуття сорому за скоєні мовцем вчинки.

 Почуття ніяковості або комунікативного дискомфорту, що виникає під час

розмов про приватні складові життя.

 “Стандартизованість” окремих різновидів евфемізмів, яка проявляється у

відносно  високій  частотності  їх  ужитку.  Такі  “стандартні”  евфемізми  є

розповсюдженими передусім у середовищі політкоректного мовлення.

 Почуття  відрази,  яке  у  багатьох  людей  викликають  прямі  розмови  про

“неестетичні” функції людського тіла.

У  свою  чергу,  під  евфемізацію  у  перекладі  у  межах  цього  дослідження

підпадає, зокрема, нецензурна лексика, а також слова та вислови, які виражають

зневажливе  ставлення  та  негативну  оцінку,  номінації  фізичної  та  розумової

неповноцінності, соматизми та назви фізіологічних процесів.

У  цьому  випадку  можна  назвати  наступні  причини,  що  спонукають

перекладачів до евфемізації:

 Почуття  сорому та  прояви  мовного  пуританізму,  які  заважають

перекладачеві користуватися нецензурною лексикою та прямою номінацією

явищ, які протягом тривалого часу вважалися на українському культурному

просторі недоречними.

 Внутрішня  настанова  на  уникнення  такої  лексики,  яка  може  мати

образливий характер.

 Почуття відрази, яке виникає у перекладача у разі вжитку прямої номінації

на позначення певних фізіологічних процесів.

 Несиметричність  вжитку в  іспанській  та  українській  мовах  лексем,  які

мають спільне (латинське) походження.

Як бачимо, у випадку евфемізації номінації оригіналу у перекладі ключове

значення має вплив особистих поглядів та переконань перекладача. Відповідно
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до  аналізованого  матеріалу,  евфемізми  оригіналу  можуть  бути  виражені

метафорами,  перифразами,  алюзіями,  усталеними  висловами,  еліпсисами,

синекдохами, епітетами, вставними сполуками та  апосіопезами. Показово, що у

більшості  випадків  шляхи  утворення  евфемізмів  вихідної  та  цільової  мов

збігаються.

Для  відтворення  евфемізмів  оригіналу  перекладачі  вдаються  до  таких

трансформацій,  як  описовий  переклад,  антонімічний  переклад,  семантичний

розвиток, цілісне перетворення. Крім того, значна частка евфемізмів перекладу є

еквівалентами евфемізмів оригіналу.

У свою чергу, з метою евфемізації у перекладі прямої номінації оригіналу

перекладачі  користуються  усталеними  сполуками,  метафорами,  підсилювально-

видільними частками, перифразами, запозиченнями та стилістично нейтральною

лексикою.  В  окремих  випадках  евфемізація  дисфемізмів  оригіналу  відбувається

внаслідок хибного перекладу.

Для  евфемізації  у  перекладі  прямої  номінації  оригіналу  перекладачі

застосовують такі трансформації, як цілісне перетворення, генералізація, описовий

переклад.

Зміст розділу відбито у наступних публікаціях: [48], [49], [51].
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РОЗДІЛ 3: ДЕЕВФЕМІЗАЦІЯ В ІСПАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ

ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Якщо у розділі 2 досліджувалася роль евфемізмів в іспансько-українському

художньому  перекладі,  а  саме  випадки  відтворення  евфемізмів  оригіналу

евфемізмами цільової мови, а також евфемізації у перекладі номінації тих понять,

які в оригіналі були представлені ортофемізмами або дисфемізмами, то розділ 3, у

свою  чергу,  присвячено  дослідженню  деевфемізації  перекладу.  Деевфемізацію

перекладу ми визначаємо як заміщення номінації  оригіналу, що має нейтральне

стилістичне  забарвлення  або  є  евфемізмом,  відповідником зниженого (відносно

оригіналу)  стилю.  Іншими  словами,  можна  виділити  три  моделі  деевфемізації

перекладу:

1. Заміна ортофемізмів оригіналу на дисфемізми.

2. Заміна евфемізмів оригіналу на дисфемізми.

3. Заміна евфемізмів оригіналу на ортофемізми, оскільки цю процедуру, на наш

погляд,  також  можна  вважати  проявом  зниження  регістру,  притаманного

номінації вихідного тексту.

У розділі 2 здійснюється дослідження можливих причин евфемізації того чи

іншого  концепту  в  українській  та  іспанській  мовах,  у  процесі  котрого  ми

намагаємося  встановити,  під  впливом  якого  чинника  –  узуально-стилістичних

особливостей  сучасної  української  літературної  мови,  особистих  переконань  і

вподобань  перекладача  або  домінант  соціально-культурного  тла  українців  та

іспанців – евфемізація одного й того ж поняття відбувається як в оригіналі, так і у

перекладі, або лише у тексті перекладу. Крім того, виконаний у розділі 2 аналіз

супроводжується описом відповідних перекладацьких моделей та трансформацій.

У  свою  чергу,  розділ  3  ставить  перед  нами  схоже  завдання:  визначити,  які

обставини можуть спонукати перекладачів до деевфемізації перекладу і описати

застосовані з цією метою перекладацькі трансформації.
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3.1.  Об’єкти,  що  підпадають  під  деевфемізацію,  в  українських

перекладах іспанських художніх творів другої половини ХХ ст.

Очевидно,  що у  процесі  зіставлення  оригіналу  художнього твору та  його

перекладів  на  лексико-стилістичному  рівні  можна  виявити  значну  кількість

подібностей та розбіжностей. Подібності у контексті евфемізації певних концептів

у вихідному та  цільовому текстах видаються логічними та  свідчать про те,  що

носії вихідної та цільової культур, у тому числі й автор та перекладач, мають схоже

ставлення до об’єктів евфемізації. Основними мотивами такої евфемізації є, як уже

було  сказано,  відчуття  сорому,  а  також  небажання  завдати  собі  та  оточенню

незручностей.  Факт евфемізації  у  тексті  перекладу  номінації,  яка  є  в  оригіналі

ортофемізмом або дисфемізмом, можна, напевно, пояснити тим, що розбіжності у

сприйнятті  таких  концептів  існують  на  загальнокультурному  рівні,  або  ж

продиктовані особистими переконаннями перекладача. У такому випадку, на наш

погляд,  мотиви евфемізації  є аналогічними. У свою чергу, симетричний вжиток

дисфемізмів,  які  здебільшого  вживаються  з  метою  демонстрації  зневаги,

роздратування та інших негативних емоцій,  так само свідчить про подібності  у

сприйнятті відповідних комунікативних ситуацій значною часткою носіїв вихідної

та  цільової  культур.  Втім,  мотиви  відтворення  евфемізмів  та  ортофемізмів

оригіналу  шляхом  вжитку  дисфемізмів  або  нейтралізації  евфемізмів  оригіналу

шляхом їх заміни на ортофемізми є питтанням, на яке, як ми вважаємо, не існує

універсальної відповіді.

У  процесі  аналізу  емпіричного  матеріалу  було  виявлено  низку  прикладів

перекладацьких трансформацій,  результатом яких стала  деевфемізація  номінації

певних об’єктів та явищ у текстах перекладу. 

Згідно з результатами цього дослідження, у перекладах іспанських художніх

творів  2  половини  ХХ  ст.  українською  мовою  під  деевфемізацію  підпадають

наступні теми й різновиди номінації:

 тіло людини;
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 старість;

 смерть і хвороби;

 лексика, що позначає роздратування;

З метою визначення причин, які спонукають носіїв цільової мови (у нашому

випадку,  перекладачів  художньої  літератури)  використовувати  дисфемізми  на

позначення перерахованих вище об’єктів та явищ, наводимо аналіз особливостей

деевфемізації у перекладі номінації на позначення кожної з цих категорій.

3.1.1.  Номінації,  пов’язані  з  тематичною групою “Тіло людини”,  та  їх

деевфемізація у перекладі.

У межах цієї категорії ми досліджуємо специфіку деевфемізації у перекладі

номінації,  яка використовується на  позначення власне частин людського тіла,  а

також понять, пов’язаних із ним. До таких понять та об’єктів, окрім безпосередньо

частин тіла (напр., “cara” – “пика”) належить вагітність (напр., “te quedas” – “і ти

вже вагітна”) та проблема надмірної ваги (напр., “arrobas” – “зад”).

У першому прикладі з цієї вибірки в оригіналі роману “Бути жінкою і не

померти,  намагаючись  залишитись  нею”  на  позначення  вагітності  було  вжито

евфемізм “quedarse”, який є прикладом еліпсису, розгорнутою формою котрого є

конструкція “quеdarse embarazada”:

(1) …según tú, cada vez que un hombre te mira fijo,  te quedas [228, с. 167]. −

Якщо вірити тобі, варто, щоб хтось на тебе пильно подивився,  і ти вже вагітна

[229, с. 100].

Як бачимо, у перекладі відбувається деевфемізація цього концепту шляхом

застосування прийому конкретизації, тобто вжитку прямої номінації на позначення

вагітності. Відповідник “вагітна”, у свою чергу, є утвореним на основі механізму

метафоричного  перенесення  ортофемізмом.  На  наш  погляд,  причиною

деевфемізації  концепту  вагітності  у  цьому  випадку  може  бути  відсутність  в

українській мові можливості вжитку еліпсису на позначення цього стану; під час
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відтворення  цього уривку  українською мовою перекладач,  імовірно,  підсвідомо

прагне  “декодувати”  значення  завуальованої  за  допомогою  еліпсису  номінації,

ігноруючи  евфемізми,  які  утворюються  в  українській  мові  в  інший  спосіб  –

наприклад, “бути при надії” або “готуватися стати матір’ю”.

У наступному прикладі з роману “Вулик” К.Х. Села використовує евфемізм

“arrobas” на позначення надмірної ваги:

(2) A doña Rosa lo que le gusta es arrastrar sus arrobas, sin más ni más, por entre

las mesas [225, с. 10]. − Найбільше задоволення для доньї Роси –  носити поміж

столів свій зад – оце і все [222, с. 6]. | Найбільша втіха для доньї Роси − це тягати

туди-сюди поміж столиками свої кілограми [221, с. 14].

Зауважимо, що лексема “arroba” позначає міру ваги, яка дорівнює 11,5 кг.

Відповідно, її вжиток у множині є синекдохою і натяком на те, що донья Роса була

огрядною  жінкою.  Порівнявши  переклади  цього  уривку,  виконані

П. Соколовським, А. Собуцьким та С. Борщевським, ми можемо пересвідчитися у

тому, що ці перекладачі мають відмінні погляди на відтворення непрямої номінації

вихідного тексту. Якщо С. Борщевський зберігає евфемізм оригіналу, адаптуючи

іспанське познчаення міри ваги до більш звичної українському читачу величини –

“кілограми” – то П. Соколовський та А. Собуцький ідуть шляхом деевфемізації

перекладу, підкреслюючи пишність  статури героїні  роману  дисфемізмом “зад”.

Зауважимо,  що  у  тексті  оригіналу  евфемізм  “arrobas”  вживається  у  сполуці  з

дієсловом  “arrastrar”,  яке  не  є  дисфемізмом,  проте  має  неформально-розмовні

конотації,  на  противагу  своєму  нейтральному  синоніму  “llevar”.  Отже,

змальовуючи  особистість  доньї  Роси,  автор  вживає  евфемізм  на  позначення

надмірної ваги, проте формує у читачів негативне ставлення до цього персонажа в

інший  спосіб,  а  саме  шляхом  вжитку  стилістично  маркованого  дієслова  руху.

С. Борщевський достотно передає конотації оригіналу – у його версії донья Роса

“тягає” свої кілограми – тим часом як П. Соколовський та А. Собуцький міняють

стилістично марковані елементи місцями – відповідно до тексту їх перекладу, вона
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“носить” свій зад. Обидва перекладацькі відповідники є прикладами синекдохи; у

першому випадку перекладачі скористалися прийомом конкретизації, а у другому

– семантичного розвитку.

Підходи  перекладачів  є  відмінними  і  в  наступному  фрагменті  роману

“Вулик”, де К.Х. Села вживає ортофемізм “cara”, тобто “лице”:

(3) La invité a unos blancos y al salir se rompió la cara contra la puerta [225, c.

14].  −  А  я  запросив  її  випити  білого  вина,  і  коли  ми  виходили  надвір,  вона

вдарилася  пикою об  двері  [222,  c.  20]  |  ...вийшла  од  мене  і  хрясь  головою об

задвірок! [221, c. 10]

Як  бачимо,  С.  Борщевський замінює ортофемізм оригіналу  на  дисфемізм

“пика”, присутність якого може створити у читачів перекладу враження про те, що

автор цієї репліки має зневажливе ставлення до згадуваної у ній особи. Крім того,

аналізований  приклад  вчергове  ілюструє  тенденцію  до  збереження  стилістики

оригіналу  П.  Соколовським  та  А.  Собуцьким,  які  відтворюють  іспанський

ортофемізм  “cara”  через  український  отрофемізм  “голова”,  який  є  результатом

застосування прийому генералізації. Цікаво, що загальний комунікативний ефект

цього уривку значною мірою залежить від наявного у ньому ономатопу “хрясь”,

який створює невимушено-розмовний стиль.

Отже, у проаналізованих нами художніх творах та їх перекладах українською

мовою  було  виявлено  три  випадки  деевфемізації  у  перекладі  лексики,  яка

належить  до  тематичного  кола  “тіло  людини”.  У  двох  випадках  номінація

вихідного тексту представлена евфемізмами, а в одному – ортофемізмом.

