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АНОТАЦІЯ 

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

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. 

У дисертації вперше ідентифікована та описана макрообразна структура 

поетичного твору, релевантна для його інтерпретації, доперекладного аналізу, 

перекладу та аналізу якості його результату; опрацьований метод дослідження 

поетичного оригіналу та його перекладу за допомогою макрообразної схеми; 

введене та обґрунтоване поняття субсемантичного образу; поетичний твір 

трактується як макрообразне структурне утворення, що складається з систем 

образів, адекватне відтворення яких відображає єдність змісту та форми першотвору 

в перекладі; підтекст поетичного твору кваліфіковано як складову його 

макрообразної структури, що підлягає обов’язковому відтворенню в перекладі; 

досліджені механізми творення поетичного підтексту та його відтворення в 

перекладі; ідентифіковано багатовекторний підтекст; виявлені види неперекладного 

підтексту; уведене та обґрунтоване поняття контекстної звукової семантики як 

об’єкт перекладу; запропоноване нове визначення поетичного перекладу. 

У дослідженні описані маловивчені складники образної структури поетичного 

твору, запропонована до введення в науковий обіг перекладознавства низка понять, 

за якими стоять явища, що є індикаторами повноцінності перекладу; досліджено 

способи відтворення цих явищ як засобів репрезентації образного наповнення 

віршового твору, подані їх визначення, обґрунтовані терміни, які їх позначають, 

серед них: макрообраз поетичного твору, субсемантичний образ поетичного твору, 

концептуальний субсемантичний образ, локальний субсемантичний образ, 

синхронний субсемантичний образ, багатовекторний субсемантичний образ, 

суб’єктивний інтерпретаторський підтекст, контекстна звукова семантика, строга та 

відносно-пропорційна еквілінеарність та ін.; впроваджено об’єктивні критерії для 

визначення повноцінності відтворення цілісного поетичного твору та окремих 
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елементів віршової структури. 

В роботі поглиблено розуміння підтексту художнього твору та детально 

опрацьовано поетичний підтекст, досліджено понад тридцять засобів його творення 

та способи їх відтворення в перекладі; розглянута низка малоопрацьованих у 

перекладознавстві питань, що стосуються перекладацького відтворення 

металогічних образів, семантизації звуків, ритму та метра; досліджені релевантні 

для перекладу основні функції звуку, інтонації, ритму (зокрема паузи та переносу), 

метра, рими, синтаксису та пунктуації, а також строфіки та низки інших графічних 

засобів творення поетичного макрообразу; розширено розуміння горизонтальної 

еквілінеарності в перекладі; подана розгорнута характеристика та досліджені 

способи перекладу інших структурних образних компонентів поетичного твору, з 

огляду на їх малодосліджені сторони. 

Процес перекладу віршового твору розглядається як багаторівнева 

реконструкція макроструктурної актуалізації систем поетичних образів, у якій поряд 

із автосемантичними та синсемантичними образами виокремлено субсемантичні 

образи, адекватне відтворення яких відбиває гармонію змісту та форми оригіналу. 

У першому розділі подано розгляд найважливіших наукових підходів до 

дослідження поетичного твору та його перекладу, розглянуто й уточнено низку 

відповідних термінів. Значна частина розділу зосереджена на дослідженні цілісності 

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

його структурних вимірів. 

Поетичний твір кваліфікується як складна макрообразна структура, що 

об’єднує образні системи автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного 

рівнів, які є взаємозумовленими та взаємодіючими вимірами поетичного твору та 

потребують повноцінної реконструкції в перекладі з урахуванням їхніх ієрархічних 

та інших взаємостосунків у межах макрообразу та в ширших контекстах. 

Носіями автосемантичних образів є повнозначні слова з їхніми основними та 

додатковими значеннями й асоціативними смислами, а також словесні образи. 

Формування художнього потенціалу автосемантичного образу відбувається на 

кількох підрівнях: лексичному, стилістичному, морфолого-синтаксичному. З огляду 
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на це, в процесі перекладу правомірно встановлювати еквівалентні стосунки 

відповідних засобів на цих підрівнях. 

Основою синсемантичних образів є композиційні, графічні, ритміко-

інтонаційні та евфонічні засоби організації поетичного мовлення. Синсемантичні 

образи можуть набувати відповідних значень безпосередньо в поетичному дискурсі 

та входити до системи образів-домінант твору. 

Субсемантичний образ – це образ, що формується в межах загальної 

макрообразної структури на підтекстовому рівні поетичного твору. Формою 

вираження субсемантичного образу можуть бути як автосемантичні образи, так і 

синсемантичні. 

Поетичний переклад трактується як процес та результат макрообразного 

перестворення іншомовного віршового твору засобами цільової мови через 

збереження всіх рівнів його образної структури з урахуванням їх взаємозалежності, 

домінантності та асоціативних зв’язків у межах та поза цією структурою. 

Нову макрообразну схему поетичного твору та його перекладу запропоновано 

через висунення гіпотези, яка несе розуміння, що макрообраз поетичного твору – це 

структурно-системне утворення, до якого входять автосемантичні, синсемантичні та 

субсемантичні образні виміри з їх відносинами в структурі цілого, системною 

взаємодією мікрообразів на рівні кожного виміру й поза ним у межах усієї 

структури та асоціативними зв’язками образів твору всіх рівнів поза межами його 

структури. Таке розуміння макрообразу покликане сприяти досягненню 

адекватності перекладу та виявленню відхилень у готовому перекладі поетичного 

твору під час його аналізу. 

У другому розділі запропоновано методику дослідження поетичного 

оригіналу та його перекладу за допомогою аналізу із застосуванням схеми 

макрообразної будови поетичного твору та описані інтегровані в ній методи. 

Принцип збереження в перекладі єдності змісту і форми кваліфіковано як 

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

естетичну, змістово-формальну (художню) цілісність, розкривати відповідність між 

окремими складниками твору та гармонію їх взаємодії, організовану ідейним 



5 

 

задумом. Описано методологічні засади, які лягли в основу аналізу оригіналу й 

перекладу поетичного твору за допомогою макрообразної схеми його будови, як-то 

принцип історизму та типологічний принцип, а також інтегровані розробленим 

методом різноманітні підходи до аналізу поетичного твору та поетичного тексту, 

серед яких – контекстуально-інтерпретаційний, структурний, системний та інші 

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

взаємодоповнюючі аспекти. 

Основним прийомом цілісного багатоаспектного аналізу, спрямованого на 

комплексне багатоаспектне філологічне вивчення поетичного тексту, є дослідження 

тексту через розкриття його образної поетичної структури в тісній єдності з ідейним 

змістом та системою мовних образотворчих засобів. В основі такого 

синтезувального аналізу перебуває категорія образу. 

Пропонований метод дослідження поетичного перекладу передбачає 

опрацювання макрообразної структури поетичного твору, яка б відображала 

загальну структуру оригіналу й перекладу поетичного твору та всі її рівні й системи 

образів, що складають ці рівні, в усьому комплексі їхніх взаємовідносин. 

Структурно-системна схема макрообразу поетичного твору покликана уможливити 

повноцінний аналіз оригіналу поетичного твору, його адекватне перестворення 

іншою мовою, а також накладанням її на вже готовий переклад сприяти 

ґрунтовному аналізові останнього на предмет його адекватності. 

У третьому розділі висвітлено особливості будови автосемантичного образу 

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

та металогічних образів як його основних компонентів. 

У перекладі автологічні образи відтворюються головно за допомогою 

еквівалентів, хоча має місце й деавтологія, тобто передача нетропеїчного образу 

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

трансформації. 

Словесні образи, що формують металогічну частину поетичного тексту 

відтворюються за допомогою образних еквівалентів (повних або часткових), 

кальками (покомпонентно-образними або смислово-образними) чи дескриптивними 
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перифразами. Проте безпосередніх відповідників для словесних образів оригіналу в 

мові перекладу зазвичай дуже мало, тому в перекладі їх найчастіше калькують або 

відтворюють описово, рідше застосовують часткові образні еквіваленти. Для 

збереження образності першотвору перекладачі вдаються й до використання 

фразеологізмів, неологізмів, звукопису, деривацій та інших засобів. 

Четвертий розділ присвячено синсемантичним образам поетичного твору та 

особливостям їх перекладу. 

У розділі проаналізовано методи виявлення й способи перекладу широкого 

спектру синсемантичних образів, зокрема інтонації, ритму, розміру, рими, звукових 

ефектів, звукової символіки, семантики метра та ритму, синтаксису, строфіки, 

графічних та граматичних засобів творення образів тощо. Основну увагу загострено 

на тому, що до домінантних образів поетичного твору можуть належати як звукові, 

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

вони вимагають під час перекладу функціонального підходу. В цілому, задля 

досягнення адекватного перекладу, під час доперекладного аналізу найважливіше 

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

виконує синсемантичний образ, та чи входить він до образних домінант поетичного 

твору, щоб відтворювати його з урахуванням значимості в образній ієрархії 

поетичного твору. 

У п’ятому розділі викладено концепцію субсемантичного образу як системи 

словесних зображально-виражальних засобів, що притаманна не всім, а лише 

окремим поетичним творам. 

Субсемантичний образ має сигнали-маркери матеріальної репрезентації в 

поетичному тексті, які обумовлюються системним потенціалом мовного елемента, 

кореляцією його денотативного та конотативного планів; синтагматичним 

оточенням; взаємодією лінеарного та суперлінеарного рівнів тексту. Маркери 

субсемантичного образу диференціюються за рівнями: лексичним та композиційно-

архітектонічним. 

Субсемантичний образ може бути концептуальним, що становить головний 

прихований смисл усього поетичного твору, локальним, що виражає щодо всього 
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поетичного твору якусь окрему приховану думку чи думки та синхронним, що 

втілює іншу, незалежну від основної ідею чи ідеї віршового твору. 

Серед найпоширеніших способів актуалізації концептуального, локального та 

синхронного субсемантичних образів поетичного твору спостерігаються такі: 

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

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

конфлікт; перегукування; семантико-асоціативна сітка (семантична організація 

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

співрозмовника чи персонажа криється переживання цілком іншого змісту, яке 

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

подібністю) через подвійне чи метафоричне порівняння, уособлення як наслідок 

перенесення антропоморфних якостей на образи живої та неживої природи; 

стилістичні прийоми, зокрема, іронія як стилістичний прийом. 

Засоби творення субсемантичного образу можуть комбінуватися й 

варіюватися. Творення субсемантичного образу за допомогою симультанних 

різноманітних мовних та інших засобів вираження уможливлює введення поняття 

багатовекторного субсемантичного образу поетичного твору. 

Адекватність відтворення субсемантичного образу в перекладі залежить від 

ступеню відтворення як автосемантичних, так і синсемантичних образів. Під час 

поетичного перекладу інваріантом є потенційна еквівалентність образного змісту 

текстів у мові-джерелі та мові перекладу. Позаяк поетичний підтекст – це інтенційна 

інформація, що реалізує комунікативний намір автора, який постає на мовному рівні 

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

субсемантичний образ є комунікативно значущим елементом тексту й 

еквівалентність його сигналів-маркерів в обох мовах може розглядатися як інваріант 

перекладу. 

Ключові слова: поетичний переклад, макрообраз поетичного твору, 

автосемантичний образ, автологія, металогія, синсемантичний образ, звукова 

семантика, строга та пропорційна еквілінеарність, субсемантичний образ. 
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ABSTRACT 

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

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

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

and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

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

image structure relevant for poem interpretation, pre-translating analysis, translation and 

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

translation research; to introduce and substantiate subsemantic image notion; to treat a 

poem as macro-image structural formation consisting of image systems which adequate 

rendering reflects unity of original poem content and form in translation; to qualify a poem 

implied sense as constituent feature of its macro-image structure compulsory for 

translation; to investigate the ways of poetical implied sense creation and reproduction in 

translation; to determine multi-vector implied sense; to verify the types of untranslatable 

implied sense; to introduce and ground contextual phonetic semantics notion as a 

translation object; to provide new definition of poetical translation. 

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

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

into translation study scientific usage; investigates the ways of rendering these phenomena 

as means of representation of a poetical piece image content, provides their definitions, 

grounds terms signing them among which are: macroimage of poetical work, poem 

subsemantic image, conceptual subsemantic image, local subsemantic image, 

simultaneous subsemantic image, multi-vector subsemantic image, subjective interpreter’s 

implied sense, contextual sound semantics, strict and relatively proportional equilinearity 

and some others; introduces objective criteria for determining full value translation of an 

integral poem and its poetical structure elements. 

The thesis elaborates understanding of a literary work implied sense, it works out 

poetical implied sense in details and investigates over thirty means of its creation as well 

as the ways of reproducing them in translation; it also considers a number of little studied 

by the science of translation problems concerning rendering metalogical images, sound, 
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rhythm and metrics semantics; investigates the basic translation relevant functions of 

sound, intonation, rhythm (pause and enjambment in particular), metre, rhyme, syntax and 

punctuation as well as strophic and number of other graphic means of poetic macro-image 

creation; expands the concept of horizontal equilinearity in translation; provides developed 

characteristics and the ways of translation of other structural image components of a poem 

in view of their less investigated aspects. 

The process of poetical translation is regarded as multilevel reconstruction of 

macro-structural actualization of poetic images systems in which apart from autosemantic 

and synsemantic images there has been detailed subsemantic images which adequate  

rendering reflects the harmony of the original content and form. 

The first chapter attempts at scrutiny of the most significant scientific approaches 

to translation study; considers and specifies appropriate terms. Significant part of this 

chapter is focused on the research of the integrity of a poem as macro-image in its original 

and translation versions as well as on disclosing and depicting its structural image 

dimensions. 

A poem has been comprehended as complex macro-image structure that combines 

image systems of autosemantic, synsemantic and subsemantic levels which are mutually 

conditioned and interacting poem dimensions needing full value reconstruction in 

translation taking into consideration their hierarchy and other relations within the macro-

image and broader contexts. 

Autosemantic images are born by full value words with their major, additional and 

associative meanings as well as tropes. Forming of autosemantic image arty potential takes 

place at several sublevels of the semantic level: lexical, stylistic, morphological and 

syntactic. Therefore in the process of translation it is rightful to identify equivalent 

relations of appropriate means at these levels. 

Synsemantic images are based on compositional, graphical, rhythm-intonation and 

euphonic means of poetic speech organization. Synsemantic images can acquire 

appropriate meanings in poetic discourse ingenuously and they can belong to a poem 

dominant image system. 

Subsemantic image is a type of image that is formed within a poem general macro-
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image structure on its implied sense level. Both autosemantic and synsemantic images can 

serve as expression form of subsemantic image. 

Poetical translation is defined as process and result of macro-image reconstruction 

of foreign verse by means of target language and by way of preserving all the levels of its 

image structure including their mutual dependence, dominancy and associative bonds 

within and beyond this structure. 

A new macro-image scheme of poetical work and its translation has been provided 

by submitting hypothesis suggesting comprehension of macroimage of poetical work as 

structure-system construction shaped by autosemantic, synsemantic and subsemantic 

image dimensions with their relationships within the integral poem structure as well as 

with the system of relations of micro images on each dimension level and outside it within 

the whole structure and all level images association bonds of the poem beyond its 

structure. Such comprehension of macroimage would help to achieve translation 

equivalency and to reveal shortcomings in readymade poetic translation in the course of its 

analysis. 

The second chapter presents the newly worked out research methodology of 

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

well as the outline of methods combined in it. The principle of preserving the harmony of 

content and form in translation has been qualified as the indispensable one. Basing on it 

translation should be assessed as ideological-esthetical form and content integrity exposing 

the relations between poem components as well as the harmony of their interaction 

organized by the ideological concept. Methodological principles the macro-image scheme 

analysis of original and translation is based on have been described. Among them 

historical and typological principles as well as various approaches to poetic translation 

analysis integrated into the worked out method including contextual-interpretation, 

structural, system and other approaches to the analysis of poetry and its translation that 

have positive mutually beneficial properties. 

The basic method of the integral multi-aspect analysis aimed at the complex many-

aspects philological study of poetical text is text research through disclosing its image 

poetical structure together with its ideological content and the system of image lingual 
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creation means. The category of image is the central concern of such synthesizing 

analysis. 

The macro-image analysis method provided by this work means working out macro-

image structure of a poem that would represent common structure of original and 

translated poem with all its levels and systems of images these levels consist of in the 

whole complex of their relationship. Macro-image structure-system scheme of poetical 

work would enable full value analysis of original poem and its adequate reconstruction in 

other language. Applying this scheme on the readymade translation would contribute to 

comprehensive analysis as far as translation adequacy is concerned. 

The third chapter elucidates the structure properties of a poem autosemantic image 

as well as strategies and ways of translation of autological and metalogical images as its 

main components. 

Autological images are primarily rendered by means of equivalents though there 

takes place deautology that is when non-trope image is transferred by trope and also 

addition, curtailing, replacement and other translation transformations have been observed. 

Word images that form metalogical part of a poetical text are reconstructed by 

means of image equivalents (full or partial), calques (component-image or sense-image) or 

by descriptive paraphrases. But since there are usually very few straight correspondences 

of original word images in translation language they are most frequently calqued or 

rendered descriptively, partial image equivalents are less frequent to use. To preserve 

original images translators also use phraseology, neology, sound effects, derivations and 

other means. 

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

their translation specifics. 

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

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

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

grammatical means of image design etc. Major attention is focused on the fact that 

dominant poem images may include sound, intonation-rhythm, graphical and syntactical 

poem image components. All of them need functional approach in translation. In general, 
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to achieve an adequate translation it is most important to clarify during pre-translation 

analysis what expressive or semantic functions (and in what way) are performed by 

synsemantic image and whether this image belongs to the system of a poem dominant 

images. It gives an opportunity to reconstruct it considering significances of the poem 

image hierarchy. 

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

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

poetry. 

Subsemantic image has signals (markers) of material representation in poetical text 

which are conditioned by system linguistic potential of language unit, correlation of its 

denotative and connotative plans, syntagmatic environment, interaction of linear and 

superlinear text levels. Markers of subsemantic image are differentiated by lexical and 

composition-architectonic levels. 

Subsemantic image can be conceptual – making major implied sense of the whole 

poem, local – expressing a single implied thought or thoughts of a poem, and 

simultaneous – implementing some other idea or ideas independent from the main idea of 

the verse. 

Among the most widely spread means of actualization of conceptual, local and 

simultaneous subsemantic images of a poem are following: accumulation of connotations; 

mutual distribution of words and expressions in text; interaction of images and 

associations; distant repetition; intentional attraction of attention; contrast; conflict; 

interchange (calling to each other); semantic-associative net (semantic text organization); 

syntactic text organization; situation when a certain speaker or personage utterance hides 

the feeling of totally different content which is most frequently expressed in the form of 

association (contiguity, contrast, likeness) through double or metaphorical comparison, 

personification as a result of transferring anthropomorphic properties to the images of 

living or lifeless nature; stylistic methods namely an irony as a stylistic device; stylistic 

background. 

Subsemantic image creation means may combine and vary. Creation of subsemantic 

image by means of various simultaneous linguistic and other means makes it possible to 
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introduce a notion of poem multi-vector subsemantic image. 

The extent of reproduction of subsemantic image in translation depends on the 

extent of reproduction of both autosemantic and synsemantic images. In the course of 

poetic translation, the potential equivalence of image content of texts in source and target 

languages is an invariant. Since poetic imlied sense is an intentional information that 

implements an author communicative intention arising on the linguistic level as deep and 

additional text content that has its linguistic means of expression, subsemantic image is 

significant communicative text element and equivalence of its markers in both languages 

can be considered to be an invariant of translation. 

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

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

and proportional equilinearity, subsemantic image. 
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ВСТУП 

 

Художній переклад є не лише одним із провідних чинників духовного 

зближення народів світу, джерелом поповнення світової культурної скарбниці, а й 

засобом збагачення мов та літератур, посутнім показником їхнього розвитку. Саме 

тому перекладознавство як наука, покликана передовсім сприяти поліпшенню якості 

перекладу, має неспинно працювати, виходячи на все нові методологічні рубежі. 

Адекватна загальна теорія перекладу, як справедливо зауважує голландський 

перекладознавець Дж. Холмс, буде розроблена не раніше, ніж учені перестануть 

мислити лінгвістичними категоріями в масштабі речення або ж виключно 

філософськими категоріями, а створять повну теорію, яка описує природу текстів 

[379, с. 223]. Така теорія повинна приділити багато місця і формі текстів – взаємодії 

їх частин, що складають єдине ціле, – і тому, як тексти передають значення часом 

досить складної структури, і тому, як вони функціонують комунікативно в 

конкретному соціально-культурному середовищі. 

Чимало дослідників наголошують на необхідності подальшого розвитку 

жанрової теорії перекладу, яка відкриває нові перспективи для перекладознавчих 

досліджень, оскільки оперує закономірностями не окремого тексту, а цілих груп 

текстів і дозволяє поєднати загальну теорію перекладу з проблемами 

індивідуального та функціонального стилів [157, с. 3; 175, с. 214]. З цього приводу 

варто зауважити, що в українському перекладознавстві ведуться дослідження, 

спрямовані на поліпшення цієї ситуації.  

Корисними, зокрема, видаються сучасні праці, що сприяють покращенню 

якості перекладу через засвоєння перекладачами національних поетичних картин 

світу у лінгвокогнітивному та перекладознавчому аспектах, відповідних 

лінгвокраїнознавчих та лінгвоперсонологічних знань ([112; 110; 336; 389]). 

З’являються й ґрунтовні перекладознавчі розвідки, що стосується окремих галузей 

перекладу та їх жанрової специфіки (див., наприклад, [103; 105; 147; 171; 170; 174; 

172; 173; 290]). 
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На сьогодні перекладознавство ще не має цілісної теорії перекладу вірша, яка 

б усебічно обґрунтовувала специфіку поетичного перекладу, зумовлену 

багатоплановою смисловою природою поезії. Як справедливо зазначає П. Тороп, 

сучасне перекладознавство «потребує все більше «розуміючої методології», яка 

дозволяє зблизити як теорію та практику перекладу, так і принципово різні підходи 

до перекладацької діяльності» [359, с. 76]. 

Вчені-поезієзнавці розглядають переклад поетичних творів із різних боків, але 

вони одностайні щодо необхідності врахування під час перекладу всього спектру 

складників, які забезпечують гармонійну цілісність поезії як окремого виду 

художньої літератури. Водночас, дослідники визнають, що питання адекватного 

відтворення образності поетичного твору, межі індивідуальної свободи перекладача, 

допустимих відхилень від тексту першотвору та аргументація цих відхилень 

формують коло проблем, які потребують нагального розв’язання. 

Розпочинаючи свої дослідження, ми мали на меті випрацювати таку 

теоретичну концепцію, яка, попри науковий опис явищ, що відбуваються під час 

перекладу, допомагала б насамперед перекладачеві-практикові вірно тлумачити 

поетичний текст, розкривати всю його смислову глибину, взаємостосунки змістових 

та формальних образних елементів всередині тексту та в межах асоціативних рядів і 

нагромаджень контекстів, і, як наслідок, з якомога меншими втратами відтворювати 

цей текст іншою мовою, зберігаючи всі видимі й невидимі образи та асоціативні 

образні зв’язки. 

Зважаючи на семантичну невичерпність будь-якого справді поетичного твору 

та на практичну неможливість його ідеального відтворення іншою мовою, ми, 

проте, не бачимо упереджень щодо опрацювання та висунення нашої власної 

концепції структури поетичного твору та її відтворення у перекладі. 

У нашому дослідженні на покуття ставиться образ як конструктивний елемент 

поетичного твору. Зіставне вивчення образу, його структури, образних систем 

першотвору й перекладу в їх співвідношенні з лінгво-літературними традиціями 

висувається як важлива проблема сучасного перекладознавства. 
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Спираючись значною мірою на надбання української перекладознавчої школи, 

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

В. Коптілов, Л. Коломієць, В. Радчук, О. Ребрій, О. Чередниченко та ін., 

пропоноване дослідження є спробою з’ясувати основні характеристики поетичного 

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

досягти адекватного перекладу, а дослідникові й критикові здійснювати 

повноцінний аналіз першотвору й перекладу під час їх зіставлення. 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена потребою опрацювання 

образної будови поетичного твору, яке уможливить щонайповніше виявлення всіх 

його складників у їхній взаємозалежності та взаємодії з метою досягнення 

адекватного перекладу та повноцінного критичного аналізу першотвору й перекладу 

в процесі їх зіставлення, а також зростаючою увагою перекладознавців до вірша як 

до тексту, необхідністю повноцінного аналізу різних типів поданої в ньому 

інформації, як-то образно-змістової, образно-формальної, образно-підтекстової та 

потребою дослідити способи реконструкції цієї інформації в перекладі. 

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

проведене в межах комплексної наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна і сучасний світ: 

міжмовний і міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації 16БФ044-01), 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Головною метою дисертації є розроблення макрообразної будови поетичного 

твору, за допомогою якої перекладач зможе здійснювати повноцінний аналіз 

першотвору та забезпечувати його адекватний переклад, тобто щонайповніше 

відтворювати оригінал як різнорівневе образне утворення, а критик отримає нову 

методику визначення інтерпретаційної якості перекладу, що, своєю чергою, 

передбачає дослідження поетичних структур першотвору й перекладу поетичного 

твору на головних образних рівнях. 

Дослідження адекватності відтворення образу на рівнях, релевантних для 

віршового мовлення, та визначення якості перекладу передбачає вивчення функцій 

поетичних образів у перекладі в зіставленні з функціями образів у першотворі, для 
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чого на основі перекладознавчого аналізу конкретного поетичного матеріалу 

необхідно простежити зміни в семантиці, звуковому русі, візуально-графічній 

організації та інших елементах структури поетичного образу в перекладі, показати, 

що в основі аналізу поетичного перекладу, як і в основі аналізу першотвору, лежить 

вивчення поетичного образу в усій повноті його мікро- та макроструктури. 

Досягнення поставленої мети потребує розв’язання наступних завдань: 

1) теоретико-практичний аналіз проблем перекладознавства, релевантних 

для опрацювання макрообразної структури оригіналу й перекладу поетичного твору; 

2) обґрунтування необхідності перекладознавчого трактування понять і 

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

«субсемантичний образ як структурний компонент поетичного твору», 

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

«синхронний субсемантичний образ», «багатовекторний субсемантичний образ», 

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

«строга еквілінеарність», «відносно-пропорційна еквілінеарність» та ін.; 

3) випрацювання нової методики аналізу та оцінки поетичного перекладу на 

основі макрообразної концепції віршового твору; 

4) виявлення структурних параметрів поетичного твору як макрообразу з 

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

дослідження змін, яких вони зазнають у перекладі; 

5) вивчення перекладацьких функціональних перетворень як засобів 

передачі образів різних рівнів у перекладі; 

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

тропів метафоричної групи, позаяк саме метафоричність є показником 

асоціативного мислення поета й найповніше виражає життєву й творчу позицію 

митця, особливості його ідіостилю; 

7) дослідження ролі формальних елементів у поетичній образній 

макроструктурі та аналіз прийомів передачі їх виражальних функцій у перекладі; 
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8) вивчення функціонально-образної специфіки підтексту в поезії та 

проведення зіставного аналізу засобів вираження підтексту як субсемантичного 

образу в поетичних творах та їх перекладах; 

9) опрацювання схеми поетичного макрообразу, релевантної для пояснення 

процедури тлумачення якості перекладу віршового твору, із залученням критичного 

розбору найпоказовіших українськомовних перекладів англомовної поезії та 

англійських перекладів української. 

Об’єктом дослідження є поетичний переклад як відтворення структурно 

організованого макрообразу цілісного поетичного твору, що підпорядковує собі 

образні рівні з їхніми складовими частинами у відповідній з оригіналом 

внутрішньоструктурній взаємодії та позаструктурними зв’язками. 

Предметом дослідження є перекладацька специфіка відтворення 

автосемантичних, синсемантичних та субсемантичних образів як складників 

поетичного макрообразу із застосуванням інтегрованого перекладознавчого аналізу 

оригіналу й перекладу щодо досягнення його адекватності та визначення якості. 

Матеріалом для розвідки послужили понад 2810 образних різновидів 

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

англійських поетів в українських перекладах, а також із поезій українських авторів в 

англійських перекладах, виконаних різними перекладачами та, зокрема, автором цієї 

праці. Для підтвердження доцільності того чи того засобу перекладу паралельно 

використовуються також російські переклади. 

Висновки дослідження зроблені на основі аналізу 7305 сторінок текстів 

оригіналів та 9650 сторінок текстів перекладів. 

Теоретико-методологічну базу проведеного дослідження складають: 

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

Ф. Шеллінг, К. Юнг), учення Г.-В.-Ф. Гегеля про взаємоперехід форми та змісту, 

теорія художнього образу (Л. Бєлєхова, М. Бодкін, Ю. Борєв, С. Бочаров, 

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

надбання з психології творчості (Л. Виготський) та пізнання літературного твору 

(М. Бахтін, Р. Дурр, В. Емпсон, Р. Інгарден, Д. Лихачов, В. Пахаренко), наукові 
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розвідки щодо відтворення в перекладі індивідуального стилю автора 

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

поетичного твору як структурного та системного утворення (М. Гаспаров, 

Б. Гончаров, В. Жирмунський, Ю. Лотман, Л. Тимофєєв), перекладознавче 

трактування гармонії як єдності та взаємодії всіх складників поетичного твору 

(П. Бех, Ю. Еткінд, С. Ткаченко, О. Чередниченко), теоретично-практичні 

заглиблення поетів, віршознавців та перекладознавців у вивчення формальних 

аспекттів поезії (О. Івасюк, І. Качуровський, І. Кондратишин, Ю. Левін, І. Лєвий, 

Е. Паунд, Е. По, Б. Томашевський), праці з лінгво-стилістики (І. Арнольд, 

І. Гальперін, О. Дубенко, А. Мороховський), методології поетичного перекладу 

(Л. Коломієць), позиціонування образу як основного об’єкту віршового перекладу 

(Б. Ейхенбаум, О. Кундзіч, Л. Соболєв).  

Основними теоретичними засновками розвідки є твердження про 

діалектичний взаємозв’язок мови й мислення в неподільному мовомисленнєвому 

процесі, зв’язок мовної семантики з позамовним змістом, який із нього випливає; 

теза про непорушний зв’язок і водночас відносну самостійність формальної та 

змістової сторін текстової організації поетичного твору.  

У цій праці ми спиралися на теорію поетичного перекладу, викладену в 

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

підходи до проблем перекладу, порушених у розвідках класиків мовознавства та 

літературознавства, а також на відповідні напрацювання відомих митців у царині 

поетичного перекладу, зокрема таких як В. Брюсов, Ґ. Ґачечиладзе, М. Зеров, 

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

І. Франко, К. Чуковський. 

Методи дослідження. Багатогранна й складна природа поетичного образу, 

різнорідність його мовних реалізацій та відповідні утруднення, що виникають під 

час його перекладу визначили необхідність застосування комплексного 

перекладознавчого підходу як сукупності методів та прийомів аналізу.  

Зокрема, перекладознавчий підхід поєднує метод лінгвістичного 

спостереження та класифікаційний метод (для характеристики та класифікації 
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фактичного матеріалу), системний та структурний аналіз поетичного твору та його 

перекладу, що включають семантичний, стилістичний, ритміко-інтонаційний, 

логіко-синтаксичний та інші види аналізу (для дослідження образів, їх функцій та 

взаємодії в межах макрообразної структури поетичного твору та на її образних 

рівнях); ідейно-образний (для з’ясування втілення в текст вірша авторського 

образного задуму); пояснювальний, описовий та компілятивний із елементами 

семантико-стилістичного аналізу та використанням формалізованих схем (для 

опрацювання перекладацької схеми макрообразної структури поетичного твору); 

зіставний метод (для висвітлення конвергентних та дивергентних способів 

актуалізації образів у поетиці зіставлюваних мовокультур), герменевтичний метод 

(для розкриття різночасової смислової та культурної багатошаровості образів), 

метод моделювання перекладу (для вироблення методики аналізу перекладу 

макрообразу поетичного твору), трансформаційний (для виявлення перекладацьких 

перетворень, які зазнають образи та образна структура поетичного твору в 

перекладі); дефінітивний метод (для потрактування жанру вірша, типів словесних 

образів та їх різновидів); тезаурусний метод (для виокремлення лексико-

семантичних елементів, що сприяють формуванню образів, апелювання до 

словників з метою визначення походження й значення образної символіки в 

англомовній та українській лінгвокультурах); контекстологічний аналіз (для 

дослідження актуалізації образної семантики в межах різних контекстів); 

контекстуально-інтерпретаційний метод аналізу (для дослідження актуалізації 

підтекстової образності в оригіналі й перекладі); метод диференційного аналізу (для 

виділення інтегральних та диференційних ознак образів в англомовній та 

українськомовній лінгвокультурах); компонентний аналіз (для дослідження 

семантики образів з метою з’ясування адекватності її відтворення в цільовій мові); 

лінгвостилістичний аналіз образів та образних маркерів (для розкриття 

індивідуально-авторського стилю першотвору); дистрибутивний метод (для аналізу 

дистрибутивних стосунків, у яких перебуває окремий образ); метод зіставного 

перекладознавчого аналізу (для порівняння англомовних та українськомовних 
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поетичних творів із їх перекладами з метою визначення ступеню 

адекватності/неадекватності відтворення образності вихідного тексту). 

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

щонайповнішому виявленню засобів та прийомів адекватного відтворення в 

перекладі як окремих образів, так і всього твору як макрообразного утворення. 

Пропонований у цій роботі опис рецептивної прикладної схеми макрообразної 

будови поетичного твору покликаний сприяти уможливленню щонайповнішої 

об’єктивної інтерпретації поетичного твору на стадії його доперекладного аналізу та 

здійсненню адекватного перекладу, спирається на методологію дослідження 

поетичного твору, його мовного втілення та процесу перекладу, що привело до 

випрацювання нового перекладознавчого методу із застосуванням схеми поетичного 

макрообразу. 

У своєму дослідженні ми відштовхуємося від образної концепції поетичного 

твору, запропонованої П. Бехом [31], де поетичний твір розглянуто як поєднання 

автосемантичних (що репрезентують зміст) та синсемантичних (що репрезентують 

форму) образів.  

Ставлячи за мету повне перекладознавче розроблення макрообразу поетичного 

твору, ми деталізовано розкриваємо опрацьований нами третій вимір макрообразної 

структури поетичного твору – підтекстовий (субсемантичний), а також досліджуємо 

досі не вивчені чи недостатньо опрацьовані аспекти перших двох образних 

складників поетичного макрообразу – автосемантичного та синсемантичного. 

Відтак, наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше 

1) ідентифіковано та описано макрообразну схему будови поетичного твору, 

релевантну для його інтерпретації, доперекладного аналізу, перекладу та аналізу 

якості його результату; 2) опрацьований новий метод зіставного дослідження 

віршового оригіналу та його перекладу за допомогою накладання на них схеми 

макрообразної будови поетичного твору; 3) поетичний твір трактується як 

макрообразне структурне утворення, що складається із систем автосемантичних, 

синсемантичних та субсемантичних образів, адекватне відтворення яких відображає 

єдність змісту і форми першотвору в перекладі; 4) введене та обґрунтоване поняття 
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субсемантичного образу; 5) підтекст поетичного твору кваліфіковано як складову 

його макрообразної структури, що підлягає обов’язковому відтворенню в перекладі; 

6) досліджені механізми творення поетичного підтексту та його відтворення в 

перекладі; 7) ідентифіковано багатовекторний підтекст; 8) виявлено види 

неперекладного підтексту; 9) уведено та обґрунтовано поняття контекстної 

фонетичної семантики як одного із об’єктів перекладу; 10) на основі проведених 

досліджень запропоновано нове визначення поетичного перекладу. 

Наукову новизну становить і значне розширення складників образної 

структури та опис малодосліджених автосемантичних та синсемантичних образів 

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

перекладознавства термінів, за якими стоять явища, що є індикаторами 

повноцінності перекладу, серед них  субсемантичний образ поетичного твору, 

концептуальний субсемантичний образ, локальний субсемантичний образ, 

синхронний субсемантичний образ, багатовекторний субсемантичний образ, 

суб’єктивний інтерпретаторський підтекст, контекстна звукова семантика, строга та 

відносно-пропорційна еквілінеарність; у роботі досліджені способи й прийоми 

відтворення цих явищ як засобів репрезентації образного наповнення віршового 

твору шляхом розроблення макрообразу поетичного твору.  

Крім того, детально опрацьовано поняття поетичного підтексту, зокрема 

виявлено тридцять два засоби творення поетичного підтексту та способи його 

відтворення в перекладі; опрацьована низка досі не розроблених у 

перекладознавстві питань, що стосуються перекладацького відтворення 

металогічних образів, семантизації звуків, ритму та метру, звукографічних образів, 

розширено розуміння горизонтальної еквілінеарності в перекладі. 

Відповідно до характеру проаналізованого матеріалу, мети та завдань 

дослідження на захист виносяться такі твердження: 

1. Поетичний переклад – це процес і результат макрообразного 

перестворення іншомовного віршового твору засобами цільової мови шляхом 

збереження всіх рівнів його образної структури з урахуванням їх взаємозалежності, 

домінантності та асоціативних зв’язків. 
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2. Поетичний твір – це складна макрообразна структура, що об’єднує образні 

системи автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного рівнів, які є 

взаємозумовленими складниками поетичного твору, що підлягають обов’язковому 

перекладацькому відтворенню з урахуванням ієрархічних та інших взаємостосунків 

у межах макрообразу та в ширших контекстах. 

3. Синсемантичні образи репрезентують символіко-семантичну значимість і 

тому домінують під час перекладу поетичного твору. 

4. Окремі лексичні одиниці підлягають процесу звукової семантизації в 

контексті конкретного образу, що зумовлює породження контекстної звукової 

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

перекладаються з урахуванням водночас їхньої загальної семантики та 

контекстуальної семантизації в межах конкретного твору чи його фрагменту. 

5. Адекватне відтворення строфіки передбачає введення понять «строга» та 

«пропорційна» еквілінеарність. Строга горизонтальна еквілінеарність – це 

збереження довжини рядків першотвору в перекладі внаслідок точної передачі 

кількості складів та підбору лексичних одиниць із відповідною кількістю букв. 

Пропорційна еквілінеарність – це пропорційне збільшення/зменшення довжини всіх 

рядків поетичного твору в перекладі з метою відтворення зорового образу твору за 

умови збереження його ритму. 

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

макрообразної структури на підтекстовому рівні поетичного твору. Формою 

вираження субсемантичного образу можуть бути як автосемантичні образи, так і 

синсемантичні, тому ступінь адекватності відтворення субсемантичного образу в 

перекладі залежить від повноти відтворення автосемантичних та синсемантичних 

образів. 

7. Субсемантичний образ формується на основі наявних у поетичному тексті 

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

діє в межах широкого контексту. В реалізації субсемантичного образу беруть участь 

різнорівневі мовні та позамовні засоби, що піддаються ідентифікації та відтворенню 

в перекладі. Субсемантичний образ має сигнали матеріальної репрезентації в 
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поетичному тексті, що обумовлюються: системним потенціалом мовного елементу, 

кореляцією його денотативного та конотативного планів; синтагматичним 

оточенням; взаємодією лінеарного та суперлінеарного рівнів тексту, що підлягають 

відтворенню в перекладі. Маркери субсемантичного образу диференціюються за 

композиційно-архітектонічним та лексичним рівнями, вони розосереджені на різних 

рівнях тексту, й відтак субсемантичний образ виконує текстоутворювальну 

функцію, яка зберігається в перекладі за умови відтворення відповідних маркерів на 

відповідних рівнях. 

8. Субсемантичний образ може бути концептуальним, що становить 

головний прихований смисл усього поетичного твору, локальним, що виражає 

окрему приховану думку відносно всього поетичного твору та синхронним, що 

втілює іншу, незалежну від основної ідею віршового твору. Концептуальний 

субсемантичний образ має найвищий ранг в образній ієрархії й під час перекладу є 

домінантним. Еквівалентність сигналів-маркерів субсемантичного образу в обох 

мовах може розглядатися як інваріант перекладу. 

Теоретична значущість дослідження полягає в опрацюванні актуальних 

проблем сучасної теорії і практики поетичного перекладу, діалектичного 

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

у створенні формальної та смислової цілісності тексту, в передачі художньо-

естетичного замислу твору в перекладі шляхом відтворення закладеної в ньому 

змістово-фактуальної та змістово-концептуальної інформації.  

Крім того, теоретична цінність праці полягає у розробленні концепції 

макрообразу поетичного твору, у формуванні на її основі поняття образу як одиниці 

перекладу, в обґрунтуванні критерію оцінки якості перекладу як міри збігу образних 

структур першотвору й перекладу, у поглибленні методики перекладознавчого 

дослідження поетичного твору на рівні всіх його складових. 

Практичну цінність дисертації визначає можливість використання її 

основних тверджень у перекладацькій діяльності, насамперед у практиці поетичного 

перекладу. Результати дослідження можуть прислужитися як теоретико-

методологічне підґрунтя та ілюстративний матеріал під час викладання курсів із 
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теорії та практики перекладу, історії перекладу, жанрових теорій перекладу, 

зіставної стилістики, спецкурсу з поетичного перекладу, які читаються у вищій 

школі, а також можуть бути корисними для проведення перекладознавчих семінарів 

та підготовки навчальних посібників із теоретичних та практичних курсів 

перекладу, інтерпретації та перекладу художнього тексту. Здобутки розвідки 

можуть використовуватися в практичній діяльності щодо критики та редагування 

перекладу. 

Власний перекладацький доробок автора відображений у 3 окремих книгах 

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

Особистий внесок здобувача. Всі винесені на захист результати дослідження 

та теоретичні твердження належать авторові.  

Дисертаційне дослідження, монографія, основні наукові публікації написані 

здобувачем одноосібно. 