Проведене дослідження показало, що для відтворення евфемізмів іспанської

мови, які є прикладами еліпсису та синекдохи, перекладачі скористалися прийомом

конкретизації.  У свою чергу, ортофемізм оригіналу було відтворено у перекладі

шляхом його вульгаризації.
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3.1.2.  Номінації,  пов’язані  з  тематичною  групою  “Старість”,  та  їх

деевфемізація у перекладі.

У межах  цієї  категорії  ми  розглянемо  випадки  деевфемізації  у  перекладі

лексики, пов’язаної з тематикою старості. 

Першим  прикладом  з  аналізованої  вибірки  є  фрагмент  роману  “Вулик”.

Перш ніж прокоментувати його лексико-стилістичні характеристики, вважаємо за

необхідне сказати про особливості вжитку в іспанській мові таких конструкцій, як

“primera juventud”, “segunda juventud”, “tercera juventud” і т.д. (буквально, “перша”,

“друга”,  “третя” молодість).  Відповідно, вжиток у мовленні таких конструкцій

свідчить про те, що люди, у відношенні яких звучать ці слова, прожили вже багато

років.

Якщо вислови “segunda juventud” та “tercera juventud” є досить прозорими

евфемізмами на  позначення  похилого віку, то  стилістичне  забарвлення  вислову

“primera juventud” може зазнавати змін, які залежать від контексту вжитку. 

Отже,  в  наведеному нижче  фрагменті  йдеться  про літнього чоловіка,  чия

“перша” та, напевно, і “друга” молодість давно вже пішли у минуле, з огляду на

що тема віку може бути для нього незручною; а це, у свою чергу, дає підстави

вважати вислів “primera juventud” евфемізмом, специфічним для такого контексту:

(4) Don Trinidad tuvo una primera juventud turbulenta, llena de complicaciones y

de veleidades... [225, с. 16] − Дон Тринідад прожив бурхливу молодість, мінливу й

дуже заплутану... [221, c. 23] | Молодість Трінідада минула бурхливо, було чимало

всіляких ускладнень та метушні... [222, c. 13]

Як  бачимо,  в  обох текстах  перекладу  конотації  перифрастичного вислову

“primera juventud” було втрачено: оскільки у системі української мови, з огляду на

принципи сполучуваності  слів,  не існує висловів на зразок “перша молодість”,

перекладачі скористалися прийомом генералізації, результатом застосування якого

став ортофемізм “молодість”.

Тематика літнього віку постає і в наступному фрагменті роману “Вулик”, де
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йдеться про пані,  чиї юні роки вже минули. Номінація оригіналу “señorita casi

vieja” позначає незаміжню, але вже не молоду жінку:

(5) Una  señorita casi vieja llama al cerillero [225, с. 13]. − Якась  перестарка

гукає продавця сигарет [222, с. 18]. | Якась  уже немолода жінка кличе продавця

сигарет [221, c. 9].

У цьому випадку номінація оригіналу не є евфемізмом; вона являє собою

нейтральне  позначення  віку  певної  особи  й  не  містить  негативних  або

зневажливих конотацій. Втім, погляди перекладачів на відтворення цієї номінації

розходяться: в очах П. Соколовського та А. Собуцького ця жінка є “немолодою”,

тоді  як  в  уявленні  С.  Борщевського  вона  постає  “перестаркою”.  Відповідно,

перекладацьке рішення “немолода жінка” можна вважати евфемізмом,  оскільки

цей перифраз пом’якшує значення концепту оригіналу, передаючи його описово, а

варіант “перестарка” є дисфемізмом із виразною негативною конотацією, який із

певною часткою допуску, напевно, можна віднести до інвективної лексики. Таким

чином,  П.  Соколовський  та  А.  Собуцький  скористалися  у  процесі  перекладу

прийомом описового  перекладу, а  С. Борщевський  пішов  шляхом  вульгаризації

перекладу.

Отже, у межах цієї вибірки непряма номінація на позначення старості не є

широко представленою. Складно однозначно говорити про причини присутності в

іспанській художній літературі другої половини ХХ ст. лише незначної кількості

евфемізмів  та  дисфемізмів  на  позначення  літнього  віку, проте  такий  результат

може  свідчити  про  відносно  низьку  резонансність  цієї  теми  для  іспанського

суспільства. Як показало проведене дослідження, деевфемізація концепту віку в

іспансько-українському  художньому  перекладі  відбувається  за  допомогою

прийому  генералізації та  шляхом  вульгаризації лексики  оригіналу  в  тексті

перекладу.
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3.1.3. Номінації, пов’язані з тематичною групою “Смерть і хвороби”, та

їх деевфемізація у перекладі.

Завданням цього етапу  дослідження  є  визначення  шляхів  деевфемізації  у

перекладі номінації на позначення смерті та захворювань.

Результати аналізу емпіричного матеріалу дають підстави стверджувати, що

частина  іспанських  евфемізмів  на  позначення  смерті  утворюється  шляхом

метафоризації концепту “руху”, “переміщення”. У наступному фрагменті роману

К.Х. Сели “Родина Паскуаля Дуарте” номінація смерті “estar a pique de marcharse”

метафоризується через концепт “відходу від життя”:

(6) …y sus  primeros tiempos fueron tan difíciles  que en más de una ocasión

estuvo  a  pique  de  marcharse [226,  c.  15].  −  …і  перші  її  дні  видалися  такими

важкими, що кілька разів вона була на межі смерті [223, с. 46].

Втім,  на  противагу  оригіналові,  у  своєму  перекладі  С. Борщевський

здійснює  декодування  цього  концепту,  внаслідок  чого  відбувається  заміщення

евфемізму оригіналу конструкцією “бути на межі смерті”, яка також є прикладом

метафоричного перенесення,  проте,  на  відміну від  метафори оригіналу, містить

ортофемізм “смерть”.

Схожим  є  перекладацький  підхід  до  наступного  уривку  із  того  ж-таки

роману,  у  якому  використовується  евфемізм  на  позначення  смерті,  утворений

шляхом метафоризації образу “приходу до кінця життя”:

(7) …y a los días en que parecía como revivir sucedían las noches en que todos

estábamos en que  se nos quedaba [226, c. 16]. − …і за днями, коли Росаріо нібито

оговтувалася, наставали ночі, коли нам здавалося, що вона помре [223, c. 49].

Як було встановлено, у тексті оригіналу евфемізм “quedar” є метафорою. Як

і  в  наведеному  вище  прикладі,  у  цьому  випадку  С.  Борщевський  здійснює

деевфемізацію  концепту  смерті  шляхом  його  декодування,  яке  проявляється  у

вжитку ортофемізму “(вона) помре”.

На  відміну  від  стратегії  декодування  евфемізму, у  наступному  фрагменті
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роману “Бути жінкою і не померти, намагаючись залишитись нею” відбувається

вульгаризація нейтральної номінації смерті у перекладі:

(8) No, es más bien cerciorarse de que no me estoy muriendo justo cuando me van

a  llevar  a  la  silla  eléctrica  [228,  c.  173].  –  Ні,  це  скоріше  запитання,  щоб

пересвідчитись, чи я ще не врізала дуба, якраз перед тим, як мене мають потягнути

на електричний стілець [219, c. 104]. 

Вжита  у  вихідному  тексті  конструкція  “estar  muriendo”  є  стилістично

нейтральною  і  має  в  українській  мові  еквівалент  “помирати”;  втім,  у  своєму

перекладі Г. Верба та Н. Хижняк, застосувавши прийом цілісного перетворення,

вживають  сталий  вираз  “врізати  дуба”,  який  є  дисфемізмом  і  має  глузливу

конотацію.  Передусім  цю  трансформацію  можна  пояснити  впливом  загального

іронічного та жартівливого контексту твору. Крім того, на наш погляд, у цілому

деевфемізація  концепту смерті  шляхом вжитку відповідних дисфемізмів  має  на

меті  послаблення  комунікативної  напруги,  яка часто супроводжує цю непросту

тематику: жартівливий вербальний супровід допомагає усунути пригнічення, яке

викликає у більшості людей пряма згадка про скінченність життя.

Схожий  ефект  викликає  у  людській  свідомості  й  тематика  захворювань,

фізичної слабкості:  якщо поглузувати з цієї проблеми, вона видається не такою

страшною.  Якщо  у  попередньому  прикладі  ми  розглядали  деевфемізацію  у

перекладі  ортофемізма  на  позначення  смерті,  у  наступному  уривку  з  роману

“Родина  Паскуаля  Дуарте”  К.Х.  Села  вживає  ортофемізм  “enfermedad”  на

позначення хвороби:

(9) …para no precipitar el escándalo que sin embargo había de venir, fatal como

las enfermedades y los incendios... [226, c. 48] − …щоб не доводити до скандалу, а

проте він усе одно вибухнув, наче якась пошесть чи пожежа... [223, c. 111]

У  тексті  перекладу  ж,  як  бачимо,  С.  Борщевський  вживає  дисфемізм  на

позначення хвороби, а саме синонімічний відповідник зі зневажливою конотацією

“пошесть”, внаслідок чого відбувається деевфемізація цього концепту у перекладі
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шляхом вульгаризації нейтральної лексеми.

В  останньому  прикладі  з  цієї  тематичної  вибірки  К.  Ріко-Годой  вживає

евфемізм на позначення емоційно-психічного розладу − депресії:

(10) No tengo que dejarme llevar de mi  depre porque me puedo morir, pero de

verdad [228, c. 161]. − Ні, я не можу дозволити, щоб мною заволоділа депресія [219,

c. 96].

Своєрідність  номінації  “depre”  полягає  у  тому,  що  вона  являє  собою

скорочену форму терміну “depresión”. Вжиток скороченої форми, найімовірніше,

свідчить  про  те,  що  ця  тема  викликає  у  мовця  відчуття  незручності,  яким

пояснюється  неусвідомлюване  прагнення  якнайшвидше  промовити  небажане

слово. Втім, в українській мові відсутня скорочена форма слова “депресія”; у такій

обставині  ми  вбачаємо  можливу  причину  декодування  перекладачками  роману

“Бути  жінкою  і  не  померти,  намагаючись  залишитись  нею”  значення  цього

концепту.  Відтак,  для  відтворення  цієї  номінації  Г.  Верба  та  Н.  Хижняк

здійснюють  розгортання  семи,  що  проявилося  у  вигляді  вжитку  повної  форми

слова замість скороченої.

Отже,  як  показав  здійснений  аналіз,  деевфемізація  концепту  смерті  в

іспансько-українському  художньому  перекладі  може  відбуватися  відповідно  до

двох моделей:  “евфемізм → ортофемізм”  та  “ортофемізм → дисфемізм”,  при

цьому  евфемізми оригіналу  можуть  бути  прикладами  метафори,  а  дисфемізми

перекладу – сталими виразами та синонімами зниженого стилю. 

У  процесі  відтворення  номінації  такого  типу  перекладачі  користуються

прийомом цілісного перетворення  і у випадку заміни евфемізмів на ортофемізми

здійснюють  декодування значення непрямої  номінації  оригіналу.  Показово,  що у

проаналізованій  вибірці  присутній  і  своєрідний  приклад  евфемізації  концепту

захворювання  шляхом  скорочення  форми  його  прямої  номінації,  при  цьому  у

перекладі такий евфемізм трансформується в ортофемізм, представлений повною

формою цієї номінації.
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3.1.4.  Лексика,  що  позначає  роздратування,  та  її  деевфемізація  у

перекладі.

Однією з проблем перекладу художньої літератури може бути лексика, яка

позначає роздратування. Роздратування є негативною емоцією, проте, залежно від

комунікативних  обставин,  вербальне  вираження  цього  емоційного  стану  може

різнитися: у неформальній обстановці мовець може дозволити собі більшу свободу

вибору виразних засобів,  тоді  як за  інших обставин вжиток лексики зниженого

стилю  є  цілковито  неприйнятним.  Втім,  навіть  у  разі  вжитку  мовцем,  який

перебуває  у  роздратованому  стані,  лексики  з  нейтральним  стилістичним

забарвленням, інтенція такого висловлювання залишається незмінною, що ставить

перед  нами  питання  про  те,  у  який  спосіб  слід  трактувати  висловлювання,

зовнішня форма яких є нейтральною, а інтенція – негативною.

Проаналізувавши емпіричний матеріал, можна переконатися у тому, що ця

проблема є актуальною і для перекладачів іспанської художньої прози. В окремих

випадках негативну емоцію може бути виражено у вихідному тексті за допомогою

стилістично  нейтральної  номінації;  зокрема,  у  наступному  прикладі  з  роману

“Вулик” присутня лексема “mirar”, букв. “дивитися”:

(11) ¡Qué miras! ¡Qué miras! ¡Bobo! [225, c. 16] − Чого ти витріщився? Чого

витріщився? Дурень! [222, c. 22]

Проте, як бачимо, С. Борщевський у своєму перекладі знижує регістр цього

замістивши ортофемізм “дивитися” на дисфемізм “витріщатися”.

На  відміну  від  попереднього  прикладу,  у  наступному  уривку  з  роману

“Родина Паскуаля Дуарте” мовець висловлює своє негативне ставлення до певної

особи за  допомогою евфемістичної  сполуки “ni  es  hombre ni  es  nada”,  яка  є  в

іспанській мові перифразою:

(12) ¿Sabes que tienes un hermano que ni es hombre ni es nada? [226, c. 18] −

Знаєш, твій брат не мужчина, а вишкребок [223, c. 54].