Обґрунтованість і достовірність висновків дослідження забезпечені 

використанням комплексної методики, всебічним теоретичним підґрунтям та 

значним обсягом і репрезентативністю проаналізованого матеріалу, застосуванням 

новітніх підходів і методів перекладознавчого дослідження, глибинним аналізом 

першотворів і перекладів із залученням здобутків сучасної лінгвістики, 

літературознавства, філософії, культурології та інших наук, достатньою кількістю 

відповідних текстів. 

Результати роботи обговорювалися на засіданнях кафедри теорії і практики 

перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного 

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

Апробація результатів. Основні твердження та результати дослідження 

висвітлювалися на звітних конференціях викладачів Східноєвропейського 

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

Методологічного перекладознавчого семінару кафедри теорії та практики перекладу 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (Черкаси, 2018–

2020 рр.), подані в доповідях Всесоюзної наукової конференції «Функційні й 

семантичні кореляції мовних одиниць» (Київ, 17–19 квіт. 1990 р.), Науково-
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практичної конференції «Соціально-економічні та науково-технічні проблеми 

розвитку народного господарства (Черкаси, 17–19 жовт. 1990 р.), Третьої 

міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та етнолінгвістичні 

проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції» (Київ, 2–3 квіт. 2010 р.), 

Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності 

перекладача» (Київ, 24 бер. 2010 р.), Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи розвитку. Актуальні проблеми перекладу» 

(Черкаси, 22–23 квіт. 2010 р.), Міжнародної наукової конференції «Економіка та 

менеджмент підприємництва в параметрах національної економічної моделі України 

та в умовах глобалізації. Актуальні проблеми перекладу» (Черкаси, 14–15 квіт. 

2011 р.), Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

перекладознавства, зарубіжної літератури. Педагогічні студії» (Черкаси, 28 бер. 

2012 р.), Міжнародної науково-практичної конференції «Методологічні та практичні 

аспекти менеджменту в параметрах національної економічної моделі. Теорія і 

практика перекладу, методика викладання іноземних мов» (Черкаси, 12–13 квіт. 

2012 р.), Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування 

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

практика перекладу, методика викладання іноземних мов у ВНЗ» (Черкаси, 18–19 

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

of High School 2014» (Софія, Болгарія, 17–25 лист. 2014 р.), Одинадцятої 

Міжнародної науково-практичної конференції «Trends of Modern Science 2015» 

(Шеффілд, Великобританія, 30 трав. – 7 черв. 2015 р.), Дванадцятої Міжнародної 

науково-практичної конференції «Fundamental and Applied Science 2016» (Шеффілд, 

Великобритнія, 30 жовт. – 7 лист. 2016 р.), Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми сучасного перекладознавства» (Черкаси, 30 трав. 

2018 р.), Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна 

комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку» 

(Переяслав-Хмельницький, 15 бер. 2019 р.), Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Романо-германські мови у контексті неперервної освіти» (Черкаси, 18 
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квіт. 2019 р.), Міжнародного семінару «EU Cross-Border Cooperation Activities and 

Governance of its Eastern Neighbourhood» (Черкаси, 22 лист. 2019 р.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлені в 68 публікаціях, до яких 

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

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

іноземних виданнях, 16 публікацій, які свідчать про апробацію матеріалів 

дисертації, 19 публікацій додатково відображають результати розвідки. 

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

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг роботи 

становить 490 сторінок, із них 411 – основного тексту. Список джерел налічує 651 

позицій, з яких 536 – науково-теоретичні, довідково-біографічні та критичні праці, 

88 – ілюстративні джерела, 26 – довідкова література, 10 – електронні джерела, 

158 – джерела іноземними мовами. 

У першому розділі подано розгляд найважливіших наукових підходів до 

дослідження поетичного перекладу, розглянуто й уточнено відповідні терміни, 

запропоновано розгляд поетичного твору, як макрообразного структурно-

системного утворення. Значну частину розділу зосереджено на дослідженні 

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

його автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного структурних рівнів, 

подано нове трактування поетичного перекладу. 

У другому розділі розроблено методику дослідження поетичного оригіналу та 

його перекладу за допомогою макрообразної схеми, описано методологічні 

концепції, що лягли в основу нової методики. 

У третьому розділі висвітлено особливості будови автосемантичного образу 

поетичного твору та стратегії і способи відтворення в перекладі його основних 

складових і їх компонентів. 

Четвертий розділ присвячено синсемантичним образам поетичного твору та 

особливостям їх перекладу; тут проаналізовано основні характеристики й способи 

перекладу синсемантичних образів, зокрема інтонації, ритму, розміру, рими, 

звукових ефектів, звукової символіки, семантики метра й ритму, синтаксису, 
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строфіки, графічних та граматичних засобів творення образів. 

У п’ятому розділі викладено концепцію субсемантичного образу, досліджено 

понад тридцять способів його формування в поетичному творі, методи його 

виявлення та специфіку перекладу, розкрито механізми творення багатовекторного 

підтексту, неперекладних видів субсемантичної образності тощо. 

У додатках подано 4 схеми: автосемантичного образу, синсемантичного 

образу, субсемантичного образу та макрообразу поетичного твору. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИЧНОГО МАКРООБРАЗУ  

В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ 

 

Процес систематизування теоретичних напрацювань науки про переклад, 

уніфікування терміносистеми та диференціювання перекладознавчих методів 

дослідження досі триває, й основні проблеми перекладознавства як відносно ще 

молодої та інтердисциплінарної науки лишаються відкритими й дискусійними. 

Перекладознавство, на слушну думку естонського дослідника Пеетера Торопа, 

проходить етап наукової синонімії, від схожості різних праць або їхньої відмінності 

лише на рівні застосовуваної метамови аж до плагіату чи компілювання. З другого 

боку має місце метамовне самовизначення багатоманітних напрямів та поява 

престижних мов обговорення перекладознавчої проблематики. Такий стан 

спричинює в багатьох дослідників перекладу відчуття стаґнації [359, с. 16–17].  

Перша реакція на цей стан спричинена тугою за єдністю дисциплінарної 

самосвідомості, методологією злагоди. Друга – викликана бажанням підвищити 

порозуміння в межах однієї науки, досягти дисциплінарної одномовності. За 

приклад першої реакції слугує концепція перекладознавця Вольфрама Віллса, який 

убачає вихід зі стану стаґнації шляхом розширення теоретико-методологічної 

перспективи. Однією з можливостей вчений уважає щонайбільшу вираженість 

дослідження процесу перекладу, що передбачає наближеність розгляд загальних, 

вільних від неконкретної пари мов питань перекладу до практичних проблем, які 

випливають із визначеної пари мов. Відповідно німецький дослідник розрізняє 

перспективну (складнощі перекладу, навчання перекладачів) та ретроспективну 

(розгляд хиб, критика перекладу) науки перекладу [534, S. 14–15].  

Як приклад іншої реакції є думка угорського науковця Дйордя Радо, згідно з 

якою найважливішим має бути переосмислення вже наявних наукових праць, позаяк 

перекладознавство потребує передовсім вичерпного бібліографування 

розосереджених розвідок і в подальшому узагальнення та синтезу досліджень, 

проведених із цілковито відмінних наукових позицій [503, S. 305]. 
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Якщо в одночасному застосуванні різних метамов не досягається порозуміння, 

найефективнішим, на нашу думку, шляхом виходу з такої ситуації є максимальне 

наближення теорії перекладу до практики, орієнтація перекладознавства на 

практику перекладу як на всебічне задоволення її потреб, що своєю чергою 

передбачає розробку та розвиток інструментарію доперекладного аналізу тексту та 

критики готового перекладу. 

Щодо перекладу поетичного, то першою умовою порозуміння могла б бути 

дискусія не на окремішні, а на цілком загальні й сутнісні теми, зокрема щодо 

розробки універсальної структури поетичного твору, тобто дискусія, метамова якої, 

за висловом Сюзанни Басснет, повинна бути зрозумілою для більшості її учасників 

[415, p. 134]. Задля цього нам видається корисним більш широкий розгляд таких 

загальних підходів до дослідження перекладу, як герменевтичний, семіотичний, а 

також спроби моделювання поетичного перекладу, позаяк найсуттєвіші ознаки 

перекладу як міжмовної та міжкультурної комунікації відображені в 

комунікативних моделях перекладу, а надто – розгляд поетичного перекладу з 

позицій відтворення образної структури тексту першотвору.  

З огляду на те, що переклад поезії – це найскладніший вид художнього 

перекладу, а поетичний твір як складне утворення характеризується своїми 

особливими параметрами, тобто набором ознак, які потребують відтворення в 

перекладі, то процес і результат такого відтворення можна описати, а самі ці ознаки 

(параметри, характеристики, засоби творення) можна відобразити в їхніх 

взаємостосунках через опрацювання структурно-системної будови поетичного 

оригіналу та його перекладу. 

 

1.1. Герменевтичні засади перекладознавчого дослідження макрообразу  

 

Серед філософських учень питанням перекладу найбільшу увагу приділяє, 

безперечно, герменевтика як мистецтво інтерпретації, в якій, у її сучасному вигляді, 

герменевтика поезії є одним із магістральних напрямів [268, с. 214]. Велику цінність 

для науки про переклад становить класична герменевтика, мета якої об’єднати в 
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одному сприйнятті життєвість художнього цілого з науковістю його тлумачення, 

безпосередню достовірність самосвідомості з культурною традицією [454, S. 1065]. 

В основі сучасної герменевтики лежить твердження про розуміння тексту як 

багатоаспектного явища, що забезпечує пізнавально-креативну сутність 

інтерпретаційної діяльності індивідуума, заглибленого в багатовекторну 

діалогічність із мовою, культурою, інтеріорізованим буттям у його інтерактивній 

дискретності, соціумом тощо. Цей комплексний підхід є найоптимальнішим та 

найбільш ефективним у вивченні процесів розуміння й інтерпретації тексту [324, 

с. 82]. Тут видається слушним вислів академіка Д. Лихачова, який зауважував, що 

«важливі не так окремі факти, як їхнє поєднання, їхня система» [222, с. 51]. 

Простежуючи серед інших філософсько-історичні, ідейно-політичні та 

конститутивно-методологічні причини герменевтичного застою в радянській та 

пострадянській вітчизняній філософії та низці гуманітарних наук у рамках проекту 

«Загальна та перекладацька герменевтика», Е. Мішкуров зазначає, що наслідком 

«герменевтичного колапсу» у вітчизняній науці стало відставання теорії та 

методології перекладу від західноєвропейського перекладознавства [245, с. 13].  

Цей дослідник пропонує робочу версію ідентифікації герменевтичної 

парадигми перекладу як синергетичної цілокупності сучасного перекладознавчого 

знання та практичного досвіду, сприйнятої професіональною спільнотою як зразка 

розв’язання дослідницько-прагматичних завдань, та формулює сім пролегоменів до 

побудови інноваційної герменевтичної парадигми перекладу на структурно-

концептуальному та функціонально-прагматичному рівнях [246].  

Перефразовуючи пальмерівське «переклад – це серце герменевтики» [490, 

p. 45], Е. Мішкуров слушно зауважує: «Герменевтика – це серце перекладу!» [246, 

с. 18]. І дійсно, якими б новомодними термінопоняттями не мікшувалася суть 

«лінгво-герменевтичного повороту» в теорії і методології перекладу, стримати 

сучасне перекладознавство від реальної взаємодії з філософською герменевтикою 

вже неможливо. Питання полягає лише в тому, щоб проблематика цих двох 

дисциплін не підмінювалася в кожній із них, а взаємодоповнювалася та 
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взаємозбагачувалася, і щоб фахова понятійно-термінологічна система однієї 

автоматично редукувалася в другій. 

Не варто обходити увагою й те, що в сучасній науковій практиці не рідкі 

випадки немотивованого «пересадження» модного філософського трактування 

таких важливих понять/концептів, як «текст», «слово», «значення», «смисл», 

«мова», «переклад», «автор», «читач» тощо. Нині модні «екзистенціальні», 

«філософсько-герменевтичні», «деконструктивістські», «постструктуралістські», 

«постмодерністські» та деякі інші трактування онтології, сутності й методології 

перекладу вочевидь потребують критично осмисленого сприйняття їхньої 

теоретичної та прагматичної коректності й значимості для вітчизняного 

перекладознавства. 

Філософська герменевтика включила переклад до своєї предметної ділянки 

дослідження, а перекладознавство робить крок уперед у своєму еволюційному 

розвиткові, переходячи на нову герменевтичну концептуально-аргументаційну 

платформу. Й доки у вітчизняній науці наростав рух за повернення герменевтиці її 

істинної філософсько-концептуальної та лінгвопрагматичної значимості, в 

західноєвропейському перекладознавстві чітко означився новий герменевтичний 

поворот до трактування його теоретико-методологічних та практичних стратегій і 

практик. 

У своїй рецензії на монографію Дж. Стейнера «Опісля Вавилону» Ніколай 

Гарбовський так характеризує передісторію цього повороту: «Можна погодитися зі 

Стейнером, що кінець 40-х рр. ХХ ст. виявився поворотним моментом в історії 

перекладацької думки… переворот у «перекладацькій свідомості» відбувся…, тому 

що на переклад подивилися як на особливий вид надскладної інтелектуальної 

діяльності, що існує в різних формах та має свої, ще не пізнані внутрішні закони… В 

центрі уваги знову опинився текст, продукт перекладацької діяльності, єдине 

матеріальне джерело, що дає можливість вивести приховані закони перекладу. Це 

дійсно було початком нового – герменевтичного – етапу в історії перекладацької 

теорії» [72, с. 24]. Причини такого повороту криються, зокрема, в тому, що 

моделювання перекладацьких процесів для потреб машинного перекладу сподіваних 
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результатів не принесло, а можливості суто структурного підходу до перекладу 

виявилися досить обмеженими. Водночас, поєднання можливостей структурно-

трансформаційного та герменевтичного підходів до вивчення проблем перекладу 

може принести теорії і методології перекладу відчутну користь, позаяк їх 

об’єднання відбиває двоєдину сутність перекладу як об’єкта, що вивчається: 

розуміння смислу тексту (герменевтичний аспект) та міжмовне перетворення 

вихідного тексту на текст іншою мовою [502, p. 985]. І якщо в наступні десятиліття 

західноєвропейська перекладацька герменевтика вже тільки підсилювала свої 

позиції, то вітчизняне перекладознавство все ще перебувало в лещатах «класичної 

лінгвістичної теорії перекладу» з її різноманіттям «окремих» моделей, способів та 

прийомів «мовних трансформацій» вихідного тексту в текст цільовий. 

Підсумовуючи результати входу герменевтики у філософський та 

загальногуманітарний зарубіжний, радянський і пострадянський простір, услід за 

В. Махліним, можна твердити, що герменевтична традиція сприймається сучасними 

філологами та гуманітаріями зазвичай лише в межах структурно-семіотичного 

мислення і навіть опонується в тих же межах. «Філологізм» (філологія мінус 

герменевтика) повинен був утвердитися наприкінці минулого століття у нас і на 

Заході одночасно, але не однаково. Захід у цілому здійснив свої історичні завдання 

нового часу; а от у нас взяло гору герменевтичне самоїдство й самогубство. Тому на 

Заході сьогодні – «герменевтична втомленість», а в нас доводиться починати майже 

зі самого початку. Сьогодні всі старі проблеми, не розв’язані свого часу, говорячи 

словами поета, «гнітом мстять за свій відхід». Герменевтика, традиційна і сучасна, 

слугує розумінню таких речей [236, с. 3]. 

У конкретно дефініційному плані герменевтичну парадигму перекладу можна 

зобразити як системно вибудувану за принципом додатковості дискурсивну 

соборність засадничих філософо-/філолого-герменевтичних, когнітивно-

інформаційних, семіотико-інтерпретаційних та інших теорій, концепцій, максим, 

моделей, способів та прийомів перекладу, а також перепородження, перекладення, 

перевираження, перекодування, адаптації та інших різновидів ігрової трансформації 

тексту першотвору в результуючий перекладний текст на рівнях контентно-
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смисловому, функціонально-стилістичному, етнопсихолінгвістичному, 

лінгвокультурологічному, символіко-алегоричному та інших залежно від робочих 

текстотипів та їхніх жанрів. 

Як вихідні пролегомени до концептуального трактування герменевтичної 

парадигми перекладу, Е. Мішкуров [246, с. 25–28] формулює кілька базових 

постулатів. Характерною рисою нинішнього етапу науки про переклад є 

«герменевтичний поворот» у лінгвокогнітивній, етнопсихолінгвістичній, образно-

символічній, метасеміотичній, контентно-смисловій та ситуативно-контекстуальній 

інтерпретації перекладацького процесу на стадіях інтроспективної рефлексії 

передрозуміння (перекладацького аналізу), розуміння, тлумачення та результуючого 

перекодування вихідного тексту в текст перекладу з метою досягнення їх 

дискурсивної тотожності. 

Міждисциплінарність перекладу однозначно знімає питання про суто 

«внутрішньомовне»/«внутрішньотекстове» тлумачення оригіналу без удавання до 

фонової передісторії його створення, позаяк «переклад передбачає занурення в 

історичність не лише тому, що належить відновити через інтерпретацію те, що 

означав перекладуваний текст, а й тому, що потрібно зрозуміти той спосіб, яким цей 

текст установлювався, вдаючись до ресурсів рідної мови та нерідко оновлюючи їх 

характер, відносини з тими витоками й цілями смисловбачання, які він для себе 

визначав» [227, с. 69]. 

Герменевтика рольових ігор у тріаді «автор – перекладач – читач» по-новому 

тлумачить характер їх соціально-мотивованих, культурно-історичних і 

функціонально-поведінкових взаємостосунків, а також виробляє критерії та 

оптимальні методики перевираження іншомовних текстів будь-якого типу та жанру 

в натуралізований для читача за етнопсихолінгвістичними, 

лінгвокультурологічними, когнітивно-прагматичними та лінгвостилістичними 

параметрами перекладацький дискурс, а перекладач відповідальний за породження 

перекладного тексту як «культурного артефакту», рівноцінного першотворові 

культури-донора. 
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Апорія «перекладності/неперекладності» наочно демонструє прояви 

діалектичного закону заперечення в перекладацькому процесі, завдання якого 

полягає в оптимально можливому подоланні асиметрії робочої пари мов, 

максимальної нейтралізації їх етнопсихолінгвістичного, когнітивно-семантичного та 

лінгвокультурологічного дисонансу та символіко-семіотичної контрадикції за 

розуміння тієї обставини, що «втрати й жертви» під час перекладу неминучі, а 

феноменологічна бінарність вказаної дихотомії онтологічно обумовлена й задана 

«вавилонським лінгвостовпотворінням». Дослідивши якість конкретних перекладів, 

Аба-Каріна Парлог робить загальний – характерний для цього постулату – висновок: 

«[н]езважаючи на всілякі компенсації, для перекладу тим не менше характерні 

численні неточності та вилучення. Діалог «автор – перекладач» іноді 

перетворюється на паралельні монологи, в яких трансформація стилю оригіналу не 

дає бажаних результатів» [497, p. 115]. Авторка назвала свою статтю “Transforming 

Literature: The Hermeneutics of Translation”. Проте в її робочому дискурсі ні сам 

термін «герменевтика», ані її перекладацька методологія більше не 

використовується. Цей апарат їй заміняє теорія Ю. Найди про «формальну та 

динамічну еквівалентність». 

Зведений системний аналіз переваг та недоліків відомих «традиційних» та 

«інноваційних» моделей перекладу, що характеризуються, зазвичай, обмеженою 

кількістю ступенів комунікативно-когнітивної свободи, показує, що їхня 

пояснювальна сила та прагматичний (перлокутивний) ефект найяскравіше 

проявляються в рамках метатеорії й методології перекладацької картини 

мовленнєвої діяльності як особливого типу міжкультурного мовного посередництва. 

Герменевтична парадигма перекладу зберігає у своєму складі лінгвістичні 

моделі перекладу для покриття зони перекладності та вірності першотворові через 

віднаходження словниково-контекстних перекладацьких відповідників. За вступу в 

зону неперекладного та виявлення конкретних ніш перекладацького непокриття 

застосовуються власне герменевтичні процедури інтерпретації, що забезпечують 

сумісність вихідного та перекладного текстів шляхом співавторського дискурсивно-

ігрового породження вторинного тексту. До традиційно вирізнених груп текстів з 
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високою, середньою та малою перекладністю додається особлива група текстів чи 

їхніх фрагментів з нульовою перекладністю, субститути яких поміщуються в 

результуючий перекладацький дискурс у вигляді різноманітних ігрових протезів – 

смислових, формальних, звуконаслідувальних, фоноімітувальних тощо, а також 

різнотипних внутрішніх чи зовнішніх коментарів, які, за Гумбольдтом, не можна 

плутати з перекладом (див.: [261, с. 140]). 

Об’єктивні та суб’єктивні причини хаосу інтерпретацій та плюральності 

перекладів одних і тих самих світських та сакральних творів, а також історично 

складена в перекладознавстві мозаїчна картина з численних різнорівневих окремих 

моделей перекладу, що концептуально спираються на полярно протилежні 

антиномії типу «прозорість : дзеркальність», «форенізація : доместикація», 

«дослівність : вільність» та інші способи перевираження вихідного тексту в 

перекладний, зумовлюють необхідність застосування інтегративної парадигми 

перекладу, яка базується не на диз’юнктивних («або… або»), а на кон’юнктивних 

(«і… і») засадах максимальної корисності різноманітних методик для потреб 

перекладу першотворів підвищеної складності та співавторського породження 

вторинних текстів із числа неперекладних. 

Переклад у герменевтичному висвітленні постає як своєрідний ігровий простір 

природної мови, а також нескінченних зв’язків можливих стосунків з мовою, рідною 

чи чужою, будь-якої людини. Він здійснює свою роботу у вимірі, який не можна 

назвати лише приватним чи лише соціальним, – це символічний вимір, стосовно 

якого можна й потрібно обговорювати питання про самоконструювання людського 

Я [29, с. 121–122]. Перекладач у цьому ігровому просторі проєктує власне 

перекладацький процес як циклічний рух рівнями розуміння: мовне значення – 

рецептивний смисл – інтенціональний смисл – мовне значення – рецептивний 

смисл – інтенціональний смисл… і так знову зі самого початку [199, с. 83]. Ці 

процедурно-герменевтичні дії суть гри, яка завершуються прийняттям 

перекладацького рішення на остаточне породження перекладацького дискурсу. 

Отже, комплексний структурно-герменевтичний напрям у сучасній теорії і 

методології перекладу вбачається оптимально прийнятним і необхідним на новому 
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історичному етапі розвитку цієї міждисциплінарної галузі міжкультурної 

комунікації, а практичним розв’язанням цього завдання є розроблення 

інтегративної, синергетичної герменевтичної парадигми перекладу, що визначається 

як синергетична цілокупність сучасного перекладацького знання та практичного 

досвіду, сприйнята професійним співтовариством як зразок рішення дослідницько-

прагматичних задач, чому почасти й слугує розроблюваний нами метод здійснення 

та дослідження поетичного перекладу, в основі якого лежить концепція 

макрообразної будови віршового твору. 

 

1.2. Поетичний переклад як інтерпретаційно-семіотична діяльність 

 

Семіотичний підхід до вивчення перекладу традиційно застосовується теорією 

перекладу як такий, що найбільше відповідає інтересам цієї наукової ділянки та 

перекладацькій діяльності.  

Ведучи мову про лінгвосеміотичні основи теорії перекладу, В. Коміссаров 

зазначає, що «твердження сучасного мовознавства про семіотичну природу мови та 

використання мовних знаків і структур у процесі словесної комунікації створюють 

концептуальну основу для вивчення найважливіших аспектів перекладацької 

діяльності, мовного механізму та комунікативної ролі перекладу» [179, с. 53]. 

Деякі категорії лінгвосеміотики надзвичайно важливі для розуміння сутності 

процесу перекладу. Зокрема, твердження про принципову можливість інтерпретації 

однієї знакової системи через іншу знімає питання «перекладності» в загальній його 

постановці.  

Прийнята в семіотиці відмінність відносин між інтерпретованою та 

інтерпретуючою системами дозволяє відмежувати переклад від неаргументованих, 

теоретично бездоказових вимог «вірності» й демонструє, наскільки вірним може 

бути образ (переклад) стосовно прообразу (першотвору). 

Водночас, лишається справедливою думка О. Швейцера, який уважав, що досі 

вдалося лише «сформулювати деякі засади семіотичного підходу до аналізу 

перекладу, окреслити певні перспективи прикладання семіотики до його вивчення, 
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обґрунтувати в термінах семіотики деякі твердження, до цього емпірично 

встановлені в теорії перекладу та його практиці» [400, с. 41]. До відносин між 

семіотикою та теорією перекладу цей дослідник підходить із позиції дослідження 

тексту, вважаючи текст перетином інтересів семіотики, лінгвістики тексту й теорії 

перекладу. Проте він не бачить достатніх підстав для того, щоб вести мову про 

можливості й доцільність «семіотизації» теорії перекладу» [Там само]. 

Надмірна «семіотизація» теорії перекладу, як і її цілковита «лінгвістизація», 

очевидно, виявилися б черговим креном у бік одного з наукових напрямів, що 

призвело б до однобічності наукового вивчення і, певне, розчинило б теорію 

перекладу в іншій науковій дисципліні, спотворило б та обмежило її предмет. 

Вивчення перекладу, глибинних механізмів його цілісного процесу не може бути 

повним, якщо лишаться на узбіччі соціологічні, антропологічні, культурологічні, 

психологічні та інші аспекти перекладацької діяльності. Водночас, як слушно 

зазначив Ч. Морріс, «семіотика є не лише наукою, а й інструментом для інших наук, 

постачаючи їх необхідним понятійним апаратом і методами аналізу об’єкта» [Цит. 

за: 496, p. 12]. 

Утім, окремі твердження перекладознавства цілковито базуються на поняттях 

семіотики. Зосібна продуктивним для теорії перекладу виявилося семіотичне 

твердження щодо відносин знаку, тобто про його семантичні, синтаксичні та 

прагматичні властивості [484, p. 17]. Це твердження стало підвалиною майже всіх 

теорій, що завбачають багаторівневе розуміння центральної категорії 

перекладознавства – еквівалентності. 

Семіотичний підхід до перекладу дозволяє уявити його і як інтерпретаційну 

системну діяльність, яка оперує знаковими системами. Це змушує задуматися про 

категорію «одиниці перекладу», не ухилятися від питання про її розв’язання. Адже 

«всяка система, що несе значення, неодмінно містить одиниці, якими вона оперує 

для породження смислів» [524, p 247], що, своєю чергою, підводить зокрема нас до 

розгляду образу як одиниці перекладу. 
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1.3. Контекст як семантичне поле інтерпретації поетичного твору 

 

Надзвичайно важливим у дослідженні поетичного перекладу є 

контекстуальний аналіз. Невипадково літературознавчий словник визначає 

художній переклад як різновид творчості, внаслідок якої твір, що існує в одній мові, 

«оживає» в іншій, зазначаючи, що окрім глибоких знань мови першотвору, 

перекладач має бути обізнаний із його контекстом [551, с. 730]. І це цілком 

правдиво, адже чимало питань теорії і практики, зокрема поетичного перекладу 

розв’язуються на теренах стилістики, яка оперує поняттям «контекст», і контекст, у 

якому живе та функціонує поетичний оригінал, не може бути факультативним для 

вивчення перекладачем, який прагне створити якісний переклад. 

Під час розгляду мови поетичного твору як стилістичного явища необхідно 

врахувати, що: по-перше, контекст письменника є мовною категорією остільки, 

оскільки він відповідає контекстуальній свідомості середовища в тому обмеженому 

тлумаченні, яке зазвичай вкладають у загальноприйняте визначення мови як засобу 

спілкування; по-друге, контекст письменника може бути охарактеризований як 

функціонально індивідуалізований бік, як мовленнєвий комплекс, який лише з 

огляду на це і є предметом стилістики, тобто, в нашому разі, лінгвістичної поетики. 

Контекст можна визначити як мовну та соціально-мотивовану культуру 

письменника. В контексті сфокусовані всі основні моменти, які дозволяють судити 

про індивідуальність конкретного письменника, про особливість його твору як 

літературного факту. В цьому плані проблема стилів та середовища може бути 

переведена в площину контекстуального середовища, й тоді постановка питання про 

тотожність та спільність контекстів, з одного боку, та проблема зіткнення 

контекстуальних середовищ, розвиток контекстів, з іншого боку, стає реальною. 

Усередині контексту виділяють «художній творчий контекст» та «художній 

нетворчий контекст». Співвідношення творчого та нетворчого контекстів залежить 

від рівня майстерності та письменницької культури. Художній творчий контекст є 

вираження самобутності, оригінальності письменника. Контекст, знеособлений та 

нейтралізований контекстуальним середовищем, називається «художнім нетворчим 
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контекстом». Він не виходить за межі штампів та шаблонів, що встановилися в 

певному контекстуальному середовищі [515, p. 192]. Функціональна значимість – 

категорія лінгвістична, за допомогою якої ми отримуємо можливість відрізняти 

один контекст від іншого. 

Ділячись своїм перекладацьким досвідом, М. Лозинський неодноразово 

наголошував, що предмет мистецтва стає для нас не лише естетичною цінністю, а й 

цінністю культурно-історичною, продуктом певного соціального середовища в 

певну епоху та в певній обстановці. Ми починаємо розуміти культурно-історичну та 

соціальну обумовленість не лише його змісту, а і його формальних елементів, їх 

генезис та їх значення. Якщо перед нами твір поезії, який ми хочемо відтворити 

своєю мовою, ми повинні знати ту обстановку, в якій він виник, обстановку 

історичну, соціальну, біографічну, інакше ми невірно його сприймемо, невірно 

витлумачимо та невірно передамо. Відтак, ми насамперед повинні знати, повинні 

відчувати атмосферу, що оточує поетичний твір, який ми перекладаємо. Ми повинні 

пам’ятати, що цю атмосферу ми покликані за можливості відтворити [226]. 

Дослідження історії та часу написання художнього твору проливає світло на 

його зміст, на підтекст, дає «ключ» до розшифрування багатьох образних 

складників, зокрема й формотворчих. Так, наприклад, дослідник перекладів Хафіза 

констатує: «[с]трашні умови, в яких доводилося Хафізові утверджувати своє 

поетичне та філософське кредо, вічна війна зі служителями культу, різноманітними 

напрямами в мусульманській релігії, необхідність зберігати та роз’яснювати свої 

позиції – все це змушувало поета шукати шляхи передачі своїх ідей у межах 

традиційної форми, яка служила йому ніби маскою» [317, с. 196]. Такі висновки 

змушують пильніше вдивлятися в оригінали творів Хафіза з метою пошуку 

виражальних засобів, що творять прихований підтекст. Ретельне дослідження історії 

життя цього поета та зіставлення його з подіями, що відбувалися навколо нього, 

значно полегшують і виявлення підтексту, і відтворення його у перекладі. 

Про важливість контексту у виявленні змісту вірша, як і в створенні його 

смислової розмаїтості вів мову і Р. Фрост: «[п]отрібно, щоб на допомогу прийшов 
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контекст – смисл – зміст віршів. Ось де величезні можливості різноманітності» [453, 

p. 187]. 

Художній твір пов’язаний із контекстом (інші тексти, суспільне тло тощо) і 

лише так може бути зрозумілий. Але з часом цей контекст розширюється, виникає 

зв’язок з новими явищами літератури, тобто існує діахронія контексту, і як 

стверджує М. Бахтін, між текстом і контекстом постійно змінюється діалогічне 

взаємовідношення [24, с. 207]. 

Системний підхід до твору передбачає, передовсім, співвідношення його 

внутрішньої структури з низкою «метасистем», найголовнішими з яких є: 

а) контекст творчості; б) контекст літературної традиції; в) контекст літературного 

процесу; г) соціально-ідеологічний контекст [420, p. 130]. На думку 

В. Хорольського, автобіографічні деталі ліричного сюжету отримують додаткові 

смислові прирощення не лише із власного співвіднесення конкретного цілого з 

традиціями світової інтимної поезії, а й з традицією фольклорно-міфологічною [381, 

с. 131]. А без урахування ієрархічних зв’язків цілісності окремого твору з 

характером, ідеологією і пафосом напряму неможливо, на переконання дослідника, 

усвідомити зміст твору [Там само, с. 136]. 

Не менш важливим під час інтерпретації та аналізу перекладуваного 

поетичного твору є, звісно, й контекст у його лінгвістичному розумінні, позаяк поза 

контекстом слово несе неозначену інформацію, має лише потенційне значення, 

«конкретну реалізацію семантика слова одержує в контексті, в якому одні значення 

нейтралізуються, інші актуалізуються» [324, с. 285]. 

Текст – структура зі внутрішньою організацією, елементи якої значимі не 

лише самі собою, а й у своїх стосунках із іншими елементами, зокрема з елементами 

позатекстовими, з позамовною дійсністю, зі ситуацією [437, p. 18]. Всі види 

висунення в тексті важливої інформації та надання їй експресивності ґрунтуються 

на взаємодії елементів тексту між собою та зі структурою цілого. Аналіз 

передбачливості елементів тісно пов’язаний із уявленням про контекст [Там само]. 

Суттєвим аспектом теорії стилістичного контексту, за І. Арнольд, є теорія 

сильної позиції. Ефективним засобом затримати увагу реципієнта на важливих за 
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смислом моментах та комбінаторних приростках смислу є розміщення їх на сильній 

позиції, тобто на такому місці, де вони в тексті особливо помітні. Такими сильними 

позиціями є початок чи кінець тексту або його формально виділеної частини 

(розділу, строфи тощо). Початок необхідно підрозділити на назву твору, 

факультативні епіграф та пролог і перші рядки чи перші абзаци. Заголовок тексту є 

важливою частиною початкового стимулу ймовірного прогнозування та вироблення 

стратегії сприйняття. Разом із іншими елементами початку він дає опору для 

прогнозу можливого кола тем та образів і створює надбудову, дуже важливу для 

розуміння цілого. Перший рядок вірша задає жанр, розмір, ритм, тему, а іноді й 

центральний образ та ставлення автора до зображуваного [15, с. 47]. 

Зв’язок у заповненні сильних позицій є важливим фактором цілісності тексту, 

а зміст їх стає зрозумілим, взаємодіючи з рештою тексту, який відтак функціонує як 

адаптивна система. Конкретний прояв цієї взаємодії може бути цілком 

різноманітним. Так, наприклад, у вірші Р. Фроста “A Hyla Brook” («Ручай»), як і в 

багатьох інших віршах цього поета, назва та перший рядок уводять головний 

поетичний образ, а останній дає широке афористичне узагальнення. Тут перший 

рядок дає досить сумну картину пересохлого струмка: By June our brook’s run out of 

song and sp eed [647, p. 119]. Порівняймо з перекладом В. Бойченка: У червні змовк 

співучий наш ручай [571, с. 104]. Основна частина тексту доповнює цю картину, яка, 

здавалося б, особливою красою не вирізняється, проте ця непоказна природа владує 

над серцем поета, і лірико-філософський афоризм у кінці, підкреслений своєю 

сильною позицією, допомагає читачеві зрозуміти це почуття: We love the things we 

love for what they are [647, p. 119]. – Коли кохаєш, байдуже за що [571, с. 104]. Як 

бачимо, вдавшись до конкретизації, перекладач значно звузив філософський образ 

узагальненої всеохопної любові. 

Зміст сильної фінальної позиції підсумовує тему, підтверджує правильність 

розуміння чи корегує його, а іноді створює новий несподіваний поворот та нове 

розв’язання питання. 
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Про контексти, які, свідомо чи підсвідомо, створює автор, зокрема поет, у 

межах тексту твору, в межах циклу творів, у межах окремої поетичної книги та в 

межах цілої творчості можна вести мову в межах творчості багатьох поетів. 

Так, пишучи про поезію Ігоря Калинця, Роман Харкавий порівнював його 

збірку з концертом: «Поет дбає про ритмомелодику не менше, ніж про форму й 

графічну будову вірша, освоює верлібр. Кожне дійство й кожна інтермедія в нього 

витримані в якійсь іншій тональності, що наближає аналізовану збірку до 

багаточастинного музичного твору – сонати або концерту» [377, с. 433]. Тут знову ж 

таки мається на увазі те, що сприйняти по-справжньому вірш нерідко вдається лише 

в контексті всієї книги, у якій він поміщений, позаяк він може бути лише 

фрагментом великої поетичної симфонії. 

Про ідіолектні символи, замкнені поетичні цикли, інтенційний порядок творів 

у циклі й книзі, про перегукування з іншими власними творами, що допомагають 

розкриттю образного змісту творів, можна вести мову в контексті творчості теж не 

одного поета. Так, приміром, багато хто з дослідників, погоджується, що добірка 

творів Т. Шевченка під назвою «Псалми Давидові» формує цілісний цикл, 

самобутнє коло одвічних тем, що перегукуються з іншими поезіями поета, 

створеними упродовж 1845 року [104, с. 153]. 

Біблійна стилістика – не складова, а джерело сталої образності Т. Шевченка. 

Біблійні звороти набувають у його творах нового осмислення. Вони нашаровують 

етномовні компоненти, зводяться до статусу провідних слів, повторюваних навіть у 

тих наслідуваннях книг пророків, у яких вони в відсутні в оригіналі, й, відтак, 

формують специфічний образний кругообіг [187, с. 121]. Під час перекладу такі 

метабіблійні образи часто втрачають авторські нашарування смислів. Зокрема, як 

зазначає О. Дзера, англомовні перекладачі зазвичай відтворюють образність саме 

Біблії в її канонічному перекладі їх рідною мовою, і в такий спосіб «затирають» 

власне Шевченкову метабіблійну образність. Приклади щодо цього наведені у 

працях О. Дзери [105; 104, с. 152–166], а перекладацьке розв’язання цієї проблеми 

криється в контексті. 
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«Найважливіше для перекладача, – писав Г. Кочур, – відчуття саме 

культурного контексту доби, місця, яке посідає творчість обраного для перекладу 

поета в системі іншої національної культури» [93, с. 26]. «Проблема функціонування 

перекладів тісно пов’язана із соціально-історичним контекстом засвоєння 

іншомовної літератури», – наголошує О. Чередниченко [386, с. 135]. 

Існує тут, проте, й «інший бік медалі». Перекладач, як відомо, не має права 

«розпрозорювати» образність перекладуваного поета. Читач перекладу повинен сам 

дійти до розуміння того, що не лежить на поверхні твору, декодувати закодоване 

автором. І коли творчість, скажімо, Дж. Байрона відтворена в українських 

перекладах достатньо повно, аби уможливити читачеві перекладу об’єктивно 

оцінити поетичний геній англійського поета (див.: [32]), то творча спадщина, 

приміром, Р. Фроста представлена у нас настільки бідно, що читач не має змоги не 

те що розшифрувати наявний у творах цього американського поета підтекст, тоді, 

коли він може бути з’ясований лише в контексті якоїсь його окремої книги чи всієї 

творчої спадщини в цілому, а й декодувати окремі авторські образи, ключ до яких 

часто знаходиться у відповідному поетичному циклі Фроста. 

Отже, твори будь-якого класика поезії чи більш-менш ваговитого поета несуть 

на собі відбиток взаємодії багатьох національних контекстів: фольклорних, 

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

в які перекладач безпорадний, а читач не розуміє навіть довершеного перекладу. 

Для осягнення творів перекладуваного поета й для дотримання культури їх 

перекладу важать контексти оточення слова, контексти цілісного твору, циклу 

творів, книги, творчості поета, контексти особистісні, як-то біографічний, 

психологічний, соціальний, політичний і не тільки. Це має бути сукупність 

контекстів, що складають широкий інтерпретаторський контекст. 

Проблема інтерпретації поетичного оригіналу та аналіз його перекладу із 

залученням вищезгаданих контекстів тісно пов’язана з опрацьованою нами 

концепцію макрообразної будови поетичного твору, позаяк семантика образів, що 

входять до макрообразної структури, не може бути з’ясована поза контекстом 
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оточення слова та поза контекстом цілісного твору, а семантика всього макрообразу 

в цілому та ієрархія його образних рівнів – без залучення всіх інших контекстів. 

 

1.4. Моделювання й макрообразна концепція вірша в перекладознавстві 

 

Історія перекладознавства засвідчує, що перекладацькі студії розвиваються в 

тому числі й шляхом запозичення з інших дисциплін моделей, покликаних сприяти 

новим способам дослідження перекладу [528, p. 1083]. 

Як загальнонауковий метод, що становить сукупність способів ідеалізації, 

абстрагування, аналізу й синтезу, формування гіпотез з метою мисленнєвого, 

формалізованого та спрощеного уявлення об’єктів вивчення й дослідження на ґрунті 

цього уявлення відповідних явищ, ознак, процесів, зв’язків, з’ясування 

закономірностей існування та функціонування об’єктів, прогнозування їхньої 

поведінки [326, с. 466], моделювання застосовується за неможливості чи 

ускладнення розгляду об’єктів у їхньому природному середовищі задля визначення 

їх властивостей, користування ними, для перевірки припущень тощо. 

Модель (від. лат. modulus – міра) – це формалізований та ідеалізований 

знаковий образ спрощеного відтворення певного об’єкта, штучно створений 

дослідником із метою вивчення ознак, складників цього об’єкта, способів його 

існування й функціонування [549, с. 304]. Моделлю є будь-яка уявлена система, що 

матеріально реалізується й здатна заміщати досліджуваний об’єкт так, аби його 

вивчення надало нову інформацію щодо цього об’єкту. 

Попри всю його універсальність, моделювання має певні обмеження. 

Прибічник структурної лінгвістики Ю. Апресян наголошує, що успішно 

моделюються передовсім ті властивості об’єкта, які пов’язані з його структурною 

організацією. Вчений розглядає значення терміну «модель» як алгоритму 

досліджень, який відображає процедури аналізу мовних явищ [10, с. 43]. 

Модель у лінгвістиці – 1) штучно створений лінгвістом реальний чи уявний 

пристрій, що відтворює, імітує своєю поведінкою (зазвичай у спрощеному вигляді) 

поведінку якогось іншого (справжнього) пристрою (оригіналу) з лінгвістичною 
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метою; 2) зразок, що слугує стандартом (еталоном) для масового відтворення; те 

саме, що «тип», «схема», «парадигма», «структура» й под. [542, с. 304]. 