Варіантом  буквального  перекладу  цієї  перифрази  українською  мовою  є
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зворот  “ніякий  не  чоловік”.  Втім,  попри  відносно  нейтральну  зовнішню форму

такого вислову, його інтенція все одно є негативною, і С. Борщевський передає її у

своєму  перекладацькому  рішенні  “не  мужчина,  а  вишкребок”.  Ця  антитезова

конструкція, у свою чергу, є інвективою.

Схожим  є  механізм  відтворення  завуальованої  інвективи  і  в  наступному

прикладі  з  роману  “Родина  Паскуаля  Дуарте”.  Висловлюючи  зневагу  до  іншої

особи, мовець називає її “hijo de su madre”, тобто “сином своєї матері”:

(13) ¡El hijo de su madre, y cómo fingía el muy zorro! [226, c. 25] − Скурвий син

і хитрющий, мов лис! [223, c. 66]

Такий  зворот  є  в  іспанській  мові  перифразою.  Номінація  оригіналу  є

евфемізмом, проте цей вислів, напевно, викликає у більшості читачів вихідного

тексту безпосередні  асоціації  із  розповсюдженою в  іспанській  мові  інвективою

“hijo  de  puta”.  Вочевидь,  такі  асоціативні  зв’язки  спрацювали  й  у  свідомості

С. Борщевського, який відтворює номінацію вихідного тексту шляхом декодування

її інтенції та заміни евфемізму оригіналу на українську інвективну сталу сполуку

“скурвий син”.

У наступному фрагменті оповідання М. Ріваса “Мова метеликів” присутній

схожий евфемізм “hijo de mala madre”, тобто “син лихої матері”:

(14) Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. Pero

él estaba fuera de sí. “¡Cabrón! ¡hijo de mala madre!” [229] − Тепер мати намагалася

стримати  його,  тихенько  смикаючи  за  піджак,  але  він  кричав  у  нестямі:  −

Негідник! Сучий син [218].

Так  само,  як  і  “hijo  de  su  madre”,  цей  евфемізм  є  в  іспанський  мові

прикладом перифрази. Напевно, у свідомості М. Жердинівської також спрацював

механізм розкодування значення цієї конструкції, наслідком чого стало прагнення

передати його емоційну складову за допомогою інвективи “сучий син”.

Крім  того,  у  цьому  прикладі  можна  знайти  чергове  підтвердження

висловленої раніше гіпотези про те, що декодування змісту емоційно забарвленої
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лексики, а також її відтворення іншою мовою є до певної міри неусвідомлюваним

процесом,  керованим  переконаннями  та  уявленнями,  які  сформувалися  у

перекладача  упродовж  його  життєвого  і  творчого  шляху:  номінація  вихідного

тексту  “сabrón”  є  інвективою  і  має  в  українській  мові  прямий  та  буквальний

аналог  “козел”.  Втім,  у  тексті  перекладу  фігурує  відповідник  “негідник”,

інвективна інтенція якого є, у порівнянні з номінацією оригіналу, значно слабшою.

Наступний уривок з роману “Вулик” є прикладом евфемізації лексики, що

виражає роздратування,  шляхом використання зменшувально-пестливих форм,  а

саме “verdecito”, “зелененький”:

(15) Usted está todavía muy verdecito, ¿me entiende?, muy verdecito [225, c. 16].

−  Вже  таке  зелене,  як  гусячий  послід!  [222,  c.  12]  |  Ви  ще  надто  нетямкий,

розумієте? Надто нетямкий! [221, c. 22]

У цьому випадку евфемізм оригіналу є прикладом метафори. В українській

мові  епітет  “зелений”  у  переносному  сенсі  використовується  на  позначення

недосвідченості,  некмітливості.  Саме  у  такий  спосіб  цю  номінацію  трактують

П. Соколовський та А. Собуцький, чиїм перекладацьким рішенням є відповідник

“надто  нетямкий”,  утворений  у  результаті  застосування  прийому  цілісного

перетворення. У свою чергу, С. Борщевський вчергове іде шляхом деевфемізації,

вульгаризації  номінації  оригіналу  у  перекладі,  яка  проявляється  у  вжитку

порівняльного звороту “таке зелене,  як  гусячий послід”,  який,  втім,  суперечить

текстові оригіналу як за формою, так і за змістом.

Нарешті, в останньому прикладі з цієї вибірки показано проблемний аспект

відтворення  у  перекладі  емоційно  забарвленої  лексики,  яка,  до  того  ж,  має

локальну  специфіку.  Донья  Роса,  героїня  роману  “Вулик”,  сюжет  якого

розвивається у Мадриді, постійно вживає вислів “nos ha merengao”:

(16) ¡Anda, espabila y tengamos la fiesta en paz, que si fueras más hombre ya te

había puesto de patas en la calle! ¿Me entiendes? ¡Pues nos ha merengao! [225, c. 16] −

Ну, отямся врешті-решт, і годі нам сваритися! Якби ти не був таким вайлом, я б
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тебе давно вигнала втришия! Второпав? Щоб ти пропав! [222, c. 22]

Синонімом вислову “nos  ha  merengao”  є  вислів  “nos  ha  fastidiado”,  який

буквально  означає  “(він)  нам  набрид”.  Відтак,  цей  вислів,  безперечно,  є  у

вихідному тексті стилістично маркованим, але не грубим. Проте С. Борщевський

передає у своєму перекладі емоційну інтенцію цього вислову, але не відтворює

його форму: у зазначеному випадку перекладацьким рішенням С. Борщевського

став український прокльон “щоб ти пропав”,  який можна вважати інвективним

сталим  зворотом.  Таким  чином,  для  відтворення  цієї  номінації  перекладач

скористався прийомом цілісного перетворення.

Отже, відповідно до опрацьованого матеріалу, під деевфемізацію підпадає

значна  частина  лексики,  яка  виражає  роздратування  та  загалом  негативне

ставлення  мовця  до  свого  співрозмовника  або  до  предмету  обговорення.  У

вихідному  тексті  така  лексика  може  бути  представлена  ортофемізмами  або

евфемізмами,  втім,  незважаючи  на  зовнішню  форму  таких  висловлювань,  їхня

інтенція  є  здебільшого негативною.  На  наше переконання,  під  час  відтворення

іспанської  лексики  такого  типу  українською  мовою  у  свідомості  перекладача

відбуваються  процеси  декодування  емоційної  складової  висловлювань,  які

виражають  невдоволення  та  роздратування.  Внаслідок  цих процесів  перекладач

нехтує зовнішньою формою такої лексики і, відповідно, у тексті перекладу вона

деевфемізується.

Номінація  такої  лексики  у  текстах  оригіналу  представлена  перифразами,

метафорами та  сталими  зворотами;  внаслідок  перекладацьких  трансформацій

відповідниками цільового тексту є дисфемізми,  інвективи,  порівняльні звороти та

сталі  вирази.  Для  відтворення  такої  лексики  українською  мовою  перекладачі

послуговуються прийомом цілісного перетворення та ідуть шляхом вульгаризації

перекладу.
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3.2.  Варіантність  шляхів  відтворення  іспанських  “Х-фемізмів”  у

перекладі українською мовою.

У розділі І цього дослідження порушувалося питання множинності художніх

перекладів та причин, які зумовлюють появу нових перекладів одного й того ж

літературного  твору. Зважаючи  на  те,  що  до  матеріалу  дослідження  належить

роман  К.Х.  Сели  “Вулик”  і  два  його  переклади,  виконані,  відповідно,

П. Соколовським та  А.  Собуцьким у  1979 р.  і  С.  Борщевським – у 2011 р.,  ця

наукова  розвідка  дозволяє,  окрім  теоретичного  аспекту  явища  множинності

перекладів,  дослідити  специфіку  відтворення  іспанських  “Х-фемізмів”  різними

перекладачами.

Слід  зауважити,  що  приклади,  які  розглядаються  у  цьому  параграфі,  не

об’єднані  спільною  темою;  відповідно,  кожен  окремий  приклад  номінації

оригіналу стосується однієї з таких тематичних груп, як нетрадиційна орієнтація,

фінансові труднощі, статеві стосунки, шкідливі звички та пліткування. 

Отже, у першому прикладі з цієї вибірки присутня номінація на позначення

нетрадиційної орієнтації у чоловіків, а саме “marica”:

(1) A veces también nos llama maricas y rojos [225, c. 68]. – Часом вона й нас

обзиває  гомиками та червоними [222, с. 28]. | Іноді вона обзиває нас  ледарями й

червоними [221, c. 18].

Апелятив “marica” є дисфемізмом, оскільки героїня роману вживає це слово

задля того, щоб образити свого співозмовника. Як бачимо, якщо С. Борщевський

використовує у своєму перекладі відповідник “гомик”, який має в українській мові

такі ж самі функції,  як і “marica” – в іспанській (обидві лексеми були утворені

внаслідок скорочення повної форми слова), то П. Соколовський та А. Собуцький

трансформують смисл оригіналу, замінивши дисфемізм “marica”  на  нейтральну

лексему  “ледар”.  На  наш  погляд,  варіант  “ледар”  можна  вважати  наслідком

евфемізації, що, спотворюючи зміст оригіналу, приховує пряму номінацію поняття,

котре,  на  переконання  перекладачів,  було  б  у  тексті  українського  перекладу
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недоречним. Імовірно, мотивом такого перекладацького рішення є відчуття сорому.

Можна  припустити,  що такі  змістові  та  стильові  розбіжності  між перекладами

1979  та  2011  рр.  були  зумовлені  культурно-соціальними  процесами,  наслідком

яких  стала  лібералізація  ставлення  більшості  людей  до  питання  сексуальних

меншин та до можливості  відкритого обговорення цієї  проблематики.  Відтак,  у

перекладі С. Борщевського дисфемізм оригіналу відтворюється через український

еквівалент, тоді як П. Соколовський та А. Собуцький, напевно, свідомо зупиняють

свій  вибір  на нейтральній  номінації,  яка,  проте,  не є  смисловим відповідником

оригіналу.

У наступному уривку роману йдеться про фінансові труднощі, про які герой

цього твору розповідає із розчаруванням та невдоволенням: 

(2) Luego viene lo que viene: los protestos, los líos y la monda [225, c. 68]. – А

потім стається те, що має статися: опротестування векселів, скрута і капець [222,

c.  66].  |  А  врешті  стається  те,  чого  й  треба  було  сподіватись:  опротестування

векселів, махінації інтриганів і банкрутство [221, c. 25].

Лексеми  “los  líos”  та “la  monda”  використовуються  в  іспанській  мові,

відповідно,  на  позначення  проблем  та  бідності.  У  межах  тексту  оригіналу  ці

лексеми є дисфемізмами. У цьому випадку очевидними є суттєві розбіжності між

перекладацькими стратегіями: якщо С. Борщевський зберігає стилістику оригіналу

і відтворює номінацію бідності через відповідник “скрута”, а номінацію проблем

– як “капець”, які є стилістичними еквівалентами оригіналу, то П. Соколовський та

А. Собуцький вдаються до прийому описового перекладу, результатом якого стала

перифрастична сполука “махінації інтриганів і банкрутство”. Можна припустити,

що, як і в попередньому випадку, схильність П. Соколовського та А. Собуцького до

нейтралізації цільового тексту пояснюється їхнім свідомим або неусвідомлюваним

небажанням  користуватися  лексикою  навіть  не  зниженого,  а  неформально-

розмовного стилю.

У наступному фрагменті  герой роману протиставляє відчуття закоханості,
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“cosas del corazón”, темі статевих стосунків, “cosas del sexo”:

(3) “...No son cosas del sexo, no; son cosas del corazón” [225, c. 68]. – “...Тут

справа не в статевих стосунках, а в душевній прихильності” [222, c. 66]. | “...Ні,

крім фізичної близькості, є ще й близькість сердець” [221, c. 25].

Вжита автором у тексті оригіналу сполука “cosas del sexo” є ортофемізмом,

оскільки її стилістичне забарвлення є нейтральним, а значення – прямим. У своєму

варіанті  перекладу  С.  Борщевський  вчергове  зберігає  стилістику  оригіналу,

відтворюючи  номінацію  вихідного  тексту  українським  еквівалентом:

запропонований  їм  відповідник  “статеві  стосунки”  так  само  є  прямим,

нейтральним  ортофемізмом.  У  свою  чергу,  П.  Соколовський  та  А. Собуцький

здійснюють заміщення ортофемізму оригіналу евфемізмом “фізична близькість”,

який  є  перифразою.  На  наш  погляд,  мотивом  цього  перекладацького  рішення

П. Соколовського та А. Собуцького стало почуття сорому або ніяковості, яке часто

супроводжує обговорення тематики статевих стосунків.

Наступний  приклад  з  роману  “Вулик”  показує,  що  погляди  перекладачів

можуть  докорінно  відрізнятися  навіть  у  контексті  відтворення  нейтральної

номінації:  якщо  у  попередніх  аналізованих  у  цьому  параграфі  випадках

простежувалася тенденція до пом’якшення у цільовому тексті  суперечливої або

грубої  номінації,  то  цей  приклад  ілюструє  схильність  С. Борщевського  до

зниження регістру номінації оригіналу. Отже, у наступному фрагменті К.Х. Села

вживає конструкцію “quedarse sin fumar”, тобто “лишитися без сигарети”:

(4) A veces el de al lado le dice no más que “no, papel no tengo, siento no poder

complacerle”, y entonces don Leonardo se queda sin fumar [225, c. 11]. − Часом сусід

мовить лише: “Ні, паперу, на жаль, не маю”... − і тоді дон Леонардо залишається

без курива [222, c. 15]. | В такому разі дон Леонардо сигарети не дістає [221, c. 5]. 