Г. Глісон зазначає, що лінгвістичне моделювання передбачає вдавання до 

абстрагування та деталізування. Відображаючи суттєві характеристики оригіналу та 

абстрагуючись від несуттєвих, модель виступає як певний абстрактний 

ідеалізований об’єкт. Усяка модель будується на основі припущення про можливий 

устрій оригіналу й становить його функціональний аналог, що уможливлює 

перенесення знання з моделі на оригінал. Експеримент слугує критерієм 

адекватності моделі [84, с. 45]. А І. Ревзін уточнює, що в ідеалі всяка модель має 

бути формальною (в ній мають бути задані вихідні об’єкти, стосунки, що їх 

пов’язують, правила їх ужитку) та мати пояснювальну спроможність (не лише 

пояснювати факти чи результати експерименту, непоясненні з погляду вже наявної 

теорії, а й передбачати принципово можливу поведінку оригіналу, яка згодом має 

потверджуватися внаслідок спостережень та експериментів [306, с. 5]. 

Згідно зі сформулюваними текстологом Р. Піотровським основними 

вимогами, модель має бути не копією оригіналу, а його спрощеним аналогом, 

вільним від суперечностей, логічно конкретним, вичерпним і мати універсальний 

характер. Можливим підґрунтям моделювання дослідник уважав гіпотезу, перевірка 

якої потребує експерименту та накладання моделі на оригінал. Модель повинна 

мати пояснювальну здатність щодо наявних фактів та прогнозувальну спроможність 

щодо можливих закономірностей і тенденцій існування досліджуваного об’єкту 

[289, с. 88]. 

А. Баранов виокремлює діахронічні, компонентні, імітувальні, прогностичні, 

моделі теоретичної лінгвістики: [21, с. 44]. Є. Карпіловська вирізняє такі 

лінгвістичні моделі: структурні, статичні, таксономічні, класифікаторні; динамічні, 

процесуальні, функціональні; мовні; мовленнєві; індуктивні; дедуктивні; 

гіпотетичні; відтворювальні [160, с. 67]. 

Лінгвістичні моделі створювалися вже в першій половині минулого століття в 

структурній лінгвістиці, відтоді, як австрійський філолог К. Бюлер запропонував 

комунікативну модель знаку як визначеної мовленнєвої події в сукупності з 
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життєвою ситуацією. До широковідомих моделей належать трапеції Е. Лендваі та 

Л. Новикова, піраміди М. Алефіренка, О. Шингарьової, діаграма Ж. Верньо, 

тетраедр Ф. Василюка, семіотичний трикутник Г. Фреге, К. Огдена, А. Ричардса та 

його варіанти, розроблені С. Ульманом, Дж. Лайонзом, І. Распоповим, 

В. Звегінцевим. Загальновизнаними стали й дескриптивні моделі Ч. Осгуда, 

Ч. Хоккета, К. Пайка, модель трансформаційного та дистрибутивного аналізу 

З. Харриса, модель дерева безпосередніх складників Р. Веллза, К. Пайка, Ч. Хоккета, 

З. Харриса, генеративні моделі Н. Хомського та ін.  

Когнітивна лінгвістика моделює ментальний лексикон, асоціативно-вербальну 

сітку, схеми, пропозиції, фрейми, сценарії, концептуальні графи, скрипти, сцени, 

ментальні моделі і простори, тощо. Дискурсологією й теорією комунікації 

застосовуються спрощені схеми дискурсу, комунікативної ситуації, як-то моделі 

Е. Атаяна, У. Еко, О. Селіванової, І. Сусова, І. Шевченко, О. Шингарьової, 

Р. Якобсона [553, с. 468]. Моделювання актуальне в лінгвоконцептології. 

Описові методу лінгвокогнітивного моделювання, зокрема моделюванню 

конкретного концепту присвячено чимало робіт. Поширеними способами 

моделювання концепту є: фрейм [488; 450; 263], складний образ [483], 

концептуальна модель [447], ментальні простори [448]. 

Вибір концептуальної структури, тобто методики дослідження, визначається 

його матеріалом і завданнями. Базові чи граничні, що визначаються як «мінімальні, 

такі, що не підлягають скорочуванню та поясненню в інших термінах» [122, с. 256] 

поняття картини світу (час, простір, причина, число, якість тощо) вільно уявити як 

фрейм, коли, приміром, є потреба дослідити їхні зв’язки з іншими поняттями, що у 

вигляді міжфреймової концептуальної сітки реалізуються в лексичній системі; якщо 

постає необхідність розгляду полісемантичної лексеми, що об’єктивує ці поняття, 

або у вигляді складного образу, коли поставлено завдання дослідити ці поняття як 

категорії граматики. 

Матриця доменів є ефективним інструментом вивчення вербальної 

об’єктивації понять у різних дискурсах. Вона визначається як набір доменів, 

сконцентрований навколо конкретного концепту й відтак, пояснює його зміст [436, 
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p. 7]. Матриця є результатом «когнітивної операції формування значення знаку на 

тлі всього обсягу інформації, активованої цим знаком» [482, p. 10–16]. Так, 

приміром, ГРУША згромаджує навколо себе поняття про колір, смак, форму, 

місцевість та сезон дозрівання. Тобто, в концепті ГРУША перетинаються домени 

ПРОСТІР, ЧАС, КОЛІР. 

Основні поняття картини світу у вигляді категоріальних концептів чи доменів 

отримують середовище об’єктивації у дискурсі, в якому стає можливим і виявлення 

причин їх появи, типу, якості, складових, кількості, способів виміру, результату, 

суб’єкта та об’єкта дії, об’єктів порівняння, які проявляються в метафорі, метонімії, 

метафонії [40, с. 7]. Відтак, матричне моделювання опорних понять картини світу 

становить будову структури зв’язків однойменного поняттю концепту чи домену з 

іншими доменами в межах дифузної дуальності наукової та позанаукової картин 

світу [Там само, с. 10]. 

Лінгвістика має багато знарядь текстового опису, вона з’ясовує характер 

відмінностей між текстами, і хоча перекладач – не копіювальна машина, не 

наслідувач, він намагається передати частину однієї картини світу в іншу [402, 

с. 104]. Моделювання виявляється найбільш актуальним саме для перекладознавства 

та, зокрема для практики перекладу, позаяк «між сприйняттям оригіналу та 

реалізацією перекладу, – за висловом В. Коптілова, – має місце етап абстрагування, 

на якому перекладач моделює структуру першотвору, виділяючи головне, те, що він 

має зберегти, і відсіюючи незначуще. Такий самий шлях повинен пройти й критик 

перекладу» [186, с. 8]. Стосовно цього мав рацію і грузинський перекладознавець 

Ґ. Ґачечиладзе, коли окреслював основну відмінність перекладу від оригінальної 

творчості, зазначаючи, що вибраний твір для перекладу обмежує перекладача і 

своєю формою, і своїм змістом [76, с. 86].  

Адже не можна поставити замість довколишньої дійсності письменницький 

твір, а на місце автора першотвору – перекладача та «переносити на процес 

перекладу всі закономірності художньої творчості» [186, с. 15]. Відтак, 

моделювання перекладу досі лишається вельми актуальною проблемою 

перекладознавства. 
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З огляду на непохитну складність усякого структурно-системного явища його 

адекватне вивчення вимагає побудови різних моделей, кожна з яких описує лиш 

певні аспекти явища. Переклад є об’єктом множинних описів. Одна лише 

лінгвістична теорія перекладу дала багато його описів, які отримали вираження в 

різних моделях перекладу. В перекладознавстві спостерігаються численні спроби 

моделювання процесу перекладу як комунікативного акту. Простіші перекладацькі 

моделі з розвитком теорії перекладу обтяжуються різноманітними ускладненнями 

залежно від того, як перекладознавець уявляє механізм процесу перекладу. 

На сьогодні моделі перекладу – це гіпотетичні схеми уявлення процесу 

перекладу, метою створення яких є намагання пояснити трансформацію вираженого 

засобами однієї мови змісту, у відповідний зміст, виражений засобами іншої мови 

[325, с. 445]. Водночас модель перекладу – умовний опис низки розумових операцій, 

виконуючи які перекладач може здійснити переклад усього першотвору чи його 

частини [180, с. 158]. 

Серед основних випрацьованих перекладознавством моделей – комунікативні 

й трансформаційні моделі перекладу, модель перекладу із мовою-посередником, 

психолінгвістична; денотативна, семантична; дискурсивна, інформативна модель 

перекладу та ін. 

Розглядові моделювання процесу перекладу у світлі різних методологічних 

підходів приділена увага в працях Л. Коломієць [171; 172]. Серед проаналізованих 

дослідницею моделей процесу перекладу такі: герменевтична, діалектична, 

інтерпретативна, рекреативна, психоаналітична, кілька різновидів буквалістичної 

моделі (археологічна, комбінаторно-ігрова) та необуквалістична, що відображає 

переклад у міжпороговому, міжкультурному та міжмовному просторі. Як зазначає 

Л. Коломієць, моделювання становить умовний опис дій перекладача, зосереджених 

на створенні тексту перекладу, воно необхідне для кращого розуміння процесів, що 

відбуваються у перекладацькій свідомості, а відтак для формування точніших 

уявлень щодо методів і типів художнього, зосібна, поетичного перекладу [172, с. 4]. 

Найбільш поширеними моделями в теорії перекладу є комунікативно-
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функціональна, семантико-семіотична, семантична, денотативна, інформативна, 

трансформаційна. 

Комунікативні моделі перекладу корелюють із моделюванням комунікативних 

ситуацій у теорії комунікації, прагматиці, теорії зв’язку. Такі моделі є 

різноманітними за кількістю складників, способом їхньої взаємодії (О. Каде, 

В. Віллс) [471; 534]. Німецький дослідник О. Каде запропонував модель процесу 

перекладу, спираючись на загальну теорію комунікації, вважаючи, що під час 

перекладу діють фактори, пізнання яких можливе лише в межах акту комунікації в 

цілому [471]. В його моделі переклад подано як процес двомовної комунікації, який 

починається зі сприйняття тексту вихідної мови перекладачем та закінчується 

породженням тексту мовою перекладу. Перша фаза цього процесу становить 

комунікацію між відправником та перекладачем. На наступному етапі відбувається 

зміна коду, що здійснюється перекладачем, який відіграє роль перекодувальної 

ланки. На завершальному третьому етапі здійснюється комунікація між 

перекладачем, який виступає як відправник, та одержувачем перекладеного 

повідомлення. 

Побудова комунікативної моделі дозволила О. Каде сформулювати основну 

проблему перекладу, яка в комунікативному аспекті полягає у відповідності між 

дією на перекладача як на одержувача оригінального мовленнєвого твору та його 

наміром як відправника з реалізації повідомлення засобами іншої мови. Ця 

відповідність і складає передумову еквівалентності між вихідним та цільовим 

повідомленням. 

Ідея аналізу перекладу як акту комунікації зазнала розвитку в 

перекладознавчих працях Р. Міньяр-Бєлоручева та інших дослідників. Р. Міньяр-

Бєлоручев, зокрема спирався на те, що переклад є одним із видів комунікації, а саме 

комунікацією з використанням двох мов. Тому й закономірності перекладу можуть 

вивчатися на тлі загальних закономірностей комунікації. Його модель перекладу 

побудована на основі моделі мовленнєвого акту Р. Якобсона, в якій комунікативний 

акт постає як система з шести компонентів: відправника повідомлення, його 

одержувача, предметної ситуації, каналу зв’язку, мовного коду та самого 
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повідомлення, кожному з яких може відповідати окрема мовленнєва функція, що 

домінує в мовленнєвому творі [409]. Модель Р. Міньяра-Бєлоручева подає процес 

перекладу як мовленнєвий акт, у якому компоненти комунікації подвоюються: 

з’являються два відправники, кожен зі своїми мотивами та цілями висловлювання, 

дві ситуації, два мовленнєві повідомлення, два адресати повідомлення. Згідно з цим 

дослідником перекладу, «подвоєння компонентів комунікації і є основною 

відмітною рисою перекладу як виду мовленнєвої діяльності» [242, с. 31]. 

 Завданням інформативної моделі перекладу, випрацьованої Р. Міньяр-

Бєлоручевим [243, с. 103], є врахування різних типів інформації, носієм яких є 

оригінальний текст і які повинен декодувати перекладач, аби мовою перекладу 

перетворити інформаційний масив для оптимального сприйняття його одержувачем 

перекладу. Інформативна модель має переважно етнокультурну установку, враховує 

своєрідність культур, онтологій етносів, умови створення вихідного тексту, 

культурну компетенцію адресатів перекладу. 

Подальше ускладнення моделей перекладу, побудованих на основі уявлень 

про переклад як про акт міжмовної комунікації, передбачало зазвичай уведення 

нових компонентів. Так, О. Швейцер удається до моделі перекладу Ю. Найди, 

побудованої на зіставленні двох процесів: породження й сприйняття вихідного 

тексту та породження й сприйняття тексту перекладу, яка концептуально нагадує 

модель Р. Міньяра-Бєлоручева і в якій фігурує відправник вихідного повідомлення, 

який породжує вихідний мовленнєвий твір, що сприймається первинним 

одержувачем у первинному акті комунікації. Перекладач теж виявляється в цьому 

комунікативному акті одержувачем, який, сприйнявши вихідне повідомлення, 

виявляється далі відправником вторинного мовленнєвого повідомлення, що 

сприймається відповідним вторинним одержувачем. О. Швейцер уважав за 

необхідне ускладнити цю комунікативну модель перекладу новими компонентами: 

«Ми розширили схему Ю. Найди, включивши до неї, з одного боку, мови, що 

контактують в акті перекладу, а з іншого – такі позамовні компоненти, як дві 

культури, дві предметні ситуації та дві комунікативні ситуації» [400, с. 52]. З такими 
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уточненнями комунікативна модель процесу перекладу ще більше наближається до 

універсальної моделі комунікативного акту Р. Якобсона. 

Вельми цікаву теоретичну концепцію, у якій задіяний комунікативний підхід 

до перекладу як до комунікативного акту, в якому може домінувати та чи та 

мовленнєва функція для уточнення поняття перекладацької еквівалентності, 

запропонував В. Коміссаров, який будує свою теорію перекладу навколо теорії мети 

комунікації. На його думку, мета комунікації «може бути інтерпретована як частина 

змісту висловлювання, яка виражає основну чи домінантну функцію цього 

висловлювання» [179, с. 12]. 

Згідно з В. Коміссаровим, збереження мети комунікації є не лише необхідною, 

а й достатньою умовою еквівалентності перекладу, тоді як її незбереження робить 

переклад нееквівалентним. Примат мети комунікації перед іншими факторами, 

серед них і перед описом предметної ситуації, дає цікаве розв’язання одвічного 

питання про множинність перекладів одного й того ж мовленнєвого твору: 

«[н]еобхідно лише, щоб переклад зберігав мету комунікації оригіналу, а конкретне 

рішення може бути різним» [Там само, с. 122]. Дослідник пропонує розрізняти 

кілька рівнів еквівалентності залежно від того, яка частина змісту оригінального 

мовленнєвого твору зберігається в перекладі. Ця теорія рівнів еквівалентності 

дозволила наблизитися до розв’язання центральної проблеми перекладознавства – 

проблеми еквівалентності продукту, створюваного перекладачем, тому об’єктові, з 

яким він проводить численні та складні трансформаційні операції.  

Комунікативні моделі перекладу мають пізнавальну цінність, позаяк 

дозволяють поглянути на переклад не лише як на мовне явище, а і як на процес, 

особливості якого зумовлені найрізноманітнішими чинниками. В таких моделях 

певною мірою реалізується необхідний для сучасного перекладознавства синтез 

підходів до перекладу. Водночас у більшості з цих моделей та сама «перекодувальна 

ланка», власне переклад, тобто механізм перекладацького перетворення, 

виявляється нерозкритим. Ці моделі демонструють те, що змушує перекладача йти 

на ті чи ті перетворення системи смислів вихідного твору, але не показують, як 

відбувається сам процес перетворення. 
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Значним кроком у розумінні механізмів перекладацьких перетворень були так 

звані лінгвістичні моделі перекладу, найвідомішими з яких є вже згадані 

денотативна, семантична та трансформаційна. Кожна з цих моделей є теоретичним 

представленням якогось одного аспекту процесу перекладання. 

Денотативна або ситуативна модель показує, у який спосіб перекладацькі 

перетворення пов’язані з дійсністю, відображеною в тексті першотвору та 

відтворюваною в перекладі. Ця модель перекладу передбачає ототожнення знаків 

двох мов із денотатами або референтами на підставі єдності предметного світу, 

композити якого отримують позначення в мовах світу. За умови відсутності в 

певних мовах відповідників перекладач компенсує ці лакуни за рахунок коментарю, 

приміток, запозичень. Удавання до денотативної ситуації зумовлює спосіб її опису в 

певній культурі засобами її мови [56, с. 27; 262, с. 46; 322, с. 228–232]. 

Семантична модель перекладу демонструє процес вибору тлумачем гамми 

семантичних елементів, які необхідні для передачі у кінцевому мовленнєвому творі 

системи смислів вихідного тексту. Ця модель апелює до змістових компонентів 

джерельного тексту, застосовуючи компонентний аналіз відповідників, і до синтезу 

змісту в матеріалі цільової мови. Така модель оперує глибинними семантичними 

категоріями й структурами та передбачає досягнення адекватності через 

відповідність набору семантичних, конотативних, стильових ознак [56, с. 27; 325, 

с. 446]. 

Заснована на ідеях трансформаційної граматики трансформаційна модель 

перекладу розкриває можливість переходу від джерельного тексту до цільового, які 

розглядаються як поверхневі структури, через проникнення на глибинний рівень та 

віднаходження ядерних структур, які здатні скласти основу міжмовної 

еквівалентності. Ця модель ґрунтується на міжмовних перетвореннях мінімальних 

ядерних глибинних структур, зосібна, на перебудові синтаксичних схем будови 

речень, володінні принципами й параметрами вихідної та цільової мов, 

трансформацій та обмежень на них за певних умов [307; 257]. 

Дискурсивна модель перекладу, запропонована О. Селівановою [325, с. 451–

453], ґрунтується на випрацьованій діалогічній моделі дискурсу, теоретичні засади 
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якої висновуються з концепції діалогічності гуманітарного пізнання М. Бахтіна, а 

також теоретичного потенціалу комунікативної лінгвістики, лінгвосеміотики, 

етнопсихолінгвістики, лінгвокультурології, дискурсології, текстолінгвістики, 

лінгвосинергетики. Діалогічна модель представляє складну нелінійну систему, що 

містить низку самостійних функціональних вузлів у вигляді модулів. Адресант, 

передбачуваний або реальний адресат і перекладач як проміжна система, що 

здійснює трансформацію джерельного тексту складають антропні модулі перекладу 

як інтерпретативно-породжувального дискурсу, репрезентовані сферами 

індивідуальної свідомості, синхронізованими з полями колективної свідомості й 

етнокультури, та одним чи двома мовними кодами. Ці композити забезпечують на 

основі багатопланових діалогічних стосунків породження модуля джерельного 

тексту зі вбудованою в ньому програмою інтерактивності й інтерпретації; 

інтерпретацію цього модуля автором перекладу, згідно з його компетенцією й 

інтерпретантою; породження текстового модуля перекладу як трансформацію на 

основі перетворення регістрів ментальних лексиконів, націленого на сподіваного 

адресата; його рецепцію реальним адресатом перекладу. Діалогічними корелятами 

перечислених модулів, включаючи текстові, слугують динамізовані у просторі й часі 

модулі інтеріоризованого буття, а також семіотичних універсумів культури, в 

середовищі яких перебувають автор оригіналу, перекладач та адресат перекладу 

[Там само, с. 453]. Попри свою вірогідну теоретичну значимість, така модель, на 

наш погляд, є вельми складною й надмірно обтяженою міждисциплінарним 

понятійним апаратом, через що вона ледве чи знайде своє дієве застосування в 

практичному перекладознавстві. 

Більшість згаданих моделей (окрім моделі О. Селіванової) досить детально 

описувалися в працях з лінгвістичної теорії перекладу 70–80-х рр. минулого століття 

(О. Швейцер [399], В. Коміссаров [178], З. Львовська [231] та ін.). У всіх них 

робилася спроба уявити, в який спосіб здійснюється власне процес перекладу, 

кінцевою метою якого є досягнення еквівалентності між оригінальним мовленнєвим 

твором та його перекладом. 

Перекладацька модель із мовою-посередником розглядається як еталонна 
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система поєднання ознак двох мов або ж як гіпотетична концептуальна мова, що 

репрезентує зміст тексту й позбавлена особливостей мов першотвору й перекладу. 

Науковці припускають існування мови-посередника лише для двох мов під час 

перекладу тексту з однієї мови на другу як посереднього простору між ними, який 

фактично становить сполучення двох мов. Так, мова-посередник має еталонні 

ознаки, що не можуть бути цілком представлені в тій чи тій мові, а наявні в кожній 

із мов почасти [444, p. 47]. 

В окремих дослідженнях моделі перекладацької діяльності будуються не 

узагальнено, а крізь призму якогось одного різновиду перекладу. Так, А. Ширяєв 

запропонував комплексну модель синхронного перекладу, яка подає діяльність 

перекладача у вигляді трьох процесів, що паралельно протікають та тісно 

взаємодіють між собою: 1) орієнтування у вихідному тексті; 2) пошуку та прийняття 

перекладацьких рішень; 3) проведення перекладацьких дій. Ця модель цікава тим, 

що в ній порушується традиційне уявлення про переклад як про двофазний процес 

сприйняття вихідного тексту та породження тексту перекладу. Переклад постає 

трифазним процесом внаслідок уведення проміжної фази – «пошук та вибір 

перекладацьких рішень», який полягає «у визначенні синтаксичної структури 

висловлювання мовою перекладу та можливих варіантів її розвитку, визначення 

ролі породжуваного відрізку в цій синтаксичній структурі та його лексичного 

наповнення» [401, с. 101]. 

Уведення в модель перекладацької діяльності проміжної, в цьому разі 

центральної, фази сприяє точнішому відображенню суті процесів, які відбуваються 

в перекладі. Перекладач формує висловлювання мовою перекладу не одразу після 

того, як він з’ясував смисл вихідного повідомлення чи його фрагменту, а після 

прийняття рішення, якому передує вибір найбільш прийнятної адекватної форми. 

Модель перекладу як трифазного процесу виявляється продуктивною і для загальної 

теорії перекладу, позаяк дозволяє інакше поглянути на механізми перекладацької 

діяльності в цілому. 

Важливою для перекладознавства є і модель перекладу Л. Латишева, у якій 

перекладацька діяльність розглядається в контексті мови перекладу, її норм та 
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уявлень перекладача про правильне, якомога красивіше мовлення мовою перекладу. 

Спираючись на гіпотезу О. Швейцера про те, що процес перекладу не є одноразовим 

актом, Л. Латишев конструює теоретичну модель перекладу у вигляді низки 

послідовних операцій, кожна з яких спрямована на подолання одного з факторів 

лінгвоетнічного бар’єру: розходження систем вихідної та цільової мов, їх норм, 

відповідних узусів та інших інформаційних запасів. У цій концепції переклад 

набуває вигляду процесу багаторазового перебору та відсіювання варіантів, а 

перекладач багаторазово здійснює «трансформацію буквального перекладу, який 

нехай і в неявній формі, але на початковому етапі процесу перекладу є присутнім у 

свідомості перекладача» [210, с. 48]. Ця модель корисна тим, що дає один із 

можливих описів власне механізму перекладу, а не лише тих факторів, які 

зумовлюють функціонування цього механізму. Вона дає можливість задуматися про 

одиницю перекладу, позаяк неодноразово повертаючись до первинного варіанту, 

покращуючи його, перекладач оперує не всім мовленнєвим твором у цілому, він 

обирає найкращий варіант, працюючи з певною «порцією» тексту. 

Поняття одиниці перекладу виникає і за вдавання до окремих моделей 

перекладу, які дають теоретичне уявлення про якийсь один вид перекладу, зокрема 

машинний, синхронний чи письмовий поетичний. 

Психолінгвістична модель перекладу завбачує використання внутрішньої 

програми згорнутого змісту оригінального тексту (концепту), що уможливлює 

перекодування її згідно з правилами мови перекладу. Водночас перекладач проєктує 

своє зовнішнє мовлення на форму й зміст джерельного тексту [220, с. 42]. 

Прикладна модель «синтезу через аналіз» запропонована А. Барановим. Її 

проміжною ланкою є концептуальна репрезентація тексту, позбавлена особливостей 

цільової та джерельної мов, забезпечена мовними та позамовними знаннями. 

Дослідник наполягає, що повносхемний переклад – не підбір перекладацьких 

відповідників, а вельми глибоке розуміння тексту та породження іншою мовою 

нового тексту, тобто два послідовні переклади: спочатку на концептуальну 

гіпотетичну мову-посередник, а потім, із цього посередника, на цільову мову. Ця 

перекладацька модель, що містить перехід від етапу прямого перекладу до систем із 
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трансфером, веде до ідеї створення незалежної від джерельної та цільової мов 

універсальної семантичної мови [21, с. 98]. 

Прикладами цілісного розгляду оригіналу й перекладу художнього твору 

можуть слугувати розроблена В. Мирошниченком модель відтворення авторської 

концепції художнього твору в перекладі [244, с. 69], або типологія критеріїв оцінки 

Е. Честермана, удосконалена та адаптована для аналізу перекладів літератури для 

дітей А. Здражко [134, с. 40–42]. Обидві моделі покликані розкрити багатогранність 

тексту через розгалужену систему критеріїв для зіставлення. Модель 

В. Мірошниченка піддає глибокому аналізові проблеми взаємодії мов та культур 

через призму тексту, а модель Е. Честермана розглядає рецепційну 

функціональність перекладу. Водночас, за спостереженнями Т. Шмігера, ці моделі 

не деталізують способи класифікації відповідностей у мовно-культурній асиметрії, з 

якою перекладач працює найбільше [402, с. 104]. 

Комплексну «лінгвохудожню модель перекладознавчого аналізу тексту», 

засновану на засадах текстоцентричності та цілісності, обґрунтував О. Ребрій, [305, 

с. 185–214]. У концепції О. Ребрія перекладознавчий аналіз слугує не дослідникові 

чи критикові перекладу, а перекладачу. Через це її автор моделює процес 

перестворення тексту, першим етапом якого є доперекладне опрацювання тексту 

першотвору: всебічна інтерпретація, віднаходження домінанти та вибір стратегії 

перекладу. Модель О. Ребрія має чотири складові частини: 1) образну (мікрообрази: 

мовні елементи й стилістичні одиниці; макрообрази: художні образи, які 

розкривають наслідки осмислення об’єкта, процесу чи явища; мегаобраз, як 

найвищий ієрархічний рівень, домінанта, що керує іншими компонентами, визначає 

їх і перетворює; 2) текстову (зв’язність, інформативність, модальність, прагматична 

скерованість, цілісність); 3) прагматичну (імплікація, пресупозиція); 4) мовну (мовні 

засоби, що охоплюють перші три композити та зазнають усіляких замін і 

перетворень) [Там само]. 

Над удосконаленням моделі комплексного аналізу перекладу художнього 

твору впродовж кількох десятиліть працює Дж. Гауз [469]. В основі моделі 

дослідниці лежить принцип функціональної лінгвістики, себто концепції М. Гелідея, 
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а переклад визначено як «заміщення тексту джерельної мови семантично й 

прагматично еквівалентним текстом цільової мови» [Там само, p. 63]. 

Потребу в рецептивній моделі віршового перекладу обстоює А. Пермінова. 

Згідно з твердженнями дослідниці, концептуальною призмою формування 

рецептивної моделі, що тлумачить поетичний переклад як процес та наслідок 

перекладацької рецепції, слугують засади рецептивної естетики, зосібна тези щодо 

необхідності врахування під час дослідження не лише тексту, а й форм відгуку на 

нього; трансформацію тексту на твір літератури та набуття ним довершеності лиш із 

появою реципієнта; позиціонування одержувача як генератора значущості твору; 

важливість аналізу інтерсуб’єктних парадигм сприйняття; відкритість поетичного 

твору до множинних інтерпретацій [285, с. 390]. 

Випрацювання рецептивної моделі поетичного перекладу авторка 

здійснювала, застосовуючи прагмасинергетичний підхід, в основу якого покладено 

вчення про поліморфність, дисипативність смислу та його рецептивний генезис. 

Стрижневим методом її моделі є так званий стереоскопічний аналіз, який 

передбачає комплексний перекладознавчий аналіз із залученням оперативних 

прийомів семантики, прагматики та синергетики у напряму від множинних 

перекладів до першотвору, що уможливлює здійснення методологічної 

перефокусації перекладознавчих студій, яка полягає в переході від розгляду 

авторського смислу до смислу, породженого процесом інтерпретації [Там само, 

с. 391]. 

У рецептивній моделі А. Пермінової автор перекладу постає антропоцентром 

міжкультурної діяльності, внаслідок якої виникає цільовий твір як органічна 

композита цільової культури, і вторинність перекладу стосовно першотвору є лише 

хронологічною. Психосоціокультурна індивідуальність перекладача актуалізується 

в комплексі його рішень під час вибору автора, твору, стратегії перекладу, 

відповідника. Перекладацька рецепція трактується як акт співтворчості з автором 

оригіналу, спрямований на естетичну та інтелектуальну стимуляцію одержувача 

перекладу, наслідком чого є популяризація творчості автора, її художньо-

естетичної, націоментальної, світоглядної специфіки та розширення спектру 
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виражальних засобів мови перекладу, розкриття рецептивного потенціалу цільової 

літератури [Там само]. 

Відмінність плану вираження та плану змісту є основою кваліфікування 

процесу перекладу як двох взаємопов’язаних та взаємозалежних процесів [470, 

p. 25]. Підхід, за якого йдеться про збереження змісту та зміну вираження, 

передбачає існування критеріїв аналізу плану змісту та плану вираження, що 

ускладнює визначення меж перекладу [485, p. 34] й змушує дослідників шукати між 

ними компроміс, тобто відчувається потреба в більш функціональному підході, що, 

своєю чергою, призводить до прагнення структурувати план змісту та план 

вираження, і, як наслідок, маємо твердження на кшталт «принцип передачі 

співвідношення змісту та форми в перекладі наступний: відтворювати форми, що 

несуть семантичні функції, а не намагатися зберігати мовні форми» [217, с. 53]. В 

основі таких тверджень, на слушну думку П. Торопа, лежить усвідомлення факту, 

що план вираження та план змісту зазнають різного осмислення залежно від рівня 

їхнього аналізу, себто вони характеризуються неоднаково на мовному рівні і на рівні 

внутрішньотекстових та позатекстових зв’язків [359, с. 128]. Уже в теорії 

Л. Єльмслєва план змісту та план вираження мови можуть виявитися на вищому 

рівні або у функції плану змісту, або у функції плану вираження [116, с. 369]. Для 

перекладацької діяльності вельми важлива і перша, і друга. Звісно, план змісту і 

план вираження можна описувати на кожному з можливих рівнів, можна їх 

аналізувати окремо («Елемент вірша є формою щодо кожного іншого елемента, й 

змістом щодо зовнішнього світу» [508, p. 277]), одначе такий аналіз може завжди 

бути лише операційним, позаяк вони визначені лише своєю взаємосолідарністю й 

жоден із них не може ідентифікуватися в інший спосіб» [116, с. 318]. Тобто між 

ними мають місце стосунки взаємозалежності. Відчуття такої взаємозалежності 

призводить до більш гнучкого подання обох планів і в письменницькому творі. Коли 

вже в працях Л. Єльмслєва викристалізовується думка, що план вираження твору 

включає план вираження і план змісту мови, то під планом змісту твору треба 

розуміти його художню структуру [464, p. 6]. Специфіка ж поетичної мови як 

особливої мовної функції полягає саме в тому, що цей «дальший» або «ширший» 
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зміст не має власної роздільної звукової форми, а послуговується натомість формою 

іншого змісту, що розуміється буквально [57, с. 390]. 

Відштовхуючись від літературності текстів, можна, відтак, під планом 

вираження розуміти визначені форми актуалізації художньої структури конкретного 

тексту. План змісту тексту окреслюється його поетичною моделлю, поняття якої в 

парадигмі перекладу першим розглянув В’ячеслав Іванов. Цей дослідник визначив 

поетичну модель як поетичне значення, яке ніколи не може дорівнювати значенню 

дослівного перекладу, позаяк до поетичної моделі входить не лише безпосередній 

зміст віршового твору, що певною мірою піддається прозаїчному переказові, а й 

модель віршової структури. Поетична модель віршового тексту має бути фактом 

літератури, а не психології автора чи окремих реципієнтів [526, p. 44; 144, с. 70]. 

Поетична модель актуалізує семантичну структуру, але видається залежною й від 

жанрових, стильових, історичних, національно-культурних традицій і форм. Лише 

опісля з’ясування системи співвідношення плану змісту і плану вираження можна 

заводити мову про адекватний переклад та розуміти, чому тотожні на рівні мови 

висловлювання втратять тотожність у межах цілого тексту, а визнання того, що 

«якщо розмежовуються форми, то розрізняється апріорі й семантична 

еквівалентність» [536, p. 70], не веде до заперечення перекладності. 

З’ясування через відносини двох планів значущості (функцій) елементів плану 

змісту та плану вираження уможливлює виділення одного з базових понять 

поетичного перекладознавства – домінанти (елементів та їх відносин). Переклад без 

втрат неможливий, відтак підвалини діяльності перекладача тримаються на виборі 

того елемента, який можна вважати найбільш важливим у перекладуваному творі 

[45, с. 102], що передбачає об’єктивний аналіз тексту. 

Домінанта визначається як фокусуючий компонент художнього твору, вона 

керує, зумовлює та перетворює інші компоненти, забезпечує інтегрованість 

структури [470, p. 25]. Домінанта має об’єктивний характер і має випливати з 

художнього твору, а не з історичних умов чи свідомості реципієнта, в чому й убачав 

небезпечність теорії домінанти віршознавець В. Жирмунський [125, с. 356]. Це 

поняття необхідне для критики перекладу та визначення його методу, на тлі поняття 
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домінанти осмислюються додані елементи, припущення, з’ясовуються їхні функції в 

текстовій структурі, а також відповідність поетичної моделі. Перекладознавчі 

розвідки зазвичай розглядають проблему домінантності у відриві від поетики. Без 

належного осмислення лишилася й схема Ревзіна-Розенцвейга [307, с. 175–177], за 

допомогою якої автори намагалися поєднати класифікацію перекладу за типом 

реалізації (буквальний, спрощувальний, інтерлінеарний, точний, вільний адекватний 

переклад) із класифікацією за мовною функцією (ділова, сакральна, публіцистична, 

художня мова). П. Ньюмарк взяв за основу три текстові типи зі стійкими 

домінантами – зорієнтовані на символ, симптом і сигнал [492, p. 11–18]. К. Райс 

поклала в основу класифікації типи мовних функцій Бюлера (форму та звернення, 

орієнтованість на зміст) [506, S. 28], що дало їй можливість вести мову про 

інформативні, експресивні та оперативні тексти перекладу. 

Низька продуктивність таких класифікацій пов’язана з надмірною 

лінгвістичністю та іманентністю. На базі таких класифікацій, що вельми 

абстраговані від дійсного процесу перекладу, як зазначає П. Тороп, діяльність 

перекладача осмислюється не в межах стилістики перекладу, а лише в межах 

лінгвістики перекладу [359, с. 130].  

Дослідник розмежовує поняття «етапності» й «процесуальності» в описі – 

реальний перекладацький процес проходить численні етапи, залежні за характером 

від особливостей перекладуваного твору та індивідуальності тлумача. З погляду 

наукового опису дослідник вважає за доцільне виділення двох етапів: етап, 

спрямований на першотвір, та етап, спрямований на переклад (реципієнта), аналіз та 

синтез, які він розуміє в дусі Б. Ярхо: «Готовий аналіз є описом, й до того ж описом, 

що прагне повноти» [Там само, с. 132]. 

З огляду на те, що для перекладу важливу роль відіграють домінантні 

стосунки, на етапі синтезу й відбувається з’ясування цих стосунків: «аналіз 

установлює факти, синтез – стосунки» [411, с. 523]. «Синтезування є передовсім 

боріння із множинністю вражень. Людина прагне осягнути суть, вирізнити з 

незліченної маси головне й відкинути незначуще» [Там само, с. 522]. Таке розуміння 

аналізу й синтезу співмірне і з прагненням замінити проблематику вільного та 
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буквального перекладу більш суттєвою проблематикою різноманітних домінант під 

час процесу перекладу – розмежуванням орієнтованого на перекладача та читача 

типу реалізації процесу перекладання [418, p. 20]. 

Якщо Ю. Найда та І. Лєвий виокремлюють три етапи в процесі перекладу, у 

Ю. Найди та його послідовників – це аналіз (зведення першотвору до ядерних 

конструкцій), переключення (транспонування значень у цільову мову, базуючись на 

цих найпростіших структурах), змінювання структури (створення в мові перекладу 

стилістичного й семантичного еквівалентного вираження) [256, с. 7–12], у І. Лєвого 

– це розуміння, інтерпретація та перевираження оригінального твору [217, с. 59], то 

П. Тороп схильний до бінарного опису процесу перекладу і в своїй теоретичній 

моделі виокремлює аналіз і синтез, як два етапи. Окрім того, в процесі перекладу 

єдина структура художнього тексту в цього дослідника виявляється включеною в 

два типи процесів: план вираження перекодовується засобами цільової мови й 

культури в план вираження перекладного тексту, а план змісту транспонується в 

зміст перекладу. Якщо перекодування є головно процесом формальним і 

лінгвістичним, то транспонування пов’язане з розумінням змістової текстової 

структури, поетичної моделі і є здебільшого літературно-художнім процесом. У 

методологічному плані та у випадку адекватного перекладу науковець веде мову 

про взаємну пов’язаність цих процесів [359, с. 132]. Проте, практика перекладу 

змушує розглядати ці процеси й окремо, тобто вести мову про оперативну 

автономність транспонування й перекодування. 

Відтак, основою перекладознавчої моделі П. Торопа є два процеси, що 

проходять два етапи. Виходячи з зіставлення «етапності» та «процесуальності», 

П. Тороп виділяє вісім основних типів перекладу: макростилістичний, точний, 

мікростилістичний, цитатний, тематичний, описовий, експресивний та вільний 

переклади. Ідеальна реалізація процесу перекладу у дослідника – це адекватний 

переклад, у разі якого транспонування й перекодування проходять етап аналізу та 

етап синтезу, зберігаючи водночас специфіку взаємозв’язків, з чого витікає й 

можливість кількох адекватних перекладів першотвору через можливе збереження 
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особливостей взаємозв’язків обох планів за допомогою різних засобів [Там само, 

с. 133–134]. 

Окрім поданих П. Торопом восьми типів актуалізації моделі процесу 

перекладу та «модельного» адекватного перекладу, що їх об’єднує, можна виділити, 

як зауважує автор, ще й багато перехідних типів, позаяк у процесі художнього 

перекладання ніколи не має місце лише один тип перекладу [Там само, с. 135]. 

Як бачимо, такі описи є досить абстрагованими, хоча, безумовно, цінними для 

теорії перекладу, вони справедливо претендують на щонайширше охоплення й 

універсалізацію перекладацької діяльності, проте їхня цінність має більш 

теоретичне значення, ніж практичне, вони вельми громіздкі й не завжди, і не всі 

враховують жанрову специфіку перекладу. Мусимо визнати й те, що на практиці 

такі моделі навряд чи можуть бути застосовані невтаємниченими в перекладознавчу 

метамову та її поняття поетами-перекладачами. 

То ж натомість опрацьований у цьому дослідженні макрообраз поетичного 

твору як структурно-системна побудова останнього видається, на нашу думку, 

доступнішим та продуктивнішим і для опису перекладу, і для його практичного 

здійснення. 

Згідно з визначенням А. Поповича, «переклад – перекодування мовного 

тексту, під час якого створюється його нове мовне обличчя й стилістична форма, 

перехід інваріанта з одного тексту в інший із максимальним збереженням 

стилістичних та інших специфічних властивостей оригіналу» [294, с. 186]. 

Унаслідок цього переклад стає аффірмативним та набуває характеру міжтекстового 

зв’язку, метатексту. Мається на увазі, що існує відмінність між мовами, стилями й 

культурами, й тому оригінал не може реалізовуватися в перекладі буквально, а лише 

на засаді еквівалентності, а відтак – моделювання. В цьому смислі діяльність 

перекладача стає творчістю варіантів, чи експериментальною творчістю. І модель 

тут, на слушну думку А. Поповича, необхідна для того, щоб творчий підхід 

іншомовного тлумача не спотворив до невпізнанності текст першотвору [Там само]. 

Щодо характеру процесу перекладання, то, за визначенням А. Курелли, «це 

процес водночас аналітичний і синтетичний, науковий і художній, до того ж у цьому 
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процесі аналітичне, поєднуючись із науковим, а синтетичне, поєднуючись із 

художнім, відповідають різним його фазам» [202, с. 417]. 

«Багато людей уважає, що переклад навряд чи є хоча б аспектом прикладної 

лінгвістики, – писав Юджин Найда. – Його швидше визнавали складнішою формою 

усного чи письмового спілкування, в якому відбувається декодування з однієї мови 

та кодування іншою. Ті, хто бачили в перекладі щось таке, що заслуговує наукового 

дослідження, були схильні думати про переклад лише в межах певних відносно 

складних прийомів компаративної лінгвістики. Це привело до спроб запровадження 

низки впорядкованих правил, які б могли механічно встановлюватися з урахуванням 

двох зумовлених елементів: контексту та літературного рівня. Таке дослідження 

мовних процесів спричинило встановлення прийомів переходу від одного плану 

зовнішніх структур до іншого зі щонайменшим ризиком втручання чи спотворення» 

[494, p. 79]. «Проте, уважний аналіз процесів, що відбуваються під час перекладу, – 

зазначає далі Найда, – особливо в тих випадках, коли вихідна й цільова мови мають 

різні граматичні й семантичні структури, засвідчив, що компетентний перекладач, 

замість того, аби йти прямо від одного плану зовнішньої структури до іншого, 

вдається до обхідного процесу аналізу-перенесення та реструктурування. Це 

означає, що перекладач спочатку аналізує повідомлення мови-джерела, розкладаючи 

його на найпростіші та структурально найясніші елементи, переносить їх на цьому 

рівні, а потім реструктурує, відновлюючи його в цільовій мові до того рівня, який 

найбільше відповідає рівню аудиторії, до якої він прагне донести це повідомлення 

[Там само, p. 79–80]. 