Вжита  в  оригіналі  інфінітивна  конструкція  є  нейтральною  і  не  має  ані

позитивних,  ані  негативних  підтекстів.  Саме  у  такий  спосіб  її  відтворюють

П. Соколовський та А. Собуцький: їхнім перекладацьким рішенням є відповідник
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“не діставати сигарети”. Цей відповідник було утворено у результаті граматичної

заміни,  а  саме заміщення інфінітивної  конструкції  іменниковою.  У свою чергу,

С. Борщевський іде шляхом деевфемізації: він вводить до тексту свого перекладу

сполуку “залишатися без курива”, де лексема “куриво” є дисфемізмом.

В  останньому  фрагменті  з  нашої  вибірки  йдеться  про  ставлення  героя

роману “Вулик” до пліткарів:  замість  варіанту “chismear”  (“пліткувати”)  автор

вживає евфемізм “en labios de la gente”, буквально, “на вустах у людей”, який, як

нам здається, є водночас синекдохою та еліпсисом:

(5) Y ahora, ¡ya ve usted!, en labios de la gente. ¡Si mi pobre madre levantara la

cabeza! [225, с. 26] − А зараз, як бачите, про мене пащекують усі, кому не ліньки.

Якби моя небіжчиця-матінка це бачила! [222, с. 36] | А зараз, як бачите, про мене

всяк плеще язиком, що хоче. Якби моя бідолашна матуся вернулася з того світу, то

не повірила б своїм вухам [221, c. 25].

Для  аналізованої  вибірки  цей  приклад  є  своєрідним,  оскільки  він  являє

собою  рідкісний  випадок,  коли  як  С.  Борщевський,  так  і  П.  Соколовський  та

А. Собуцький  вдаються  до  деевфемізації  у  перекладі  номінації  оригіналу:

С. Борщевський зупиняє вибір на дисфемізмові “пащекувати”, а П. Соколовський

та А. Собуцький  – на сталому звороті “плескати язиком”; обидва перекладацькі

відповідники мають ознаки синекдохи.

Отже,  аналіз  прикладів  з  двох перекладів  роману К.Х.  Сели “Вулик”,  які

розділяє  часовий  проміжок  у  понад  30  років,  показав,  що  між  цими  текстами

існують  суттєві  стилістичні  відмінності.  Зокрема,  переклад  1979  р.  тяжіє  до

пом’якшення,  нейтралізації  стилістики,  тоді  як  у  перекладі  2011  р.  негативні

конотації  лексем  на  позначення  контроверсійних  концептів  переважно

зберігаються.  Крім  того,  в  окремих  випадках  у  перекладі  2011  р.  з’являються

дисфемізми, представлені у тексті оригіналу нейтральною номінацією.

З цих фактів випливають наступні висновки:

 з  одного боку, евфемізація  у  перекладі  1979  р.  номінації  таких  явищ,  як
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нетрадиційна  орієнтація  та  статеві  стосунки,  і  водночас  нехтування

евфемізацією цієї номінації у перекладі 2011 р. свідчать про зміну ставлення

суспільства до таких тем;

 з іншого боку, деевфемізація у перекладі номінації таких предметів та явищ,

які  зазвичай  не  викликають  резонансу  у  суспільстві,  у  перекладі

С. Борщевського і відсутність деевфемізації у перекладі П. Соколовського та

А.  Собуцького  підтверджує  висловлене  припущення  про  значення

суб’єктивного чинника для процесу художнього перекладу.

3.3. Енантіосемія у процесах евфемізації та деевфемізації (на прикладі

іспанського звертання tío/tía).

Як уже було  зазначено,  аналіз  емпіричного матеріалу  дозволив  об’єднати

приклади взаємодії між евфемізмами в іспанських художніх текстах та українських

перекладах  у  дві  групи:  евфемізація  перекладу  та  деевфемізація  перекладу. До

кожної з цих груп належить специфічний перелік тем, евфемізація яких зумовлена

певними причинами соціально-психологічного характеру. Разом з тим, виконаний

аналіз  свідчить і  про наявність в  іспанській мові  прошарку лексики,  яка має  у

текстах  оригіналу  функцію  “Х-фемізма”,  але,  у  чому  можна  переконатися,

переглянувши  наведені  нижче  приклади,  становить  значну  проблему  для

перекладу  українською  мовою,  яка  проявляється  у  неоднорідності  підходів  до

відтворення однієї й тієї ж лексеми у різних контекстах.

Отже,  завданням  цього  етапу  дослідження  є  аналіз  поляризації  значень

іспанського апелятиву “tío/tía” (від евфемістичного до дисфемістичного) у різних

контекстах  та  вплив  цієї  залежності  на  вибір  стратегії  відтворення  названого

апелятиву в перекладі українською мовою.

Для  багатьох  мов  є  характерним  явище  енантіосемії,  тобто  поляризації

значень у межах однієї лексеми. Досліження різних граней цього явища є сьогодні

досить  актуальною  проблемою  –  розробкою  цієї  теми  займаються,  зокрема,
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І.В. Смущинська (полісемічний аспект енантіосемії в українській та французькій

мовах)  [73],  Н.Н.  Плющ  (лексичні  та  фонетичні  аспекти  цього  явища)  [63],

Є.С. Гриценко (емоційно-оцінна специфіка енантіосемії  у  розмовному мовленні)

[16], В. Іващенко (типологія енантіосемії) [22-24]. 

Отже, суть явища енантіосемії полягає у тому, що лексема має протилежні

значення,  котрі  залежать  від  контексту.  Крім  того,  енантіосемію  вважають

різновидом антифразису, тобто вжитку тієї  або іншої  лексеми у значенні,  що є

протилежним її  основному тлумаченню (наприклад,  “гарний” у сенсі  “поганий”

або “жахливий” у сенсі “чудовий”). Очевидно, що енантіосеми присутні у багатьох

мовах й у певних випадках їх значення збігаються (на погляд І.В. Смущинської, у

такому  разі  доцільно  говорити  про  міжмовну  енантіосемію  [73,  c.  202]):  в

іспанській мові лексема “sancionar” позначає як отримання дозволу на виконання

якоїсь дії, так і покарання за протиправну діяльність. У свою чергу, в українській

мові  лексема “санкція” має схоже значення – це  так само водночас і  дозвіл на

виконання певних дій, і покарання. Можна стверджувати, що випадки міжмовної

енантіосемії  не становлять перешкоди для перекладу, оскільки найчастіше вони

мають у цільовій мові повні еквіваленти. Втім, з огляду на те, що в українській

мові  відсутній  еквівалент  звертання  “tío/tía”,  який  відповідав  би  усім  його

словниковим  значенням,  переклад  цієї  номінації  може  викликати  труднощі.  З

іншого  боку,  відсутність  “готового”  еквіваленту  вимагає  декодування  точного

значення номінації оригіналу і дає перекладачеві змогу застосувати творчий підхід

до відтворення безеквівалентної лексеми.

Для  адекватного  розуміння  суті  цієї  номінації  передусім  необхідно

проаналізувати її значення. Тлумачний словник Королівської Іспанської Академії

(2014) пропонує 14 визначень цієї лексеми, деякі з них наводимо тут [128]:

1. Брат або сестра матері або батька (ісп. “Respecto de una persona, hermano o

hermana de su padre o madre”).

2. Особа, про яку хочуть сказати щось хороше або погане (ісп. “Persona de
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quien se pondera algo bueno o malo”).

3.  Особа,  чиє ім’я та статус є невідомими або їх небажано називати (ісп.

“Persona cuyo nombre y condición se ignoran o no se quieren decir”).

4. Апелятив на позначення друга або товариша (ісп. “...como apelativo para

designar a un amigo o compañero”).

5. Повія (ісп. “prostituta”).

Як  бачимо,  основне  значення  цього  апелятиву  використовується  для

номінації  родичів  –  дядька  та  тітки  –  тоді  як  другорядні  тлумачення  мають

різноманітні  конотації,  спільною  рисою  яких  є  те,  що  усі  вони  виражають

ставлення мовця до позначуваної особи. Це ставлення, відповідно до словникових

визначень, може бути як схвальним, так і несхвальним, але у будь-якому випадку

воно є  імпліцитним і  не показується прямо,  що дає підстави вважати апелятив

“tío/tía” різновидом непрямої номінації.

Варто підкреслити, що цей апелятив поєднує у собі декілька тлумачень, які є

полярними:  залежно  від  комунікативної  ситуації,  “tío/tía”  можна  трактувати  як

ортофемізм, евфемізм або дисфемізм. Друге з наведених словникових визначень

цієї  лексеми (“Особа, про яку хочуть сказати щось хороше або погане”) також

підтверджує припущення про те,  що “tío/tía” є  полісемічною одиницею, окремі

значення якої є протилежними. 

Окреслимо причини, з огляду на які таке звертання у різних ситуаціях можна

трактувати  як  евфемізм,  дисфемізм  або  ортофемізм.  З  одного боку, в  діахронії

апелятив  “tío/tía”  в  іспанській  мові  можна  вважати  евфемізмом  з  огляду  на

історичні мотиви, які зумовили його появу. Як відомо, з 1939 по 1975 рр. в Іспанії

панував тоталітарний режим Франсіско Франко, встановленню якого передувала

жорстока  громадянська  війна.  В  епоху  тоталітаризму  незнайомі  люди  часто

ставилися одне до одного з підозрою і недовірою, що чинило відповідний вплив і

на вербальний аспект комунікації: як правило, люди, яких не пов’язували дружні

або приятельські стосунки, зверталися одне до одного на “Ви” і вживали апелятив
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“señor/señora”.  Згодом,  коли  диктаторський  режим  пішов  у  минуле,  культура

неформального спілкування в Іспанії зазнала суттєвих змін, одним із проявів яких

стала  мінімізація  вжитку  звертання  “señor/señora”  у  неофіційній  обстановці.

Можна  сперечатися  стосовно  того,  чи  варто  вбачати  у  цьому  наслідки

психологічної  травми,  якої  зазнало  під  час  епохи  франкізму  ціле  покоління

іспанців,  але  у  сучасній  Іспанії  у  переважній  більшості  неофіційних

комунікативних  ситуацій  є  звичним звертання  на  “ти”  й  уникнення  апелятивів

“señor/señora”.  Навпаки,  за  винятком умов спілкування на офіційному рівні,  на

“Ви” в Іспанії часто звертаються до тих людей, до яких відчувають неприязнь та

від яких хочуть показово дистанціюватися. Таким чином, на наше переконання, в

Іспанії  другої  половини  ХХ  ст.  апелятив  “tío/tía”  можна  вважати  різновидом

ситуативного та  підсвідомого евфемізма на заміщення звертання “señor/señora”,

яке могло викликати у багатьох людей неприємні спогади про часи диктатури. 

З  іншого  боку, у  деяких  комунікативних  ситуаціях  апелятив  “tío/tía”  має

ознаки  дисфемізма.  Таке  припущення  можна  зробити  на  підставі  того,  що  в

іспанській мові цей апелятив може вживатися тоді, коли мовець відчуває до свого

співрозмовника такі негативні емоції, як злість або роздратування. Таким чином, у

цьому випадку “tío/tía”  виступає  номінацією неприємної  особи,  до  якої  мовець

показує негативне ставлення.

Крім того, цей апелятив може виступати у мовленні і в ролі ортофемізма,

тобто нейтральної одиниці. У такому разі “tío” позначає чоловіка, а “tía” – жінку,

без додаткових підтекстів та конотацій.

Пропонуємо розглянути особливості різноманітних підходів до інтерпретації

та перекладу іспанського апелятиву “tío/tía” українською мовою на прикладах з

романів  “Вулик”  (К.  Х.  Села)  та  “Бути  жінкою  і  не  померти,  намагаючись

залишитись нею” (К. Ріко-Годой).

У першому прикладі з роману “Вулик” апелятив “tíos” вжито у позитивному

контексті – героїня цього твору захоплюється самовладанням інших людей:
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(1)  –“¡Qué  tíos!  – piensa – ¡hay que tener rіñones!” [225, c.  10] – “Оце так

людина! – думає вона. – Це ж треба мати таке самовладання!” [222, c. 14] | “Оце

люди! – думає вона. – І треба ж мати таку твердість!” [221, c. 5]

Українською мовою цей апелятив було відтворено шляхом генералізації: як

С.  Борщевський, так і  П. Соколовський та А. Собуцький включають до текстів

своїх перекладів відповідники “людина” та “люди”. Таким чином, в аналізованому

прикладі апелятив “tíos” має ознаки ортофемізму з позитивною конотацією.

У наступному фрагменті роману К. Ріко-Годой апелятив “tíos” вжито вже в

іншому  контексті  –  жінка  висловлює  невдоволення  та  роздратування  деякими

особливостями поведінки чоловіків:

(2) ...¿por qué no podemos nosotras oponernos a los juegos de los  tíos cuando

intentan utilizarnos? [228, с. 158] − ...ну чому ми не можемо протистояти владним

ігрищам чоловіків, коли вони хочуть використати нас? [219, с. 94]

У цьому випадку, як і в попередньому, переклад апелятиву було здійснено

шляхом  генералізації  −  Г.  Верба  та  Н.  Хижняк  використовують  відповідник

“чоловіки”, який, втім, не передає негативної конотації оригіналу. Відтак, у цьому

контексті “tíos” виступає у ролі дисфемізму, а “чоловіки” є ортофемізмом.

У контексті наступного прикладу апелятив “tío” постає у різко негативному

контексті, зумовленому ставленням мовця до референта:

(3)  Es  un  tío muy  exigente.  Y además  un  baboso  [225,  c.  17].  –  Він дуже

вимогливий. До того ж зануда [222, c. 24]. | Цей слинько обрид мені, чуєте, обрид

[221, c. 14].

Як бачимо, перекладачі по-різному підійшли до відтворення цього уривку. З

одного боку, С. Борщевський скористався прийомом генералізації – у його версії

“tío” відтворено через особовий займенник “він”. З іншого боку, П. Соколовський

та  А.  Собуцький  ідуть  шляхом  об’єднання  двох  речень  оригіналу  в  одне  і

застосовують прийом семантичного розвитку, внаслідок чого у їхньому варіанті

перекладу номінація оригіналу “tío baboso” відтворюється як “слинько”. Отже, у
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тексті оригіналу апелятив “tío” виражає негативне ставлення і є дисфемізмом; у

свою  чергу,  у  перекладі  П.  Соколовського  та  А.  Собуцького  контекстуальний

відповідник  “слинько”  так  само  має  ознаки  дисфемізма,  тоді  як  у  перекладі

С. Борщевського генералізований відповідник “він” є евфемізмом.

У наступному прикладі апелятив “tío” не має ні виражених позитивних, ні

негативних конотацій – ставлення героїні роману є байдужим:

(4) Es  igual,  me  trae  sin  cuidado  lo  que  piense  el  tío [228,  c.  158].  –  Мені

байдуже, що думає про мене отой тип [219, c. 94].

Разом з тим, вжитий у тексті перекладу відповідник – “отой тип” – має в

українській  мові  здебільшого  негативні  конотації.  Таким  чином,  апелятив

оригіналу  можна  вважати  ортофемізмом,  перекладацький  відповідник  –

дисфемізмом,  а  відтворення  цього  фрагменту  у  перекладі  було  здійснено  за

допомогою прийому семантичного розвитку.

Переглянувши наступний фрагмент роману “Вулик”, можна переконатися у

тому, що  контекст,  у  якому  інші  персонажі  роману  обговорюють  донью  Росу,

головну  героїню,  є  практично  нейтральним  з  незначними  негативними

конотаціями:

(5) “A esta tía – suele decir – lo mejor es dejarla hablar; ella sola se para” [225, c.

29]. – “Краще дати цій відьмі вибалакатися, – зазвичай каже він, – тоді вона сама

стулить пельку” [222, c. 40]. “Краще дати цій мегері виговоритись, – завжди каже

він, – тоді вона й сама заткне пельку” [221, c. 29].

Втім, як С. Борщевський, так і П. Соколовський та А. Собуцький надають

стилістиці  своїх  перекладів  вираженого  негативного  відтінку:  застосувавши

прийом цілісного перетворення, вони відтворюють апелятив “tía”, відповідно, як

“відьма” та “мегера”. Таким чином, у цьому випадку відбувається вульгаризація

перекладу,  яка  проявляється  у  відтворенні  ортофемізма  через  дисфемізм.

Показово,  що  фрагмент  “ella  sola  se  para”,  тобто  “вона  сама  зупиниться

(замовкне)”  також  було  відтворено  шляхом  дисфемізації:  “вона  сама  стулить
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пельку” / “вона й сама заткне пельку”.

В  останньому  прикладі  з  цієї  вибірки  репліка  персонажа  роману  “Бути

жінкою і не померти, намагаючись залишитись нею” виражає роздратування, яке

проявляється в іронічному вжитку апелятиву “tía”:

(6)  “Oye,  tía, contesta que si no me da algo” [228, c. 173]. – “Слухай,  люба,

зніми слухавку, бо зі мною станеться щось лихе” [219, c. 103].

Перекладацьким  вибором  у  цьому  випадку  став  відповідник  “люба”,

утворений  шляхом  субстантивації  прикметника.  Такий  відповідник  не  має

виражених  пейоративних  конотацій,  але,  як  і  номінація  вихідного  тексту,  є

проявом іронії, вжиток якої у цьому фрагменті, на наш погляд, адекватно передає

настрій оригіналу. Для відтворення цієї номінації перекладачки роману, Г. Верба та

Н. Хижняк, скористалися прийомом цілісного перетворення.

Отже, як показав аналіз емпіричного матеріалу, іспанський апелятив “tío/tía”

належить до прошарку лексики, яка не має прямого еквіваленту в українській мові,

і водночас є проявом явища енантіосемії. Іншими словами, значення цієї лексеми

можуть мати протилежні  відтінки –  нейтральний,  позитивний (прикрашальний)

або негативний – які залежать від контексту вжитку. Ця обставина свідчить про те,

що така лексика становить проблему під час відтворення літературних текстів у

перекладі  українською  мовою:  послуговуючись  контекстом  художнього  твору,

перекладач повинен визначити, яким підтипом номінації є такий тип звертання –

евфемізмом, ортофемізмом або дисфемізмом.

Аналіз  емпіричного  матеріалу  свідчить  також  про  те,  що  найбільш

розповсюдженими  прийомами,  до  яких  вдаються  перекладачі  у  процесі

відтворення  такого  типу  номінації,  є  генералізація,  семантичний  розвиток та

цілісне перетворення.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

Отже, відповідно до результатів аналізу емпіричного матеріалу, частотність

випадків евфемізації певного концепту у перекладі є помітно вищою, ніж частка

прикладів  деевфемізації  перекладу  іспанської  художньої  прози  українською

мовою.

Матеріалом  цього  етапу  дослідження  є  фрагменти  текстів,  відтворених

українською  мовою  п’ятьма  різними  перекладачами;  зокрема,  додатково  було

проведено порівняньний аналіз прикладів з двох паралельних перекладів роману

К.Х. Сели “Вулик”. Проведене зіставлення дало змогу виявити, що з 21 прикладу

деевфемізації  перекладу  16  є  перекладацькими  рішеннями  С. Борщевського,  2

випадки  збігаються  у  перекладах  С.  Борщевського  і  П. Соколовського  та

А. Собуцького  і,  нарешті,  3  відповідних  перекладацьких  трансформації  було

виконано  Г. Вербою та  Н.  Хижняк.  При  цьому  у  15  випадках  С.  Борщевський

відтворює ортофемізми або евфемізми оригіналу через українські дисфемізми або

інвективи, що відповідним чином позначається на стилістиці тексту перекладу і

створює суперечності з текстом оригіналу.

Наведені  вище  підрахунки  дають  підставу  говорити  про  значний  вплив

особистості  перекладача на  цільовий текст. Іншими словами,  на  наш погляд,  у

багатьох  випадках  деевфемізація  перекладу  (у  першу  чергу  це  стосується

заміщення евфемізмів та ортофемізмів оригіналу дисфемізмами мови перекладу)

підпорядковується не загальним стилістичним закономірностям української мови,

а є особистим, свідомим або неусвідомлюваним, перекладацьким рішенням автора

цільового тексту.

Складно дати однозначну оцінку такій перекладацькій ініціативі, визначити,

наскільки вона є виправданою і, тим більше, з’ясувати, які психологічні процеси

спонукають перекладача вдаватися до деевфемізації нейтральної номінації у тексті

перекладу. Втім,  на  наше переконання,  таке явище є  вартим уваги та  потребує

докладного  аналізу,  зосередженого  на  дослідженні  мотивації  перекладацьких
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трансформацій, які призводять до деевфемізації перекладу.

У процесі  аналізу  емпіричного матеріалу  було встановлено,  що номінації

оригіналу можуть бути представлені також і  ортофемізмами або  дисфемізмами,

вираженими  перифразом,  метафорою,  сталими  зворотами.  Деевфемізація

номінації  оригіналу  у  перекладі  може  відбуватися  шляхом  застосування

ортофемізмів на  заміщення  евфемізмів  або  ж  внаслідок  вжитку  дисфемізмів,

виражених  метафорами,  сталими  висловами,  інвективами,  синекдохою та

порівняльними зворотами.

У свою чергу, для відтворення апелятиву “tío/tía” перекладачі користувалися

прийомами  семантичного  розвитку,  цілісного  перетворення,  лексичними  та

граматичними замінами; крім того, в окремих випадках для відтворення номінації

оригіналу перекладачі добирали українські еквіваленти.

Зміст розділу відбито у наступних публікаціях: [49].
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РОЗДІЛ 4: УНІВЕРСАЛЬНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ МОДЕЛІ ПРИ

ВІДТВОРЕННІ ІСПАНСЬКИХ “Х-ФЕМІЗМІВ” УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

4.1. Застосування теорії універсалій у перекладацькому аналізі.

Роздуми  про  універсальні  складові  різних  мов  не  є  продуктом  сучасних

лінгвістичних студій: як відомо, ще за часів Античності носії давньогрецької мови

не бачили для себе необхідності вивчати інші мови, вважаючи, що вони за своєю

суттю є однаковими й відрізняються лише на рівні знаків.

Починаючи  з  середини  ХХ  ст.  питання  універсальності  мов  світу  стало

предметом зацікавлення, зокрема, Н. Хомського [121], який у межах своєї теорії

генеративної граматики висловив припущення про те, що усі мови складаються з

глибинних та поверхневих структур, при цьому глибинні структури є подібними у

багатьох мовах. Поступово Н. Хомський [121] розвиває свою теорію у напрямку

універсальної граматики, вважаючи, що здатність до опанування структури будь-

якої мови є вродженою, а відтак, граматики усіх мов мають суттєві подібності.

Поняття  “лінгвістична  універсалія”  було  запропоноване  американським

науковцем Дж. Грінбергом [140], який у 1963 р. видав працю “Меморандум про

мовні  універсалії”.  Відповідно  до  цього  дослідження,  усі  мови  мають  спільні

характеристики  на  фонологічному,  морфологічному,  синтаксичному  та

семантичному рівнях. Розробкою цієї проблеми займається і Б.А. Успенський [78],

який виділяє, зокрема, дедуктивні та індуктивні, абсолютні та статистичні, прості

та складні, синхронічні та діахронічні універсалії.

Теорія  мовних  універсалій  отримала  продовження  у  дослідженнях

А. Вежбицької та К. Годдарда [137], які зосередили свою увагу на семантичному

рівні  мови,  запропонувавши  концепцію  натуральної  семантичної  метамови.  Ці

науковці  стверджують,  що у  межах таких тем  та  категорій,  як  іменники,  деякі

займенники, числівники, часопросторові та окремі логічні визначення в усіх мовах

наявні спільні т.з. “примітивні” семантичні концепти. Окрім власне лінгвістичних,
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виділяють і пов’язані з ними культурні універсалії, які можна трактувати як риси

та характеристики культури, суспільства, мови, поведінки, що є спільними для усіх

культур світу. Зокрема,  такими концептами є “земля”,  “небо”,  “сонце”,  “матір”

тощо.

У  свою  чергу,  Б.О. Серебренніков  (1972)  розширює  трактування

універсального  у  різних  мовах  і  розмежовує  поняття  мовної  “універсалії”,

“фреквенталії”, “раритарії” та “унікалії” [71, 72].

Теорія  універсалій  може  застосовуватися  і  в  контексті  перекладу:

релевантними для цієї наукової розвідки є дослідження М. Бейкер [103, с 180-185],

яка,  спираючись на дані лінгвістичних корпусів, робить висновок про наявність

універсальних перекладацьких тенденцій, що не залежать від мовної пари, а саме:

спрощення,  експлікація,  приведення  структурного  рівня  тексту  перекладу  до

стандартів  цільової  мови  та  приведення  лексичного  рівня  тексту  перекладу  до

стандартів цільової мови.

Вартісними  є  і  дослідження  С.В. Засєкіна,  спрямовані  на  визначення

психолінгвістичної  специфіки  перекдалацьких  універсалій.  У  своїй  статті

“Універсальні  стратегії  перекладу  художнього  тексту”  цей  дослідник,

посилаючись  на  працю  Е. Честермана  “Hypotheses  about  translation  universals”

(2003), називає такі два типи універсалій, як “S-універсалії” (від “source text”) та

“T-універсалії” (від “target texts”) [20, с. 255]. У контексті цього дослідження мова

йтиме  про  “S-універсалії”,  оскільки  вони  можуть  бути  виявлені  внаслідок

зіставлення вихідного тексту з низкою текстів перекладів цільовою мовою.

Сам  С.В. Засєкін  виокремлює  наступні  перекладацькі  універсалії,  що

спостерігаються  на  лексичному, стилістичному та  синтаксичному рівнях  [20,  с.

255-256]:

 збільшення обсягу тексту перекладу, порівняно з вихідним текстом; 

 спрощення на синтаксичному рівні;

 спрощення на лексичному рівні, тобто зменшення лексичної різноманітності
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та тенденція до вживання частотніших слів у тексті перекладу; 

 експлікація в перекладі імпліцитної інформації (зв’язків між реченнями і т.

ін.); 

 зменшення або уникнення повторів у тексті перекладу; 

 стандартизація структури (вжиток типових для тексту перекладу структур).

Очевидно,  що пошук та  визначення перекладацьких універсалій у цілому

видається  досить  амбітним  і  непростим  завданням,  яке  потребує  залучення  до

аналізу більшої кількості мовних пар та незрівнянно більшого обсягу емпіричного

матеріалу.  Проте  можливим  здається  виокремлення  та  детальний  розгляд

перекладацьких моделей, які застосовуються у контексті відтворення іспанських

“Х-фемізмів” українською мовою, із зазначенням найбільш уживаних серед них. У

свою чергу, в цьому дослідженні перекладацька модель розглядається у зв’язку зі

стилістичними  засобами  іспанської  та  української  мов,  якими  виражаються

відповідні  евфемізми  та  дисфемізми.  Якщо  виходити  з  думки  про  те,  що

стилістичні  засоби  –  тропи  та  фігури  –  є  універсальним  мовним  явищем,

результати  аналізу,  спрямованого  на  визначення  найуживаніших  моделей

перекладу іспанської непрямої номінації українською мовою, гіпотетично можуть

бути актуальними й для аналогічної перекладацької проблеми у контексті інших

мовних пар.