Дещо раніше Колін Тербейн указав на метафоричну природу так званих 

наукових моделей. «Вони є важливими підсобниками в розумінні, але не треба 

дозволяти, щоб вони диктували природу того, що вони мають тлумачити» [527, 

p. 85]. «Незважаючи на обмеженість моделей, – зазначає щодо цього Ю. Найда, – їх 

застосування є обов’язковим, якщо нам потрібно збагнути щось із комплексу 

взаємозв’язків такої багатовимірної структури, якою є мова. Наш вибір моделі, 

щоправда, має бути продиктований по суті її практичною користю та її 

роз’яснювальною силою» [494, p. 85]. 
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Аналіз тексту джерельної мови, за Ю. Найдою, не повинен обмежуватися 

дослідженням лише синтаксичних зв’язків між мовними елементами чи 

денотативних (референційних) значень цих елементів. Він має також охоплювати й 

емоційне (конотативне) значення формальної структури комунікації. Тут 

американський дослідник свідомо виключає емоційну реакцію на тематичний зміст 

комунікації. Це те, що не входить до мовної сфери, хоча досить природним є те, що 

чиєсь схвалення чи невдоволення темою комунікації вносить певне забарвлення в 

емоційну реакцію на синтаксичну й семантичну структуру повідомлення. 

Конотативна оцінка формальних структур повідомлення є, по суті, аналізом 

стилю комунікації, проте, для того, щоб його здійснити, в жодному разі не слід 

обмежуватися реченням як найвищим рівнем мовної релевантності. Стилістичні 

фактори впливають на всю форму будь-якого повідомлення, починаючи від рівня 

звукової символіки аж до рубежів дискурсу. Одначе, принциповим полем 

стилістичних завдань є дискурс, до того ж далеко не приємні співзвуччя чи 

зіставлення синтаксично вдалих фраз. Та що є, однак, іще більш важливим, як 

вважає Ю. Найда, це опис суттєвих елементів, що беруть участь у такому аналізі 

[Там само, p. 79–89], чому, вочевидь, і має сприяти моделювання перекладу. 

Згадуючи комунікативну, динамічну, прагматичну моделі, моделі 

закономірних відповідностей та адекватного перекладу, В. Коміссаров зазначає, що 

найбільш лінгвістичним є застосування терміну модель перекладу до теоретичних 

побудов, які описують процес перекладання як перехід від тексту першотвору до 

тексту перекладу шляхом низки перетворень певного типу [179, с. 8]. В такому разі 

перекладові приписуються процедури лінгвістичного аналізу, які застосовуються 

для опису часткової еквівалентності (інваріантності) значень синтаксичних структур 

чи лексичних одиниць у межах однієї мови. Такими є добре відомі трансформаційна 

та семантична моделі перекладу.  

За трансформаційною моделлю, перехід від структур джерельної мови в 

першотворі до структур мови перекладу в перекладі відбувається через 

трансформацію вихідних структур в ядерні та подальше розгортання ядерних 

структур (спільних для вихідної мови та мови перекладу) в кінцеві структури тексту 
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перекладу, тобто модель приписує процесові перекладу ті самі трансформації, які 

використовуються під час опису синтаксичних перетворень у межах однієї мови, з 

однією лише відмінністю, що вихідні та кінцеві трансформи належать до різних мов 

[Там само, с. 11–12]. 

В аналогічний спосіб семантична модель зображує процес перекладу 

лексичних одиниць вихідної мови як розбиття значення цих одиниць на певну 

сукупність сем, а потім відшукання в мові перекладу лексичних одиниць, у значенні 

яких міститься хоча б частина таких же сем, релевантних для конкретного 

повідомлення. І тут процедура компонентного аналізу зберігається, лише в оригіналі 

здійснюється прямий аналіз, а в перекладі – зворотна процедура синтезу значення 

лексичної одиниці.  

В. Коміссаров суміщає ці дві моделі і веде мову про трансформаційно-

семантичну модель, яка описує процес перекладу синтаксичних та лексичних 

одиниць першотвору. «Тут маємо справу з моделлю у власному смислі цього 

терміну: моделюються деякі операції і під час застосування моделі отримуються ті ж 

результати (структури та одиниці в тексті перекладу), які одержуються в реальному 

процесі перекладання» [Там само, с. 12]. В цьому смислі евристична цінність такої 

моделі безсумнівна: необхідні результати можуть бути отримані подібним шляхом. 

Питання лише в тому, наскільки близько відтворює така модель реальний процес? 

Чи може подібним шляхом перекладач здійснювати переклад? Чи так насправді діє 

перекладач? Водночас важко не погодитися з думкою В. Коміссарова: «що точніше 

модель імітує те, що відбувається в дійсності, то більша її практична значимість» 

[Там само]. Умовність трансформаційно-семантичної моделі перекладу не позбавляє 

її практичної значимості. Така модель може бути успішно використана, наприклад, 

під час оцінки ступеню точності перекладу, для обґрунтування правильності вибору 

перекладачем того чи того варіанта перекладу, навіть якщо сам перекладач прийшов 

до цього вибору зовсім іншим шляхом. 

Модель указує, що робить перекладач, але не описує, як він це робить. Такою 

є відома психолінгвістична модель перекладу, яка постулює, що, здійснюючи 

процес перекладу, перекладач спочатку перетворює своє розуміння змісту 
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першотвору на свою внутрішню програму, а потім розгортає цю програму в текст 

перекладу. 

Відтак, за терміном «модель перекладу» криються теоретичні побудови 

різного рівня узагальнення та різною мірою пов’язані з умовним відтворенням 

процесу перекладання, а множинність описів перекладу, що виражається в побудові 

найрізноманітніших його моделей, свідчить про складнощі цієї діяльності та 

принципову неможливість створити об’ємну картину перекладу на ґрунті вивчення 

якогось одного, навіть дуже важливого, його аспекту. Але, незважаючи на всю 

багатоликість описів перекладу та відмінність підходів до його вивчення, у всіх 

теоріях із цілковитою очевидністю проглядає головна властивість перекладу як 

системи, а саме його інтерпретаційна сутність. «Із яких би позицій ми не дивилися 

на переклад, ми прагнемо виявити, як здійснюється інтерпретація смислів, що 

містяться у вихідному повідомленні, засобами іншої знакової системи» [72, с. 242]. 

Зважаючи на те, що ми досліджуємо переклад поетичний, а саме здійснюємо 

опрацювання поетичного твору на рівні образності з метою досягнення адекватного 

відтворення в перекладі образів, закладених автором у першотвір, то з нашого боку 

цілком слушно вести мову про розробку такого перекладацького взірця поетичного 

твору, який допомагав би перекладачеві відтворювати поетичний твір у всій його 

можливій повноті, а перекладознавцеві ефективно аналізувати якість перекладу 

будь-якого віршового твору. Здійсненню такої мети певною мірою сприятиме, на 

нашу думку, орієнтування і на модель тотального перекладу, позаяк твір 

сприймається нами насамперед як цілісний макрообраз з усіма взаємостосунками 

його внутрішніх елементів та зовнішніми відносинами в найширших межах 

мовного-культурного макроконтексту, і на трансформаційно-семантичну модель, 

оскільки розроблювана нами макрообразна структура поетичного твору, як і 

загальне сприйняття останнього, базуються на теорії О. Потебні, яка помітно 

виділяється на тлі інших концепцій теорії мови й основною засадою якої є 

«всепроникна семантичність» [295, с. 6]. Відтак, ми обстоюємо наскрізну 

«семантизацію» поетичного тексту, тобто «семантичність» усіх його елементів, 
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водночас приймаючи й інші дотепер описані моделі перекладу й визнаючи їхню 

раціональну суть. 

Хоча варто зазначити, що існують і не надто вдалі спроби моделювання  

перекладу. Псевдотермінологічним нововведенням видається спроба Т. Фесенко 

збагатити теорію перекладу «лінгвоментальною» моделлю процесу перекладу» в 

однойменній праці дослідниці [370]. Неприйнятність такої назви моделі перекладу 

зумовлюється двома обставинами: 1) для шуканого найменування моделі вже існує 

апробований атрибут – «когнітивний», як, наприклад, «когнітивна модель перекладу 

Г. Воскобойника [64] чи «когнітивно-евристична модель перекладу» А. Мінченкова 

[241] та ін.; 2) атрибут «лінгвоментальна» не несе нового інформаційного 

навантаження, позаяк будь-яка «класична» чи новоявлена модель перекладу 

обов’язково несе в собі «заряд ментальності». 

І. Корунець намагається описати так звані зовнішні та внутрішні матриці 

поетичного твору, що теж викликає певні застереження, з огляду на 

розбалансованість цієї концепції та очевидну неповноту опису компонентів 

поетичного твору, зокрема, коли йдеться про відтворення вірша як цілісного 

образного утворення. Розгляньмо пропоновані І. Корунцем матриці дещо 

докладніше. 

Заводячи мову про матрицю віршового твору та її застосування в перекладі, 

Ілько Корунець цілком справедливо пише, що подібна матриця має відображати, що 

саме та як повно повинно відтворюватися з багатопланового першотвору в 

перекладі, щоб він щонайближче був за сумою своїх складників до взірцевого 

поетичного оригіналу. Водночас дослідник застерігає про необхідність урахування 

того, що не всі поетичні твори мають ідентичну зовнішню конфігурацію, а також 

розмір, унаслідок чого й складників поетичної матриці в одному вірші буде більше, 

а в другому менше, що залежить від задуму та мети написання віршового твору, від 

рівня майстерності автора та національної версифікаційної традиції [189, с. 271]. 

Проте запропоновані І. Корунцем «внутрішня» та «зовнішня» матриці є неповними 

й досить «розмитими»: відсутній чіткий опис організаційної структури матриці та 

системи взаємодії її елементів, не достатньо розкриті структурні складові 
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поетичного твору й навіть спостерігається відсутність деяких його ключових 

складників, що за їхньої наявності нерідко становлять художню домінанту 

поетичного твору. 

Не надто вдалим видається і поділ матриці поетичного твору на зовнішню та 

внутрішню. Під компонентами зовнішньої матриці віршового тексту І. Корунець 

убачає наступні: 1) наявність чи відсутність еквілінеарності; 2) консонантна чи 

вокалічна рима; 3) чоловіча чи жіноча рима; 4) послідовне чи перехресне 

римування; 5) збереження чи незбереження кількості строф; 6) характер рими; 

7) наявність повторів, паралелізмів тощо [Там само, с. 276]. Як видно, в цьому описі 

перекладознавчі поняття, на кшталт «еквілінеарності» та «збереження кількості 

строф» хаотично перемішані з віршознавчими; незрозуміло, чому дослідник заніс до 

своєї матриці лише послідовне та перехресне римування, адже існує ще й охопне 

римування та інші його типи; викликає непорозуміння й «характер рими», якщо в 

попередніх пунктах ішлося про консонатні й вокалічні та чоловічі й жіночі рими. 

Внутрішню матрицю поетичного твору, за І. Корунцем, складають такі 

компоненти: 1) зміст окремого рядка/строфи, що його не можна встановити 

зовнішнім спогляданням, яким визначається кількість рядків у вірші чи 

вокалічна/консонантна рима; 2) авторський набір стилістичних засобів; 

3) синтаксичні/структурні особливості строфи; 4) евфонічна/звукова структура 

поетичних рядків і цілого твору; 5) намір автора викликати в читача ті самі 

почуття – реакцію на зображену в творі подію, соціальну чи іншу проблему, що й в 

оригіналі (до того ж, як зазначає дослідник, цей компонент поетичної матриці 

належить до обов’язкових щодо відтворення в перекладі; позаяк переклад має 

сповна віддавати ефект впливу на читача й викликати в нього ті ж самі почуття, що 

й оригінальний вірш); 6) авторські образи твору, на основі яких будується головна 

сюжетна колізія й розвиток теми [Там само, с. 276–280]. 

Як бачимо, запропонована матриця, чи навіть дві матриці є досить складними 

для розуміння, з огляду на їх очевидну безсистемність, до того ж, сам автор визнає 

їх неповними. Певні застереження, з відомих нині чи не кожному сучасному 



83 

 

перекладознавцеві причин, викликає і твердження І. Корунця, що переклад має 

викликати в читача ті ж самі почуття, що й оригінал. 

На нашу думку, продуктивний у перекладацькому відношенні взірець 

поетичного твору має відображати загальний принцип його образної будови й бути 

на кшталт періодичної системи хімічних елементів, у якій навіть відсутнім, ще 

невідкритим чи недослідженим елементам уже передбачені свої місця в структурі 

цілого. Крім того, такий взірець має бути щонайповнішим і містити принаймні всі 

на сьогодні досліджені елементи його будови у їх структурно-системному 

підпорядкуванні. Такому взірцеві, на нашу думку, цілком відповідає розроблювана 

нами універсальна схема макрообразної будови перекладуваного поетичного твору, 

у якій передбачене й місце для досі недосліджених його образних складників, як, 

наприклад, нових засобів творення поетичного підтексту (субсемантичного образу), 

попри тридцять два описані нами донині. 

 

1.5. Поетичний твір як макрообраз в оригіналі й перекладі 

 

Проблема з’ясування об’єктивного критерію повноцінності поетичного 

перекладу, безсумнівно, не може бути розв’язана поза ракурсом питання 

декодування поетичного твору. Попри певні термінологічні розбіжності, деякі 

дослідники таким критерієм уважають збереження поетичного сенсу оригінального 

твору [186, с. 181], під яким мають на увазі не лише зміст вірша, а і його загальну 

структуру. 

Очевидно, що «поетичний сенс» слід розглядати як синтез усіх елементів 

віршового твору. Згідно зі сучасним філософським трактуванням злиття складових 

частин об’єкту в єдине органічне ціле визначається як поняття гармонії, як зауважує 

О. Івасюк. Відтак, термін «поетичний сенс оригіналу» входить за своєю суттю в 

контекст поняття гармонії й актуалізується як його варіант. Тому, як слушно 

зазначає згадана дослідниця, унаслідок нагальної потреби в технологічній чіткості й 

лаконічності, доцільним буде введення в перекладознавчу практику терміну 
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«гармонія» як критерію повноцінності перекладу, який фігуруватиме як 

термінологічний варіант, що охоплює сфери декодування поезії та прози [149, с. 6]. 

Попри неотримання таким термінологічним підходом широкого 

запровадження та розвитку, варто, однак, визнати його очевидну конструктивність. 

Під гармонією в контексті віршового твору та його перекладу в нашому випадку 

розглядається не механічне поєднання змістових та формальних елементів, а їх 

тісний і доволі неоднозначний взаємозв’язок. За формулою Г. Гегеля «зміст є не що 

інше, як перехід форми в зміст, і форма є не що інше як перехід змісту у форму» 

[558, с. 595]. На ієрархічно-динамічний характер цієї взаємодії вказував 

літературознавець Ю. Тинянов, відзначаючи, що всі чинники художнього твору 

рівноцінні й тому вони взаємодіють, а не зливаються. За цих обставин виникає 

співвідношення конструктивного чинника та підпорядкованого [363, с. 27]. З метою 

відтворення вказаної дихотомії, а також, заради уникнення метафоричності, 

закладеної в понятті форми, немало дослідників пропонують відмовитися від нього і 

впроваджують поняття ідеї, яке реалізує себе в адекватній структурі й не існує за її 

межами [198, с. 14]. Проте ми на це не пристаємо, а натомість обстоюємо поняття 

синсемантичного образу, що утворюється на основі формотворчих компонентів 

поетичного твору в межах його макрообразної структури. 

Процес перекладу розуміється нами як такий, що передовсім характеризується 

тим, що в ньому, як у будь-якому комунікативному акті зміст переходить у 

вираження, а вираження в зміст. У комунікативному акті адресант синтезує 

повідомлення, виходячи зі змісту, й членує його на частини під час передачі, тобто 

іде від плану змісту до плану вираження. Адресат же повідомлення аналізує 

отриману інформацію, йдучи вже від плану вираження до плану змісту [510, p. 245]. 

Цей процес зазнає подвоєння під час перекладу, і схема: «зміст – вираження – 

вираження – зміст» трансформується у схему «зміст – вираження – вираження – 

зміст – вираження – вираження – зміст». Відтак, завдання перекладача полягає не у 

відтворенні форми та змісту, а у відтворенні їх гармонії, наше розуміння та 

визначення якої викладено далі. Що передбачає врахування такого чинника як 

макрообразна структура вірша 
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1.5.1. Гармонія змісту і форми як критерій художності першотвору та 

адекватності його перекладу. Одним із основних законів мистецтва є діалектична 

єдність змісту та форми художнього твору. Логічно цілісний, ідейно насичений та 

художньо своєрідний твір мистецтва завжди позначений глибинною єдністю та 

взаємозумовленістю його змісту й форми [33, с. 65]. 

Вивчення формо-змістової єдності – ключ до пізнання художньої сутності 

поетичного твору та досягнення його адекватного іншомовного втілення. Свого часу 

ще М. Чернишевський писав, що художність – це відповідність форми та ідеї. Лише 

твір, у якому втілена істинна ідея, а його форма цілковито відповідає ідеї, є 

художнім [394, с. 663]. 

Згідно з В. Пахаренком, зміст художнього твору – це єдність його теми та ідеї. 

Зміст твору складають явища життя, проблеми та факти, естетично осмислені й 

емоційно оцінені автором згідно з його світоглядом. Форму художнього твору 

складають жанр, сюжет, композиція, система образів, зображально-виражальні 

мовні засоби, тобто способи і засоби вираження змісту твору, його внутрішня 

організація [284, с. 140]. 

За М. Гіршманом, зміст літературного твору – це органічна єдність 

відображення, осмислення та оцінки дійсності. Думка та оцінка не повинні 

відособлено існувати та вирізнятися, як масло у воді – в істинно художньому творі 

вони внутрішньо проникають та пронизують собою зображувані події, переживання, 

дії. Й існує цей нерозривний сплав дійсності, думки та почуття лише в художньому 

слові – єдино можливій формі існування певного життєвого змісту [81, с. 90]. 

Художня форма – це не просто «техніка», а майстерність, необхідна поетові не для 

того, щоб бути лише майстром умілого викладання «кращих слів» у «кращому 

порядку». Опоряджувати ліричний вірш, доводити форму до можливої для неї 

витонченості – це не що інше, як опоряджати й доводити до можливої в людській 

природі витонченості своє власне почуття. «Трудитися над віршами для поета те 

саме, що трудитися над своєю душею. Праця «над своєю душею», над осмисленням 

навколишнього та свого власного життя й над побудовою фрази – це для 
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справжнього письменника не різні види діяльності, а єдиний творчий труд» [Там 

само, с. 92]. 

Форма є спосіб вираження та буття змісту. Відносини між формою та змістом 

є взаємостосунки діалектичних протилежностей, їх взаємоперетворення. З метою 

застереження традиційного протиставлення цих частин твору Г. Гегель дав їм 

вищезгадане визначення. Відтак, як у нашому двоїстому світі, так і в мистецтві та, 

зокрема, в поезії не можна радикально відмежувати зміст від форми, не знецінивши 

одне заради другого. 

Міра якості, довершеності та естетичної цінності твору мистецтва 

визначається рівнем його художності. Художність – це мистецька якість твору, яку 

становить гармонійне поєднання його змісту й відповідної довершеної форми. 

Високохудожній лише той твір, який характеризується цілковитою відповідністю 

між усіма його складниками, гармонією, організованою ідейним замислом. 

Без цієї згармонізованості твір не може бути цілісним і довершеним. «У живій 

єдності художнього твору, – писав В. Жирмунський, – усі засоби взаємозалежні, 

підпорядковані одному художньому завданню. У художньому творі маємо не просте 

співіснування відокремлених і самостійних прийомів: один прийом вимагає іншого 

прийому, йому відповідного. Всі вони визначаються єдністю художнього завдання 

цього твору і в цьому завданні отримують своє місце та доцільність» [126, с. 33–34]. 

Відтак, поняття художності визначається головно вказаними 

характеристиками, які слугують критеріями мистецької вартості та, відповідно, 

адекватності перекладу будь-якого літературного твору. 

Наголошуючи на важливості принципу історизму у вивченні єдності форми та 

змісту літературного твору, Д. Лихачов зазначав, що коли ми ведемо мову про 

нерозривність форми та змісту, то маємо на увазі вимогу та умову художності, а не 

реальний стан у будь-якому творі мистецтва – поганому й хорошому [222, с. 41]. Це 

ідеальне співвідношення форми й змісту мав на увазі і В. Бєлінський у своєму 

твердженні, що коли форма є вираження змісту, вона пов’язана з ним так тісно, що 

відокремити її від змісту означає знищити сам зміст; і навпаки: відокремити зміст 

від форми означає знищити форму. Це органічна єдність і тотожність ідеї з формою 
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та форми з ідеєю буває надбанням лише однієї геніальності. Простий талант завжди 

спирається або переважно на зміст, і тоді його твори недовговічні з боку форми, або 

переважно виблискує формою, і тоді його твори ефемерні з боку змісту [27, с. 535]. 

Звідси ясно, тут ідеться про єдність змісту та форми лише в тих творах, у яких 

форма є вираженням змісту, іншими словами – творах істинно художніх, навіть 

геніальних. 

«Деякі мистецтвознавці, – пише Д. Лихачов, – стверджують, що зміст узагалі 

неможливий без форми, а форма у всіх випадках неможлива без змісту. Таке 

твердження здатне роззброїти мистецтво та критиків мистецтва, позаяк логічне 

припущення цього погляду – заперечення можливості формалізму в мистецтві, 

поганих, антихудожніх творів, можливості відставання форми від змісту в ті чи ті 

епохи й т. ін.» [222, с. 4]. 

Вказував Д. Лихачов і на умови, за яких незалежне одне від одного вивчення 

форми та змісту може становити наукову цінність. «Зверну увагу і на наступне, – 

писав учений, – коли ми вивчаємо, скажімо, риму як таку, пов’язувати кожну риму з 

певним змістом важко й, може бути, навіть принципово неправильно. Проте якщо 

ми вивчаємо риму не взагалі, а риму у фольклорі....» [Там само, с. 47]. «…Така 

справа з аналізом форми у відриві від змісту. Але питання може бути поставлене й 

навпаки: чи можна аналізувати зміст, не аналізуючи форму? Чи можна взагалі 

переказати зміст художнього твору? Іноді художні образи тлумачаться в словниках 

із поміткою «переносно», проте художність у цих тлумаченнях неминуче зникає. 

<...> Адже важливі не лише слова, якими виражено образ, а і їх розміщення, ритм 

усього вірша. Звідси видно, що метафора не має змісту, відособленого від форми» 

[Там само, с. 48]. 

Зміст та форма справді художнього твору настільки тісно пов’язані одне з 

одним, що аналіз їх в їхній єдності, аналіз художній, має бути аналізом безкінечно 

малих величин, проникненням не лише в макро-, а і в мікроструктуру твору [462, 

p. 49]. 

Одначе, форма та зміст твору, які розглядаються окремо, за Д. Лихачовим, 

відомою мірою сприяють з’ясуванню художності – позаяк уважний ізольований 
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розгляд форми чи уважний розгляд змісту в їх елементарних проявах може 

наблизити та полегшити необхідний для розуміння художності синтез обох. Зародок 

художності може бути виявлений у дослідженні елементарних проявів форми, 

взятих ізольовано. Те саме можна сказати й про зміст. Зміст у його найзагальніших 

проявах може мати свою художню функцію. Художність може бути виявлена в 

самому сюжеті, в ідеях твору, в його загальній спрямованості (проте вивчення 

художньої функції твору ведеться набагато рідше, ніж вивчення художньої функції 

форми). Однак по-справжньому твір літератури розкривається у всіх своїх художніх 

достоїнствах лише тоді, коли він вивчений у єдності форми та змісту. «Художня 

значимість форми й художня значимість змісту, взяті ізольовано, в багато разів 

менша, ніж тоді, коли вони розглядаються в їхній єдності» [222, с. 50]. 

К. Фролова пише, що творець народжує художню ідею разом із формою, і це 

можна спостерігати особливо наочно в процесі виникнення задуму твору [376, 

с. 90]. А М. Гіршман зазначає, що в істинно художньому творі і тема, й ідея існують 

лише в конкретному естетично значимому втіленні, а форма в літературі наскрізь та 

цілковито змістовна [81, с. 92]. 

В принципі, будь-яке співвідношення типу «зміст-форма» є завжди 

співвідношення компонентів певної структури, субструктур, що мають різну 

природу. Лише відмінність у природі дозволяє одній із субструктур стати формою 

іншої субструктури, а іншій (змісту) бути вираженою в цій формі. Дві сутності, щоб 

бути відносно одна до іншої формою та змістом, повинні бути гетерогенними [392, 

с. 17]. 

Отже, головним критерієм адекватності перекладу поетичного твору ми 

вважаємо відтворення/невідтворення гармонії змісту й форми вірша, яку розуміємо 

як взаємозумовленість, взаємопроникнення та взаємозалежність всіх рівнів його 

макрообразної структури, тобто автосемантичних, синсемантичних та 

субсемантичних образів поетичного твору. 

 

1.5.2. Елементарно-інтеграційна суть образу та переклад. Оскільки 

мистецтво – це мислення в образах, то образ як одиниця та першоелемент мистецтва 
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становить специфічну форму відображення та пізнання дійсності. Образ, проте, не є 

копією чи фотографічним знімком реального світу, а є його творчим відображенням. 

Виражаючи авторське ставлення до зображуваного, образ становить єдність 

суб’єктивного та об’єктивного, загального та одиничного, раціонального та 

емоційного, що обумовлює його неповторність. 

Словесний художній образ може розглядатися як «життєдіяльна клітина» 

художньої дійсності, яка має абсолютну та відносну самостійність, незалежність. 

Під абсолютною незалежністю образу мається на увазі можливість його існування 

поза окремим твором та поза всією творчістю поета. Так, цілком самостійний образ 

становить одинична метафора, сприйнята поза контекстом. За сприятливих умов 

образ здатний прорватися з однієї літератури в іншу та віднайти в ній нове життя. З 

іншого боку, всередині художнього тексту кожен образ залежить від інших образів, 

із якими він об’єднується у складній єдності. Найбільша всеохопна єдність, у якій 

виступає художній образ – це єдність світової літератури. Тут окремий образ може 

проникнути з однієї літератури в іншу, з одного боку, сприйнятий поетом 

безпосередньо, прямо з першотвору, з іншого боку, через трансформацію в 

художньому перекладі. 

Розгляд категорії художнього образу як найменшої клітини художнього світу 

(мікрообразу, наприклад, одиничної метафори) і як всеохопної художньої цілісності 

(твір, художній світ поета) не є принципово новим. Так, наприклад, Г. Гачев подав 

наступну характеристика художнього образу: «Під образом ми розуміємо художню 

цілісність, хай то буде метафора чи епопея «Війна і мир». Співвідношення в ньому 

різних сторін – чуттєвого та раціонального, пізнавального та діяльнісно-творчого – 

чуйно відображає та безпосередньо пов’язане з типом відносин між особистістю та 

суспільством кожної епохи» [75, с. 3]. 

Як єдиний образ розглядається художній твір і в інших працях. Відтак, 

«художній твір у цілому становить складний окремий образ, а кожен елемент 

твору – відносну самостійну частину цього цілого» [168, с. 60]. Відносна 

самостійність елементів складного образу полягає в тому, що самі ці елементи є 

мікрообразами. Саме ця якість художнього світу – пройнятість образністю 
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структури складної художньої цілісності – робить його об’ємним, унаслідок чого 

створюється враження дійсності, подібної створеній природою. 

Ще в книзі В. Гусєва «В середині століття» (1967) досить вдало пояснювалася 

одна зі суттєвих сторін образу. Автор зазначав, що в літературній науці та критиці 

побутують два тлумачення образності. З одного боку, як означення картинності, з 

іншого – як єдність змісту та форми і взагалі моноліт, одиниця творчості. Цьому 

другому значенню, на думку В. Гусєва, потрібно надавати особливого значення – 

«образ» у новому значенні, – зазначає він, – саме ціле в мистецтві, він сам – 

первинне, перша інстанція..., він має свої зміст і форму, а не «з’єднується» з них 

індуктивним шляхом» [99, с. 32–33]. 

Художність не є привілеєм цілісного образу, вона пронизує художній світ до 

найменшої молекули – образу. І, мабуть, у цьому смислі вів мову М. Бахтін про 

властивості художнього значення в мистецтві: «У мистецтві значення невіддільне 

від усіх деталей матеріального тіла, в яке його втілено. Художній твір значимий 

увесь цілковито» [24, с.178]. Відтак, немає, зокрема під час перекладу, подолання 

«матеріалу» формою, позаяк матеріал, тобто тканина художнього образу, без форми 

не існує. У цьому весь смисл нерозчленованості художньої цілісності, котра здатна 

функціонувати лише в конкретній образній єдності. 

Щодо мікрообразу конкретного твору, то його сутність до кінця, у всій його 

об’ємності, усвідомлюється лише в системі цілого. Вирваний із художньої 

цілісності, він не втрачає значення, яке в ньому міститься, проте функція його в 

системі цілого стає недоступною для розуміння, вона збагненна лише тоді, коли 

цілісність мікрообразу проглядається реципієнтом у всьому художньому світі. Тому 

всередині нового цілого, в екранізації художнього твору чи в перекладі, мікрообраз 

майже завжди набуває нових функцій, акцентів відповідно з вимогами системи 

нової художньої єдності. Внаслідок дії закону побудови нового цілого відбувається 

зміщення художньої сутності мікрообразу. 

Відтак, поетичний твір – певна система, оцінка складових частин якої 

зрозуміла лише в структурі. Всередині художнього цілого мікрообраз виявляє такі 

властивості власної сутності, які неможливо виявити в ньому, якщо розглядати його 
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поза цілим. Незважаючи на те, що кожен мікрообраз виражає власне художнє 

значення та незалежно від решти, разом з ними він створює нову, складнішу в 

художньому смислі сутність. 

Сучасна філологія лише на підступах до вивчення мікрообразу, його 

семантичних елементів. Він не виділений строго в термінологічному смислі. Немає 

чіткого визначення мікрообразу, іноді він називається окремою художньою 

цілісністю, елементом образу, художньою деталлю тощо. Досі не прояснена сутність 

мікрообразу, його художній діапазон. Найпростіша метафора – це мікрообраз, але, 

як відзначено В. Єрьоміною, образ – ширше поняття, й він завжди має метафоричну 

основу [117, с. 81]. Малодосліджена проблема місця мікрообразу всередині 

складного образу, межі його самостійності та залежності від більш складного 

образу. 

Наші дослідження свідчать про те, що мікрообразом поетичного твору може 

бути будь який елемент мови, образне значення якого конкретизується в контексті 

як системи відповідного образного рівня (автосемантичного, синсемантичного, 

субсемантичного), так і структури цілого макрообразу. 

У праці І. Гризової «Художній образ як система» зроблена спроба розглянути 

зв’язок мікрообразу з цілим. Дослідниця пише, що художня деталь (тут мається на 

увазі макрообраз) не є просто частиною цілого, вона виступає як скорочення його, 

але скорочення, яке зберігає сутність цілого [96, с. 27]. А. Акопова заперечує таке 

визначення зв’язку художньої деталі (мікрообразу) та цілого. Дослідниця зазначає, 

що будь-яка художня деталь, будь-який мікрообраз не може бути скороченням 

цілого, яке зберігає його сутність, позаяк сутність цілого несумірно глибша та 

об’ємніша. Мікрообраз лише органічна частина цілого, яка зливається з іншими 

образами в єдину образну цілісність. Він має своє власне художнє значення, котре 

містить у собі сутність цілого в тому смислі, що викликається до життя 

закономірностями його побудови, тобто мікрообраз виражає лише свою власну 

сутність, яка органічно включена в сутність цілого й від неї не залежить. І якщо 

згодом образ може бути сприйнятий як самостійне явище, «генетично», своїм 

існуванням та можливістю життя він зобов’язаний законам побудови певної 
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художньої цілісності [5, с. 33]. Тобто цим фактично обґрунтовується доцільність 

розробки саме структури образу. 

Особлива виразність та сила дії художнього повідомлення досягається не 

шляхом використання спеціальних виражальних та дієвих мовних засобів, а шляхом 

такої організації всіх мовних елементів висловлювання, за якої відбувається 

спрямованість кожного елемента на досягнення єдиної мети – створення 

художнього образу. Саме ця спрямованість на створення художньої цілісності й 

перетворює слово або ж сув’язь слів усередині художнього тексту на мікрообраз. 

Складна картина (складний образ), яка, своєю чергою, є образним елементом 

цілісного образу твору, будується за своїми законами зчеплення, співвідношення 

окремих мікрообразів, які мають відносну самостійність. 

Вивчення «тілесності, матерії, предметності» художнього світу, тобто 

змістового боку художнього образу, має обов’язково бути присутнім в аналізі 

поетичного твору, покликаного не описувати художню дійсність, а досліджувати 

його природу. З цього погляду матеріал для глибших роздумів дає стаття Лідії 

Гінзбург «Окреме та загальне в ліричному вірші», у якій ліричний вірш (у нашому 

випадку – цілісний образ чи, радше, макрообраз) розглянуто в ракурсі «ліричної 

дедукції та індукції», які «відповідають двом великим естетичним силам і тій 

деталізації, котра доступна лише художньому сприйняттю світу» [80, с. 166]. 

Перевагою цього методу аналізу є те, що окреме тут розглядається нерозривно із 

загальним, мікрообраз – із цілісним образом, унаслідок чого проявляється суттєва 

властивість художньої тканини – об’ємність поетичного твору, яка так часто 

вислизає від дослідників та перекладачів у процесі доперекладного аналізу. 

Гегелівське тлумачення художнього організму, яке так ясно й розгорнуто 

подано в його «Естетиці» надзвичайно важливе як для теорії образу, так і для 

розробки методології аналізу його природи: «[к]ожен істинно поетичний твір є 

безкінечний всередині себе організм, сповнений змісту й такий, що розгортає цей 

зміст у відповідному явищі; повний єдності, яка досягається не тим, що форма та 

доцільність абстрактно підпорядковують собі все особливе, а тим, що все окреме 

зберігає таку саму живу самостійність, як і ціле» [77, с. 364]. 
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До твору мистецтва Гегель висував вимогу, щоб він мав бути «розвинений та 

завершений як органічна цілісність» [Там само, с. 362]. Саме ж поняття органічної 

цілісності також детально розкрите в його «Естетиці»: «Органічне членування 

художнього твору всередині себе на окремі частини, які, щоб вступити в органічну 

єдність, мають бути цілковито розвинені самі по собі» [Там само, с. 364]. Це явище 

роз’яснюється Гегелем як цілісність сама по собі. Тут же обстоюється ідея 

самостійності окремої частини художнього твору. «Якщо ж в окремих частин немає 

індивідуальної життєвості, то художній твір стає оголеним і мертвенним» [Там 

само, с. 366]. 

Отже, закони художньої творчості можуть бути виявлені лише в єдиному 

структурно-семантичному аспекті, й саме образ і як найменша «клітина», і як 

всеохоплююча художня універсалія включає в себе ці дві іпостасі. Через це образ і 

може бути оптимальною одиницею перекладу, позаяк це поняття включає і частину, 

й ціле, адекватного відтворення яких має прагнути перекладач, а розроблена нами 

макрообразна структура поетичного твору допомагає зорієнтуватися щодо їх 

ідентифікації, виявлення їх домінантних ознак та відтворення у перекладі від 

мікрообразів, систем образів аж до цілісного макрообразного утворення. 

 

1.5.3. Теорія образу в парадигмі поетичного перекладу. Специфіка 

словесного образу висуває проблему слова та образу, яка  впирається в тлумачення 

поняття образу. Ще В. Назаренко зазначав, що образність художнього твору 

створюється образами різного порядку та масштабу. На його думку, є образи-

«атоми», образи-«молекули», котрі мають образне значення. З них утворюються 

образи-клітини. З іншого боку, в художній структурі присутні образи подій, образи 

епохи й т. ін. Дослідник уважав, що саме складну структуру переплетіння й 

взаємопроникнення образів треба досліджувати в науці про творчість [255]. В 

тогочасній дискусії про слово та образ проти цієї концепції категорично виступав 

А. Єфімов, який охарактеризував образ як конкретні й водночас узагальнені 

портрети та картини людського життя... Будь-яка ж деталь, яка називається в 

описах, образом, на думку Єфімова, не є [121]. Твердження А. Пєшковського про 
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неминучу образність кожного слова, на думку А. Єфімова, потребує конкретних 

досліджень і доказів. 

Сутність теорії А. Пєшковського полягає в тому, що «крім образності 

мовленнєвих засобів (епітетів, порівнянь, метафор) існує ще й «загальна образність» 

зв’язного контексту (образність поетичної строфи, ліричного відступу, 

внутрішнього монологу, зрештою, всього твору в цілому) [287]. Аналізуючи цю 

теорію, П. Пустовойт зазначав, що слова самі по собі образами не є, але в комплексі 

слів та в їх художньому взаємозв’язку виникає «стилістична категорія образності», 

що слова є предметною формою образу, його «тілом» [301, с. 93]. 

Проблему слова в художній творчості детально досліджував Н. Гей. 

Характеризуючи слово в художній літературі, цей автор писав що слово виступає не 

як засіб інформації чи повідомлення, а як актор, у якому бачать не його самого, а 

його перевтілення в іншій людині [78, с. 23]. Саме тому ми ніби не помічаємо слів, а 

лише образи, які виникають у них – художню дійсність зі всіма її відмітними 

ознаками: об’ємом, кольором, запахом, звуком. Слово стає неначе самою 

реальністю, матеріальною основою образу. Слово не рівне образові. Відмінність 

слова в науковій літературі та художній «починається у відповідності слова й того, 

що за ним стоїть у тому реальному функціонуванні, яким воно наділяється» [Там 

само, с. 112]. А зображення в словесному образі присутнє навіть тоді, коли немає 

конкретного опису, а просто представлений світ, названі речі, коли абстракція чи 

явища взагалі перетворюються на «єдино означене» [Там само, с. 147]. 

Підхід до словесного образу як до основи оригінальної творчості наводить на 

думку, що історію розвитку художньої літератури можна було б розглянути як 

розвиток категорії образу від його примітивних форм до найновіших здобутків 

сьогодення у створенні художньої цілісності. Подібна спроба розгляду категорії 

образу робилася Г. Гачевим [75, с. 10]. 

Отже, образ – це передусім художня цілісність, своєрідний «організм» у 

межах мистецтва, який містить у собі завершену художню інформацію, яка може 

бути розчленована на дрібніші «організми». У своєму генезисі ця художня цілісність 

є приналежністю певного історичного часу, вона обумовлена місцем перебування у 
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світовому культурному процесі, особливостями таланту автора та творчими 

можливостями реципієнта. 

«Твір, – пише М. Поляков, – виникає в складно-побудованому літературному 

полі, в якому письменник – твір – читач перебувають у напружених діалектичних 

відносинах між собою» [292, с. 16]. Зв’язок усередині цієї триєдності в кожному 

конкретному випадку виявляється особливим, заміна одного реципієнта іншим 

щоразу створює нові можливості для цієї взаємодії, з огляду на що, безкінечно 

оновлюється всередині цієї єдності й художній образ, що постає у ній, мов у вічку 

калейдоскопа. 

Ставши фактом літературного процесу, художня цілісність неминуче 

піддається перекладу, який розуміється в самому широкому смислі. Вона 

«перекладається» мовою художньої свідомості відповідної епохи, трактується 

критиком чи просто читачем, в окремих випадках піддається трансформації в 

живопису, театрі, кіно тощо, але вже наступних епох, і «перекладають» її по-своєму. 

У тому випадку, коли реципієнтом виявляється перекладач, виникає проблема 

трансформації художньої цілісності в перекладі. Категорії цілісності, що зайняла 

нині таке місце в загальній поетиці, належить, безсумнівно, стати центральною і в 

теорії та критиці перекладу. Це «дає можливість і в оцінці перекладу застосовувати 

точні та ясні критерії, зіставляти оригінал та переклад як дві художні структури, 

одна з яких є відображенням іншої» [85, с. 125]. 

Відтак, в основі перекладознавчого аналізу поетичного перекладу лежить 

вивчення відбиття цілісного образу першотвору, специфіки нової образної єдності в 

перекладі з урахуванням змін у семантиці, інтонації, у звуковому русі, відповідно до 

законів поезії, мовою якої здійснюється переклад. Умова, за якої нова цілісність 

образу повинна відповідати законам цільової поезії, суттєво важлива, позаяк 

порушення цих законів не дозволить чужорідному образові проникнути в межі 

перекладної поезії. Під законами поезії маються на увазі не лише сталі, прийняті 

закони, а й обумовлена поява в процесі розвитку поезії нових форм, у виникненні 

яких суттєву роль відіграє переклад. 
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Те, що форма з її компонентами належать до мовної семантичної системи 

доводиться лінгвістичною аксіомою, що «позаяк значення не може існувати окремо 

без вираження, то семантична система мови розуміється як система двобічних 

одиниць із планом вираження та планом змісту» [327, с. 200]. 

Відтак, традиційне поняття форми переосмислюється й розглядається як 

явище структуральне, й художній твір розглядається як «складно побудований 

зміст, а всі його елементи як смислові» [230, с. 26]. Саме тому, гармонію змісту і 

форми доцільно трактувати як структуровану «систему синтезів» [45, с. 510] із її 

ієрархією елементів різних за обсягом та вагою [368, с. 152]. Для відтворення цієї 

системи в перекладі необхідне з’ясування специфіки поєднання в ній її складників. 