Отже,  якщо  центральними  питаннями  розділів  2  та  3  є  “У  який  спосіб

іспанські художні Х-фемізми відтворюються українською мовою?” та “Чому вони

відтворюються саме у такий спосіб?”, то матеріал розділу 4 являє собою спробу

встановити закономірності перекладу непрямої номінації на прикладі іспанської та

української мов. 

З  цією метою було систематизовано  усі  проаналізовані  у  розділах  2  та  3

приклади  евфемізації  та  деевфемізації  у  перекладі  (за  винятком  матеріалу

параграфів  3.2.  “Варіантність  шляхів  відтворення  іспанських  “Х-фемізмів”  у

перекладі  українською мовою” та  3.3.  “Енантіосемія  у  процесах  евфемізації  та
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деевфемізації (на прикладі іспанського звертання tío/tía)”, оскільки проаналізовані

у  цих  параграфах  приклади  неможливо  однозначно  віднести  до  жодної  з

окреслених  перекладацьких  стратегій),  розподілено  їх  відповідно  до  стратегії

перекладу  та  тематики  номінації,  що  евфемізується,  і  впорядковано  шляхи  їх

утворення від найбільш до найменш частотного.

 4.1.1.  Відтворення іспанських евфемізмів через  евфемізми української

мови.

У  цьому  розділі  представлено  аналіз  перекладацьких  моделей,  у  яких

реалізується  стратегія  відтворення  евфемізмів  іспанської  мови  через  евфемізми

української мови.

Таблиця 1: Смерть, хвороби, неповноцінність

№ № 

прикладу

Евфемізм оригіналу Евфемізм перекладу

1. 2. Метафора Метафора

2. 3. Метафора Метафора

3. 4. Метафора Метафора

4. 5. Метафора Метафора

5. 6. Метафора Метафора

6. 9. Метафора Метафора

7. 12. Метафора Метафора

8. 13. Метафора Метафора

9. 8. Метафора Сталий вираз

10. 1. Синекдоха Метафора

11. 18. Еліпсис Еліпсис

12. 19. Еліпсис Еліпсис

13. 20. Еліпсис Еліпсис

14. 7. Еліптична конструкція Метафора

15. 16. Лексема з антонімічним Лексема з антонімічним 



175

значенням значенням

16. 17. Лексема з антонімічним 

значенням

Лексема з антонімічним 

значенням

17. 10. Перифраза Сталий вираз

18. 15. Перифраза Сталий вираз

19. 11. Сталий вираз Сталий вираз

20. 14. Епітет із пом’якшувальною 

конотацією

Епітет із пом’якшувальною 

конотацією

Як  бачимо,  тематика  групи  “Смерть,  хвороби,  фізична  та  розумова

неповноцінність” дозволила нам добрати значну кількість прикладів, які, про що

свідчить таблиця 1, є досить неоднорідними. На основі даних, представлених у

таблиці,  яка  охоплює  кожен  аналізований  у  параграфі  2.1.1.  приклад,  ми

виокремили наступні моделі відтворення відповідних евфемізмів у перекладі:

1. Метафора  → метафора:  la  vida  se  irá  –  життя  вже залишить тебе.  (8

випадків)

2. Метафора  → сталий  вираз:  …de  estar  tísica  o  de  no  andarle  muy  lejos  –

недовго їй топтати ряст. (1 випадок)

3. Синекдоха  → метафора:  aquí  yacen  los  restos  mortales...  –  тут  спочиває

вічним сном... (1 випадок)

4. Еліпсис  →  еліпсис:  no  eres  de  nacimiento?  –  ти  не  від  народження? (3

випадки)

5. Еліпсис  →  метафора:  debía  andar  por  los  cinco  años  –  в  п’ять  годочків

упокоївся. (1 випадок)

6. Лексема з антонімічним значенням → Лексема з антонімічним значенням:

invidentes – незрячі. (2 випадки)

7. Перифраза → перифраза: hacer el último viaje – в останню путь. (1 випадок)

8. Перифраза → сталий вираз: deficiente mental – несповна розуму. (1 випадок)

9. Сталий вираз → сталий вираз:  dejar este valle de lágrimas – залишати цей
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паділ плачу. (1 випадок)

10. Епітет  із  пом’якшувальною  конотацією  →  епітет  із  пом’якшувальною

конотацією: medio malo – хворобливий. (1 випадок)

Відповідно,  найчастотнішою  для  цієї  тематичної  групи  перекладацькою

моделлю є “Метафора → метафора”. Моделі “Еліпсис → еліпсис” та “Лексема з

антонімічним  значенням  →  лексема  з  антонімічним  значенням”  представлені

більш обмеженою кількістю прикаладів,  тоді  як  інші виокремлені  у межах цієї

тематичної групи моделі є унікальними.

Таблиця 2: Статеві стосунки

№ № 

прикладу

Евфемізм оригіналу Евфемізм перекладу

21. 22. Перифраза Перифраза

22. 23. Перифраза Перифраза

23. 25. Метафора Перифраза

24. 26. Метафора Перифраза

25. 24. Перифраза Додавання

26. 27. Синекдоха Синекдоха

27. 28. Сталий вираз Сталий вираз

28. 21. Порівняльний зворот Порівняльний зворот

У таблиці 2 показано шляхи утворення іспанських евфемізмів, які належать

до групи “Статеві стосунки”, та способи їх відтворення у перекладі українською

мовою. Проведений аналіз дозволив виокремити наступні перекладацькі моделі: 

1. Перифраза → перифраза: hacer el amor – зайнятися коханням. (2 випадки)

2. Перифраза  → додавання:  el  embarazo  que  arreglamos  –  ...я  завагітніла  –

пам’ятаєш, які тоді виникли проблеми... (1 випадок)

3. Метафора → перифраза: perdí el niño – я позбулася дитини (2 випадки)

4. Синекдоха → синекдоха:  se quedó con el  vientre lleno – набряк живіт.  (1

випадок)



177

5. Сталий вираз → сталий вираз: me ponían los cuernos – наставляли мені роги.

(1 випадок)

6. Порівняльний зворот → порівняльний зворот: tan entera estaba como al nacer

– цнотлива як немовля. (1 випадок)

Як бачимо, у межах цієї тематичної групи дві моделі з шести, “Перифраза

→ перифраза”  та  “Метафора → перифраза”,  представлена  двома прикладами,

тоді як інші є унікальними. При цьому більшість шляхів відтворення номінації на

позначення  концепту  статевих  стосунків  збігається  зі  шляхами  їх  утворення  у

вхідній мові, що свідчить про подібності у характерному для Іспанії та України

сприйнятті цього концепту.

Таблиця 3: Тіло людини та фізіологічні процеси

№ № 

прикладу

Евфемізм оригіналу Евфемізм перекладу

29. 29. Еліпсис Перифраза

30. 30. Еліпсис Перифраза

31. 32. Еліпсис Перифраза

32. 31. Еліпсис Еліпсис

33. 34. Натяк (виражений 

неузгодженим означенням)

Натяк (виражений узгодженим 

означенням)

34. 35. Натяк (виражений лексемою з 

дифузною семантикою)

Натяк (виражений еліпсисом)

35. 36. Натяк (виражений лексемою з 

дифузною семантикою)

Натяк (виражений лексемою з 

дифузною семантикою)

36. 33. Перифраза Перифраза

37. 38. Перифраза Перифраза

38. 42. Перифраза Перифраза

39. 43. Запозичення Метафора

40. 44. Запозичення Метафора

41. 39. Апосіопеза Апосіопеза
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42. 40. Синекдоха Синекдоха

43. 41. Сталий вираз Сталий вираз

44. 37. Вставна сполука Вставна сполука

Вміст  таблиці  3,  яка налічує  досить  значну  кількість  прикладів,  дозволяє

виокремити  наступні  моделі  відтворення  українською  мовою  іспанських

евфемізмів  на  позначення  об’єктів  та  явищ,  які  належать  до  тематичної  групи

“Тіло людини та фізіологічні процеси”:

1. Еліпсис → перифраза: período – критичні дні. (3 випадки)

2. Перифраза  →  перифраза:  humedad  cálida  y  vergonzosa  –  тепла  стидка

вологість. (3 випадки)

3. Еліпсис → еліпсис: período - місячні. (1 випадок)

4. Натяк → натяк: no de abajo sino de arriba – не в нижній частині, а в верхній.

(3 випадки)

5. Запозичення → метафора: water – вбиральня. (2 випадки)

6. Вставна  сполука  →  вставна  сполука:  trasero  (con  perdón) –  мої  –

перепрошую – сідниці. (1 випадок)

7. Апосіопеза → апосіопеза: mujer de parto lento y con bigote... – вусата баба,

що повільно родить... (1 випадок)

8. Синекдоха → синекдоха: urgencia <...> del vientre – термінова справа <...>

про шлунок. (1 випадок)

9. Сталий вираз → сталий вираз: me da un achuchón – коли мені приспічить. (1

випадок)

Як  бачимо,  у  межах  цієї  тематичної  групи  можна  назвати  чотири

перекладацькі  моделі,  які  було  застосовано  неодноразово,  а  саме  “Еліпсис  →

перифраза”,  “Перифраза → перифраза” “Натяк → натяк” та  “Запозичення →

метафора”; інші ж моделі є унікальними.
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Таблиця 4: Старість

№ № 

прикладу

Евфемізм оригіналу Евфемізм перекладу

45. 45. Метафора Синекдоха

46. 46. Метафора Перифраза

47. 47. Метафора Лексема з нечіткою семантикою

48. 51. Метафора Метафора

49. 48. Еліпсис Перифраза

50. 49. Перифраза Перифраза

51. 50. Лексема з нечіткою семантикою Перифраза

Аналіз шляхів відтворення у перекладі іспанських евфемізмів на позначення

старості  показав,  що  евфемізація  цього  концепту  реалізується  у  семи  різних

моделях:

1. Метафора → синекдоха: hombre metido en años – літній чоловік.

2. Метафора → перифраза: ancianos – дідусі та бабусі.

3. Метафора →лексема з нечіткою семантикою:  ancianas – старші жінки.

4. Метафора →метафора:  señoras maduras – поважні пані.

5. Еліпсис → перифраза: hombre de edad – людина похилого віку.

6. Перифраза → перифраза: párroco en edad avanzadа – парох похилого віку.

7. Лексема з нечіткою семантикою → перифраза: gente mayor – люди похилого 

віку.

Показово,  що з  семи перекладацьких моделей лише одна (“метафора →

метафора”) є такою, у якій збігаються способи утворення евфемізма оригіналу та

його відтворення у перекладі українською мовою; у свою чергу, це свідчить про

розбіжності у сприйнятті концепту старості в Іспанії та Україні, що проявляється

на лінгвістичному рівні у такий спосіб.

Таблиця 5: Вчинки, що суперечать закону або моралі

№ № Евфемізм оригіналу Евфемізм перекладу
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прикладу

52. 54. Метафора Метафора 

53. 64. Метафора Метафора

54. 67. Метафора Метафора

55. 52а. Метафора Метафора

56. 63б. Метафора Метафора

57. 52в. Перифраза Перифраза

58. 55. Перифраза Перифраза

59. 62. Перифраза Перифраза

60. 65. Перифраза Перифраза

61. 66а. Перифраза Перифраза

62. 57. Алюзія Алюзія

63. 59. Алюзія Алюзія

64. 60. Алюзія Алюзія

65. 58. Алюзія (запозичення) Алюзія (запозичення)

66. 52б. Сталий вираз Сталий вираз

67. 66б. Сталий вираз Сталий вираз

68. 53. Сталий вираз Сталий вираз

69. 61. Сталий вираз Антифразис

70. 63а. Метонімія Метафора

71. 56. Натяк Натяк

Тематику  протиправних  та  неморальних  вчинків  відбито  в  аналізованих

художніх  текстах  досить  значною  кількістю  прикладів,  де  відповідна  стратегія

перекладу реалізується у семи перекладацьких моделях:

1. Перифраза → перифраза:  drástica eliminación física – фізичне знищення. (5

випадків)

2. Метафора → метафора:  poner  [a alguien]  fuera  de circulación –  вилучити

[когось] з обігу. (5 випадків)

3. Алюзія → алюзія: llevar a la gente de Caifás a Pilatos – приводити людей від
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Каіфи до Пілата. (4 випадки)

4. Сталий вираз → сталий вираз: lavarse las manos – вмити руки. (3 випадки)

5. Сталий вираз → антифразис:  rodar y coser y cantar – “легке” життя. (1

випадок)

6. Метонімія  →  метафора:  еcharle  mano [a  alguien] –  схопити  [когось] (1

випадок)

7. Натяк  →  натяк:  ambos  saldríamos  beneficiados  de  esta  cooperación  –  ми

обидвоє лише виграємо від цієї співпраці (1 випадок)

Як  бачимо,  найбільш  релевантними  у  контексті  цієї  тематики  є

перекладацькі моделі “Перифраза → перифраза” та “Метафора → метафора”,

кожна  з  яких  застосовується  у  п’яти  випадках.  У  чотирьох  та  трьох  випадках

відповідно вживаються моделі “Алюзія → алюзія” та “Сталий вираз → сталий

вираз”, тоді як інші було застосовано одноразово.

Крім  того,  показово,  що  у  кожному  з  аналізованих  випадків  способи

утворення евфемізмів оригіналу та шляхи їх відтворення у перекладі збігаються.

Ця обставина свідчить про те, що сприйняття цієї тематики носіями іспанської та

української мов є схожим.

Таблиця 6: Гроші

№ № 

прикладу

Евфемізм оригіналу Евфемізм перекладу

72. 69. Метафора Метафора

73. 70. Метафора Метафора

74. 68. Метафора Метафора

75. 72. Сталий вираз Сталий вираз

76. 73. Сталий вираз Сталий вираз

77. 71. Перифраза Перифраза

У  межах  перекладацької  стратегії,  яка  полягає  у  відтворенні  іспанських

евфемізмів  евфемізмами  української  мови,  було  виявлено  сім  прикладів,  що
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належать до тематичного поля “Гроші”. Для перекладу такої номінації, відповідно

до здійсненого аналізу, застосовується наступні три моделі:

1. Метафора → метафора:  еstado cataléptico de sus finanzas – передсмертний

стан фінансів. (3 випадки)

2. Сталий вираз → сталий вираз: cepillos de cualquier parroquia crían telarañas

– кухлі для пожертв заросли мохом. (2 випадки)

3. Перифраза  →  перифраза:  enderezar  su  crítica  situación  financiera  –

поправити своє критичне фінансове становище. (1 випадок)

Як  і  для  попередніх  тематичних  полей,  для  групи  “Гроші”  найбільш

релевантною  є  модель  “Метафора  →  метафора”,  представлена  у  цій  вибірці

трьома прикладами. У свою чергу, двома прикладами представлена перекладацька

модель  “Сталий  вираз  →  сталий  вираз”,  тоді  як  модель  “Перифраза  →

перифраза” було застосовано одноразово.

4.1.2.  Лексика  та  номінації,  що  евфемізуються  у  результаті

перекладацьких трансформацій.

На відміну від попереднього параграфу, у якому було розглянуто можливості

застосування українських евфемізмів для відтворення евфемізмів іспанської мови,

матеріал  цього  параграфу  ґрунтується  на  іншій  стратегії  перекладу,  а  саме

евфемізації у цільовому тексті прямої номінації вихідного тексту. Відповідно, така

стратегія  дозволяє  нам назвати  найбільш та  найменш вживані  у  межах кожної

тематичної групи способи евфемізації у перекладі прямої номінації оригіналу.

Таблиця 7: Лексика зниженого стилю та вульгаризми

№ №

прикладу

Евфемізм перекладу

1. 3. Перифраза

2. 4. Перифраза

3. 5. Перифраза
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4. 6. Перифраза

5. 7. Перифраза

6. 16. Перифраза

7. 18. Перифраза

8. 9. Перифраза

9. 1. Сталий вираз

10. 8. Сталий вираз

11. 13. Сталий вираз

12. 14. Сталий вираз

13. 17. Сталий вираз

14. 2. Метафора

15. 11. Метафора

16. 12. Метафора

17. 10. Антифразис

18. 15. Вжиток морфологічних засобів (підсилювально-видільні частки)

Відтак,  у  результаті  проведеного дослідження було виокремлено наступні

варіанти  нейтралізації  у  перекладі  присутньої  у  тексті  оригіналу  номінації

зниженого стилю:

1. Вжиток перифрази: estoy acojonada – мене охоплює страх. (8 випадків)

2. Вжиток сталих виразів:  me estoy  tocando los  cojones  –  та я тут просто

байдики б’ю. (5 випадків)

3. Вжиток  метафори:  vienes  a  joderme  –  тобі  треба  діставати  мене.  (3

випадки)

4. Вжиток антифразису: no jodas – не жартуй. (1 випадок)

5. Вжиток  морфологічних  засобів,  а  саме  підсилювально-видільних  часток:

¡qué te bañes, coño! – та йди вже купатися!. (1 випадок)

Отже,  у  контексті  проблеми евфемізації  у  перекладі  нецензурної  лексики

найбільш  релевантними  перекладацькими  стратегіями  є  вжиток  перифрази та
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вжиток сталих висловів. Відносно частотним є  вжиток метафори, тоді як інші

дві стратегії представлені лише одним прикладом.

Таблиця 8: Номінація, що виражає зневажливе ставлення

№ №

прикладу

Евфемізм перекладу

19. 21. Перифраза

20. 23. Перифраза

21. 20. Синекдоха

22. 19. Ортофемізм  (виражений  нейтральним  присвійним

прикметником)

23. 22. Помилковий переклад

Відповідно  до  проаналізованого  емпіричного  матеріалу,  евфемізація  у

перекладі  слів  та  висловів,  які  виражають  зневажливе  ставлення  та  негативну

оцінку, реалізується у наступних перекладацьких стратегіях:

1. Вжиток  перифрази:  quedar  como  una  estúpida  –  ставити  у  незручне

становище. (2 випадки)

2. Вжиток синекдохи: negro – темношкірий. (1 випадок)

3. Вжиток ортофемізма: nazi - німецький. (1 випадок)

4. Помилковий переклад: gatas paridas – кицьки-породіллі. (1 випадок).

У  межах  цієї  тематичної  групи  неодноразово  вживається  лише  одна

перекладацька модель,  яка  полягає  у  застосуванні  перифрази;  інші  способи,  на

противагу, є унікальними для аналізованої вибірки.

Таблиця 9: Номінація концепту нормальності

№ №

прикладу

Евфемізм перекладу

24. 24. Сталий вираз

25. 25. Перифраза

26. 26. Епітет з пом’якшувальною конотацією
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Евфемізація у перекладі номінації на позначення нормальності представлена

лише трьома прикладами, стратегія відтворення кожного з них – а саме, вжиток

сталого вислову (anormal – ні в сих ні в тих), вжиток перифрази (no estás normal –

ти  не  такий,  як  усі)  та  епітету  з  пом’якшувальною  конотацією  (imbéciles  –

нерозважливі) – є унікальною у межах цієї тематичної групи.

Причину відсутності унікальної стратегії перекладу ми вбачаємо у незначній

кількості прикладів, що належать до цієї теми.

Таблиця 10: Соматизми та назви фізіологічних процесів

№ №

прикладу

Евфемізм перекладу

27. 27. Метафора

28. 30. Метафора

29. 31. Перифраза

30. 32. Перифраза

31. 29. Натяк (виражений сталим висловом)

32. 28. Запозичення

Соматизми  та  назви  фізіологічних  процесів  зустрічаються  у  сучасній

іспанськомовній  художній  прозі  відносно  часто;  в  окремих  випадках  вони

представлені в оригіналі не евфемізмом, а прямою номінацією, яка у перекладі

евфемізується.  У  межах  цієї  тематичної  групи  було  виявлено  наступні  шляхи

евфемізації такої лексики:

1. Вжиток метафори: metido en el cerebro y en las vísceras – проникав до самої

глибини. (2 випадки)

2. Вжиток перифрази: me iba a mear – зі мною щось станеться. (2 випадки)

3. Натяк: mear – потрібно до вітру. (1 випадок)

4. Вжиток запозичень: se destetan – загоряють топлес. (1 випадок)

Як бачимо, у контексті евфемізації у цільовому тексті соматизмів та лексики

на позначення фізіологічних процесів найбільш актуальними є стратегії  вжитку
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метафори та  перифрази,  решта  вищенаведених  перекладацьких  рішень  є

унікальними.

4.1.3.  Лексика  та  номінації,  що  деевфемізуються  у  результаті

перекладацьких трансформацій.

Матеріал  цього  параграфу  від  попередніх  відрізняє  те,  що  у  ньому

розглядаються  шляхи  деевфемізації  перекладу;  іншими  словами,  у  межах  цієї

перекладацької  стратегії  номінація  оригіналу  може  бути  представлена

ортофемізмом  або  евфемізмом,  тоді  як  для  їх  відтворення  можуть

використовуватися, відповідно, дисфемізми або ортофемізми.

Таблиця 11: Тіло людини

№ № 

прикладу

Номінація оригіналу Номінація перекладу

1. 1. (Евфемізм) Еліпсис Ортофемізм

2. 2. (Евфемізм) Синекдоха (Дисфемізм) Синекдоха

3. 3. Ортофемізм (Дисфемізм) Синонім 

зниженого стилю

Відповідно до представленого у таблиці 10 матеріалу, перекладацькі моделі,

вжиті у процесі деевфемізації у перекладі лексики, пов’язаної з тілом людини, а

саме  “Евфемізм,  виражений  еліпсисом  →  ортофемізм”  (te  quedas  –  ти  вже

вагінта),  “Евфемізм,  виражений  синекдохою  →  дисфемізм,  виражений

синекдохою” (arrastrar sus arrobas – тягати свої кілограми) та “Ортофемізм →

дисфемізм,  виражений  синонімом  зниженого  стилю”  (cara  –  пика),  є

неоднорідними.

Втім,  є  показовим,  що  у  межах  однієї  тематичної  групи,  представленої

незначною кількістю прикладів, було виявлено усі три моделі деевфемізації, тобто

“Евфемізм  →  ортофемізм”,  “Евфемізм  →  дисфемізм”  та  “Ортофемізм  →
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дисфемізм”.

Таблиця 12: Старість

№ № 

прикладу

Номінація оригіналу Номінація перекладу

4. 4. (Евфемізм) Перифраза Ортофемізм

5. 5. Ортофемізм (Дисфемізм) Інвектива

Як  бачимо,  стратегія  деевфемізації  у  перекладі  номінації  на  позначення

старості  представлена  дуже  незначною  кількістю  неоднорідних  прикладів.

Відповідно, на основі наявних моделей перекладу, пов’язаних із деевфемізацією

номінації  літнього  віку  (“Евфемізм,  виражений  перифразою  →  ортофемізм”:

primera juventud – молодість, “Ортофемізм → дисфемізм, виражений інвективою”:

señorita casi vieja – перестарка), неможливо говорити про універсалії.

Таблиця 13: Смерть і хвороби

№ № 

прикладу

Номінація оригіналу Номінація перекладу

6. 6. (Евфемізм) Метафора Ортофемізм

7. 7. (Евфемізм) Метафора Ортофемізм

8. 8. Ортофемізм (Дисфемізм) Сталий вираз

9. 9. Ортофемізм (Дисфемізм) Синонім 

зниженого стилю

10. 10. (Евфемізм) Скорочена форма Ортофемізм (виражений 

повною формою слова)

Викладені  у  таблиці  13  дані  дозволяють  виокремити  наступні  моделі

деевфемізації у перекладі номінації концептів смерті та хвороб:

1. Евфемізм,  виражений  метафорою  →  ортофемізм:  quedar  –  померти.  (2

випадки)

2. Ортофемізм  →  дисфемізм,  виражений  сталим  виразом:  estar  muriendo  –
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врізати дуба. (1 випадок)

3. Ортофемізм  →  дисфемізм,  виражений  синонімом  зниженого  стилю:

enfermedad – пошесть. (1 випадок)

4. Евфемізм, виражений скороченою формою слова → ортофемізм, виражений

повною формою слова: depre – депресія. (1 випадок)

Отже, найбільш релевантною для цієї тематичної групи є модель “Евфемізм

(метафора) → ортофемізм”, вжита у 2 випадках із 5. Інші ж моделі, як бачимо,

було застосовано одноразово.

Таблиця 14: Негативні емоції

№ № 

прикладу

Номінація оригіналу Номінація перекладу

11. 13. (Евфемізм) Перифраза (Дисфемізм) Сталий вираз

12. 14. (Евфемізм) Перифраза (Дисфемізм) Сталий вираз

13. 12. (Евфемізм) Перифраза (Дисфемізм) Антитеза

14. 11. Ортофемізм (Дисфемізм) Синекдоха

15. 15. (Евфемізм) Метафора (Дисфемізм) Порівняльний 

зворот

16. 16. Локалізм (Дисфемізм) Інвектива

Найбільшою  кількістю  прикладів  у  нашій  вибірці  представлена  стратегія

деевфемізації  у  перекладі  номінації  на  позначення  негативних  емоцій.

Аналізований матеріал дозволяє виокремити наступні перекладацькі моделі:

1. Евфемізм,  виражений  перифразою  →  дисфемізм,  представлений  сталим

виразом: el hijo de su madre – скурвий син. (2 випадки)

2. Евфемізм, виражений перифразою → дисфемізм, виражений антитезою:  ni

es hombre ni nada – не мужчина, а вишкребок. (1 випадок)

3. Ортофемізм → дисфемізм, виражений синекдохою:  ¡qué miras!  – чого ти

витріщився? (1 випадок)

4. Евфемізм, виражений метафорою → Дисфемізм, виражений порівняльним
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зворотом: muy verdecito – вже таке зелене, як гусячий послід. (1 випадок)

5. Локалізм → дисфемізм, виражений інвективою:  nos ha merengao – щоб ти

пропав! (1 випадок)

Отже,  у  межах  цієї  вибірки  найбільш  релевантною  є  модель  “Евфемізм

(перифраза) → дисфемізм (сталий вираз)”, застосована у двох випадках, тоді як

інші 4 моделі було вжито одноразово.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4

Отже, у розділі 4 було здійснено спробу розробки переліку моделей, якими

користуються  перекладачі  у  процесі  відтворення  іспанських  евфемізмів,

дисфемізмів та ортофемізмів українською мовою, та виокремлення найбільш та

найменш частотних перекладацьких моделей у межах кожної тематичної  групи,

кожної перекладацької стратегії та усього емпіричного матеріалу загалом.