Тому на доперекладному етапі інтерпретації вірша чи під час зіставлення оригіналу 

й перекладу для визначення повноцінності останнього виникає потреба вдатися до 

рівневого аналізу тексту, звісно, маючи на увазі, що таке абстрагування штучне, 

позаяк усі рівні насправді взаємозумовлені зв’язками підрядності у цілісній 

текстовій структурі [65, с. 56]. 

У найзагальнішому плані переклад можна визначити як збереження змісту 

повідомлення за зміни його мовної форми [186, с. 9]. З огляду на те, що форма й 

зміст художнього твору перебувають у нерозривній єдності, найважливішим 

завданням художнього перекладу, як уже зазначалося, є збереження цієї єдності. 

«Перекладач повинен не лише правильно відтворити ідеї автора роману, драми, 

поеми чи вірша, а й відобразити спосіб художнього втілення цих ідей, передати 

образність оригіналу з не меншою силою, ніж це зробив його автор» [468, p. 12]. 

О. Потебня вирізняє три складові частини художнього твору. Це, по-перше, 

«зміст (або ідея), відповідні чуттєвому образові чи розвиненому з нього поняттю»; 

по-друге, «внутрішня форма, образ, який указує на цей зміст, відповідний уявленню 

(яке теж має значення тільки як символ, натяк на відому сукупність чуттєвих 

сприйнять або на поняття)» і, «зовнішня форма, в якій об’єктивувався художній 

образ [296, с. 140]. «… у слові, – писав О. Потебня, – ми розрізняємо: зовнішню 

форму, тобто членороздільний звук, зміст, що об’єктивує через звук і внутрішню 

форму або найближче етимологічне значення слова, той спосіб, яким виражається 
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зміст» [295, с. 160]. Внутрішня форма слова є відношення змісту думки до 

свідомості; вона показує, як уявляється людині її власна думка [Там само, с. 98]. 

«... значення слова має свою звукову форму. Але це значення, що передбачає звук, 

саме стає формою нового значення. Формою поетичного твору буде не звук, 

первинна зовнішня форма, а слово, єдність звуку й значення» [Там само, с. 164].  

Вищенаведені твердження О. Потебні, його ідея символічного характеру мови, 

трактування образу як мікротвору та вираження референції між мовним знаком і 

мовцем є посеред інших і тими чинниками, які дають поштовх до вироблення 

розуміння поетичного твору як структурного макрообразного утворення. 

Структура образу в системі поетики найчастіше має конструктивний характер, 

і її непряма спостережуваність виключає можливість поверхово-евристичного 

розгляду цієї структури, елементи якої в художньому тексті водночас окремі та 

референційні. Ця структура – не лише наслідок, а й сам процес мислення в образах. 

Структура складається не лише з локальних елементів, а, нерідко, й з 

мікроструктур, і тоді це ієрархія структур, що функціонує за законами структури. 

Первинним елементом структури саме й може бути порядок слів чи 

словорозміщення, яке само собою «може свідчити про відомі душевні якості та 

нахили письменника» [58, с. 254]. Разом із тим не лише рефлексія 

словорозташування, не лише зверненість слова до іншого слова чи контексту, а і 

його звичайна «зверненість на саме себе» [Там само, с. 398] й навіть «зникнення» 

слова в художньому тексті, яке стає іншою формою його існування, можуть бути 

зануреними в структуру, твірниками структури чи такими, що структурно 

читаються. 

Ідея «зникнення» слова в структурі сягає низки лінгвістичних концепцій 

структури, приміром, концепції Ш. Баллі, згідно з якою в системі все 

взаємопов’язане, чи концепції глоссемантика Лалланда з його переконаннями, що 

структура означає ціле, яке складається, на противагу простому поєднанню 

елементів, із взаємообумовлених явищ, кожне з яких залежить від інших і може бути 

таким лише у зв’язку з ними [95, с. 143]. Отже, навіть «зникнути» слово може «без 
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усякого небесного знамення» та лише у зв’язку з іншим словом, – інакше кажучи, в 

контексті чи структурі літературного твору, залежно від його типу. 

Структура образу, якщо вона є художньою домінантою твору, у відомому 

смислі, може виявитися формою чи способом актуалізації, тим більше, що празька 

лінгвістична школа наполягає на неодмінності тієї чи тієї домінанти літературного 

твору, яка визначає його єдність – динамічну та нечлениму, та таку, що передбачає 

напругу між елементами єдності. Ця «напруга» в якихось поетичних ситуаціях 

позначається стилем літературного твору. І домінанта і напруга, про які говорить 

празька лінгвістична школа, вірогідно, можуть мати лише, або, принаймні, 

переважно, чуттєвий характер [509, p. 153]. 

Єдність вірша проявляється на смисловому, інтонаційному, метричному та 

синтаксичному рівнях і може доповнюватися єдністю фонологічної організації, 

котра всередині вірша часто утворює міцні локальні зв’язки. 

Семантична єдність вірша проявляється в тому, що Ю. Тинянов називав 

«тіснотою віршового ряду» [363]. Лексичне значення слів усередині вірша індукує в 

сусідніх словах надзначення, неможливі поза контекстом, що часто приводить, з 

одного боку, до виокремлення домінантних смислових центрів вірша та з іншого – 

слів, зведених на положення зв’язок та частинок префіксально-суфіксального 

характеру. 

Те, що вірш – це водночас і послідовність слів, і слово, значення якого аж ніяк 

не рівне механічній сумі значень його компонентів, з огляду на те, що  (оскільки 

синтагматика значень окремих знаків та побудов значення знаку з функціонально 

відмінних інгредієнтів – операції цілковито відмінні), надає віршеві подвійного 

характеру. Ми стикаємося з тим, надзвичайно суттєвим для всякого мистецтва 

випадком, коли один і той самий текст принципово допускає більше, ніж одну 

інтерпретацію, інтерпретація моделі на більш конкретному рівні дає не однозначне 

перекодування, а деяку множинність взаємно еквівалентних значень [230, с. 93]. 

«Переходячи до поезії, – писав Ю. Лотман, – виявляємо, що: 1. Будь-які 

елементи мовленнєвого рівня можуть підноситися в ранг значимих; 2. Будь-які 

елементи, які є у мові формальними, можуть набувати в поезії семантичного 
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характеру, отримуючи додаткові значення» [Там само, с. 36]. Відтак, будь-які 

елементи поетичного твору можуть бути піднесені в ранг образних. За 

справедливим твердженням ученого, в поетичному тексті всі елементи взаємно 

співвіднесені й співвіднесені зі своїми нереалізованими альтернативами, отже – 

семантично навантажені. Художня структура проявляється на всіх рівнях. Тому, 

немає нічого більш помилкового, ніж розділяти текст художнього твору на 

«загальномовну частину», яка ніби не має художнього значення, та певні «художні 

особливості» [421, p. 75]. 

Відомий перекладач М. Лозинський зазначав: «[у]сякий віршовий текст <...> є 

комплексом взаємодіючих та взаємообумовлених елементів різного порядку, який 

утворює ніби замкнутий у собі організм. Сюди входять і елементи змісту, і елементи 

форми. Такий поділ їх, зрозуміло, чисто абстрактний, тому що елементи цих двох 

родів взаємообумовлені і в реальності не існують відокремлено один від одного. 

Зміст утілений у формі, форма пройнята змістом [226, с. 95]. Перекладаючи 

чужоземні вірші своєю мовою, поет орудує у своїй свідомості одразу всіма їхніми 

елементами у всьому їх складному й живому зв’язку, намагаючись уловити в плані 

своєї рідної мови такий самий складний і живий зв’язок, який, у разі втілення, за 

можливості точно відбив би, як у дзеркалі, те, що дає першотвір, створив би такий 

самий емоційний ефект, що й він. «Всі ці елементи... перебувають у складному й 

живому зв’язку, й лише для цілей аналізу ми відокремлюємо їх один від одного та 

розглядаємо нарізно» [Там само, с. 96]. 

Не варто забувати про те, що всякий поетичний твір, попри все інше, 

становить ще й цілісний мовний текст. Ця характеристика органічно й «причинно-

наслідково» ув’язується, на нашу думку з його макрообразністю, тобто з тим, що 

всякий завершений поетичний твір становить багаторівневі системи образів, 

об’єднані в цілісну макрообразну структуру. 

«Усякий смисл, – писав Г. Степанов, – зокрема й художній «смисл-образ» має 

бути відображений у лінгвістично єдиному тексті. Формула «дійсність – смисл – 

текст» є універсальною для всіх видів мовленнєвої творчості. Переносячи цю 

формулу до сфери словесно-художньої творчості, ми встановлюємо, що другий 
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елемент формули – «смисл» є в особливий спосіб перетворена дійсність, пов’язана 

саме з цим текстом та ніяким іншим. Конкретний художній текст передає такий 

смисл, який не може бути представлений синонімічними висловлюваннями. 

Художній смисл не може бути зображений семантичним уявленням», незалежно від 

конкретного мовленнєвого оформлення (під час перекладу іншою мовою повинно, 

вочевидь, йтися про подобу мовного оформлення). Зміна мовного оформлення тягне 

за собою лише руйнування художнього образу, або створення нового» [342, с. 73]. 

Створення художнього тексту не просто переводить реальну ситуацію у 

форму мови, а через мову створює цілковито особливу ситуацію, хоча й 

співвідносну з реальною, але не рівну їй, він сам представляє елементи 

індивідуального досвіду героя та співвідносить цей індивідуальний досвід із 

загальним досвідом і т. ін. Оскільки в мистецтві смислотворчість реалізується як 

образотворчість, то універсальна формула «дійсність – смисл – текст» може бути 

конкретизована у формулі «дійсність – образ – текст» [428, p. 74–75]. 

«Поетичний текст, – пише І. Ревзін – складається з низки мікрообразів, які 

сумою своїх перифрастичних значень формують певний макрообраз із властивим 

лише йому певним категоріальним змістом» [308, с. 226]. 

Відтак, формула образотворчості в мистецтві може, на нашу думку, бути 

розвинена в універсальну формулу художнього перекладу «дійсність – образ – 

текст – образ – перекладний текст», а будь-яка мовленнєва одиниця, що 

актуалізується в поетичному тексті, може набирати функцій мікрообразу чи брати 

участь у його формуванні. 

Розглядаючи поетичний твір як цілісний образ, А. Мішустіна вважає, що 

образна структура має ознаку якості. Мета перекладу полягає у збереженні художніх 

цінностей оригіналу, які закладені в його структурі [247, с. 20]. 

А С. Ткаченко наголошує, що стосунки макрообразу та мікрообразів, що до 

нього входять, характеризуються складною взаємозалежністю: мікрообрази в своїй 

сумі формують «магнітне поле» поетичного макрообразу, який, своєю чергою, 

впливає на кожен мікрообраз, модифікуючи його перифрастичний зміст, надаючи 

йому властивого лише в конкретному контексті, значення [353, с. 37]. Отже, 
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транспонуючи образ за образом із мови оригіналу в мову перекладу і дбаючи про те, 

щоб відтворення кожного мікрообразу несло на собі семантичну печать образів 

першотвору, перекладач крок за кроком відтворює макрообразну структуру 

поетичного оригіналу, що і є кінцевою метою перекладу. 

У світлі окресленого вище видається слушним принцип синтезувального 

аналізу, про який веде мову О. Чередниченко, і який дозволяє в процесі 

доперекладної рецепції поетичного тексту й наступного екстрактування з нього 

ідейно-образного смислу не лише розчленовувати текст на окремі елементи, а й 

постійно співвідносити їх із цілим. Принцип синтезувального аналізу передбачає 

підхід до віршового твору як до макрообразу, що має багаторівневу структуру. 

«Поетичний макрообраз, – зазначає О. Чередниченко, – складається з мікрообразів, 

створюваних на двох основних рівнях – семантичному й синсемантичному, або 

формотворчому, до того ж значення останнього в поетичній творчості, порівняно з 

прозою, досить велике. На семантичному рівні носіями образів виступають 

повнозначні слова у прямому та переносному вживанні, що збагачуються 

індивідуальним змістом у художньому контексті» [386, с. 89].  

У розумінні твору письменства як форми відображення дійсності певні його 

типи виокремлюють залежно від різновиду змістового узагальнення, втіленого в 

художньому образі, тобто згідно з типом співвідношення смислу між чуттєвим 

образом і його ідеєю. В такій класифікаційній системі типи словесного образу 

поділяються на дві якісно розбіжні групи, одну з яких умовно йменують 

автологічними образами, другу – металогічними [348, с. 103]. Терміни «автологія» й 

«металогія» запозичено з поетичного словника А. Квятковського [546]. 

З огляду на це, доцільно вести мову про групу автосемантичних образів, які 

становлять один із рівнів макрообразної структури поетичного твору, та 

окреслювати загальну структуру автосемантичного образу, як такого, що 

складається з образів автологічних і металогічних. 

Отже, автологічним можна назвати поетичний образ, у якому чуттєвий образ 

становить форму вияву ідеї, яка, розширює та узагальнює зміст змальованого в 

ньому предмета, не виходячи за його межі, не вказуючи на якийсь інший, відмінний 
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від нього самого предмет. Автологічні образи називають ще й самозначущими, 

самодостатніми образами, які виступають засобами узагальнення задля здійснення 

естетичного впливу через створення своєрідного «ефекту впізнавання». 

Автологічний образ фіксує типові, суттєві естетичні аспекти зображуваного. Якщо 

поет задля зображення групи однорідних осіб, речей, предметів обирає якийсь один 

предмет і подає його образ із ознаками, зібраними з більшої кількості окремих 

предметів цілої групи, то виникає типовий образ, що об’єднує спільні для більшого 

числа однорідних предметів ознаки. Типово зображуються події, речі, особи, явища, 

стосунки, заняття й звички людей, ситуації, обставини й т. д., хоча в мистецтві 

поетичному найважливіше значення мають саме типи дійових осіб [197, с. 7–8]. 

Про автологію як стилістичний прийом пише І. Арнольд: «[і]снує особливий 

стилістичний прийом (мінус-прийом) умисної простоти опису за допомогою слів, 

ужитих лише в прямих значеннях, який називається автологією. Автологічні образи 

будуються на денотативних значеннях слів [14, с. 124]. Відтак, в автологічному 

поетичному тексті за словами завжди стоять поняття, притаманні їм у 

повсякденному мовомисленні, тоді як у металогічному тексті вжиток слів 

передбачає не властиві природному мовленню зв’язки між поняттями та лексичними 

вираженнями. 

До металогічної частини автосемантичних образів відносять передовсім 

словесні образи як семантичні конструкції, що виникають унаслідок застосування 

тропеїзованих висловлювань, які по-новому інтерпретують і перетворюють усталені 

значення слів-компонентів, показуючи героїв оповіді, предмети і явища з 

несподіваного боку. 

Словесні образи – це мікрообрази, що складають основу художньої тканини 

поетичного твору. Відтворення їх смислово-стилістичних функцій засобами цільової 

мови – важливе питання теорії та практики поетичного перекладу. «Словесні образ в 

оригіналі пов’язані з його праглибинами, несуть семантичне та експресивне 

навантаження, яке потрібно відтворювати в перекладі, аби не зменшити глибини 

думок автора, не збіднити його художнього світобачення, не зменшити ступінь 

експресії першотвору» [141, с. 16]. 
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Багатозначність терміну «образ» практично неусуненна, як слушно зауважує 

перекладознавець С. Гончаренко, й тому правомірним видається питання про 

доцільність його використання в лінгвістичних працях паралельно з терміном 

«троп» [87, с. 118]. 

Терміном «образ» позначають і гносеологічний образ як поняття теорії 

пізнання, що вживається для характеристики відображення зовнішнього світу в 

свідомості людини і художній образ як специфічний для мистецтва спосіб 

відтворення об’єктивної дійсності з позицій певного естетичного ідеалу. Під 

художнім образом можуть матися на увазі різні прийоми естетичного освоєння 

світу – від тропа до образно-тематичної структури тексту. Терміном «образ» у 

ліриці іноді позначають явища предметно-чуттєвого характеру (дім, кінь, ріка й 

под.), частіше – слово, вжите в переносному значенні: метафора, метонімія і под. З 

іншого боку, в епічному та драматичному творах цим словом називають героя 

твору. І водночас «образ» у ліриці зазвичай не людина, а її почуття та думка. 

Разом із тим лінгвістична поетика має нагальну потребу в терміні, що 

позначав би та об’єднував різноманітні тропеїчні форми власне поетичного 

мовлення, позаяк «поетичний» троп у змістовому та комунікативному аспектах 

становить багато в чому іншу сутність, ніж троп «прозаїчний». Для позначення 

такого концепту С. Гончаренко вважає можливим використання терміну 

«металогічна структура». Під металогічною структурою розуміється таке 

використання слова й словесних конструкцій у поетичних контекстах (з метою 

передачі концептуальної та естетичної інформації), за якого словоформи набувають 

не закріпленого за ними в загальномовній системі так званого «переносного», 

«образного» значення опріч та незалежно від впливу метро-ритмічних і фонічних 

структур [Там само, с. 119–120]. Остання умова означає, що поняття металогічної 

структури не охоплює тих випадків семантичної трансформації слова, які викликані 

як безпосереднім впливом «тісноти і єдності» віршового ряду (напр., семантична 

індукція), так і опосередкованим його впливом (орнаментальним та символічним 

звукописом). Це означає також, що металогічні структури зберігають, принаймні, 

ядро свого образного значення за руйнування метро-ритмічної організації мовлення, 
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а отже, можуть у принципі цитуватися поза поетичним контекстом, що їх породив, 

хоча за такої умови їх інформативність суттєво послаблюється. 

Поняття металогічної структури в цілому збігається з поняттям тропа, якщо 

мати на увазі низку уточнень. По-перше, металогічна структура – це троп, який 

вживається саме в поетичному мовленні і саме як засіб поетичної комунікації, 

функціонально багато в чому аналогічний метро-ритмічним та фонічним 

структурам, що підкреслено «внутрішньою формою» запропонованого терміна. По-

друге, металогічна структура відповідає тропові в розширеному його тлумаченні, а 

саме, якщо включити до числа тропеїчних конструкцій і образні порівняння. По-

третє, металогічна структура може становити не єдиний троп, а тропеїчне зрощення 

(комбінований троп, політроп). 

Металогічні структури – могутній та економний засіб насичення поетичного 

тексту концептуальною та естетичною інформацією. Ця «економність» виливається, 

зокрема, з того факту, що металогічна структура зазвичай є непозначеною 

(напівпозначеною) конструкцією, з огляду на що заглушуються канали передачі 

фактуальної інформації й остання не може служити перешкодою під час рецепції 

вірша. Вся увага реципієнта зосереджується на сприйнятті концептуально-

естетичного повідомлення. 

Тексти, насичені металогічними структурами, виключають можливість 

тлумачення слів «у прямому смислі» – поетична комунікація або відбудеться у всій 

відносній повноті (якщо читач виявить «шифр перекладу», який міститься в самому 

тексті), або не відбудеться зовсім. Умовмося називати подібні вірші металогічними 

текстами, пам’ятаючи, звісно, про те, що в межах їх чисельності ступінь 

металогічності може варіювати від твору до твору й навіть від строфи до строфи. 

Проте поезія, рясніє також і віршами, у яких металогічні структури або зовсім 

відсутні, або виконують скромну допоміжну функцію у процесі поетичної 

комунікації. Подібні поетичні контексти і вірші в цілому, як ми вже знаємо, 

називають автологічними. 
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Загалом, як вважає С. Гончаренко, бінарна опозиція автологія – металогія 

повинна бути, очевидно, розгорнута в тернарну: автологія – псевдоавтологія – 

металогія [Там само, с. 121]. 

Якщо автологія є переважне використання слів у їх «буквальному», тобто 

загальномовному значенні, а металогія є тенденцією до вживання слів та виразів у 

«переносному», «образному» смислі, незареєстрованою системою і нормою 

практичного мовлення, то суть псевдоавтології полягає в тому, що слова й вирази 

поетичного тексту одночасно й послідовно співвідносні і з тими сигніфікатами 

(денотатами), які властиві їм в непоетичному вживанні, і з об’єктами власне 

поетичної думки. Інакше кажучи, слова псевдоавтологічного тексту послідовно 

йменують і явища екстенсіонального світу (номінація «речей»), і сутності світу 

концептуально-незримого, інтенсіонального. До того ж такий вірш від початку до 

кінця може бути прочитаний у двох планах: і в актуальному, і в концептуальному. 

Істинна естетична комунікація, природно, має місце лише за суміщення обох планів, 

проте практично тут створюється парадоксальна ситуація: відсутність (чи мала 

густина та невиразність) непозначених лексико-граматичних структур, властивих 

металогії, дає повну свободу для прочитання тексту в автологічному ключі й для 

розуміння кожного слова в його «буквальному» смислі. Водночас ледь не кожне 

слово, опріч інформації фактуальної, криє в собі тут і вихід у концептуальний 

простір, символізуючи не конкретну, а надконкретну «вищу реальність» – тим 

самим «буквальний смисл лексичних одиниць розходиться з їх «дійсним» смислом. 

У псевдоавтологічній та металогічній поезії авторські сентенції (своєрідний 

моральний висновок), рівно як і складна композиція, не є необхідною умовою 

передачі концептуальної (а через її освоєння – й естетичної) інформації. Навпаки – 

їх наявність може іноді розцінюватися як художня дефектність тексту. 

Для псевдоавтологічної поезії, яка тяжіє до вживання слів та виразів водночас 

у нормативному та символічному значенні, характерна наявність так званих імен 

«сутностей», що реалізують суміщену номінацію об’єктів та ситуацій 

екстенсіонального й інтенсіонального світів. Роль опірних інформаційних 

компонентів тексту відіграють тут слова-символи та близькі до них у 
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функціональному відношенні ключові слова, слова-фаворити й так звані «художні 

деталі» (особливо ті, що «символізують» та «імплікують»). 

У процесі інтерпретації й тим більше під час перекладу поетичного тексту 

вимагається чітке уявлення про те, до якого виду поезії – автологічної, металогічної 

чи псевдоавтологічної – належить оригінал. Позаяк важко уявити грубішу (й, на 

жаль, менш розповсюджену) помилку інтерпретатора чи ж перекладача, ніж спроба 

тлумачити (а тим паче – перекладати) автологічний текст металогічними 

(псевдоавтологічними) засобами – і навпаки. 

Синсемантичні образи, згідно з П. Бехом, виникають зі сполучення 

композиційних, ритміко-інтонаційних та евфонічних особливостей віршового 

тексту, образи цього типу, вступаючи у взаємодію зі семантичними, доповнюють і 

підсилюють їх [31, с. 44]. 

Проте, наші дослідження переконливо доводять, що формування поетичного 

макрообразу відбувається ще й на третьому рівні – підтекстовому або 

субсемантичному (термін наш – В. К.), і образність, що формується на цьому рівні, 

зазвичай складає образну домінанту поетичного твору. Це, своєю чергою, дозволяє 

кардинально змінити перекладацьке бачення об’єкту поетичного перекладу, суттєво 

змінити його перекладознавче трактування та виробити нову методологічну базу 

щодо аналізу та оцінки поетичного перекладу. 

Отже, вищенаведеним твердженням П. Беха, Т. Винокура, А. Григоряна, 

В. Коптілова, Ю. Лотмана, А. Мішустіної, О. Потебні, І. Ревзіна, Г. Степанова, 

Ю. Тинянова, С. Ткаченка, О. Чередниченка та ін. не суперечить наша гіпотеза про 

те, що, поетичний твір складається з автосемантичних (змістових), синсемантичних 

(формотворчих) та субсемантичних (підтекстових) образів, взаємозумовлених та 

взаємозалежних між собою (автосемантичний образ поетичного твору у своїй 

єдності зі синсемантичним образом є, приміром, формою вираження 

субсемантичного, тобто підтекстового, образу), що обов’язково слід ураховувати під 

час перекладу. Зникнення в перекладі одного з образних елементів тексту 

першотвору може спричинити й затирання, а той повне зчезнення, інших планів 

поетичного твору, позаяк автосемантичний, синсемантичний та субсемантичний 
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образи – взаємодіючі та взаємовідносні виміри макрообразної структури поетичного 

твору. Зупинімося дещо докладніше на вперше розробленому нами з 

перекладознавчих позицій образі субсемантичному. 

 

1.5.4. Поетичний підтекст як субсемантичний образ у структурі оригіналу 

й перекладу. Характеризуючи своєрідність мовної природи поетичного твору в 

його цілісному сприйнятті, аж ніяк не можна уникнути питання про 

багатоплановість поетичного тексту, для семантичної структури якого, крім 

поєднання прямого та метафоричного мовлення, характерною рисою є підтекст. 

Відтворення такої багатоплановості становить важливе практичне завдання 

поетичного перекладу та безкомпромісну проблему, розв’язання якої перебуває в 

межах компетенції сучасного перекладознавства, позаяк про адекватність перекладу 

без віднаходження засобів творення та відтворення глибинного змісту вірша не 

може бути й мови. 

Смислова багатозначність є однією з характерних ознак поетичного твору 

взагалі, який зазвичай «говорить» більше за те, що в ньому сказано прямо, 

наштовхує на висновки та зіставлення, що не є безпосередньо сформульованими в 

його тексті, спонукає до пробудження думки, викликає потребу дорозповісти собі чи 

додумати свідомо недовисловлене автором. I ця риса поезії, що є для неї 

специфічною та вирізняє її з поміж інших різновидів літературного слова – не 

просто наслідок розбіжності читацького сприйняття: вона визначається смисловою 

структурою поетичного твору, закладеною в ньому самому, позаяк у віршовому 

творі можуть співіснувати кілька смислових планів. 

На сьогодні існують лише поодинокі спроби дослідження мовного втілення 

підтексту поетичного твору, наприклад, на основі цитати, й відчувається нагальна 

потреба в наукових працях, у яких широко висвітлювалися б погляди на проблему 

поетичного підтексту з перекладознавчих позицій. 

За останні дві декади не спостерігалася, на жаль, поява тематичних праць 

щодо підтексту поетичного твору. Кілька таких робіт, щоправда дещо раніше, 

з’явилося стосовно прозового підтексту (А. Матчук [234], О. Вєтошкін [52], 
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Л. Голякова [86], О. Єрмакова [118]). У перекладознавстві ж ця тема, як у межах 

зазначеного періоду, так і раніше, глибоко не досліджувалася взагалі. 

Відтак, системно-контекстуальний та структурний підходи до вивчення 

функцій підтексту в поезії, способів його творення та засобів виявлення і 

відтворення в перекладі перебувають на разі в початковій стадії свого розвитку, що 

не сприяє швидшій розробці перекладацького взірця поетичного твору, за 

допомогою якого можна було б здійснювати повноцінний аналіз останнього та 

забезпечувати його достовірний переклад. 

Незважаючи на те, що поняття підтексту трапляється в багатьох дослідженнях, 

що стосуються різноманітних напрямів лінгвістики, літературознавства та інших 

наук, значення терміну не є стійким. 

Як філологічна проблема явище підтексту з’являється на світ на початку XIX 

століття, хоча як науковий термін «підтекст» виникає в першій половині XX 

століття. В другій половині цього ж століття інтерес науковців до проблеми 

підтексту помітно зростає, проте більшість лінгвістів та літературознавців 

висвітлювали її або в загальнотеоретичному плані, або на рівні поглядів окремих 

дослідників на проблему прихованого смислу прозового твору. 

Художній і, зокрема, поетичний твір діє на свого реципієнта не лише 

наявними в ньому образами, асоціаціями, повторами, контрастами тощо, а й 

вимагає, щоб він, за цими образами, асоціаціями, повторами, контрастами відновив і 

те, що в ньому випущено й дорозумлюється. 

Співвідношення зображеного та пропущеного, недоговореного в різні періоди 

історії мистецтва дуже різне, різний і ступінь деталізації, але проблема ця існує 

скрізь і завжди й має першочергове теоретичне та практичне значення [477, p. 29]. 

Б. Ларін свого часу писав, що додатковий смисл може виникати не лише з 

поставленого поруч, а й з недоговореного. Комбінаторні приростки, за Б. Ларіним, 

можливі в межах фрази, абзацу, розділу, цілого тексту роману. Вміння відновити те, 

що домислюється, має дуже велике значення для проникнення в ідейно-художню 

суть цілого [209, с. 45]. 
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В «Теорії літератури» за науковою редакцією О. Галича «визнається» 

підтекстова образна приналежність: «[п]ідтекст (те, що приховано під текстом, 

певне глибинне смислове значення) – тип художнього образу, в якому конкретна 

чуттєва даність предмета зображення, окрім власного, має значення навмисно 

прихованого натяку на іншу ідею або образ, які не називаються прямо, а маються на 

увазі та сутнісно переоцінюють зміст того, про що йдеться в прямій формі, 

відкрито» [348, с. 112]. Ознаки підтекстового типу образності тут наближені до 

алегорії та символу, з якими його нерідко плутають. Проте, аналогічно з алегорією й 

на відміну від символу, зміст підтекстового образу має ознаки більшої сталості, 

конкретизованості. 

Символічна ідея не обмежена просто вказівкою на предмет, який символізує її 

предметний чуттєвий образ. Символізований у чуттєвому образі предмет не 

становить кінцевого адресату посилання символу, а виступає символом іншої ідеї 

або предмету, з якими він органічно пов’язаний смисловою суттю. Відтак, символ – 

своєрідний ланцюжок нанизаних одна на одну взаємовідображених ідей, суть якого 

не у віднаходженні вихідних орієнтирів смислу, а в органічності смислових 

сутнісних зв’язків, яка пов’язує різні далекі предмети і явища в певну цілісність. А 

підтекст, подібно до алегорії, не дорозумлює таку багатозначність, і зміст його 

смислопосилань більш визначений, конкретизований. 

Сучасні лінгвісти трактують підтекст як підпорядковане інформативності 

явище тексту, різновид інформації, що ґрунтується на текстовій вербальній 

організації та формується способом її змістового перероблення і збагачення без 

нарощування знакового обсягу [553, с. 561]. 

Наші дослідження засвідчують, що серед притаманних підтекстові поетичного 

твору ознак, спостерігаються такі, що характеризують його як внутрішній 

прихований зміст, неявне домислювання, сприйняття якого факультативне. Іноді 

підтекст становить додатковий зміст, а частіше – ідейний задум твору, його головну 

думку, і водночас підтекст – це особливий вид образу. Підтекстовий образ виникає 

на семантико-композиційному рівні. З другого боку, підтекст – потік неявних, 

імпліцитно виражених смислів, які породжуються на ґрунті зовнішньої експліцитно 



110 

 

вираженої оповіді, бісоціативне явище, суть якого полягає в тому, що мислення 

людини сприймає дві та більше інформацій водночас. Підтекст – це семантико-

психологічна категорія, що виявляється в процесі інтерпретації художнього тексту, і 

багатозначність, що виникає під час цього, створює труднощі сприйняття й 

декодування тексту, які допомагає подолати контекст. 

Підтекст може виявлятися в межах надфразової єдності, у співвіднесенні 

кількох контактно та дистантно розташованих надфразових єдностей, а найчастіше 

він виявляється на рівні цілого тексту. Підтекст художнього твору та змістово-

концептуальна інформація складають його основний смисл. Адекватне сприйняття 

змістово-концептуальної інформації, яка є категорією всього тексту, неможливе без 

розуміння підтексту, який формує основне ядро змістово-концептуальної інформації 

і яка, своєю чергою, є більш широким поняттям, що охоплює весь текст та включає 

в себе експліцитний та імпліцитний плани твору. Співвіднесення художнього 

підтексту й змістово-концептуальної інформації складає проблему, розв’язання якої 

потребує подальшого наукового аналізу. 

Підтекст, подібно до імплікації, створює додаткову глибину змісту, проте в 

різних масштабах. У підтексті додатковий зміст поглиблюється сюжетом, який веде 

свою смислову лінію, сприяє повнішому розкриттю основних тем твору. Текстова ж 

імплікація відображає обставини певного комунікативного акту, дії чи вчинку, які 

складають епізод як ланку сюжету [458; 459]. 

Підтекст та імплікацію важко розмежувати, позаяк обоє вони є варіантами 

домислювання й часто трапляються разом, взаємодіючи одне з одним. Спільна риса 

підтексту й текстової імплікації в тому, що вони обоє виражають емоційне й оцінне 

ставлення до того, про що йдеться. 

За наявності в повідомленні підтексту, воно розшаровується на зовнішній 

текст і глибинну інтерпретацію. Притаманна поетичному текстові неоднозначність 

відновлення, яка виникає у процесі інтерпретації підтексту, забезпечується 

можливістю внутрішньотекстових елементів вступати в нескінченний ряд складних і 

багатошарових асоціацій із позатекстовими елементами. 
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Несприйняття реципієнтом підтексту не руйнує цілісності й зрозумілості для 

його усвідомлення самого тексту, структури явної безпосередньо-образної тканини 

твору чи просто комунікативного ґрунту підтексту. Однак, за такої умови вельми 

збіднюється розуміння художньої системи твору та нівелюється його глибинний 

змісту. 

У поезії смисл підтексту, подібно до всякого образу, функціонально 

детермінований, цілеспрямований, проте складається поетичний підтекст ніби 

мимовільно, в його творенні не може бути жодної видимої нарочитості, явної гри 

натяками й недомовками, інакше це не підтекст. 

Підтекст породжується асоціативно. Водночас він сам не ототожнюється з 

тими моментами твору, які спричинюють його породження та є об’єктами 

асоціативного перегукування. Саме тому підтекст твору – це завжди щось нове 

порівняно з безпосередньо зображуваним; підтекст – не сама будова, а відношення, 

яке з неї випливає. Тому, як зазначено раніше, художня тканина, підтекст якої 

одержувач не збагнув, не руйнується і не втрачає зв’язаності в його сприйнятті, хоча 

й стає надзвичайно збідненою, а переклад, здійснений за таких умов, не досягає 

рангу адекватного. 

Очевидно, що підтекст може бути не лише інтенційним, а й оказіональним. 

Наявність підтексту як у прозовому, так і в поетичному творі характеризується 

присутністю в тексті маркерів (сигналів), за допомогою яких виявляється й 

декодується підтекст і на які має орієнтуватися іншомовний тлумач під час 

здійснення перекладу. 

Окреслений О. Чередниченком принцип синтезувального аналізу, що дає 

змогу в процесі доперекладного сприйняття віршового тексту й подальшого 

осягнення його ідейно-образного смислу не лише розчленовувати текст на окремі 

елементи, а й постійно співвідносити їх із цілим, та передбачає підхід до поетичного 

твору як до макрообразу [386, с. 182; 387, с. 8], дає можливість вирізнити підтекст 

поетичного твору як особливий вид образу – підтекстовий образ, який є 

повноправною складовою поетичного макрообразу. 
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Цей образ, за логікою подальшого розвитку макрообразної структури 

поетичного твору, яку запропонували О. Чередниченко та П. Бех [384] та за 

аналогією до терміну “subtext”, уведеного в науковий обіг Владом Скалічкою [519, 

p. 215], можна назвати субсемантичним. 

Науковці заохочують за наявності термінів-синонімів надавати перевагу 

термінам більш мотивованим. Під вмотивованістю розуміють «лексико-семантичну 

відповідність між внутрішньою формою (буквальним значенням) термінологічної 

одиниці та її лексичним значенням (дефініцією, тлумачення)» [163, с. 41]. В одній із 

класичних, загальноприйнятих характеристик терміна йдеться про те, що для нього 

«характерна дефінітивність, себто кожен термін зіставляється з чітким окремим 

визначенням, що орієнтує на відповідне поняття» [Там само, с. 38]. Вищеозначене та 

основні ознаки терміносистеми, як-то системність, наявність визначення терміну, 

тенденція до однозначності в межах певної терміносистеми, відсутність у слова-

терміну експресивних значень та стилістична нейтральність [51, с. 56], дотримане, 

на нашу думку, під час дібрання вказаного терміну. 

Відтак, субсемантичний образ – це образ, що формується в межах загальної 

макрообразної структури на підтекстовому рівні поетичного твору. Формою 

вираження субсемантичного образу можуть бути як автосемантичні образи, так і 

синсемантичні. Диференційні ознаки субсемантичного образу, їх своєрідність та 

наявність у них відмінностей від ознак «прозового» підтексту є безсумнівними, про 

що, зокрема, ще йтиметься в одному з подальших розділів нашого дослідження, так 

само, як і те, що поруч із образами автосемантичним та синсемантичним, 

субсемантичний образ є рівноправним виміром макрообразної структури 

поетичного твору. До засобів творення субсемантичних образів відносимо 

дистантний повтор, одночасну актуалізацію парадигматичних потенцій лексичної 

одиниці, семантичні нашарування й семантичні зрушення, індукування 

оказіональних сем, словесно-образні обігравання, каламбур, асоціацію, 

пресупозицію, перегукування, стилістичні прийоми, заголовок, ім’я, тропи, риторичні 

питання, порядок слів, співположення різних типів викладу, інтонаційно-ритмічні 
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чинники, звукосимволіку, паравербальні засоби, графічні засоби, умовчання, 

конфлікт, контраст, монтаж, художню деталь та ін. 

В поетичному творі субсемантичний образ, у випадку його наявності, є 

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

образ семантико-композиційний, сутність якого можна виразити, пойменувавши 

його і концептуально-підтекстовим образом поетично твору. 

У разі наявності підтексту в поетичному творі, підтекст або субсемантичний 

образ найчастіше є провідним елементом, якому підпорядковані всі інші, й тому для 

перекладача він зазвичай становить образну домінанту, яка вимагає першочергового 

відображення в перекладі. 

Знак рівності між сприйняттям закладеної автором інформації читачами 

оригіналу й перекладу можна поставити лише тоді, коли відображення зовнішньої 

єдності змісту й форми поетичного тексту супроводжується відтворенням його 

глибинної структури, якою є підтекстовий образ, що має матеріальну репрезентацію 

в тексті й збереження якого в перекладі є потенційно можливим за наявності низки 

умов системного та індивідуально-перекладацького характеру, а також 

обов’язковим у плані його домінантного позиціонування в межах макрообразу 

конкретного поетичного твору. 

 

1.6. Поетичний переклад у контексті макрообразної концепції вірша 

 

Отже, здійснюючи переклад поетичного твору, за провідний орієнтир 

перекладач завжди повинен мати головний художній задум твору, відтворенню 

якого мають бути підпорядковані основні перекладацькі стратегії й тактики. Щоб 

здійснити адекватний переклад, усі можливі варіанти мають бути зіставлені з 

головною художньою ідеєю, яка зазвичай репрезентована як змістовими, так і 

формотворчими композитами твору у їхній гармонійній єдності. 

Існує чимало прикладів, які виразно показують, як спотворюється першотвір, 

коли перекладач окрім суто лінгвістичних даних не враховує концептуальну ідею 

всього твору як макрообразу. Це особливо яскраво буде продемонстровано в 
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останньому розділі дослідження, де йдеться про переклад поетичних творів, у яких 

наявна підтекстова образність. 

Основною метою поетичного перекладу є адекватне відтворення образної 

структури першотвору, збереження характерних зовнішніх і внутрішніх 

особливостей поетичного тексту. Саме тому, попри все розмаїття стратегій, методів 

і підходів до перекладу поезії, в головному стратегічному фокусі перекладачеві слід 

передовсім тримати щонайповніше відображення образної своєрідності та цілісності 

оригіналу поетичного твору. 

Беручи до уваги те, що поетичний твір як макрообраз складається з 

автосемантичних, синсемантичних та субсемантичних образів, які є 

взаємозумовленими складовими елементами поетичного твору й підлягають 

обов’язковому перекладові, відтворення вказаних образів у процесі перекладу має 

здійснюватися з огляду на ступінь їхньої домінантності в першотворі. 

Відтак, поетичний переклад – це процес і результат макрообразного 

перестворення іншомовного віршового твору засобами цільової мови шляхом 

збереження всіх рівнів його образної структури з урахуванням їх взаємозалежності, 

домінантності та асоціативних зв’язків у межах та поза цією структурою. 

Запропоноване визначення враховує як літературознавчі фактори (поетичний 

переклад є не просто текстом, а літературним твором зі збереженими функціями), 

так і лінгвістичні (відтворення всіх образних рівнів у їхній взаємозумовленості, 

ієрархічності та з їхніми асоціативними зв’язками). Воно виявляє шляхи аналізу 

першотвору перекладачем та розгляду готового перекладу критиком, тобто це має 

бути філологічне дослідження у всеозброєнні сучасних перекладознавчих методів, 

релевантних для літературознавства, лінгвістики, філософії (герменевтика), 

етнокультурології тощо, хоча такий підхід до аналізу оригіналу й перекладу не слід 

ототожнювати з механічним об’єднанням цих засад, позаяк їхня взаємодія, 

підпорядкована новій меті, дає нову якість – перекладознавчий аналіз. Слово 

«перестворення» покликане усунути асоціації з механічною роботою перекладача, 

які знімають формалістичні вимоги неодмінного використання в перекладі тих 

самих зображальних засобів, якими користувався автор першотвору. Вираз 
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«макрообразне перестворення» підкреслює творчий характер перекладу, його 

некопіїстичну природу. Але орієнтація на збереження всіх рівнів образної структури 

оригіналу обмежує свободу творчої діяльності перекладача, задаючи їй певні 

об’єктивні обмеження. 

Віршовий переклад – це вид поетичної творчості, яка відрізняється від 

творчості оригінальної тим, що поет-перекладач самостійно не створює ідейно-

тематичну основу твору, його композицію, образи-персонажі тощо. Його завдання 

обмежене необхідністю перевиразити створену автором образну структуру 

поетичного твору іншою мовою, в іншій словесній формі. 

Перекладачеві поезії певною мірою важче, ніж авторові першотвору, позаяк 

поет вільний у своєму виборі змісту і форми, а перекладач мусить дотримуватися 

віршових параметрів, заданих автором. 