Здійснений аналіз показав, що у межах усіх трьох перекладацьких стратегій

можна  виокремити  49  моделей  перекладу  (25  для  стратегії  “Евфемізм  →

евфемізм”, 11 для стратегії  “Дисфемізм / ортофемізм → евфемізм” та 13 – для

стратегії “Евфемізм / ортофемізм → ортофемізм / дисфемізм”).

Результати  аналізу  шляхів  відтворення  іспанської  непрямої  номінації

українською мовою у зв’язку зі стилістичними засобами свідчать про те, що наразі

для  іспансько-українського  художнього  перекладу  найбільш  релевантною  є

стратегія  відтворення  евфемізмів  іспанської  мови  через  евфемізми  української

мови  (у  нашому  дослідженні  цю  стратегію  представлено  77  прикладами).  З

виокремлених  25  перекладацьких  моделей  неодноразово  було  застосовано  11

(“Метафора →  метафора”  –  17  випадків,  “Перифраза →  перифраза”  –  13

випадків,  “Сталий вираз  → сталий  вираз”  –  8  випадків,  “Еліпсис  → еліпсис”,

“Еліпсис → перифраза”, “Натяк → натяк”, “Алюзія → алюзія” – по 4 випадки,

“Метафора → перифраза” – 3 випадки, “Лексема з антонімічним значенням →

лексема з антонімічним значенням”, “Синекдоха → синекдоха”, “Запозичення →
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метафора” – по 2 випадки).

Показовим є те, що у половині випадків (13 моделей з 25) шляхи утворення

евфемізмів  оригіналу  та  способи  їх  відтворення  у  перекладі  збігаються,  що

свідчить про суттєві подібності у функціонуванні евфемізмів на структурному та

семантико-стилістичному рівнях іспанської та української мов.

Інше  спостереження  стосується  того,  що,  відповідно  до  аналізованого

матеріалу, вибір  перекладацької  моделі  залежить  від  тематичної  групи,  до  якої

входить  евфемізм:  лише  одна  модель  (“Перифраза → перифраза”)  присутня  у

кожній з  шести тематичних груп;  крім того,  модель “Сталий вираз  → сталий

вираз” вживається у п’яти групах, модель “Метафора → метафора” – у чотирьох,

а  моделі  “Еліпсис  →  еліпсис”,  “Метафора →  перифраза”,  “Синекдоха  →

синекдоха”, “Еліпсис → перифраза”, “Натяк → натяк” – у двох групах з шести.

Другою за кількістю випадків ужитку є перекладацька стратегія, яка полягає

в  евфемізації  номінації  оригіналу  в  українському  перекладі  (до  тексту  нашого

дослідження  увійшло  32  приклади).  У  порівнянні  зі  стратегією  “Евфемізм  →

евфемізм”,  для  цього  способу  перекладу  є  характерною  значно  менша  частка

перекладацьких  моделей,  застосованих  неодноразово  (евфемізація  цільового

тексту  шляхом вжитку  перифрази –  13  випадків,  сталих  виразів –  6  випадків,

метафори –  4  випадки).  Відповідно,  інші  8  моделей  є  унікальними  для  цієї

перекладацької стратегії.

Здійснений  аналіз  підтверджує  припущення  про  те,  що  вибір  моделі

перекладу залежить від тематики номінації, котра евфемізується: як і в попередньо

описаній  стратегії,  у  цьому  випадку  лише  один  спосіб  евфемізації  –  вжиток

перифрази – присутній у кожній з чотирьох тематичних груп. У свою чергу, у двох

групах з чотирьох спостерігаються випадки евфемізації цільового тексту шляхом

вжитку  сталих  виразів та  метафори;  інші  ж  моделі  є  характерними лише для

однієї групи. 

Нарешті,  у  межах  стратегії  “Евфемізм  /  ортофемізм  →  ортофемізм  /
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дисфемізм” було виокремлено найменшу кількість прикладів (до нашої  вибірки

увійшло 16 випадків деевфемізації номінації оригіналу у перекладі українською

мовою).  Втім,  попри  незначну  кількість  прикладів,  ця  стратегія  перекладу

реалізується у  13 перекладацьких моделях,  що перевищує за  кількістю перелік

моделей,  які  належать  до  стратегії  “Дисфемізм  /  ортофемізм  →  евфемізм”,

представленої значно більшою кількістю прикладів.

Відповідно, з 13 перекладацьких моделей лише 2 (“Ортофемізм → синонім

зниженого  стилю”  та  “Перифраза  →  сталий  вираз”)  було  застосовано

неодноразово, при цьому жодна з моделей перекладу не використовується у межах

більше, ніж однієї тематичної групи.

Такі  спостереження  слугують  підтвердженням  припущення  про  те,  що

процес деевфемізації перекладу є більшою мірою інтуїтивним, несвідомим, аніж

контрольованим;  практично  кожен  із  проаналізованих  випадків  деевфемізації  є

унікальним та непридатним до використання з метою виведення закономірностей.

У  свою  чергу,  у  контексті  кожної  з  перекладацьких  стратегій  найбільш

релевантним є застосування таких стилістичних засобів, як перифраза, метафора

та сталі вирази.

Зміст розділу відбито у наступних публікаціях: [50].
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ВИСНОВКИ

Отже,  ця  наукова  розвідка  являє  собою  дослідження  явища  евфемізації,

евфемізмів  та  споріднених  з  ними  різновидів  номінації  у  контексті  художньої

літератури  та  художнього  перекладу.  Досить  висока  кількість  наукових  праць

різними мовами, присвячених тим чи тим аспектам функціонування евфемізмів та

інших  різновидів  непрямої  номінації,  свідчить  про  інтерес  сучасної  світової

наукової спільноти до цієї лінгвістичної проблеми. Наявний на сьогодні і певний

перелік  досліджень  непрямої  номінації  у  контексті  перекладознавства,  проте

проблема відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою та їх

застосування у процесі перекладу інших різновидів номінації художнього тексту й

досі не отримала належної уваги.

У здійсненому аналізі художній переклад розглядається як мистецьке явище

та  діалог  культур,  який  робить  можливою  комунікацію  між  відмінними  та

віддаленими народами. У цьому сенсі художній текст постає цілісною єдністю, яка

містить, окрім лінгвістичної інформації, важливий шар інформації позамовної, що

впливає на сприйняття читачів. Видається логічним, що у перекладеному варіанті

художнього тексту як лінгвістичний,  так і  екстралінгвістичний шари інформації

чинитимуть інший вплив на відповідну цільову аудиторію – читачів, які є носіями

іншої мови та іншої культури.

Властиво,  у  контексті  художньої  літератури  та  художнього  перекладу

евфемізми постають різновидом лексики, який містить інформацію лінгвістичного

та  екстралінгвального  характеру. Зважаючи  на  специфіку  художнього  тексту  у

загальному сенсі, у ньому може міститися лексика, у т.ч. й евфемізми, практично

будь-якого  типу, проте,  як  показав  здійснений  у  межах  цієї  наукової  розвідки

аналіз,  окремі  евфемізми  –  наприклад,  ті,  що  позначають  предмети  та  явища

суспільно-політичного  світу,  військово-промислової  сфери,  державно-

адміністративного устрою – є до більшої міри характерними для публіцистики та

політкоректного  мовлення.  У  свою  чергу,  з  огляду  на  те,  що  художній  текст
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зосереджений  передусім  на  людині,  її  внутрішньому  світові  та  зовнішньому

оточенні, непряма номінація художнього тексту принципово спрямована саме на ці

концепти.  Властиво,  будь-які  евфемізми  можуть  виконувати  наступні  функції:

прояв співчуття та емпатії, введення в оману шляхом умисного виставлення тих

або  інших  рис  предмету  чи  явища  в  іншому  світлі  або  маніпуляція  думкою

співрозмовника чи аудиторії.

Відповідно  до  результатів  дослідження,  для  іспанської  художньої  прози

другої  половини  ХХ  ст.  та  її  перекладів  українською  мовою  є  характерними

евфемізми, що мають відношення до таких тем та різновидів номінації, як:

 смерть, хвороби, інвалідність;

 статеві стосунки;

 старість;

 окремі частини та функції тіла людини;

 протиправна та неморальна діяльність;

 гроші.

Відомо,  що  непряма  номінація  не  обмежується  лише  евфемізмами;

причиною появи непрямої номінації є існування у давніх суспільствах табу, тобто

сакральної  заборони  на  виконання  певних  дій,  яка  із  плином  часу

трансформувалася у заборону на вжиток слів на позначення таких дій. Відповідно,

у  певний  момент  суспільство  знайшло  дозволений  спосіб  ведення  розмов  про

заборонене,  і  таким  способом стало  використання  евфемізмів.  Евфемізми  не  є

єдиним різновидом непрямої номінації – спорідненим із ними, але функціонально

полярним  її  видом  вважаються  дисфемізми,  тобто  ті  слова  та  вислови,  які

ґрунтуються на аналогічному механізмові, але замість виконання прикрашальної

функції  підкреслюють  негативні  та  гротескні  риси  референта.  Крім  того,

різновиди прямої та непрямої номінації можна об’єднати у множину “Х-фемізмів”,

до  якої  входять  евфемізми  й  дисфемізми  (непряма  номінація)  та  ортофемізми
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(пряма, нейтральна номінація).

Звідси  випливає,  що  у  контексті  дослідження  іспансько-українського

художнього перекладу  релевантними є  не  лише евфемізми,  а  й  інші  різновиди

непрямої  номінації.  Відповідно,  у  процесі  аналізу матеріалу  цього дослідження

було виявлено дві загальні перекладацькі стратегії, а саме евфемізація у перекладі

(з  одного  боку,  відтворення  евфемізмів  іспанської  мови  через  евфемізми

української  мови;  з  іншого  –  вжиток  евфемізмів  для  відтворення  іспанських

ортофемізмів  або  дисфемізмів)  та  деевфемізація  у  перекладі  (застосування

українських дисфемізмів для відтворення іспанських евфемізмів та ортофемізмів,

або українських ортофемізмів – для відтворення іспанських евфемізмів).

Стратегія перекладу “Евфемізм → евфемізм” представлена у дослідженні 77

прикладами;  видається  логічним,  що  саме  для  цього  варіанту  перекладу  є

найбільш  характерним  відтворення  номінації  вихідного  тексту  еквівалентом

цільової мови.

Стратегія  “Ортофемізм  /  дисфемізм  →  евфемізм”  представлена  32

випадками  і  її  існування  свідчить  про  наявність  суттєвих  розбіжностей  у

сприйнятті певних суперечливих питань носіями культур Іспанії та України.

Стратегія  “Евфемізм  /  ортофемізм  →  ортофемізм  /  дисфемізм”

представлена 16 прикладами, які,  на наше переконання, підкреслюють значення

суб’єктивного  чинника,  а  саме  індивідуального  перекладацького  підходу  та

сприйняття, для процесу та результату перекладу. На користь такого твердження

свідчать і результати аналізу, присвяченого варіантності у відтворенні іспанських

“Х-фемізмів” українською мовою: цей аналіз показав, що у більшості розглянутих

випадків  відтворення  тексту  оригіналу  різними  перекладачами  один  обирає

стратегію пом’якшення та нейтралізації цільового тексту, а інший, навпаки, надає

своєму перекладові грубих конотацій.

У  вимірі  перекладацьких  трансформацій  суттєвою  проблемою  перекладу

непрямої  номінації  стали  особливості  сполучуваності  слів  в  українській  та
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іспанській  мовах,  внаслідок  чого  перекладачі  особливо  часто  вдавалися  до

прийомів семантичного розвитку та комплексного перетворення.

Крім  того,  здійснений  аналіз  дозволяє  розглядати  непряму  номінацію

української та іспанської мов у зв’язку зі стилістичними засобами, внаслідок чого

у  контексті  перекладу  можна  говорити  про  перекладацькі  моделі,  тобто

різноманітні варіанти відтворення непрямої номінації мови оригіналу, вираженої

певним  стилістичним  засобом,  через  непряму  номінацію  мови  перекладу,

виражену тим самим або іншим стилістичним засобом.

Отже, у межах усіх трьох перекладацьких стратегій вдалося виокремити 49

моделей  перекладу,  з  яких  25  є  релевантними  для  стратегії  “Евфемізм →

евфемізм” (у межах цієї стратегії  найбільш уживаними є моделі “Метафора →

метафора”,  “Перифраза →  перифраза”  та  “Сталий  вираз →  сталий  вираз”,

застосовані у 17, 13 та 8 випадках відповідно), 11 – для стратегії “Ортофемізм /

дисфемізм → евфемізм” (для цієї стратегії найбільш частотними є випадки вжитку

перифрази, сталих виразів та метафори – 13, 6 та 5 прикладів відповідно) та 13 –

для стратегії “Евфемізм / ортофемізм → ортофемізм / дисфемізм” (у межах цієї

стратегії  абсолютну  більшість  перекладацьких  моделей  було  застосовано

одноразово).

Тема  цього  дослідження  може отримати  подальший  розвиток  у  контексті

ґрунтовного вивчення психолінгвістичної зумовленості вжитку непрямої номінації

носіями української та іспанської мов та культур, а також впливу цієї зумовленості

на вибір стратегії та моделі перекладу.

Іншим  перспективним  напрямом  дослідженні  є  розробка  перекладацьких

універсалій при відтворенні непрямої номінації  із  залученням більшої кількості

мовних пар та ширшого обсягу емпіричного матеріалу.
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