З огляду на те, що віршовий переклад – це мистецтво, яке базується на 

наукових досягненнях, перекладознавство має зосереджувати свої зусилля на 

актуалізації наявних та виробленні нових перспективних шляхів не лише 

перекладацької інтерпретації поетичного тексту, а й оцінки її якості та майстерності, 

а також компетентності перекладача. 

Як засвідчує перекладацька практика, перекладацькі засади залежні не лише 

від суб’єктивного вибору перекладача, вони залежать ще й від рівня розвитку мови, 

літератури, загального стану культури, яким належатиме перекладений твір, а також 

від замовника перекладу, тобто від комплексного реципієнта. 

Адекватний переклад поезії може бути забезпечений лише всебічною, 

багатогранною підготовкою неодмінно обдарованого перекладача. Ґрунтовні знання 

мов оригіналу й перекладу, глибока мовознавча, літературознавча, культурно-

історична тощо ерудиція потрібні для продуктивної перекладацької праці, одне з 

головних місць у якій неодмінно посідає усебічний аналіз вірша, який можливо 

здійснити лише за визначення структурних рамок поетичного твору як макрообразу, 

тобто з’ясування його конкретної образної конфігурації з її подальшим ретельним 

аналізом і синтезом, наслідком чого й може бути максимально якісне перевтілення 

тексту першотвору в текст перекладу. 
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Вже у запропонованому визначенні поетичного перекладу В. Івановим 

знаходимо поняття моделі: «Коли під час перекладу звичайного наукового-

технічного тексту має лишитися незмінним значення цього тексту, то в поетичному 

перекладі незмінною має лишитися поетична модель (чи поетичний сенс) поезії... 

Під поетичною моделлю тексту розуміємо його поетичне значення, яке не зводиться 

до значення підрядника, бо до поетичної моделі належить не тільки безпосередній 

зміст поезії, що якоюсь мірою піддається прозаїчному переказу, а й модель 

структури поезії» [144, с. 71]. Це може означати, що В. Іванов обстоював потребу 

збереження не лише образів художнього твору, а й способу, за допомогою якого 

автор пов’язує їх у єдине ціле. 

Мета нашої праці – створити й обґрунтувати такий комплексно-компонентний 

взірець поетичного твору, керуючись яким, перекладач міг би максимально повно 

охопити й осмислити всі його складники у їхній взаємоорганізованості в структурі 

цілого твору та щонайповніше відтворити їх у перекладі. З огляду на це, необхідно 

визначитися з терміном щодо такого взірця. 

Задля уникнення двозначності терміна модель, який можна в нашому випадку 

розуміти і як процес перекладу, і як статичну матрицю оригіналу, згідно з якою 

здійснюється його покомпонентний переклад, а також зіставний аналіз оригіналу й 

перекладу, варто, передовсім, звернутися до тлумачного словника. Отже, «Модель – 

1. Зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось; взірець. 2. Тип, 

марка конструкції. 3. Предмет, відтворений у зменшеному, іноді у збільшеному або 

натуральному вигляді. 4. Те, що є матеріалом, натурою для художнього зображення, 

відтворення [552, с. 667], тоді як «Матриця – 1. Штамп із витисненим у ньому 

заглибленням, що точно відповідає формі оброблюваної деталі. 2. Картонна форма, 

яку знімають із набору й використовують для відливання стереотипу в друкарні. 

3. Сукупність математичних величин, певним способом розміщених у прямокутній 

таблиці [Там само, с. 590–591]. 

Як бачимо, обидва слова значною мірою підходять і водночас є недостатніми 

для терміну позначення досліджуваного нами феномену, позаяк розглядуване явище 

окрім статичності кінцевого результату характеризується ще й динамічністю 
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процесу його здійснення, взаємозв’язками і взаємовпливом елементів у межах його 

структури та асоціативними зв’язками поза його межами. З іншого боку, і термін 

«модель», і термін «матриця» широко використовуються і в лінгвістиці, і в 

перекладознавстві й, до того ж, як було видно з викладеного вище, трактуються 

вони різними науковцями доволі по-різному. Усвідомлюючи необхідність 

«канонічного» лінгвістичного опису понять «модель» і «матриця» в разі їх 

застосування, а також, не вбачаючи такої необхідності у досягненні поставленої в 

нашому дослідженні мети, ми не претендуємо на ці терміни, і вважаємо за достатнє 

назвати наш перекладацький взірець макрообразом поетичного твору або (як 

практичний синонім) макрообразною схемою поетичного твору, хоча багато 

засадничих вимог, висунутих щодо створення функціонування моделі та матриці, у 

побудові макрообразу поетичного твору (його схеми) нами, звісно, дотримано, з 

огляду на функціональні завдання, які має виконувати наш «макрообраз». 

Зважаючи на це, а також на прагнення максимального охоплення елементів 

образної структури поетичного твору та відображення їхніх взаємостосунків з 

метою подальшого відтворення у перекладі, їхнього аналізу на доперекладному та 

післяперекладному етапах, висуваємо гіпотезу, що макрообраз поетичного твору – 

це структурно-системне утворення, до якого входять автосемантичні, синсемантичні 

та субсемантичні образні виміри з їх відносинами в структурі цілого, системною 

взаємодією мікрообразів на рівні кожного виміру й поза ним у межах усієї 

структури. Задля досягнення адекватного перекладу поетичного твору необхідно 

враховувати й асоціативні зв’язки образів усіх рівнів поза межами його 

макрообразної структури. 

З огляду на об’єктивну залежність від асиметрії вихідної та цільової мов та від 

низки досліджених і викладених далі факторів, макрообраз поетичного твору не 

може бути відтворений у перекладі у всій своїй повноті. Тут може йтися лише про 

відтворення його головних, домінантних характеристик, релевантних для 

категорійного смислу цілого, позаяк лише цілісний художній твір має свою 

естетичну цінність. 
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Відправним пунктом нашого задуму слугувало твердження В. Коптілова про 

те, що одним із об’єктів перекладознавства є «дослідження художнього перекладу 

як структурно організованого цілого літературного твору, що підпорядковує собі 

складові частини в діалектичній взаємодії змісту й форми, в обов’язковому 

зіставленні з оригіналом» [186, с. 48]. 

Застосування схеми макрообразу поетичного твору має насамперед 

мінімізувати відхилення суб’єктивного характеру перекладу від першотвору. 

Не здатний обмежувати себе задля щонайповнішого розкриття першотвору 

перекладач порушує баланс між естетико-експресивною та когнітивною стороною 

перекладуваного вірша. Форсуючи експресію та подаючи в перекладі власні емоції, 

такий тлумач нехтує думками автора першотвору, предметом їх образного втілення. 

І художній, і пізнавальний аспект є важливими сторонами відтворюваного в 

переклад поетичного твору, позаяк переклад – це своєрідне вікно в індивідуальну 

картину світу автора оригіналу й водночас – у життя інших етносів і епох. Тож 

попри ґрунтовні лінгвістичні й літературні знання, для успішної роботи перекладача 

він має бути здатний здійснювати вичерпний смислово-стилістичний аналіз 

перекладуваного тексту, в основі якого і лежить опрацювання макрообразної 

структури оригінального твору, яка становить робочу схему під час синтезу тексту 

перекладу і яка не дасть перекладачеві залетіти у своєму творчому польоті надто 

далеко від першотвору, а натомість допоможе заглибитися в оригінал і відтворити в 

перекладі все його багатошарове образне єство. 

Схема макрообразної структури включає в себе не окремі слова, фонеми чи 

фразеологізми, а розподіл суттєвих елементів, організованих у межах лексичного, 

синтаксичного, морфологічного, фонетичного, інтонаційно-ритмічного, графічного 

рівнів поетичного тексту, елементів, які набувають у тексті семантичної, естетичної 

якості та асоціативних значень. Опрацювання макрообразної будови поетичного 

твору покликане дати можливість зрозуміти індивідуальну своєрідність конкретного 

вірша, уникнути спокуси як поспішного витягнення з тексту першотвору того, що 

найперше кидається в невтаємничене око й збіднює відтак повноцінне сприйняття 
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твору мистецтва, так і небезпеки дрібної прив’язаності до кожного звуку та слова, 

що затемнює ідейно-естетичну суть оригінального поетичного твору. 

Одним із важливих завдань перекладача є виокремлення основного художньо-

значимого шляхом з’ясування загальної структури твору та відтворення її в 

перекладі, А завданням критика та дослідника перекладу є визначення міри 

близькості структури перекладу й першотвору, позаяк один і той самий «загальний 

смисл» твору по-різному відбивається в різноманітних структурах. 

У працях із теорії перекладу та висловлюваннях перекладачів чітко 

проступають дві перекладацькі стратегії. Одна з них викладена Б. Пастернаком: «[я] 

цілковито відкидаю сучасні перекладацькі погляди. Праці Лозинського, Радлової, 

Маршака й Чуковського далекі мені та здаються штучними, неглибокими й 

бездушними. Я стою на точці зору минулого століття, коли в перекладі бачили 

завдання літературне, яке за висотою розуміння не лишало місця захопленням 

мовознавчим. <...> від перекладу слів і метафор я вдався до перекладу думок і сцен» 

[283, с. 18]. Цей перекладацький ідеал, що на практиці, можливо не так відкрито, 

сповідує й низка інших поетів-перекладачів, зокрема таких талановитих, як 

Д. Павличко, П. Мовчан, Є. Євтушенко, полягає в досягненні відповідності лише 

«духові» першотвору. Закликаючи лише до інтуїтивного проникнення в першотвір, 

ідеал цей відкидає будь-які спроби зіставлення образних засобів оригіналу й 

перекладу, прагнення об’єктивного аналізу першотексту. 

М. Рильський, Г. Кочур, В. Мисик, Д. Паламарчук та інші більше чи менше 

відомі майстри поетичного перекладу сповідували стратегію аналізу засобів 

творення поетичного мовлення, їх оточення і зв’язків та їхнього відповідного 

відтворення в перекладі. Той самий ідеал утверджував і Ю. Еткінд, аналізуючи 

прийоми перекладацької праці відомого перекладача Михайла Лозинського: 

«М. Л. Лозинський, як письменник і вчений, як художник і мислитель, не міг 

працювати несвідомо, з натхнення, з натхненного пориву. В основі його натхнення 

лежала ретельна, неспішна дослідницька праця, робота над вивченням історії та 

звичаїв чужого народу, іноземної мови, рідної мови...» [406, с. 191]. Здійснити 
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поетичний переклад у всій можливій повноті передачі першотвору, звісно ж, 

можливо лише виходячи з цього другого ідеалу перекладацької потуги. 

Розроблювана нами схема макрообразної будови поетичного твору покликана 

певною мірою об’єднати обидва підходи до перекладу поезії. Адже вона, з одного 

боку, має охоплювати весь поетичний твір як образне утворення в цілому, а з 

іншого – розкривати образну структуру твору, мовні й позамовні рівні творення 

поетичного тексту, взаємозумовленість елементів у межах його структури, а також 

сприяти вивченню їхньої асоціативної взаємодії з іншими елементами поза її 

межами. Відтак, з одного боку, образ відтворюється образом у всій його 

асоціативній зумовленості, тобто передається дух оригіналу, а з іншого – за 

можливості зберігається мовна структура образу та взаємодія його складників як у 

межах, так і поза межами його структури. 

Звісно, не варто ідеалізувати будь-яку структурну схему, системне креслення, 

матрицю чи модель, бо на практиці завжди залишиться щось таке, що «ніякими 

словами не визначиш, але що й складає саму суть, чим безумовно, хоча й не 

визначально, вирізняється всяка істинна поезія з-поміж найвправнішої версифікації. 

Водночас об’єктивний та суб’єктивний моменти іноді тут так переплітаються між 

собою, що, мабуть, і не відрізнити одне від іншого» [212, с. 312]. 

До того ж, будь-яка схема є спрощеним зображенням об’єкта, яке передає 

лише загальні, основні його риси [495, p. 460]. Про це слід пам’ятати, засвоюючи як 

схему структури мовної системи, так і структурну схему образної будови 

поетичного твору. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Комплексний структурно-герменевтичний напрям у сучасній теорії і 

методології перекладу бачиться оптимально прийнятним і необхідним на новому 

історичному етапі розвитку цієї міждисциплінарної галузі міжкультурної 

комунікації, а практичним розв’язанням цього завдання є розроблення інтегративної 

герменевтичної парадигми перекладу. 
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Семіотичний підхід до дослідження перекладу найбільше відповідає інтересам 

теорії перекладу та перекладацької діяльності. Семіотична природа мови та 

використання мовних знаків і структур під час процесу вербальної комунікації 

створюють концептуальну основу для розгляду й дослідження найважливіших 

аспектів перекладацької діяльності, мовного механізму й комунікативної ролі 

перекладу. 

Структурно-системний підхід до дослідження макрообразу поетичного твору 

та його перекладу передбачає, передовсім, співвідношення його структури з низкою 

мікро- та мета-систем, найголовнішими з яких є мовний та, зокрема, позамовний 

контекст. Для осягнення поетичних творів і для дотримання культури їх перекладу 

важать контексти оточення слова, контексти цілісного твору, циклу творів, книги, 

творчості поета, особистісні – біографічні та психологічні, а також соціальний, 

політичний тощо, тобто сукупність контекстів, які складають широкий 

інтерпретаторський контекст. 

Моделювання та схематизування – дієві методологічні засоби опису процесу й 

результату перекладу, що мають сприяти роботі перекладача щодо забезпечення 

адекватного перекладу, а перекладознавця й критика щодо визначення його якості. 

Метод моделювання попри всю його універсальність має певні обмеження. 

Успішно моделюються ті властивості об’єкта, які пов’язані з його структурною 

організацією. Розгляд поетичного твору як структурного утворення дає можливість 

змоделювати його переклад. Різні моделі перекладу демонструють різні 

методологічні підходи до процесу перекладу, а також мають свої переваги та свої 

недоліки. 

Якщо перекодування є переважно процесом мовним і формальним, то 

транспонування пов’язане з розумінням семантичної структури тексту, поетичної 

моделі, і є переважно процесом літературно-художнім, в ідеальному випадку вони 

взаємопов’язані й складають двоєдиний процес. 

У процесі перекладу відбувається транспонування плану змісту першотвору й 

перекодування плану вираження відповідно в план змісту й план вираження 

перекладу за одночасного збереження взаємозв’язків між ними. 
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Продуктивна перекладацька схема поетичного твору має відображати 

загальний системний принцип. Усі складники такої схеми мають бути описані в 

структурній ієрархії компонентів поетичного твору. вона має становити такий 

комплексно-компонентний взірець поетичного твору, керуючись яким, перекладач 

міг би максимально повно охопити й осмислити всі складники твору та, відповідно, 

зміг би щонайповніше відтворити їх у перекладі. 

Завдання перекладача поезії полягає у відтворенні не просто змісту та форми, 

а їх гармонії, позаяк у гармонійному поєднанні змісту та відповідної йому 

довершеної форми полягає художність поетичного твору як визначальна міра його 

якості й цінності. 

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

системи автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного рівнів. 

Автосемантичний, синсемантичний та субсемантичний образи – взаємодіючі та 

взаємовідносні виміри макрообразної структури поетичного твору, які потребують 

повноцінної реконструкції в перекладі з урахуванням їхніх ієрархічних та інших 

взаємостосунків у межах макрообразу та в ширших контекстах. 

Формування художнього потенціалу автосемантичного образу відбувається на 

кількох підрівнях семантичного рівня: лексичному, стилістичному, морфолого-

синтаксичному. З огляду на це, в процесі перекладу правомірно встановлювати 

еквівалентні стосунки відповідних засобів на цих підрівнях. 

Основою синсемантичних образів є композиційні, ритміко-інтонаційні, 

евфонічні та графічні особливості організації поетичного мовлення. Синсемантичні 

образи можуть набувати відповідних значень безпосередньо в поетичному дискурсі 

та входити до системи образів-домінант твору. 

Субсемантичний образ – це образ, що формується в межах загальної 

макрообразної структури на підтекстовому рівні поетичного твору. Формою 

вираження субсемантичного образу можуть бути як автосемантичні образи, так і 

синсемантичні. 

В поетичному творі субсемантичний образ, у випадку його наявності, є 

зазвичай вираженням головної думки, глибинної ідеї твору, і в такому разі він – 
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образ семантико-композиційний, сутність якого можна виразити, пойменувавши 

його і концептуально-підтекстовим образом поетично твору. 

Субсемантичний образ є головно провідним елементом, якому підпорядковані 

всі інші, й тому для перекладача він зазвичай становить образну домінанту, яка 

потребує обов’язкового відображення в перекладі. Він формує основне ядро 

змістовно-концептуальної інформації, і без розуміння цього образу неможливе 

адекватне сприйняття та відтворення в перекладі змістовно-концептуальної 

інформації, що охоплює весь текст і включає в себе експліцитний та імпліцитний 

плани поетичного твору. 

Поетичний твір – це цілісна гармонійна єдність образів, ідей, слів, мелодії, 

звуків, ритму, інтонації, композиції, графіки і т. ін. І тому не можна змінити один 

компонент так, щоб це не вплинуло на загальну образну структуру твору. Видозміна 

одного елемента неодмінно спричинює зміну образної системи, до якої він належить 

і всієї макрообразної структури твору, до якої входить та чи та образна система, що 

спонукає перекладача бути уважним як до окремої деталі, так і до всього поетичного 

тексту як до образної цілісності. 

Під час перекладу перекладаються не елементи поетичного тексту, а 

відтворюється функція того чи того елемента в естетичній цілості першотвору з 

огляду на недопустимість ігнорування діалектичного зв’язку між деталлю та цілим. 

Поетичний твір – певна система, оцінка складових частин якої зрозуміла лише 

в структурі. Всередині художнього цілого мікрообраз виявляє такі властивості 

власної сутності, які неможливо виявити в ньому, якщо розглядати його поза цілим. 

Образна структура є структура художнього організму, тому закони поетичної 

творчості можуть бути виявлені лише в єдиному структурно-семантичному аспекті, 

й саме образ і як найменша «клітина», і як всеохопна художня універсалія включає в 

себе ці дві іпостасі. Саме цим образ і може бути оптимальною одиницею перекладу, 

позаяк це поняття включає і частину, й ціле, адекватного відтворення яких має 

прагнути перекладач. 

Взаємовідносини образних рівнів спричинюють їх взаємозалежність та 

взаємозумовленість. Так формою вираження субсемантичного образу є образи 
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автосемантичні та синсемантичні, що слід неодмінно враховувати під час перекладу, 

позаяк зникнення в перекладі одного з елементів тексту оригіналу може призвести 

до викривлення чи зникнення інших змістово-образних планів поетичного твору. 

Поетичний переклад можна трактувати як процес та результат макрообразного 

перестворення іншомовного віршового твору засобами цільової мови шляхом 

збереження всіх рівнів його образної структури з урахуванням їх взаємозалежності, 

домінантності та асоціативних зв’язків у межах та поза цією структурою. А 

макрообраз поетичного твору – це структурно-системне утворення, до якого входять 

автосемантичні, синсемантичні та субсемантичні образні виміри з їх відносинами в 

структурі цілого, системною взаємодією мікрообразів на рівні кожного виміру й 

поза ним у межах усієї структури. Макрообразна схема поетичного твору покликана 

сприяти досягненню адекватності та найбільшої можливої еквівалентності в 

перекладі поезії. 

Залежність макрообразної схеми від асиметрії вихідної та цільової мов та від 

деяких інших факторів очевидна, тому вона не може бути повністю відтворена в 

перекладі, й може йтися лише про відтворення головних, домінантних 

характеристик макрообразу, релевантних для категорійного смислу цілого, позаяк 

лише цілісний художній твір має свою естетичну цінність. 

Макрообразна схема дає можливість зрозуміти індивідуальну своєрідність 

конкретного твору, запобігаючи як поспішному витягненню з тексту удаваної 

основної ідеї, тобто збідненню сприйняття твору мистецтва, так і вбезпечуючи 

перекладача від прив’язаності до кожного звуку та слова, тобто від затемнення 

ідейно-естетичної сутності поетичного оригіналу. 

Пріоритетним завданням перекладача є виокремлення основного шляхом 

з’ясування загальної структури поетичного оригіналу та відтворення її в перекладі. 

А головним завданням критика та дослідника перекладу є визначення міри 

близькості структури перекладу й першотвору на всіх її рівнях. 

Розроблювана макрообразна структура поетичного твору покликана об’єднати 

різні підходи до перекладу поезії. Вона, з одного боку, охоплює весь поетичний твір 

як образне утворення, а з іншого – розкриває образну структуру твору на рівні 
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образних систем та мікрообразів, мовні й позамовні аспекти творення поетичного 

тексту, взаємозумовленість елементів у межах його структури, відтак сприяючи 

тому, аби образ перекладався образом у всій його асоціативній зумовленості, тобто 

передавався дух першотвору, і водночас – за можливості зберігалася мовна 

структура образу та взаємодія його складників у межах та поза межами загальної 

структури твору. 

 

Основні положення, викладені в першому розділі, висвітлюються в 

одноосібних публікаціях автора: [1; 10; 11; 14; 15; 41; 42; 43; 44; 52; 54]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ 

 

Поетичний переклад – це водночас логічна операція та мистецький акт. І 

перше, й друге піддається аналізові. Ще Г. Гегель свого часу зазначав, що мистецтво 

підвладне найстрогішому науковому розглядові за допомогою понять діалектичної 

логіки [Цит. за: 232, с. 305]. А Б. Ларін 1922 року писав: «[як] колись зроблений 

літературний твір – ми ніколи не дізнаємося, тут лише можна грати здогадами. А ось 

чому і як він діє, значить щось для нас – це можна досліджувати» [209, с. 49]. 

Художність перекладу поетичного твору – це його серцевина, яка 

безпосередньо зумовлює способи його вивчення, тобто аналіз. «Художній аналіз – 

це осмислення тексту мистецтва, визначення тематично-ідейної основи твору, його 

проблематики, композиційної будови, образної системи, дослідження засобів 

образотворення, художнього мовлення, тобто того, що і як сказано у творі – 

розкриття художності його тексту» [284, с. 279]. 

Поважний, умілий аналіз поетичного перекладу має підпорядковуватися 

законам наукового дослідження, бути об’єктивним, аргументованим, базуватися на 

сучасній методології та фактичному матеріалі. Проте, всебічний аналіз неодмінно 

передбачає і певну інтерпретацію, себто суб’єктивне тлумачення, оцінку твору 

реципієнтом-дослідником. 

Погоджуючись із Т. Шмігером щодо визначення перекладознавчого аналізу як 

«системи філологічних методів, скерованих на оцінку відтворення смислової 

структури, комунікативної функціональності та інтерпретаційної потуги тексту 

першотвору засобами цільової мови» [402, с. 103], ми, зважаючи на 

міждисциплінарну природу перекладознавства, охоче замінили б у цьому визначенні 

«систему філологічних методів» на «систему різноманітних наукових методів та 

підходів», а «смислову структуру» на «семантичну», виходячи з ідеї наскрізної 

семантизації художнього твору, яку упродовж нашого дослідження намагаємося 

обстоювати. 
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2.1. Методологічне підґрунтя перекладознавчого аналізу поетичного 

тексту 

 

Завдання методологічного дослідження на ниві науки про поетичний переклад 

полягає як у відмежуванні його від усього зайвого, що потрапляє з інших наук, так і 

в запозиченні та поєднанні того, що може прислужитися досягненню його мети. 

Методологічне дослідження перекладу поетичного мовлення має показати такий 

його внутрішній зміст і такі зовнішні форми та особливості, які забезпечують йому 

право бути самостійним об’єктом вивчення. 

Щодо аналізу власне поезії, то «теорія й історія словесно-поетичної творчості 

має виділити в творах форми й елементи поезії чи поетичного (якщо, звісно, вони їм 

притаманні)» [55, с. 37–38]. Отже, необхідна систематизація функціональних 

елементів і структурних – зовнішніх і внутрішніх – форм поетичного мовлення, 

очищення їх від побічних домішок і виразне формулювання основних категорій 

поетичної мови після такого критичного чищення. По суті це вказує на те, що 

об’єктом науки про поетичне мовлення є не сама мова як особливе суспільне явище, 

а поняття про неї або про її функціональне застосування, утворене під певним 

естетичним кутом зору.  

До поняття поетичної мови як об’єкта теорії поетичного мовлення входить 

поверх загальних ознак мови, мови взагалі, переважно її специфічні ознаки як мови 

поетичної, як об’єкта й знаряддя словесного мистецтва, і той погляд, згідно з яким ці 

ознаки відокремлюються від нескінченної множинності різних поглядів на мову та її 

розмаїтих функціональних застосувань. «Установити об’єкт науки, це означає 

водночас, установити її метод, – писав В. Виноградов. – Тут на допомогу лінгвістиці 

має прийти естетика слова» [Там само, с. 39]. 

Природно, що тут бачаться два шляхи об’єктивного дослідження поетичного 

мовлення. Один – від аналізу й розуміння цільного словесно-художнього твору як 

естетичної єдності. В такому разі суттєво вже зарані враховувати відмінності між 

різними жанрами – віршовим і прозаїчним. Розуміння внутрішньої єдності словесно-
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художньої структури твору – одна з умов оцінки законів і правил його динаміки, 

його композиції, розвитку його сюжету, стилістичних трансформацій окремих 

частин тощо [439, p. 42]. 

Другий шлях естетико-стилістичного вивчення структур словесно-художньої 

творчості – від самих первинних «безпосередніх складових» їхніх елементів – від 

звуків і фонем. Саме тут – і це особливо наочно проступає у віршовому мовленні – 

виявляються зовнішні якісні відмінності між загальною народною мовою та 

«мовою» поезії, поетичним словом, експресивно-емоційним звуковим ладом 

поетичного мовлення [Там само, p. 45]. 

Спосіб вивчення (аналіз) поетичного твору та його перекладу головно 

залежить від мовознавчих та літературознавчих методів, які обирає дослідник. 

Біографічний метод завбачує зосередження дослідницьких зусиль на тому, як у творі 

віддзеркалюється життєпис автора, як він виражає себе через власний твір. 

Компаративний метод передбачає зіставлення твору з творами інших авторів рідної 

та чужоземних літератур, виявлення впливів, запозичень, самобутніх ознак тощо. 

Психологічний метод сприяє здійсненню психологічного аналізу літературного 

персонажа та індивідуальності автора. Формальний метод слугує пошукові 

технічних засобів зображення, використаних автором. Культурно-історичний метод 

забезпечує розгляд твору у його взаємозв’язках з культурним та історичним розвоєм 

суспільства. Рецептивно-естетичний метод допомагає зосередити увагу дослідника 

на тому, як зображально-виражальні засоби художнього твору проектуються на 

одержувача, доносять до нього задум автора. Семіотичний метод розглядає твір як 

систему знаків та знакових стосунків. Структурний метод уможливлює 

розчленування тексту на значимі частини й визначення між ними взаємозв’язків.  

За будь-якого методу дослідження аналіз поетичного твору та його перекладу 

визначають кілька основних засад. 

Принцип єдності змісту та форми – визначальна засада, спираючись на яку, 

дослідник оцінює поетичний твір як ідейно-естетичну, формально-змістову 

цілісність, розкриває зв’язки між окремими складниками твору, організовану 

ідейним задумом художню гармонію. 



129 

 

Згідно з двоїстістю природи всього сущого, в поетичному творі поєднується 

матеріальне й духовне, форма та зміст, мінливе й усталене. Відтак, аналізувати 

поетичні твори доцільно з історичної та типологічної позицій. 

Доцільність принципу історизму аргументується тим, що поезія, як і вся 

література в цілому, є суспільним, конкретно-історичним явищем. Ця засада 

передбачає вивчення поетичного твору у зв’язку з епохою його створення, на 

особливості якого мали вплив тогочасна суспільно-культурна реальність, 

літературний напрям, школа, рівень розвитку науки, духовності тощо. Розглядати 

твір необхідно і в зв’язку з тією епохою, яку він зображає. Лише дослідивши 

історичні, архівні, мемуарні, археологічні джерела, можна з’ясувати правдивість та 

глибину занурення автора в зображувану добу. 

Дієвість принципу художнього типологізму пояснюється тим, що поезія як 

будь-яке мистецтво творить красу, розкриває вічні теми та ідеї, проникає в художній 

світ. Як класифікація чогось за спільними ознаками типологія передбачає розгляд 

поетичного твору поза суспільним та культурним контекстом доби його написання; 

а також зіставлення, пошук спільного в творах різних епох та стилів, оцінку твору з 

позицій сталих критеріїв художності. 

Поміж способів аналізу поетичного твору літературознавці, зокрема, 

виділяють сюжетний аналіз, за якого розкривається сюжет, аналізується жанрова 

специфіка, композиційна будова, та проблемний аналіз, під час якого 

ідентифікуються та піддаються ґрунтовному дослідженню основні проблеми твору, 

в процесі якого фіксується жанрова, композиційна, мовностильова своєрідність, 

дається характеристика ключовим образам [284, с. 283]. 

Найбільш ефективним і водночас найскладнішим, як, зокрема зазначає Василь 

Пахаренко, вважається системний аналіз, який передбачає розгляд твору як 

художньої цілісної системи. Виходячи з того, що головний об’єкт відтворення в 

епосі та драмі – події та їхні учасники, а об’єкт лірики – думки й почуття, дослідник, 

зосібна для аналізу ліричної поезії, пропонує наступну схему системного аналізу 

твору. 1) відомості про автора, передусім ті, що допомагають краще зрозуміти 

специфіку конкретного твору; 2) історія написання вірша; 3) визначення жанру та 
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його специфіки: інтимна, пейзажна, громадянська, релігійна, філософська лірика 

тощо; 4) провідний мотив вірша, його зв’язок із іншими творами у збірці та у всій 

творчості поета; 5) композиція вірша; в ліриці сюжет витісняється на другий план, 

натомість уся увага зосереджується на розвитку почуттів; виокремлюють такі 

композиційні етапи розгортання почуття: а) вихідний момент у розвитку почуття; 

б) розвиток почуття; в) кульмінація; г) висновок автора, резюме; 6) ключові образи; 

найчастіше в ліриці посутнім є образ ліричного героя: автор зазвичай подає цей 

образ від імені першої особи, з цим образом тісно переплітається образ автора – 

змодельоване поетом уявлення про себе, «маска», співвідносна з автором, проте 

йому не тотожна; образ автора є «стрижнем» твору, провідним засобом художньої 

реальності, ланкою єднання між нею та її творцем; розпізнаванню образу автора 

сприяють кільках прийомів: а) визначення в тексті пластів мови, які не належать 

героям; б) визначення кута зору на зображуване; в) умовиводи про те, що дає образ 

автора для розуміння ідейного змісту віршового твору; г) моделювання та 

відновлення коментарів автора до реплік ліричних героїв; 7) мовні засоби, що 

сприяють емоційній насназі твору (лексика, тропи, фігури, фоніка); 8) техніка 

версифікації (види рим, система римування, розмір, вид строфи), її роль у розкритті 

провідного мотиву твору; 9) підсумок (викликані твором роздуми й почуття) [Там 

само, с. 284–285]. І хоча ми в цілому позитивно сприймаємо пропонований 

В. Пахаренком різновид аналізу, під системним аналізом поетичного твору  

розуміємо все ж бо дещо інше, про що йтиметься далі. 

Дослідження поетичного твору як феномена тексту здійснюється за 

допомогою різних методів, серед яких найпоширенішим у лінгвістиці тексту є 

контекстуально-інтерпретаційний. 

Контекстуально-інтерпретаційний метод – це низка процедур, спрямованих на 

з’ясування статусу тексту стосовно інших текстів, його значимості в 

соціокультурному контексті, а також на реконструкцію задуму автора, мотивів і 

мети, загального змісту, рецептивної спрямованості тексту тощо. Окремі дослідники 

вважають цей метод різновидом описового методу, хоча він зазвичай застосовується 

до менш складних елементів мови [326, с. 531]. Як етапи аналізу контекстуально-
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інтерпретаційний метод включає контекстуалізацію та інтерпретацію 

Контекстуалізація спрямована на вияв системи безперервного контексту, в межах 

якого здійснюється розвиток теми й розкриття концепту тексту за врахування 

контекстів породження (індивідуальна свідомість, світогляд, лексикон автора, їхнє 

заглиблення універсум культури та буттєвого часопростору) та рецепції 

(індивідуальна свідомість, світогляд, лексикон сприймача, їхнє заглиблення в 

універсум культури й відповідного світу дійсності), комунікативний контекст, 

мікроконтекст усього текстового масиву й мікроконтексти фрагментів тексту. 

Інтерпретація закладеного в текст інформаційного масиву та з’ясування авторської 

мети й стратегій впливу на сприймача здійснюється на основі контекстуалізації [Там 

само, с. 531–532]. 

Контекстуалізація за допомоги герменевтичного кола спричинює відновлення 

текстового змісту як цілісного відображення описуваних у тексті подій у їхньому 

розгортанні, властивостях і зв’язках [70, с. 42]. 

Згідно з О. Мороховським, смисли тексту мають певну ієрархію, тобто вони 

взаємозумовлені, взаємопов’язані та взаємопідпорядковані, що уможливлює 

визначення змісту тексту як певної структури смислів [250, с 10]. 

Контекстуально-інтерпретаційний метод ототожнюється дослідниками й з 

лінгвістичним аналізом, коли йдеться про художній текст, і головно обмежується 

коментуванням незрозумілих фрагментів тексту, стилістичних прийомів і фігур, або 

ж із лінгвостилістичним чи лінгвопоетичним аналізом [267]. За О. Мороховським, 

відмінність між інтерпретаційним та стилістичним аналізом полягає в тому, що 

перший іде від розгляду частин до цілого, від розгляду значення речень, 

надфразових єдностей, абзаців і розділів до розгляду змісту всього твору і в цьому 

аспекті інтерпретаційний аналіз є необхідною передумовою стилістичного аналізу, 

його першим етапом. Стилістичний же аналіз іде від цілого до частин – лише після 

усвідомлення художнього тексту як певного єдиного цілого, можна переходити до 

розгляду його частин і до розгляду цілого на іншому, вищому рівні [250, с. 11]. 

Ю. Лотман обстоював необхідність комплексного, багатопланового 

текстового аналізу, поєднання його з даними літературознавства, філософії, 



132 

 

культурології, релігієзнавства, етнології тощо, не вивчати окремі елементи 

ізольовано чи в їхньому механічному поєднанні, а розкривати співвідношення 

елементів між собою співвідносно структурного цілого [230, с. 18]. 

О. Ревуцький небезпідставно зауважує, що для того, аби аналіз тексту став 

цілісним і системним, його слід будувати на теоретичній базі сучасної лінгвістичної 

науки про текст, збагаченої даними теорії мовленнєвої діяльності, герменевтики та 

інших наук, що перебувають у стадії постійного розвитку й стосуються породження, 

рецепції та розуміння тексту» [309, с. 8]. Дослідник намітив три орієнтири цілісного 

філологічного аналізу художнього тексту: увага до його смислово-змістового 

аспекту у вигляді текстових категорій, до комунікативного занурення художнього 

тексту та до його естетичних властивостей.  

Процедури філологічного аналізу за О. Ревуцьким ґрунтуються на шістьох 

етапах інтерпретаційного аналізу, запропонованих І. Гальперіним: 1) ідентифікація 

текстового різновиду за стилем, мовою, жанром і типом мовлення; 2) декодування 

художнього тексту як повідомлення (розкриття його загального змісту); 3) глибокий 

аналіз значень слів і сполучень, що набуваються ними в мікро- й макроконтексті; 

4) розгляд стилістичних прийомів у зіставленні з нейтральними засобами 

вираження; 5) виявлення функцій стилістично маркованих фрагментів 

висловлювань, їхньої ролі у вираженні авторського суб’єктивно-оцінного ставлення 

до описуваних у тексті подій; 6) узагальнення одержаних результатів [70, с. 83–88]. 

Існують, звісно, й інші методи та методики аналізу художнього мовлення, про 

які йтиметься далі. Однак, здійснюючи доперекладний аналіз, ніколи не слід 

забувати, що вивчення мови літературного твору плідне тоді, коли від будь-якого 

фонетичного чи граматичного явища, від коми чи крапки дослідник проникає в 

глибину ідеї чи образу [395, с. 66]. 

Аналіз поетичного перекладу в межах системи дослідження художньої 

літератури має як свою методологічну специфіку, так і самостійне значення, і 

водночас безперечно співвідноситься з особливостями аналізу поетичного тексту. 

Це знаходить своє пояснення в тому, що з одного боку, поетичний переклад, як 

явище, бере початок у загальному понятті перекладу, зокрема, поетичного, й тому 
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виконує свої незамінні функції в літературному процесі, з іншого боку, в тому, що 

конкретний поетичний переклад становить художнє ціле, що підпорядковується 

законам розвитку джерельної літератури. 

Суттєва відмінність аналізу поетичного перекладу та аналізу звичайного 

поетичного тексту полягає в тому, що в першому разі неможливо уникнути аналогії 

з першотвором, тоді як аналіз поетичного тексту може бути замкнутий у межах 

самого тексту чи його уривків. 

Звісно, в аналізі поетичного перекладу можливий етап, коли дослідник 

зосереджується виключно на художніх особливостях перекладу, але цей етап може 

бути лише ланкою дослідження, яка неодмінно веде до першотвору. Аналізуючи 

поетичний переклад поза його співвіднесенням із першотвором, можна визначити 

його характеристики й закономірності як поетичного твору, проте завдання 

перекладу, його функція в літературному процесі відмінні від завдання та функції 

оригінальної літератури. Під час аналізу перекладу має бути врахована ця 

відмінність, а саме те, що відносно оригінальної поезії переклад виступає як одна з 

форм її розвитку. 

Дати літературно-історичну характеристику перекладу значить не лише 

знайти моделі різних літературних видів і напрямів у конкретних перекладах, а й 

виявити риси, в яких переклад порушує ці моделі [294, с. 37]. Аналіз перекладу має 

бути спрямований і на ті його особливості, які збагачують сприймаючу літературу. 

Розглядаючи переклад окремо від першотвору, перекладознавець може 

виявити те нове, що вносить переклад у літературу, проте він не може досліджувати 

походження, специфіку, суть цього явища, а значить, здійснити аналіз перекладу як 

власне перекладу. Саме наближення до першотвору, ступінь цього наближення 

визначає можливість контакту через переклад однієї літератури з іншою. З огляду на 

це, перша умова аналізу поетичного перекладу – визначення критерію його вірності 

першотворові. Надалі весь аналіз будується під кутом прийнятого критерію. 

Художній текст є вельми складною структурою, в якій виокремлюються різні 

й водночас пов’язані між собою рівні: жанрово-композиційний, ідейно-естетичний 

та мовний як естетична система мовлення» [260, с. 10]. 
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Л. Новиков так визначає ці рівні художнього тексту: ідейно-естетичний або 

ідеологічний: втілення в тексті згідно з задумом автора змісту літературного твору 

як наслідок естетичного освоєння зображуваної дійсності; жанрово-композиційний: 

поетична структура – те, як зроблено твір, його будова, зумовлена змістом і 

характером жанру, образною системою, розміщенням художніх деталей у їхньому 

співвідношенні; мовний: система зображальних мовних засобів, при допомозі яких 

виражено ідейно-естетичний зміст твору (цей рівень має різні яруси: лексико-

семантичний, граматичний, словотвірний, фонетичний та ін., елементи яких 

перебувають у постійній взаємодії) [267, с. 28]. 

Єдність означених рівнів та їх складників виявляється саме в лінгвістичному 

аналізі художніх творів, якому ми зобов’язані, зокрема таким важливим для 

осмислення зв’язку мови й композиції твору поняттям, як стилістична домінанта. 

Л. Новиков, зокрема, виокремлює три ключові типи аналізу художнього 

тексту: лінгвістичний коментар, лінгвостилістичний аналіз та цілісний 

багатоаспектний аналіз із позицій категорії образу автора [Там само]. 

Лінгвістичний коментар розглядає передусім власне мовний рівень тексту, та 

почасти екстралінгвальний (культурно-історичні реалії), й основними його 

прийомами є словникові чи підрядкові тлумачення незрозумілих, застарілих, 

маловживаних, спеціальних слів, виразів, граматичних явищ та інших фактів мови. 

Одним із головних завдань аналізу лінгвостилістичного є розгляд образних засобів 

творення художнього тексту, естетичного ефекту, який у підсумку дає їх синтез. 

Важливу роль в цьому аналізі поряд із розглядом загальної образності тексту 

відіграє дослідження стрижневих тропів та фігур, застосованих автором для 

художнього втілення свого задуму. 

Цілісний багатоаспектний аналіз скерований на комплексне філологічне 

вивчення художнього й, зокрема поетичного тексту. Основним його прийомом є 

дослідження образної поетичної структури тексту в єдності з ідейним змістом і 

системою мовних засобів образотворення. В основі цього синтезувального аналізу є 

образ автора. Цей вид аналізу неможливий без вивчення текстової композиційної 

структури, образної системи у її сюжетному розвої як втілення ідейного концепту 
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твору, жанрових особливостей твору, естетичних функцій слово-образів у їхній 

взаємодії та взаємозумовленості. Лише такий розгляд творів, у процесі якого засоби 

мови досліджуються під призмою вищерозглянутих категорій, уможливлює 

відображення дійсного життя слова в поетичному тексті, а відтак – і в його 

перекладі. 

У процесі перекладу, що водночас становить і комунікативний процес, 

поетичний твір постає як мовленнєвий акт, висловлення, що має складну, 

багаторівневу та багатоаспектну структуру, співвідносну з різноманітними 

комунікативними функціями тексту, структурна організація якого може 

розглядатися в плані вираження та в плані змісту. 

Структурованість тексту в конструктивному плані знаходить своє 

відображення у взаємозв’язках та порядку розміщення компонентів його форми. 

Структурованість тексту в плані змісту актуалізується через зв’язки та порядок його 

смислових одиниць [313, с. 12]. 

Єдність тексту виникає як наслідок переплетіння внутрішніх текстових і 

позатекстових зв’язків плану вираження та плану змісту. Водночас, текстові рівні 

складають полілог: «[п]оетичний текст за своєю суттю поліфонічний» [230, с. 110]. 

Відтак, текст динамічно цілий, а для його аналізу потрібні операційні засоби. Не 

варто забувати, що перекладознавчий аналіз тексту не може лишатися лише його 

описом, хай і найдосконалішим та найдокладнішим.  

Головною функцією перекладознавчого аналізу є виявлення домінанти того 

рівня чи елементу, на якому досягається текстова єдність. Домінанта 

внутрішньотекстового аналізу нерідко зазнає переосмислення внаслідок зіставлення 

з даними аналізу позатекстового. До того ж, із даними внутрішньотекстового та 

позатекстового аналізу мають зіставлятися рівневі параметри аналізу тексту: 

композиційні, архітектонічні, оповідні рівні [359, с. 29]. 

Аналіз поетичного твору, як, власне, і сам переклад, є почасти, як уже 

зазначалося, явищем суб’єктивним. «Процес тлумачення поетичного твору 

неможливий без аналізу окремих частин та мовних засобів і не є вільним від 

суб’єктивно-оцінного й навіть від суб’єктивно-пізнавального елементів», – писав 
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Ілля Гальперін [68, с. 33]. Однак, що більше та ретельніше аналізуються окремі 

частини та мовні засоби за допомогою наукових методів, то об’єктивнішим є 

результат такого аналізу та достовірніша картина твору як образно-художньої 

цілісності отримується наприкінці. 

Ведучи мову, зокрема, про аналіз перекладеної метафори, В. Телія 

справедливо зауважував: «[н]еминуче для будь-якого аналізу розщеплення цілого на 

частини повинне синтезуватися сукупним відображенням механізмів устрою та 

функціонування як самого метафізичного процесу, так і його результатів» [239, с. 6]. 

Зв’язок образу та ідеї в поезії не доводиться, а утверджується як безпосередня 

вимога духу; в науці підпорядкування факту законові має доводитися, й сила 

доведення є мірою істини. Доведення – це завжди розкладення первісних даних, а 

тому лише, що висловлену думку можна виразити й інакше, саме поетичний образ 

не розкладається під час своєї естетичної дії, тоді як науковий факт то більше для 

нас осмислений, що більше роздроблений, тобто що більше розвинулося з нього 

суджень [295, с. 179–180]. 

Коли ж ідеться про доперекладний аналіз поетичного твору, то завдання 

перекладача на цьому етапі полягає в тому, щоб розкласти першотвір на складові 

частини, з метою дослідження внутрішнього механізму цілого, і водночас не 

омертвити досліджуваний твір, не підмінити динамічне за своєю природою ціле 

його складовими частинами, не перетворити мінливі, рухливі елементи у щось 

вихоплене із живої повноти явищ, у щось завмерле й нерухоме» [211, с. 257]. 

Що стосується визначення якості перекладу та його типологічної 

приналежності, то в перекладознавстві вже давно наголошується на недостатності 

простого порівняння першоджерела й перекладу. Перекладознавці одностайні в 

питанні, що не можна обмежуватися зіставленням лише окремих елементів 

першотвору й перекладу. Поелементно неможна ні перекладати, ні аналізувати 

переклад, позаяк у підсумку в такому випадку доводиться вести мову про буквалізм 

(Ю. Еткінд [406, с. 39], М. Пінхейро [498, p. 15]). Якщо процес зіставлення цілих 

текстів занадто трудомісткий, то слід вочевидь це робити в досить великих вибірках, 

аби уникнути спотворених висновків. У поезії це простіше. В будь-якому разі треба 
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мати на увазі лише цілісний твір. Зіставляти потрібно не просто тексти чи їх 

фрагменти, а цілісні художні структури, навіть тоді, коли замість цілого береться 

його частина [359, с. 71; 475, p. 55]. «Лише методичне звірення перекладу з 

оригіналом у цілому чи у великих уривках дозволяє розкрити засади, закладені в 

основу перекладацької праці. Побіжний аналіз коротких уривків породжує невірні 

висновки та суперечливі узагальнення» [487, p. 235], чому й покликане запобігати 

застосування під час аналізу поетичного перекладу пропонованої нами 

макрообразної схеми, яка відображає віршовий твір у його образній цілісності. 

 

2.2. Методологічні переваги та недоліки системного аналізу, релевантні 

для перекладу 

 

З огляду на те, що чимало дослідників визнають віршовий текст складною 

організованою цілісною системою, то для його аналізу, очевидно, необхідно 

передусім виявити глибинний закон цієї системи, встановити притаманні їй 

особливості. 

Згідно з Б. Гончаровим, художня система – це внутрішня єдність та взаємодія 

всіх компонентів, у кінцевому підсумку спрямована до організуючого центру. 

Художня системність пов’язана з художньою цілісністю, яка зумовлюється 

принаймні трьома взаємопов’язаними моментами: спрямованістю компонента на 

художнє ціле; естетичною значимістю окремого компонента, яка витікає з його 

зв’язку з цілим; тим, що компоненти, які складають ціле, стають новим утворенням. 

Момент організованості, що проступає в понятті цілісності, ще більше підсилюється 

в понятті художньої системності, тобто функціональної, організованої цілісності. 

Художня системність відтворює момент функціонування твору, який допомагає 

усвідомити й сутність цілого як єдності всіх сторін твору, за якого воно реально 

функціонує [90, с. 76–77]. 

Одним із найяскравіших представників системного аналізу поетичного твору 

та, водночас, одним із найбільших супротивників аналізу структурного був 

віршознавець Л. Тимофєєв. «Поетична творчість, – писав він, – навіть зовні, 
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повторюваністю, подібністю, симетричністю розміщення багатьох своїх 

особливостей, підпорядкованістю загальному настрою, єдністю змісту, вираженим 

іноді прямо в назві, свідчить про наявність глибокого зв’язку між його складовими 

компонентами, які утворюють єдність, яка виразно сприймається. Між тим у 

віршознавчій практиці домінує послідовно антисистемний до неї підхід, прагнення 

ізольованого розгляду окремих компонентів віршового мовлення, який приводить 

або до безперспективного їх опису, або до встановлення хибних зв’язків між ними 

[349, с. 15]. 

Визначення системи Л. Тимофєєв запозичив із праць академіка П. Анохіна, 

який уважав, що системою можна назвати лише такий комплекс вибрано залучених 

компонентів, у яких взаємодія та взаємовідносини набирають характеру 

взаємосприяння компонентів для отримання сфокусованого корисного результату 

[8, с. 35]. «Зрозуміло, – зазначає Л. Тимофєєв, – що й поняття системи, як складне в 

принципі явище, передбачає цю неминучість, так би мовити, в остаточному 

підсумку як результат взаємодії низки «субсистем», «ієрархія результатів» взаємодії 

цих «вузлових механізмів», спрямованої на досягнення єдиного результату дії цієї 

системи в цілому» [349, с. 16]. 

Розвиваючи своє розуміння системи, П. Анохін підкреслює, що «смисл 

системного підходу полягає саме в тому, що елемент чи компонент функціонування 

не повинен розумітися як самостійне та незалежне утворення. Він повинен 

розумітися як елемент, чиї ступені свободи, що лишилися, підпорядковані 

загальному планові функціонування системи, який спрямовується одержанням 

корисного результату. Компонент повинен бути органічною ланкою в досить 

обширній кооперації з іншими компонентами системи. Природно, що це правило 

стосується будь-якого компоненту будь-якої системи, якою б елементарною вона не 

була» [8, с. 35]. «Ось чому, – пише щодо цього Л. Тимофєєв, – наприклад, така 

галаслива теорія стратифікації, теорія сумнозвісних «рівнів», у світлі розуміння 

системи одразу ж виявляє свою неповноцінність. Терміни «рівні»... – справедливо 

говорить П. Анохін, – перебувають в абсолютному протиріччі із поняттям 

«система». Рівні не мають якої-небудь функціональної архітектоніки» [349, с. 16]. 
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Зауважмо одразу, що погодитися з цим навряд чи можливо, позаяк із так 

званої теорії стратифікації, під якою автор, звісно ж, розуміє структурний аналіз, 

можна взяти багато корисного для аналізу поетичного твору, що буде розглянуто в 

нашій роботі далі. 

Л. Тимофєєв пропонує розглядати кожен вірш, як окрему неповторну систему, 

не лишаючи шансів для узагальнень та підрахунків. Почасти він має рацію, але нам 

здається, що розробка загальної моделі поетичного твору, хоча і в грубих її проявах, 

можлива, з огляду на спільні мовні формо-змістові засоби, що формують фактуру 

будь-якого вірша. Така модель конче необхідна для вироблення критеріїв аналізу 

вірша, особливо з метою його відтворення у перекладі та порівняння готового 

перекладу з оригіналом, тобто для потреб перекладознавства. 

Ставлячи в центр вірша слово, Л. Тимофєєв стверджує: «[с]лово поєднує в 

собі найрізноманітніші відтінки мовлення, починаючи зі звукових, водночас воно є, 

так би мовити учасником ритмічної та інтонаційно-синтаксичної організації 

мовлення, виступає як носій її метафоричної будови, відображає її смислові, 

психологічні, характерологічні особливості й у такий спосіб уже включається в її 

тематичну в широкому смислі цього слова структуру. < …> всі смислові відтінки 

мовлення – все це в тексті виступає як слово і через слово в єдності, в органічному 

зв’язку та взаємодії» [Там само, с. 52–53]. 

Викладене вище, на перший погляд, здається вірним, проте, вдумуючись 

глибше, неважко дійти висновку, що така концепція може відкидати об’єктивно 

існуючі речі. Наприклад, вона непрямо заперечує існування перекладу чи, 

принаймні, перекладу небуквалістського, адже цілковито адекватних слів у різних 

мовах, окрім термінів (і то – під сумнівом), не існує. А ще Л. Тимофєєв дещо 

перечить сам собі, позаяк сам же раніше зауважував, що слово можна замінити 

синонімом. А коли слово можна замінити синонімом, то воно вже не може бути 

елементарною одиницею, основою віршового тексту.  

В основі вірша, на нашу думку, лежать не слова, а зміст та форма слів, а коли 

ширше – то синтез семантики змісту та форми, тобто в поезії – це образ.  
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Системний підхід «перебуває в опозиції» і до будь-яких кількісних 

підрахунків під час аналізу художнього твору, відкидає він і психоаналіз: «Відтак, – 

пише Л. Тимофєєв, – кількісні методи, що застосовуються для аналізу поетики, 

якщо це, до того ж, здійснюється за допомогою інтуїції чи психоаналізу, призводять 

до забуття самої основи літературної творчості – слова, точніше – мовлення, позаяк 

у ньому воно набуває конкретного значення, інтонації, завершеності» [Там само, 

с. 90]. 

Для «системників» вірш становить цілісну систему високоорганізованого 

експресивного мовлення, що вбирає в себе всі його складники та надає їй 

особливого виразного характеру, зумовленого всією ідейно-художньою 

організацією твору в цілому, включаючи сюди й звуковий бік мовлення [Там само, 

с. 105]. Тоді як теорія «рівнів» для них становить «святую святих» структуралізму, 

проголошеного, слідом за Р. Інґарденом, Р. Веллеком та О. Ворреном [533], як 

концепція, що знімає нібито застарілу теорію про єдність форми та змісту й замінює 

її новим принципом аналізу твору як системи «рівнів» [Там само, p. 110]. 

«За будь-яких умов, – наполягає на своєму Л. Тимофєєв, – слово буде лежати в 

основі цієї віршової субсистеми як її систематизуючий фактор, що вступає у все 

складніші й складніші ієрархічні взаємостосунки з іншими субсистемами, які 

створюють в остаточному підсумку систему в цілому. Ось чому автономний аналіз 

окремих компонентів вірша, як це здійснюється у «рівневому» до нього підході чи в 

компромісному співвіднесенні компоненту з цілісністю, минаючи його системні 

зв’язки та крокуючи від коми до ідеї твору, не може не привести нас до неминучого 

спрощеного аналізу. Самостійне ж вивчення «анаграм», «звукового символізму» та 

іншого не може не привести дослідника до математично обґрунтованого 

самообману за допомогою ЕОМ» [349, с. 170]. 

Знову хочеться наголосити, що така позиція проголошує художній переклад 

неможливим, бо коли ми будемо перекладати слова, а не їхні функції, у нас вийде не 

що інше, як машинний переклад, сумнозвісні наслідки якого добре відомі. Але 

художній переклад живе й «процвітає», спираючись, звісно, не на слово, а на щось 

інше. Отже, теорія Л.Тимофєєва в цій ділянці виявляється неспроможною. 
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Щодо декларації Л. Тимофєєва, що «аналіз вірша йде через слово, що визначає 

індивідуальне значення його компонентів» та що «без визначення цього основного 

зв’язку підхід до вірша як явища «безсловесного» за всієї його ретельності не може 

привести до його глибокого розуміння, якщо взагалі не відведе від нього» [Там 

само, с. 329], то вірш поза словом ніхто й не аналізує. Річ лиш у тім, із якого кута 

зору на слово дивитися: як на наріжний камінь, що сковує будь-які спроби піднятися 

над закостенілими науковими (нерідко з ідеологічним чи прагматичним відтінком) 

догмами окремих науковців чи як на елемент мовлення, який сам є комплексом та за 

допомогою якого створюються нові художньо-естетичні комплекси, які й покликана 

вивчати наука з метою подальшого нескінченного руху в напрямку осягнення 

істини. 

Варто звернути окрему увагу на те, що сучасні науковці, зокрема дослідники 

перекладу, дещо по-іншому, по-новому, постулюють системний підхід до аналізу 

літературного твору, а відтак й інтеграцію системного методу в комплекс методів. 

Розглядаючи дієвість системного підходу в перекладознавстві та переклад як 

систему, М. Гарбовський вважає, що методологічна цінність системного підходу до 

перекладу полягає в тому, що він дозволяє орієнтувати дослідження об’єкта, що 

вивчається, на розкриття його цілісності та на аналіз тих механізмів, які цю 

цілісність забезпечують [72, с. 218–219]. Особлива увага приділяється виявленню 

різнотипних зв’язків як усередині самого об’єкта, так і з навколишнім світом, що 

дозволяє звести різнобічні знання про об’єкт в єдину теоретичну картину. 

Системний підхід дає можливість охопити ширшу пізнавальну реальність 

порівняно з тими підходами, коли дослідження зосереджуються лише на якійсь 

одній предметній стороні об’єкта. 

Системний підхід до перекладу здатен дати повнішу й детальнішу теоретичну 

картину цього об’єкта порівняно з окремо взятим лінгвістичним, літературознавчим 

чи іншим підходом. У руслі системного підходу не лише пропонується нова схема 

пояснення механізмів, що забезпечують цілісність перекладацької діяльності, а й 

розробляються такі типології зв’язків та відносин, які представляють їх як логічно 

однорідні. Це дозволяє безпосередньо порівнювати та зіставляти між собою всі 
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різноманітні типи зв’язків та відносин, що виявляються в перекладацькій діяльності, 

на єдиному логічному ґрунті. Розмаїття типів зв’язків, як усередині самої 

перекладацької діяльності, так і стосовно інших об’єктів реальної дійсності, 

передбачає не одне, а кілька теоретичних «розчленувань». А критерієм 

обґрунтованості того чи того розчленування є те, наскільки вдається в підсумку 

побудувати одиницю аналізу. Для перекладознавства такою одиницею виявляється 

так звана одиниця перекладу, якою в поетичному перекладі для нас є образ. 

«Описуючи переклад як систему, – зазначає Н. Гарбовський, – слід визначити, 

у який спосіб у ньому проявляються системні ознаки, а саме цілісність, 

структурність, взаємозалежність системи й середовища, ієрархічність, множинність 

опису. Ієрархічність, багаторівневість, структурність – це властивості не лише 

будови системи, а і її поведінки. Окремі рівні системи обумовлюють певні аспекти 

поведінки, а цілісне функціонування виявляється результатом взаємодії всіх сторін 

та рівнів [Там само, с. 219]. 

Але тут постає питання – чи не є ієрархічність та багаторівневість ознаками 

саме структури, а не системи? Н. Гарбовський вочевидь вважає, що структурність 

підпорядкована системності, а не навпаки. Хай так, але чому дослідник ставить в 

один ряд ієрархічність, багаторівневість та структурність, якщо два перших є 

визнаними атрибутами останнього? Можна погодитися, що ієрархічність є 

властивістю не лише структури, а й системи, проте «рівневість» вочевидь – ні. 

Переклад належить до складного виду цілеспрямованих систем, поведінка 

яких завжди підпорядкована досягненню певної мети. Розгортання всього процесу 

перекладу та якості продукту, що виникає внаслідок цього процесу, зумовлені його 

метою. Для того щоб уявити процес перекладацького перетворення вихідного 

мовленнєвого твору як системне явище, необхідно визначити, чи має воно всі 

перелічені властивості системи. Вже те, що переклад має справу з мовленнєвими 

творами, тобто текстами, які вже самі собою характеризуються певною системністю, 

свідчить на користь системного підходу до перекладу. 

Цілісність усякої системи полягає в залежності кожного елемента, 

властивостей та стосунків системи від місця та функцій елементів всередині цілого. 
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Цілісність передбачає принципову неможливість зведення властивостей системи до 

суми властивостей її складників, а також неможливість виведення із властивостей 

окремих елементів властивості системи в цілому. Такі властивості цілісності 

безумовно притаманні перекладацькій діяльності. 

Перекладацьке перетворення вихідного тексту на цільовий – це не сума 

окремих трансформаційних операцій нижчого порядку, а єдиний цілісний процес, 

що складається з низки взаємопов’язаних та взаємозумовлених трансформаційних 

операцій, які мають специфічні властивості. Елементарні трансформаційні операції 

охоплюють як поверхневі ділянки структури тексту, так і глибинні, які не можуть 

бути представлені у вигляді якоїсь суми. Відтворюючи смисли, які несуть знаки 

однієї системи, за допомогою знаків іншої та частково трансформуючи їх, 

перекладач здійснює операції всіх типів семіотичних стосунків: семантичних, 

синтаксичних, прагматичних. «Семантичні перерозподіли, антонімічні, синонімічні 

та гіпо-гіперонімічні транспозиції, перекладацькі тропи, синтаксичні перетворення, 

граматичні транспозиції та багато інших трансформаційних операцій чіпають 

найрізноманітніші ділянки взаємодії знаків як між собою, так і з зовнішнім 

середовищем» [446, p. 22]. Властивості перекладацького перетворення тексту 

вихідного повідомлення не можуть бути виведені з огляду на ті ж причини із 

властивостей якоїсь однієї трансформаційної операції. 

В перекладознавстві проблема цілісності перекладацького процесу 

перевираження зазвичай розглядалася в межах частини й цілого, загального та 

окремого. 

На думку Б. Ларіна, в пошуку гранично-малого атому тексту нібито 

виявляється матеріалістична «quasi-науковість». «Жодної миті праці в галузі 

стилістики не можна випускати з уваги взаємодію елементів, цільності художнього 

тексту. … що детальніше подрібнення поетичного мовлення, то воно більш 

знецінене, знеякіснене. За певною межею ізоляції настає повна втрата естетичного 

значення» [209, с. 31]. 

Дещо іншої думки дотримувався М. Ґаспаров. Досліджуючи метр поетичного 

твору та семантичне навантаження, яке той може на собі нести, він писав наступне: 
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«[ц]ілісність літературного твору взагалі не може бути об’єктом окремої науки. 

Немає науки про конкретний літературний твір у цілому, як немає науки про камінь 

у цілому, про черв’як у цілому, про людину в цілому. Цілісність буття осягається 

лише цілісністю свідомості, а всяка наука – лише один із безкінечно багатьох 

аспектів цієї цілісності. Кожен предмет служить об’єктом для різних наук; 

диференціація та інтеграція цих наук – природний процес у розвитку пізнання. 

Необхідно лише, щоб ці два процеси йшли в ногу, щоб самостійність досліджень не 

заважала взаєморозумінню дослідників» [74, с. 157]. 

Однак, розмірковуючи про деталь і ціле під час перекладу, О. Кундзіч 

наголошував, що ціле перекладне навіть у тому випадку, коли воно складається з 

неперекладних елементів [200, с. 52]. І це, на нашу думку, почасти підтверджують 

на перший погляд «неточні», «не буквальні» проте блискучі в художньому 

функціональному розумінні переклади світових поетичних шедеврів, виконані 

майстрами, які були великими автентичними поетами своєї рідної культури: 

М. Рильський, Д. Павличко, Б. Пастернак, С. Маршак, Є. Євтушенко, адже вони, як 

ніхто інший, могли побачити першотвір як образну цілісність, виділивши в ній 

головне й другорядне. 

Застереження на користь «цілого» знаходимо у С. Ткаченка: «За всієї його 

необхідності під час аналізу твору, розітнення неподільного образного цілого на 

складові частини з метою з’ясування того, як функціонують ці частини, яку роль 

вони виконують у синтетичній макрообразній єдності, приховує в собі певну 

небезпеку можливості перетворення нероздільного цілого на механічну суму 

частин...» [352, с. 33]. 

Одначе, попри всю строкатість поглядів перекладознавців на переклад та його 

процес, вони зі самого початку розвитку перекладознавства сходяться в одному: цей 

процес обов’язково включає в себе дві основні фази: фазу аналізу («вилучення» 

інформації з першотвору) та фазу синтезу («породження» перекладу) [202, с. 417; 

307, с. 83–85; 489, p. 45].  

В. Коптілов наголошував на тому, що перекладач має постійно відчувати 

тонкий, але міцний зв’язок між деталлю та цілим, між окремим словом і всім твором 
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[186, с. 78], для чого треба дослідити діалектичний зв’язок елементів змісту й форми 

твору всіх його структурних рівнів: лексико-семантичного, морфологічного, 

синтаксичного, ритміко-інтонаційного, фонетичного. Зіставлення результатів такого 

дослідження, з’ясування ролі окремої деталі в художньому цілому, визначення в 

ньому головного й другорядного приводить до вироблення естетичної концепції 

першотвору [Там само]. 

Відтак, поетичний твір є цілісною гармонійною єдністю, яку складають 

образи, ідеї, слова, мелодія, звуки, ритм, інтонація, композиція тощо, й тому не 

можна змінити один компонент так, щоб це не вплинуло на загальну образну 

структуру твору. Видозміна одного елемента неодмінно тягне за собою зміну 

образної системи, до якої він належить і всієї макрообразної структури твору, до 

якої входить та чи та образна система, що спонукає перекладача бути уважним як до 

окремої деталі, так і до всього поетичного тексту як до образної цілісності. 

А. Лілова зазначала, що важливим аспектом таланту перекладача є його 

вміння «піймати і зберегти сутність та цілеспрямованість загального начала, яким 

керувався автор першотвору, ідейно-образну структуру оригіналу й на цій основі 

визначити функції окремих елементів змісту й форми, їхню роль у контексті всього 

твору» [218, с. 76]. 

Цілісність та системність процесу перекладу лежить і в основі теорії 

еквівалентності. О. Швейцер слушно зауважував, що «коли йдеться про 

еквівалентність, варто не забувати дуже важливого для теорії перекладу твердження 

про примат еквівалентності тексту над еквівалентністю його сегментів. Ця 

закономірність виступає найбільш рельєфно тоді, коли комунікативна установка 

відправника висуває на перший план не референтну функцію тексту, а іншу, 

скажімо, металінгвістичну чи «поетичну». Саме тому на рівні еквівалентності 

словесних знаків неможливий переклад каламбурів» [400, с. 94]. Відтак, погляд на 

переклад як на цілісну систему дозволяє розв’язати одну з найбільш дискусійних у 

перекладознавстві проблем – проблему перекладності. 

Концепція системної цілісності перекладацького перетворення пояснює такі 

перекладацькі прийоми, як вилучення, заміни, компенсація тощо. Втрата окремого 
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«неперекладного» елементу, що не виконує текстотвірної функції, «може не 

відчутися на тлі загального цілого, позаяк він ніби розчиняється в цілому чи 

замінюється іншими елементами, що іноді й не задані оригіналом» [529, p. 124]. 

Загалом, теорія системності безумовно корисна для віршознавства та, зокрема 

для розвитку теорії поетичного перекладу, але назвати її вичерпною, на жаль, 

неможливо ще й тому, що вона розглядає конкретний вірш як статичний результат, 

не враховуючи динаміки його розвитку та не поширюючи його ознаки й властивості 

на інші поетичні творі. Адже для перекладача й перекладознавця важливо не лише 

те, що хотів сказати поет своїм твором чи яке естетичне враження він хотів справити 

на читача, а й простежити тенденції його творчості, задля виявлення, скажімо, 

ідіолектної символіки чи наявних підтекстів. Поезія, попри зміст, частіше за все 

створюється для того, щоб передати настрій, емоційні стан автора, його стосунки з 

навколишнім світом. А це розкривається в процесі динамічного руху поетичного 

твору, у сприйманні не лише його цілого, а і його так званих частин. Невипадково у 

зв’язку з цим у перекладознавстві існує теорія динамічної еквівалентності, адже для 

нас важливо не лише те, що сказано, а і як сказане сприймається читачем, епохою, 

культурою, як воно розвивається у просторі й часі, як елементи твору та його 

функціональні рівні вступають у нові зв’язки, породжуючи нові смисли. Крім того, 

як нам видається, помилково було б підпорядковувати все одному лише 

конкретному творові як результатові творчої діяльності. Адже в багатьох випадках 

результат не є чимось суворо визначеним і конкретним, навпаки, він частіше буває 

неоднозначним, багатогранним, а іноді й розпливчатим і тому безмежним. До того 

ж, розвиток теорії вірша, як і перекладознавчого поезієзнавства, неможливий, на 

нашу думку, без узагальнень та віднаходження спільних ознак різних творів і 

жанрів. 

Та як би там не було, ми погоджуємося з К. Тищенком, що системний підхід – 

це могутній діалектичний інструмент сучасної науки. Він дозволяє не тільки 

впорядковувати уявлення про внутрішню структуру об’єктів, а й визначати їхню 

роль у складі більшого цілого [350, с. 76]. В цьому його важливість у розв’язанні 

питань щодо адекватності перекладу, яка передбачає сприйняття оригіналу не як 
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механічного сполучення складників, а як системи, де кожний елемент має задуману 

автором чи виниклу спонтанно функцію. 

 

2.3. Структурний аналіз у перекладознавчому вимірі 

 

Художній текст відзначається складною структурою, про що свідчить 

наявність у ньому різних і водночас взаємопов’язаних рівнів. Найчастіше в 

художній структурі літературного твору розрізняють чотири основні елементи: 

1) ідейно-тематичний лад; 2) образну систему; 3) композиційний зв’язок і динаміку 

структурних частин (іноді включають сюди й розвиток сюжету); 4) закони 

мовленнєвих співвідношень, зчеплень та виражень [339, с. 62]. 

Приймаючи доцільність таких поділів, одразу ж зазначмо, що для 

перекладознавчого аналізу структури твору вони є надто загальними й дещо 

абстрактними.  

В ширшому розумінні літературознавці під структурою літературного твору 

убачають будову, особливу організацію, взаємовідношення елементів літературного 

тексту, за якої зміна одного з них тягне за собою зміну інших [538, с. 426]. 

На відміну від природної мови, елементи структури літературного твору 

набувають власних значень. Так, ліс у поезії Р. Фроста – не лише скупчення дерев 

(мовне значення), а водночас прояв буття та смерті. Ці власні значення створюються 

не лише внаслідок індивідуально-авторського осмислення якої-небудь теми, реалії 

тощо, а й завдяки літературній пам’яті автора й читача: віршовий розмір «Думи про 

Опанаса» російського поета Е. Багрицького сам собою вказує на зв’язок із поезією 

Т. Шевченка й через неї – з українським фольклором. У такий спосіб у структурі 

літературного твору можуть семантизуватися будь-які, здавалося б, найформальніші 

елементи. 

Від поняття структури невіддільне поняття функції, яку виконує кожна 

структура в цілому й кожен елемент у межах цієї структури. 

На сьогодні не досягнуто єдності щодо виокремлення структурних рівнів 

літературного твору. В площині образної системи розрізняються тропи; образи, що 
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охоплюють більшу чи меншу частину тексту (літературний герой, образ персонажа, 

пейзаж, портрет і под.); цілий текст (наприклад, образ Росії в поемі М. Гоголя 

«Мертві душі); сукупність текстів («втрачене покоління», «розстріляне 

відродження»); «вічні образи» (Прометей, Гамлет, Дон Хуан, Дон Кіхот). У площині 

тематики й сюжетно-фабульної будови від значущого «ключового» слова як 

мінімальної теми (мотиву) сходять до сюжету тексту як до сукупності мотивів і 

далі – до «мандрівних» сюжетів і вічних тем (природи, любові, смерті та ін.). 

У площині віршового мовлення виокремлюють рівні вірша (рядка), строфічної 

єдності, цілого тексту, надтекстових єдностей («драматичний білий вірш»). У 

площині мови дослідження структури літературного твору проводиться на рівнях: 

фонологічному, морфології, синтаксису, надфразових єдностей, цілого тексту, 

сукупності текстів («мова творів Шевченка»). Взаємозв’язок елементів усіх рівнів 

кожної площини та всіх площин між собою і створює структуру літературного 

твору. Повторюваність, сталість елементів вищих структурних рівнів усіх площин 

дозволяє ставити питання про архетипи художнього мислення. Сталість елементів 

надтекстових структурних рівнів дає можливість вести мову про структуру 

історико-літературної ситуації. За М. Бахтіним, одна зі суттєвих характеристик 

сталості – «пам’ять жанру». 

З досвіду деяких наук відомо, що «категорія елементів і структури та їх 

діалектика в низці випадків значно ширша, глибша й точніше відображає об’єктивні 

зв’язки та відносини, ніж категорія змісту й форми» [321, с. 6]. Поняття структури 

вже поняття форми, позаяк виражає лише один аспект останньої – внутрішню 

організацію предмету, закономірність взаємозв’язку його компонентів, до того ж 

далеко не будь-якого предмету, а лише цілісної системи. З іншого боку, поняття 

структури не становить лише конкретизацію, уточнення поняття форми, позаяк у 

структурі предмету відбита діалектика форми та змісту. «Тому не праві ті, – 

зауважує М. Сапаров, – хто вбачає в структурному аналізові «формалістичне 

ігнорування змісту», проте не точним йому здається і Ю. Лотман, який нібито 

ототожнює структуру літературного твору зі структурою змісту [319, с. 180]. 
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«Виникає цікава антиномія, – пише далі цей дослідник, – художній твір 

становить дуже складний процес, що актуалізується завдяки активності суб’єкта, 

який сприймає завдяки особистісному досвіду, але ні ця активність, ні цей досвід (у 

своїй конкретності) не є атрибутами художнього твору. Адже різноманітність 

людського досвіду невичерпна: різні долі, нахили, суттєві розбіжності в ступені 

обдарованості, вікові й под. Однак, твір мистецтва, створений великим майстром, 

набуває в суспільстві рис константності та загальної значимості. Ця ні з чим 

незрівнянна життєздатність варта подиву. Нерідко здається, що шедеври мистецтва 

взагалі не підвладні ні часові, ні мінливості смаків та соціального досвіду. Більше 

того, – що, може бути найдивовижнішим, – їх цілісність зберігається навіть за 

часткового пошкодження самих пам’ятників. Відомі ж античні статуї, котрі, 

втративши деталі, зберегли свою пластичну завершеність, гармонійність. Ціле 

розбито, а цілісність не порушилася. Й уламок статуї зберігає внутрішній ритм, 

внутрішній рух, на яких, як у каркасі, стоїть цільний образ» [Там само, с. 182–183]. 

Структура художнього твору за найближчого розгляду виявляється дуже 

складною ієрархією структур. І хоча в окремих видах мистецтва ця 

«багатозначність» проявляється по-різному, вчені виділяють три основні шари, 

наявні у всякому творі: 1) шар матеріального утворення – об’єкту безпосереднього 

чуттєвого сприйняття; 2) шар предметно-уявного – шар образної реконструкції; 

3) шар предметно-неуявного – шар художнього значення [473, S. 89]. 

Ця схема, як і будь-яка інша, зрозуміло, неповна й не вичерпує реальної 

будови твору мистецтва. Так, у літературному творі перехід від першого шару до 

другого відчувається через низку проміжних ланок, та й самі шари досить складні за 

своєю структурою. 

Художня структура, в загальному вигляді, – сукупність чи система відносин 

між змістовими, виражальними та зображальними елементами цілісності, якісна 

визначеність яких цілковито або частково зводиться до цих відносин, які, зі свого 

боку, обумовлюють цю цілісність в її неоднозначній зверненості всередину (до себе 

самої) та назовні (до інших художніх феноменів, системних побудов та рівнів 

поетики). 
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Художня структура – в її функціональній та комунікативній сутності, в її 

значимості (рух від форми до ідеї) та цінності (рух від ідеї до форми), в 

абстрагованій субстанціональності її форми та субстанціональній абстрагованості її 

змісту, в її інтелектуальній та чуттєвій якостях – спрямована до стильової системи 

локального (індивідуального) художнього феномену, всієї творчості певного автора 

та школи, до якої він належить. 

Дослідження літературного твору з боку структури характеризується 

підвищеним інтересом як до преференційної, так і до функціональної сутності 

елементів структури. Саме цим подвійним чи двоєдиним інтересом до обох сторін 

художньої структури визначається конструктивність цієї методики та її аналітичні 

проникнення в непростежну, майже неосяжну таїну художньої свідомості [95, с. 92]. 

«В основі структурного аналізу, – пише Ю. Лотман, – лежить погляд на 

літературний твір як на органічне ціле. Текст у цьому аналізі сприймається не як 

механічна сума елементів, що його складають, і «окремість» цих елементів втрачає 

абсолютний характер: кожен із них реалізується лише відносно інших елементів та в 

структурному цілому всього тексту. В цьому смислі структурний аналіз протистоїть 

атомарно-метафізичній науковій традиції позитивістських досліджень ХІХ століття 

та відповідає загальному духові наукових пошуків нашого століття» [230, с. 22]. 

Погоджуючись із тим, що літературний твір є органічне ціле, а не «механічна 

сума елементів, що його складають», «окремість» яких втрачає в структурі 

абсолютний характер, важко, однак погодитися з тим, що кожен із цих елементів 

реалізується лише відносно інших елементів та структурного цілого всього тексту. 

Тут, очевидно, неправомірно абсолютизується ідея зникнення окремості елементів 

структури та їх однозначної референційності. Подібна абсолютизація як 

властивостей художнього феномену, так і тієї чи тієї дослідницької концепції 

суперечить не лише духові аналізу взагалі, а й структурному аналізові зокрема. 

Гадається, що сутність аналізу літературного твору з боку структури не в 

абсолютизації його преференційної естетичної якості, а в органічній єдності 

функційного та преференційного розгляду елементів цілісності та єдності 

літературного твору та художнього тексту. 
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Кожен елемент художнього тексту, вступаючи у відносини чи систему 

відносин та знаходячи в ній нову якісну визначеність, зберігає однак якісь риси 

своєї первинної природи, якусь грань своєї «окремості». І це, очевидно, не 

суперечить загальному духові аналізу літературного твору з боку структури. 

Поняття структури припускає, насамперед, наявність системної єдності. 

Відзначаючи цю властивість, К. Леві-Строс писав: «[с]труктура має системний 

характер. Співвідношення елементів, що її складають, таке, що зміна якого-небудь із 

них тягне за собою зміну всіх інших» [Цит. за: 521, p. 13], що, безумовно, особливо 

актуальне під час перекладу. 

Ідейний зміст твору – структура. Ідея в мистецтві – завжди модель, позаяк 

вона відтворює образ дійсності. Відтак, поза структурою художня ідея немислима. 

Дуалізм форми та змісту повинен бути замінений поняттям ідеї, що реалізує себе в 

адекватній структурі та не існує поза цією структурою. Змінена структура донесе до 

читача чи глядача іншу ідею [230, с. 38]. Звідси випливає, що в перекладі треба 

дотримуватися саме структури, бо коли вона змінена – переклад не відображає 

оригінал і перестає бути власне перекладом. 

Основою методології структурної поетики є принцип іманентного 

дослідження твору: художній текст розглядається як певна даність, яка піддається 

аналізові як самостійне ціле. Вивчення тексту на рівні структурної поетики не 

передбачає «виходу» до історичної обстановки, в якій створювався твір, його 

зіставлення з іншими художніми явищами, до біографії самого письменника. 

Перебуваючи в межах текстової даності, обмежуючись чисто «внутрішнім 

аналізом», дослідник виявляє елементи художнього тексту й розглядає зв’язки між 

ними. Відтак, кожна частина художньої структури співвідноситься з іншими 

компонентами тієї ж структури. Французький структураліст Р. Барт називає такий 

спосіб аналізу довільно закритим [22, с. 127]. 

Приймаючи ідею структури твору загалом, ми, проте, внаслідок власних 

досліджень вважаємо, що для перекладознавства такий спосіб аналізу є прийнятним 

лише на певній стадії доперекладного аналізу твору, позаяк для його повної 

інтерпретації та віднаходження перекладного аналога того чи того його компонента 
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стає в пригоді саме знання історичної обстановки написання твору, біографії автора 

й навіть, коли йдеться про поезію, аналіз послідовності віршів у циклі чи в книзі. 

Однак, для науки про переклад є вельми конструктивним те, що розглядаючи 

літературний твір як органічну структуру, здатну саморозвиватися, структурна 

поетика аналізує його як систему елементів, виокремлюючи суттєві, що визначають 

взаємовідносини між ними, позаяк лише за включення до структурного цілого 

можна встановити їхнє реальне значення та функції. 

Категорії системи структурного аналізу такі: 1. Елемент – далі неподільна (за 

певного способу розгляду) одиниця (частина), що складає предмет дослідження. 

2. Система – у певний спосіб упорядкована множинність пов’язаних один із одним 

елементів. 3. Відношення – зв’язок між елементами, за якого модифікації одного з 

них тягнуть за собою модифікації інших. 4. Структура – вся сукупність внутрішніх 

відносин системи. 5. Рівень – розміщення однопорядкових елементів чи 

однопорядкових відносин за їх ціннісним значенням. 6. Ієрархічність – внутрішня 

організація елементів чи системи відносин структури та їх рівнів з урахуванням їх 

супідрядних значень у системі відносин підрядності. 7. Положення – розміщення 

(типологія) елементів у системі чи відношенні в структурі. 8. Опозиція – бінарне 

положення протиставлюваних елементів, системи чи відносин структури. 

9. Модель – теоретичний еквівалент аналізованого предмету [541, с. 428]. 

Як видно з вищенаведеного, сучасне перекладознавство вже оперує левовою 

часткою категорій структурної поетики. 

Одним із показових у нашому разі прибічників структурного аналізу, як 

основного методу вивчення твору письменства з метою його подальшого синтезу 

іншою мовою, а також для продуктивного застосування його в критиці перекладу, 

був, як видно з його праць, В. Коптілов. На питання, що означає перекладати 

поетичний твір, В. Коптілов зауважує, що це значить утілити в засоби іншої мови 

діалектичну єдність його змісту й форми, яка розкривається у структурі твору, 

позаяк перекладаються не звуки, не слова, не речення, а передається система понять 

у їх взаємостосунках і способах прояву цих взаємостосунків. Взаємостосунки 

понять – це зміст твору, а спосіб їх прояву – його стиль. І в такому разі, як вважає 
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дослідник, правомірно порівнювати не лише переклади одного твору однією мовою, 

а й переклади цього твору різними мовами. Звучання слів, їх порядок, конструкція 

речення, все це буде змінюватися від мови до мови, проте в кожному перекладі має 

зберігатися структура оригіналу [184, с. 69]. 

Під час перекладу ділового чи наукового тексту, як зазначає В. Коптілов, 

справа обмежується схемою лише семантичної структури, під час же художнього 

перекладу центр уваги переміщується на структуру стилістичну. «А що її не можна 

й не потрібно відокремлювати від семантики, то справедливо буде вести мову про 

семантико-стилістичну структуру» [Там само, с. 116], пропуск чи затьмарення хоча 

б одного елемента якої результує певною зміною художнього образу в перекладі. 

<…> оцінювати працю перекладача слід не на підставі хаотичних порівнянь 

збережень чи втрат компонентів першотвору в перекладі, мало тут допоможуть і 

підрахунки збереженого, зміненого чи втраченого, адже може бути й так, що 

перекладач зберіг багато другорядних елементів, а основні втратив чи до 

невпізнанності змінив. Вихідним пунктом порівняльного зіставлення перекладу з 

оригіналом має бути схема семантико-стилістичної структури художнього твору 

[Там само, с. 119]. 

Однак, до побудови цієї схеми голіруч братися неможна. Така схема має 

відбивати об’єктивну даність твору, а не суб’єктивне про нього уявлення. І єдиним 

методом побудови семантико-стилістичної структури за нинішнього стану науки 

може бути метод лінгвістичного аналізу, позаяк саме лінгвістика розробила 

найточніші об’єктивні критерії визначення та розмежування елементів. Як писав 

нині повернений із несправедливого забуття теоретик перекладу О. Фінкель, 

«оскільки поза мовним вираженням зміст існувати не може, то не лише характер 

засобів мови визначається змістом, а й навпаки – зміст визначається характером 

засобів мови» [371, с. 121]. 

Структурні методи, формалізація об’єкту дослідження, що спираються на дані 

логіки сучасного етапу наукового пізнання, створення моделей тощо – важливий 

інструмент пізнання змістового та формального боку перекладуваного поетичного 

твору, що уможливлює розкриття того, що не лежить на поверхні. Без структурного 
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аналізу твору неможливо розкрити як усі елементи змісту, так і всі елементи форми, 

що підпорядковані змістові, відтак структурний аналіз необхідний у процесі як 

здійснення, так і дослідження перекладу. 

Зіставлення перекладу з першотвором за структурно організованими рівнями, 

а не за вихопленими суб’єктивно з контексту певними характеристиками має 

значення принципове, позаяк доводить взаємозв’язок елементів різної якості та 

різних планів у гармонійній будові твору, а також те, що істинного успіху, істинної, 

а не ефемерної достовірності перекладач досягає лише за збереження 

конструктивних елементів структури кожного рівня, пам’ятаючи про взаємодію цих 

рівнів поміж собою. У справжньому мистецькому творі різнорівневі мовні засоби не 

суперечать одні одним, не існують одні від одних окремо, а творять 

високоорганізовану гармонійну єдність, всякий елемент якої є прямо або 

опосередковано залежним від інших [445, p. 17]. 

Відтак, необхідність аналізу тексту літературного твору та потреба перекладу 

в зіставленні з першотвором з урахуванням взаємодії його складників, тобто потреба 

структурного аналізу, до того ж поєднано з іншими методами, ледве чи може 

заперечуватися сучасним перекладознавством. 

«Діалектична єдність форми й змісту художнього твору, – писав В. Коптілов у 

своїй іншій праці, де йшлося про образ і структуру в перекладі, – переконливо 

розкривається піл час проникнення в його структуру. Ніби дрібні й малопомітні 

елементи художнього тексту виявляють у процесі структурного аналізу свою 

значущість у створенні художнього образу» [186, с. 15]. 

Теорія образної структурності твору винятково продуктивна для 

перекладознавства та практики перекладу, для яких першочерговим є адекватне 

розуміння, і, як наслідок, адекватне відтворення іншою мовою твору літератури. 

«Адже структура художнього твору – це втілена в образних взаємозв’язках 

концепція автора. Закодовану в тексті її необхідно відкрити в процесі уважного 

читання пересічному читачеві, літературному критикові, перекладачеві» [433, p. 38]. 

Процес з’ясування текстової структури художнього твору як найбільш 

важливого етапу рецепції включає в себе перехід від безпосередньої даності 
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текстових компонентів до вичленення образів у їхніх зіставленнях і 

протиставленнях. Розкриття художньої структури дає відчуття захоплення 

справжнім мистецьким твором. Однак перекладач не зупиняється на цій стадії, а 

знову переходить на конкретніший рівень – не повертається назад до оригінального 

тексту, а рухається вперед шляхом творення переклад, перестворюючи виведену із 

конкретності першотвору художню структуру в конкретність створюваного 

перекладу. Звідси постає і критерій відповідності перекладу першотворові: не 

текстова зближення слів та речень першотвору й перекладу, а співвіднесеність їх 

художніх структур, що розкривається дослідженням мовних рівнів художнього 

твору та вичлененням ключових елементів, за допомогою яких конструюються 

мікро- і макрообрази [501, p. 39]. 

Специфічність дослідження поетичного перекладу полягає в тому, що образна 

структура перекладеного вірша пізнається лише в її порівнянні з образною 

структурою оригінального твору. Іншомовне перевтілення поетичного твору може 

називатися перекладом лише тоді, коли його образна структура відображає образну 

структуру першотвору. З огляду на це, предметом поетичного перекладу є не слова, 

словосполуки чи вислови, а макрообразна структура першотвору. Макрообразна 

структура поетичного твору – це сукупність пов’язаних авторським задумом 

образів, які всім багатством своїх взаємостосунків обумовлюють неповторність 

конкретної поезії. Втілені в мові провідні елементи макрообразної структури 

належать до різних рівнів мовної ієрархії – фонетичного, ритмічного, лексичного, 

морфологічного, синтаксичного, і в перекладі вони повинні відтворюватися на 

ідентичних рівнях, задля чого мають зіставлятися не лише конкретні форми 

втілення оригіналу в іншомовній матерії, а й принципи такого втілення, що 

залежить не від специфіки тієї чи тієї мови, а від глибини перекладацького 

проникнення перекладача в макрообразну структуру перекладуваного твору. 

Структуралізм був, зокрема, плідною базою в дослідженні мовних аспектів 

перекладу для І. Лєвого. Тут ідеться переважно про матеріалістичний, празький 

варіант структуралізму, викладений у тезах Празького лінгвістичного гуртка, який 
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висунув твердження, що знак – мовний корелят позамовної дійсності, та проголосив 

функціональний метод компаративного вивчення мов [217]. 

Позитивна роль розчленування твору на його структурні елементи з метою 

аналізу та тлумачення його як цілісного утворення простежується і в працях 

І. Гальперіна, який досліджуючи, зокрема, глибину поетичного тексту, писав: «... та 

на скільки сильніше враження від цілого, коли стає ясним, якими засобами створена 

ця естетико-художня цінність, тим більше, що кожний засіб теж має свою частку в її 

створенні» [68, с. 33]. Критикуючи одну з противників структурного аналізу 

поетичної форми Л. Куркіну, вчений зауважує: «Вона (Л. Куркіна – В. К.) відкидає 

можливість формально-структурного аналізу художнього тексту, який, як відомо, 

лише попереджує аналіз змістової сторони твору та значною мірою сприяє 

глибшому його розкриттю» [Там само, с. 34]. 

«Величезна праця художника над словом, – зазначав М. Бахтін, – має за 

кінцеву мету його подолання, позаяк естетичний об’єкт виростає на кордонах слів, 

кордонах мови як такої; та це подолання матеріалу носить чисто іманентний 

характер: художник звільняється від мови в її лінгвістичній визначеності не через 

заперечення, а внаслідок іманентного удосконалення її: художник ніби перемагає 

мову його ж власною мовною зброєю, змушує мову, вдосконалюючи її лінгвістично, 

перевершити себе саму» [25, с. 49]. Тому й «…стилістичний аналіз істинно 

художнього твору, – зазначав І. Гальперін, – створює тимчасову «непридатність», та 

після такого аналізу має настати момент, що визначається терміном Gestalt (цільний 

образ), тобто сприйняття цілого. Розкладування лише допомагає зрозуміти ціле» [70, 

с. 88]. Художній твір має певну структуру, яка складається з низки частин, 

відносини між якими визначають цю структуру [419, p. 89]. 

«Структурність, – пише сучасний перекладознавець Н. Гарбовський, – 

передбачає можливість опису системи через установлення її структури, тобто 

зв’язків усередині системи, а також обумовленість поведінки системи не так 

поведінкою її окремих елементів, як властивостями її структури» [72, с. 227]. У 

такий спосіб дослідник визнає структуру похідним, вторинним явищем після 

системи. Таке твердження має право на своє існування, так само як і опис світла у 



157 

 

фізиці може відбуватися з позицій пріоритетності його хвилевого походження або ж 

із позицій його походження як потоку елементарних частинок. Проте, на нашу 

думку, теорія перекладу має відштовхуватися не від завдання «можливості опису 

системи», а від завдання опису процесу перекладу та його практичних результатів. 

А в цьому разі пріоритетне розповсюдження поняття структурності на переклад дає 

значно більше переваг, особливо щодо порівняння тексту оригіналу з текстом 

перекладу з метою встановлення ступеню адекватності останнього. 

Структура у сучасній науці розуміється як «те, що залишається стійким, 

відносно незмінним під час різноманітних перетворень системи» [558, с. 659], що 

дає можливість ідентифікувати первинну основу оригіналу в перекладі, відділити в 

ньому об’єктивне від суб’єктивного та встановити інші онтологічні властивості 

перекладу, що проявляються у всіх його різновидах, а надто – в перекладі 

художньому й, зокрема, поетичному. 

Те, що перекладацька діяльність є структурною за своєю суттю, 

потверджується і можливістю її моделювання. Переклад зазвичай подається як 

певний рух свідомості перекладача від вихідного тексту до фінального. 

Наявність у перекладі структури теж дозволяє наблизитися до проблеми 

«одиниці перекладу», важливої категорії, що й досі не отримала однозначного 

трактування в перекладознавстві, тоді як виокремлення такої одиниці необхідне для 

побудови теорії перекладу як структурно-системного об’єкта, позаяк «жодна 

серйозна теорія не може бути побудована, якщо вона ухиляється від розв’язання 

питання про елементарну одиницю, оскільки всяка система, що несе значення, має 

визначатися на основі способу передачі цього значення, який вона використовує. 

Подібна система, відтак, повинна мати одиниці, якими вона оперує для 

продукування «смислу» та за допомогою яких певною мірою характеризується 

вироблений «смисл» [28, с. 81]. Й оскільки образ має структурну природу та може 

бути виражений будь-яким елементом – від звуку до всього твору як макрообразу, 

то він відтак і може вважатися найоптимальнішою одиницею перекладу. 

Отже, одним із основних методів аналізу поетичного перекладу, який 

забезпечує об’єктивний підхід до нього, варто вважати метод накладання його 
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макрообразної структури на відповідну структуру першотвору, яка є сукупністю 

мовних та асоціативних позамовних структур поетичного тексту на різних рівнях. У 

взаємообумовленості цих структур, як підпорядкованих явищ, та макрообразної 

структури, як явища підпорядкувального, – ключ до усвідомлення правильного 

співвідношення літературознавчих і лінгвістичних понять і методів під час аналізу 

поетичного перекладу. 

 

2.4. Інтегрована методика поетапного аналізу поетичного макрообразу в 

перекладі 

 

«Структуральність, – зауважує «системник» Б. Гончаров, – не бере до уваги 

семантично нейтральні слова, «пакувальний матеріал», і тому прагне за будь-яку 

ціну відшукати особливу, самоцінну значимість будь-якого рівня» [88, с. 6]. Наші ж 

дослідження демонструють, що всі рівні твору справжньої поезії дійсно мають 

значимість, тобто несуть на собі семантичне навантаження. Проте ієрархія цих 

рівнів у формуванні твору як макрообразу визначається лише в конкретному тексті. 

А відтак і методика аналізу оригіналу й перекладу має бути спрямована на 

виявлення семантики всіх рівнів конкретного твору у їх взаємовідносинах. 

Системний і структурний аналіз мають позитивні взаємодоповнювальні 

сторони, що свідчить не на користь протиставлення двох методів, а на користь їх 

конструктивного поєднання в одну методологічну схему. 

Щодо теорії поетичного перекладу, то один системний аналіз не може дати 

загальну реалістичну картину вірша. Він не дозволяє виробити такий взірець, за 

допомогою якого перекладач, котрий береться за переклад поетичного твору, міг би 

осягнути оригінал із відстані й оцінити його з погляду ієрархічності образних 

елементів, їх взаємозв’язків у тексті та способів і засобів їх формування. Як не 

парадоксально, але системний аналіз не має закономірної системи аналізу і, з 

погляду своїх основних постулатів, не може її мати, позаяк він прив’язаний до 

конкретного твору й не проводить міжтекстових узагальнень. В теорії ж перекладу, 
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як, зрештою, і в інших теоріях, потрібні узагальнення, що в нашому разі 

уможливлюються завдяки саме структурному аналізові. 

Про структуру поетичного твору, зокрема в перекладознавстві, доречно вести 

мову саме тому, що всі поетичні твори за матеріальну основу мають текст, 

створений за допомогою мови. Це спільне для всіх віршів. А отже, якщо є спільна 

матеріальна основа, то мають бути й спільні закони, засади та механізми її 

організації. Їх виведення та дослідження є надзвичайно важливими як для аналізу 

поетичного твору, так і для здійснення його адекватного перекладу. Відтак 

альтернативи структурному методові аналізу поетичного твору в перекладознавстві 

до сьогодні немає. 

«Форма твору, – зазначає Д. Ільїн, – структурна і системна» [146, с. 132]. 

Перекладознавча методологія вивчення поетичного твору відтак має не лише 

поєднувати системний та структурний підходи, а й включити до свого 

інструментарію лінгвістичне та літературознавче поняття структури, які різняться 

між собою. 

«У мові, – писав Ю. Лотман, – структура виникає історично стихійно й 

виступає як засіб передачі інформації. В літературі структура народжується 

внаслідок творчого акту й становить зміст інформації, її мету. Структура в цьому 

разі стає моделлю відтворюваних письменником явищ життя, отримуючи всі 

пізнавальні властивості моделі [230, с. 49–59]. «... якщо в мові допустимі різні 

шляхи вираження одного й того ж змісту, то в мистецтві такої можливості немає» 

[Там само, с. 52]. «... між лінгвістичним та літературознавчим поняттям структури є 

значна відмінність. Мовна структура є умовою, засобом передачі інформації, 

літературна – її ціллю та змістом. Чисто лінгвістичні засоби аналізу не розкриють 

перед дослідником структури художнього тексту. Але ясно й інше: поза 

врахуванням досягнень сучасного мовознавства наука про літературу не виражає 

своєї, нагально необхідної методології структурного вивчення художніх явищ, 

методології, яка дозволила б позбавитися ігнорування художньої природи 

словесного мистецтва та суб’єктивізму в його тлумаченні» [Там само]. 
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Для багатьох явищ матеріального й духовного світу властива, як уже почасти 

зазначалося, двоякість походження та функціонування. Всеохопна дуальність 

пронизує усі сфери космічного буття. Фізики, приміром, довели, що світло – це 

водночас і хвиля й потік мікрочасток. В аналогічний спосіб подвійну природу має і 

поетичний твір, який є водночас і структура, і система. 

Полінаукове, міждисциплінарне за характером і походженням, 

перекладознавство не може обмежуватися теорією системного аналізу художнього 

твору чи теорією стратифікації (рівнів), які за Л. Тимофєєвим є начебто 

взаємовиключними. Перекладознавство розглядає не лише оригінал поетичного 

твору, а, звісно, і його переклад. На нашу думку, розглядатися як система може 

лише оригінал поетичного твору, і в цьому разі системний аналіз може дійсно 

сприяти щонайповнішому аналізові та вірному глибокому тлумаченню твору на 

доперекладній стадії. Щодо перекладу, то піддавати його системному аналізові 

можна лише тоді, коли він відповідає оригіналові на сто відсотків, а таких 

перекладів, як відомо, не існує. До повного відбиття твору як системи відповідною 

системою перекладач може прагнути лише в ідеалі. На практиці ж переклад 

відповідає оригіналові багатьма, але не всіма рівнями різною мірою їх повноти та 

збереження ієрархічних стосунків. Оскільки поетичний переклад в ідеалі 

неможливий, але як факт і як явище існує, то для його аналізу дієвішою, на нашу 

думку, є все ж бо теорія стратифікації. 

Відтак, допомогти перекладачеві осягнути оригінал у всій його повноті може 

лише структурний аналіз. Для того, щоб відтворити першотвір у перекладі, 

перекладач має сформувати чітке уявлення про його структуру, потім, визначивши 

функції окремих елементів цієї структури, відтворити її функціонально 

відповідними елементами в перекладі, які б, звісно, в кінцевому результаті почали б 

взаємодіяти між собою як цілісна система. 

На думку В. Коптілова, ідейно-образна структура є основним поняттям як для 

процесу перекладу, так і для його аналізу, проте було б великою помилкою 

пов’язувати все в перекладі та його дослідженні лише з цим поняттям. Літературний 

твір – це водночас і щось завершене, стабільне, і щось динамічне, тобто процес 
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розвитку і становлення художньо виражених думок, емоцій, почуттів. Утіленням 

сталості твору є текст, застиглий у знайдених автором конфігураціях згусток емоцій, 

ідей, образів. Утілення динамічності твору – це його життя у рідній і світовій 

культурі упродовж сотень років після написання [186, с. 59]. І ці обидві онтологічні 

сторони художнього твору є невід’ємними і взаємопов’язаними. 

Системно-образна структура тексту перекладу, – пише А. Попович, – 

одинична чи стандартизована організація образної системи на основі відбору 

мовних засобів, яка визначається комунікативною позицією перекладача; 

синтагматичний аспект стилю [294, с. 193]. Як бачимо, в цього словацького 

перекладознавця є навіть поняття «системно-образна структура». І хоча ми в такому 

разі вважаємо, що це поняття потребує подальшого тлумачення, сам факт такої 

спроби вже говорить про те, що дослідники відчували й відчувають необхідність 

поєднання системного та структурного аналізу поетичного твору для ефективнішого 

виконання завдань, які ставить перед собою перекладознавство. 

Ознайомлення з різноманітними методиками аналізу віршових творів, зокрема 

з перекладознавчих позицій, промовисто демонструє, що їх автори найчастіше 

починають аналізувати твір як систему і в процесі аналізу свідомо чи мимоволі 

здебільшого переходять до його структури. Це свідчить про те, що спроби здійснити 

всебічний цілісний аналіз виключно на основі системи чи структури неможливий. 

Для цього необхідне комплексне поєднання обох видів аналізу. 

Аналіз оригіналу й перекладу за допомогою макрообразної схеми поетичного 

твору відрізняється від того, що традиційно використовується в перекладознавчих 

працях, тим, що він охоплює макрообразну структуру поетичного тексту в усій її 

повноті та взаємодії її рівнів як образних систем з усіма комплексами їхніх 

складників, які вислизають від першого погляду, а також ґрунтує свої висновки не 

на окремих фактах, якими б яскравими вони не були, а на сукупності явищ, що 

містяться в поетичному тексті. Однак такий аналіз не виник нізвідки, його 

випрацьовано на основі синтезу багатьох нині існуючих, в тому числі й 

вищезгаданих методів і підходів до оцінки оригіналу й перекладу поетичного твору, 

включаючи системний, структурний, контекстуальний, компонентий, 
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лінгвостилістичний, дескриптивний та інші методи аналізу. Провідним методом 

дослідження макрообразу поетичного твору в перекладі можна вважати зіставний 

перекладознавчий аналіз як комплекс багатьох методів, що ним залучаються.  

Наша власна перекладацька й перекладознавча практика спонукає до 

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

процедура перекладача-практика і дослідника перекладу дещо різняться, проте і 

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

напрацюваннями щодо макрообразної будови поетичного твору та продуктивно 

застосовувати запропоновану схему поетичного твору як макрообразу.  

Отже, три основні етапи перекладознавчого дослідження поетичного твору 

такі: 1. Доперекладний. 2. Перекладний. 3. Післяперекладний.  

Загальна рекомендація щодо застосування макрообразної схеми на кожному з 

цих етапів проста: «накладаємо» її на оригінал та на переклад поетичного твору й 

визначаємо наявність/відсутність у ньому тих чи тих образних компонентів, після 

чого аналізуємо їх взаєморозподіл у межах твору, їх ієрархічні стосунки, 

взаємозумовленість та взаємовплив, засоби творення та сукупність їх асоціативних 

зв’язків із тим, щоб потім відтворити це все в перекладі чи порівняти оригінал 

віршового твору з його перекладом щодо їх відповідності. Одразу зауважмо – наша 

практика свідчить про те, що проведення такого аналізу належним чином сприяє 

автоматичному збереженні у перекладі таких характеристик поетичного твору, як 

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

навіть без спеціального їх аналізу та установки перекладача на їх обов’язкове 

відтворення. 

Тепер розгляньмо поетапний алгоритм перекладознавчого дослідження 

макрообразу поетичного твору та його відповідні стадії. 

Дві перші стадії доперекладного етапу стосуються лише перекладача-

практика і не є релевантними для дослідника-перекладознавця. 

1. Вибір перекладуваного автора. Запорукою якісного перекладу є обрання 

перекладачем іншомовного поета, близького йому за духом, світоглядом, духовними 

й побутовими цінностями, життєвим досвідом тощо, для чого неодмінно стає у 
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нагоді вивчення його біографії. Так, приміром, у нашому перекладацькому доробку 

можна знайти і твори таких визнаних усім світом класиків, як Генрі Лонґфелло, 

Едґар По, Волт Вітмен, Роберт Фрост, Емілі Дікінсон, Едвін А. Робінсон, Карл 

Сендберґ, і представників поезії бітників (Аллен Ґінсберґ, Робінсон Джефферс), і 

тих, хто з бітниками асоціювався (Деніз Левертов). Є тут і виразники так званої 

«чорношкірої» поезії (Лерой Джонс, Роберт Хейден), і авангардисти (Едвард 

Каммінґс, Роберт Крілі), не обійдена увагою і жіноча поезія (Емілі Дікінсон, Деніз 

Левертов, Една Сент-Вінсент Міллей, Сильвія Плат). Усі перекладені нами автори 

надзвичайно різні, але є в них одна спільна риса. Попри те, що всі вони жили й 

творили у далекій заокеанській країні, яка називається США, до якої ми завжди 

плекали цікавість, вивчали її з усіх сторін і бували у багатьох її місцях, попри колір 

шкіри, вік і стать, є іще одна річ, яка, безсумнівно, їх об’єднує. Вивчаючи біографії 

перекладуваних авторів, ми не припиняли вражатися тим, наскільки долі цих людей 

між собою схожі. Вони подібні не хронометричними чи географічними 

подробицями, а тим, що називається строкатістю життєписів, пошуками себе, 

любові, Бога, небайдужістю до всього, що відбувається довкола. Це, направду, нам 

імпонувало і продовжує імпонувати, позаяк перегукується з нашим власним 

життєвим досвідом, світосприйняттям, моральними цінностями й под. Відтак, ми 

використовували на цьому етапі історико-літературний та бібліографічний методи 

аналізу. 

2. Обрання твору для перекладу. Тут, знову ж таки, бажаний вибір творів, 

співзвучних душевному ладові перекладача, його емоційному складові, суголосних 

думкам та умовиводам перекладача, мотивам його власної творчості, яка в кожного 

поета-перекладача, безсумнівно має місце, та створених за допомогою прийнятних і 

зрозумілих йому образно-художніх засобів, до визначення та оцінки яких уже на цій 

стадії може залучатися наша макрообразна концепція. 

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

написання поетичного твору. Для цього окрім біографії автора варто ознайомитися з 

його епістолярною спадщиною, інтерв’ю, коментарями, його власними 

літературознавчими дослідженнями та розвідками інших дослідників про нього та 



164 

 

його творчість, які висвітлені в історико-бібліографічних джерелах, що 

віддзеркалюють динаміку світоглядної позиції автора. Доречним прикладом тут 

може слугувати наше рішення суттєво переробити переклад вірша Р. Фроста «Зорі», 

після того, як ми дізналися із наукової розвідки, що цей сонет – не просто холодна 

філософська замальовка про байдужість всесвіту до людини, а написаний Фростом 

під страшним емоційним стресом у ту злощасну ніч, коли помер його однорічний 

син-первісток. Іншим прикладом є наше рішення попри існуючі 12 українських 

перекладів вірша Е. По «Ельдорадо» зробити власну версію після того, як із 

літературно-критичної праці самого Е. По нам стало відомо, що художньою 

домінантою цього твору є його ритм. 

4. Рецепція першотвору. Перекладач, дослідник перекладу чи просто читач 

поетичного твору сприймає будь-яке явище двояко: на рівні свідомості та на рівні 

підсвідомості. Кожна людина свідомо має справу не безпосередньо зі світом, а з 

певною моделлю світу, тоді як її підсвідомість сприймає реальність такою, якою 

вона є. Подібно до цього відбувається й сприйняття людиною поетичного твору. 

Насамперед вона сприймає вірш своїм зором, тобто бачить його зовнішні обриси 

(графічну побудову), і її око так само посилає до мозку закодовані сигнали, що 

перетворюються там на відповідні команди, які своєю чергою викликають у людини 

ті чи ті почуття та емоції. Потім людина починає читати чи слухати вірш і її 

рецептори зовнішнього та внутрішнього слуху сприймають та обробляють спочатку 

сигнали, що надходять від сприйняття формотворчих складників поетичного твору 

(ритм, інтонація, мелодика, звукопис і т. д.), після цього сприймається та 

обробляються значення слів та їх асоціативні поля в межах доступних людині 

контекстів. І, насамкінець, унаслідок складних логічних операцій, залучаючи 

результати аналізу всіх вищенаведених та інших компонентів, що в будь-якому 

творі складають його образну структуру та є взаємообумовленими, 

взаємозалежними та взаємопереплетеними, мозок здійснює (в ідеальному випадку) 

глибинні умовиводи щодо семантичного та естетичного наповнення образів, та 

загального макрообразу, що формується внаслідок поєднання всіх елементів та 

асоціацій, які вони індукують. 
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Не варто забувати й про те, що окрім вірша, як готового кінцевого продукту, 

поетичний твір справляє змістове, емоційне та естетичне враження на реципієнта й 

під час самого процесу сприйняття якимись своїми рівнями (на одного реципієнта – 

одними рівнями, на іншого – іншими), відповідно до інтелектуального та 

естетичного досвіду, як набутого, так і генетичного. Про емоційний стан реципієнта 

під час сприймання твору тут не йдеться, хоча й він, звісно, впливає на якість 

перцепції. 

То чи ж має право перекладач поезії нехтувати аналізом та відтворенням усіх 

цих складників та їхньої функціональної взаємодії, усіх цих рівнів у їхній статиці та 

в динаміці їхнього сприйняття починаючи вже з візуального образу вірша? Звісно 

що ні. І тому ми й поставили собі за мету розробити такий взірець будови 

поетичного твору, який щонайповніше відображав би усі його складники з усіма 

їхніми тонкощами та особливостями, у їхньому взаємопоєднанні, 

взаємопроникненні та взаємодії розробити методику їх адекватного відтворення в 

перекладі відповідно до цілісної структурної будови твору. 

5. Власне аналіз першотвору. Для того, аби звести до мінімуму суб’єктивну 

рецепцію поетичного оригіналу, переходимо на цій стадії до його безпосереднього 

аналізу. Всебічний аналіз твору передбачає його інтерпретацію (тлумачення) та 

оцінку. Аналогічно до будь-якого іншого словесного твору мистецтва, робота 

перекладача чи перекладознавця над поетичним текстом має кілька фаз: 1) первинне 

ознайомлення, під час якого важливо визначити його жанр, перейнятися твором, 

сприйняти його емоційно, уявити зримо змальовані в ньому образні картини. 

Зосереджуючись на переживаннях і долях героїв, не варто, проте, забувати й про 

складність, смислову багатошаровість поетичного тексту; 2) аналіз, за якого увага 

реципієнта переноситься з емоційно-чуттєвого на інтелектуально-аналітичне 

сприйняття; досліджуються образні рівні віршового твору; дається оцінка його 

естетичним особливостям. У цій фазі знову стає в нагоді залучення наукової та 

довідкової літератури про автора й  твір; допомагає застосування методологічного 

інструментарію, теоретичних понять, уміння зіставляти, протиставляти, 

класифікувати різні складники поетичного твору; 3) узагальнення, під час якого 
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здійснюється акумулювання результатів аналізу в цілісне уявлення про поетичний 

твір; актуалізується погляд на художній світ автора, з’ясовуються в ньому спільне й 

відмінне щодо картин світу інших авторів. 

Процедура аналізу наступна. Накладаємо схему макрообразної будови 

поетичного твору на аналізований оригінал і вивіряємо його щодо наявності 

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

форма, то починаємо з групи образів синсемантичного рівня. Піддаємо всебічному 

аналізові синсемантичні образи, до яких належать: композиційна єдність вірша, 

звукова інструментовка, евфонія, асонанс, алітерація, звукова семантика, інтонація, 

мелодика, фразовий наголос, пауза, тембр, темп, ритм, метр та його семантика, 

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

синтаксис, пунктуація та інші засоби. Порядок розгляду може бути довільний, проте 

ми після композиційної єдності вірша аналізуємо графічну групу образів, а потім 

уже інтонаційно-ритмічну. 

Після цього переходимо до розгляду образів автосемантичного рівня. 

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

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

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

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

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

здавалося б різнорівневих елементів, почасти виправданий і підтверджений на 

перший погляд парадоксальним висловом Р. Якобсона про граматику поезії і поезію 

граматики [410] й буде описаний у наступному розділі, позаяк ці всі елементи 

складають автосемантичний образний рівень). Визначаємо типи цих образів, їх 

структуру та уточнюємо їх значення за допомогою різноманітних контекстів, 

описаних у першому розділі цього дослідження, тобто застосовуємо 

контекстологічний метод аналізу + тезаурусний метод. Так, наприклад, лише після 

ознайомлення з контекстом певних віршових циклів та контекстом усієї поетичної 

творчості Р. Фроста ми змогли ідентифікувати ідіолектну символіку цього поета та 
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конкретизувати її значення, що передбачено методом символічної інтерпретації із 

залученням широкого історико-літературного контексту автора. 

Далі йде розгляд субсемантичного рівня макрообразної структури твору, який, 

у разі наявності, можуть формувати такі засоби: одночасна актуалізація 

парадигматичних потенцій лексичної одиниці, семантичні нашарування та 

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

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

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

паравербальні засоби, графіка, умовчання, конфлікт, контраст, словесно-образні 

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

деталь, співположення різних типів викладу та ін. Декодування субсемантичного 

образу можливе лише за виявлення цих засобів як маркерів його наявності. 

Субсемантичний образ може формуватися за допомогою водночас кількох засобів. 

Головна увага під час розгляду образів усіх трьох рівнів, тобто 

автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного, має бути сфокусована на 

визначенні функцій, які виконують ці образи.  

Під час фази узагальнення важливо дослідити функції кожного образного 

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

поетичного твору.  

Процедура перекладного етапу дослідження поетичного макрообразу 

становить його доперекладну фазу, ускладнену компаративним аналізом функцій, 

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

першотворі та у здійснюваному перекладі, внаслідок їх транспонування і 

транскодування. Такий аналіз сприяє віднаходженню образних еквівалентів та 

адекватних відповідників з огляду на те, що однакові образотворчі засоби в різних 

мовах, літературних течіях, жанрах та  культурно-історичних епохах можуть 

виконувати різні функції, як наприклад, метр, тип рими та система римування. 

Необхідна на цьому етапі й фаза аналізу способів і прийомів перекладацького 

відтворення, яких зазнають поетичні образи в процесі перекладу, позаяк такий 

аналіз теж допомагає віднаходити найбільш оптимальні образні аналоги. 
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Післяперекладний етап перекладознавчого дослідження макрообразу 

поетичного твору характеризується передовсім подвійністю проведення процедури 

накладання макрообразної схеми (на оригінал та переклад), ідентифікації та аналізу 

образних рівнів, їх складників, міжрівневих та внутрішньорівневих образних 

взаємостосунків з метою їх подальшого аналітичного зіставлення (оригінальних та 

перекладених), виявлення між ними стосунків еквівалентності / нееквівалентності, 

адекватності / неадекватності, аналізу вдалих перекладацьких рішень, 

трансформаційних похибок, внаслідок яких перекладач досяг чи не досяг 

адекватного перекладу. 

Як стає зрозумілим, пропонований алгоритм аналізу віршового тексту в 

перекладі передбачає розроблення макрообразної схеми поетичного твору, яка б 

відображала його загальну структуру та всі її рівні й системи образів, що складають 

ці рівні, в усьому комплексі їхніх взаємовідносин, позаяк лише детальне 

опрацювання схеми будови поетичного твору як макрообразу уможливлює 

повноцінний аналіз оригіналу поетичного твору, його адекватне перестворення 

іншою мовою, а також через її накладання на вже готовий переклад сприяє 

ґрунтовному аналізові останнього на предмет його адекватності/еквівалентності. 

Така деталізована схема макрообразу поетичного твору разом із подробицями 

аналізу її компонентів та особливостей їх перекладу описана у подальших розділах 

нашого дослідження. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Аналіз поетичного перекладу в системі дослідження художньої літератури має 

свою методологічну специфіку та відносно самостійне значення. Водночас він 

співвідноситься з особливостями аналізу поетичного тексту. 

Розглядаючи переклад незалежно від першотвору, дослідник може виявити те 

нове, що вносить переклад у літературу, проте він не може досліджувати 

походження, специфіку, сутність цього явища, здійснити оцінку якості перекладу. 
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Відтак, перша умова аналізу поетичного перекладу – визначення критерію його 

відповідності першотворові. 

Принцип єдності змісту і форми – визначальна засада, спираючись на яку слід 

оцінювати твір як ідейно-естетичну, змістово-формальну (художню) цілісність, 

розкривати відповідність між окремими складниками твору, гармонію, організовану 

ідейним задумом. 

Структурний і системний аналіз мають позитивні взаємодоповнюючі аспекти, 

що свідчить на користь їх конструктивного поєднання в одну методику. 

Намір автора чи художня ідея поетичного твору з’ясовується через об’єктивно 

наявні в його тексті засоби відображення художньої дійсності. Проте, тут не варто 

нехтувати й біографічними подробицями поета, його власними висловлюваннями 

щодо свого світогляду й творчого кредо, науковими розвідками інших дослідників, 

що стосуються його творчості та, зокрема, перекладуваних творів.  

Дослідження перекладу поетичного твору як феномена тексту здійснюється за 

допомогою різних методів, серед яких найпоширенішим є контекстуально-

інтерпретаційний. 

Основним прийомом цілісного багатоаспектного аналізу, спрямованого на 

комплексне багатоаспектне філологічне вивчення поетичного тексту та його 

перекладу, є дослідження тексту через розкриття його образної поетичної структури 

в тісній єдності з ідейним змістом та системою мовних образотворчих засобів. В 

основі такого синтезувального аналізу перебуває категорія образу. Цей аналіз 

неможливий без розкриття композиційної структури поетичного тексту, системи 

образів у їхньому сюжетному розвиткові як вираження ідейного задуму твору, 

особливості його жанру, естетичних функцій словесних образів у їх взаємодії та 

зумовленості. 

Що ретельніше проводиться аналіз окремих частин поетичного твору та 

задіяних у ньому мовних засобів за допомогою перевірених наукових методів, то 

об’єктивнішим є результат такого аналізу та достовірніша картина твору як образно-

художньої цілісності отримується на його виході. Неминуче для будь-якого аналізу 

розщеплення цілого на частини повинне синтезуватися сукупним відображенням 



170 

 

механізмів устрою та функціонування як самого метафізичного процесу, так і його 

результатів. 

Необхідне в перекладацькій діяльності розрізнення плану змісту й плану 

вираження, окреме їх відтворення і возз’єднання в тексті перекладу неминуче 

приводить до ідеї перекладацької схеми поетичного твору, яка б допомагала не 

лише розрізняти план змісту та план вираження, а й усвідомлювати весь складний 

механізм їхньої взаємодії та з’ясовувати домінанти в структурі перекладуваного 

поетичного тексту. 

Поєднання системного та структурного аналізу, а також інших описаних у 

цьому розділі методів аналізу поетичного твору, дає можливість випрацювати 

інтегративний метод аналізу оригіналу й перекладу поетичного твору на предмет їх 

відповідності із залученням схеми макрообразної будови поетичного твору. 

Метод аналізу за допомогою макрообразної схеми віршового твору дозволяє 

повноцінно проаналізувати поетичний оригінал як структурно-системне образне 

цілісне явище, тобто як макрообраз з усіма взаємостосунками його образних рівнів 

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

усіма вищезазначеними характеристиками. 

Критерієм відповідності поетичного перекладу першотворові є міра збігу їх 

макрообразних структур, яка визначається внаслідок зіставлення. 

 

Основні положення, викладені в другому розділі, висвітлюються в 

одноосібних публікаціях автора: [1; 9; 17; 35; 42; 44; 51; 55]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРЕКЛАД АВТОСЕМАНТИЧНОЇ КОМПОЗИТИ ПОЕТИЧНОГО 

МАКРООБРАЗУ 

 

Якщо автосемантія – це спроможність елемента мови (слова, речення) 

виражати значення незалежно від інших лексичних одиниць, синтаксичних 

конструкцій, ситуації чи контексту [97, с. 17], то, розглядаючи поетичний твір на 

лексичному рівні, варто уточнити, чим різниться слово буденного мовлення від 

слова в поетичному тексті. 

Слово в поезії – це слово природної мови, лексична одиниця, яку можна 

віднайти в словнику. Втім, воно не рівне самому собі. А саме його схожість, збіг зі 

«словниковим словом» мови робить відчутним відмінність між цими одиницями, що 

розходяться і зближаються, відокремлюються й зіставляються, тобто між 

загальномовним словом і словом у вірші [424, p. 85]. 

Оскільки слово в поетичному тексті входить до його образної структури, то на 

аналітичному етапі порівняння поетичних структур оригіналу й перекладу 

використовується ідентифікатор зразка, який пояснює семантику словесного образу 

за допомогою необразних засобів, що дозволяє виділити характер (іманентний чи 

емерджентний) його утворення та з’ясувати тип зв’язків (лінійний, нелінійний) між 

структурними елементами [247, с. 20]. 

Як видно з першого розділу нашого дослідження, структуру автосемантичного 

образу складають образи автологічні та металогічні. Розгляньмо їх із погляду 

формування та відтворення у перекладі. 

 

3.1. Структура автосемантичного образу та його перекладного 

відповідника 

 

3.1.1. Автологічний образ, його відносність та необхідність у 

перекладознавчому дослідженні. Автологія – це, на відміну від тропів, вживання 

слів у поетичному тексті в їх прямому значенні. До автологічного письма в окремих 
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творах удавалися зокрема такі поети, як Г. Лонгфелло, Р. Фрост, Т. Шевченко, 

Є. Плужник, Д. Фальківський, Ю. Липа, В. Мисик, Л. Первомайський, О. Блок. 

Хоча ретельніший аналіз так званих автологічних віршових текстів свідчить 

про те, що їхня образність формується за допомогою інших засобів: синтаксичних, 

звукових тощо, що буде добре видно з нижче розглянутого аналізу вірша Шевченка 

«Садок вишневий коло хати», який подається багатьма дослідниками як класичний 

приклад автології. Тому насправді, віднайти всуціль автологічний поетичний твір у 

світовій поезії майже неможливо. Тут можна вести мову лише про часткову образну 

автологію чи про її превалювання в конкретному творі. На приклади цього 

натрапляємо у власній творчості поета-переклада Василя Мисика: Стара-стара. 

Сухенький ніс посинів, / Обвис на плечах ватник (мабуть, синів), / Ще й дощ його 

осінній обважнив. / Обличчя темне, як од спеки жнив. / Стоїть і думає. Сини, 

онуки – / Всіх докохала, довела до літ. / І, як гілля, з якого знято плід, / Тепер їй 

зайвими здаються руки. / І від полегкості не знає, як / Держати їх і що робити 

далі, / Вив’язує із хусточки п’ятак / І два купує пряники линялі. / Давно бажалось! 

От би й з’їла! Та – / Спинилася. Угледіла з-за тину / На вулиці чиюсь малу дитину / І 

вже несе їй: може сирота. М. Слабошпицький наводить цей вірш як зразок поетики 

В. Мисика, для якої типовими є «домежний лаконізм, стилістична нескаламученість, 

елегійна спокійність без будь-якого натяку на формування почуттів. Важко уявити в 

Мисика рішучу інвективу, емоційний вигук чи якусь поетичну «піротехніку» [334, 

с. 8–9]. Характеризуючи поезію Леоніда Первомайського, уривок із якої подано далі, 

критик слушно зауважує: «…яка аскетична стриманість художніх засобів, ніяких 

поетизмів; лиш поодинокі прикметники, майже суцільний потік іменників і всі слова 

вживаються в автологічному значенні. Тільки великий майстер може такими 

свідомо обмеженими засобами змалювати таку психологічно виразну картину» [Там 

само, с. 26–27]: Але ти знову вирвався з біди. / Невже й вона для тебе не остання? / 

Не наковтавсь в катівні ти води, / Харпак, не смерті гідний, а вигнання? / Ну що 

ж, ти й сам сказав колись, що брів / Усі свої роки в багні по пояс, / Зате ж бо і 

життя порозумів, / Ти краще, ніж премудрий Аверроес. / Кінець. Тепер – хоч в 
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пекло до чортів / З юрби святош, схоластів і кастратів. / Ти знав усе і сам цього 

хотів, – / Невже в останню ніч ти розум стратив? [Там само].  

Та навіть не надто пильне вдивляння в обидва вірші дозволить познаходити в 

них не лише «автологічне значення», бо є тут і метафори, й порівняння, й інші види 

образів (див. наші виділення), хоча «автологія» й превалює. Незважаючи на те, що 

«чистої» автологічної поезії нам, принаймні, знайти не вдалося, варто зазначити, що 

виокремлення автологічного образу за всієї його відносності є, на наш погляд, 

доцільним і важливим особливо для перекладознавчого аналізу, адже на тлі 

автологічного образу постає поле для висвітлення інших образних складників 

поетичного твору, без чого украй неможливо випрацювати макрообразну схему 

поетичного твору як перекладацький взірець. 

 

3.1.2. Образна конвергенція в поетичному першотворі й перекладі. Отже, 

саме поняття «автологічний образ» є досить відносним, насамперед, із огляду на 

неможливість існування значення слова поза його зовнішньою формою, поза його 

звуковим і зоровим утіленням, яке в поетичному тексті неминуче набуває ознак і 

якостей синсемантичного образу. До того ж будь-який поетичний текст зазвичай 

складається з двох і більше слів, що вже є потенційним проявом образності, 

створеної за допомогою синтаксичних можливостей мови. Відтак виділення 

автологічних віршів, тобто поезії, побудованої виключно на автологічних образах, є 

досить умовним. Ретельніший аналіз навіть найбільш цитованих автологічних творів 

свідчить про наявність у них інших видів образності. 

Удаючись, зокрема, до аналізу найчастіше цитованого дослідниками, як 

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

переконатися, що насправді цей твір рясніє синсемантичними та іншими образами. 

Так, уже його перший рядок становить бездієслівне номінативне речення, що є 

своєрідним прийомом – зображення образної картини накиданням номінативних 

штрихів, на кшталт Блоківського «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Стилістична 

функція номінативних речень в літературному мистецтві достатньо відома. У 

другому рядку вірша натрапляємо на інший стилістичний прийом – інверсію: 
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«Хрущі над вишнями гудуть», дещо далі – ще одна інверсія «Затихло все…», яка 

несе іншу синтаксичну фігуру – кільце: «Лиш соловейко не затих». Більшість дієслів 

стоять у позиції клаузули, що, як відомо, посилює їхнє значення. Рими головно 

дієслівні, легкі, що надає ліричній оповіді невимушеності, природності, 

мелодійності й віддзеркалює зображувану у творі гармонію хліборобського світу, 

так само, як і повтор у кінці першого рядка в усіх трьох строфах – коло хати. Отже, 

це вже образність синсемантична. Натрапляємо тут і на металогічні образи: 

метафора (хоча й доволі стерта) зіронька встає, і три постійні епітети вишневий 

садок, вечірня зіронька, маленькі діточки. 

Наявність у цьому вірші окрім автологічних ще й інших образів 

потверджується і розвідкою Л. Коломієць, у якій він порівнюється із двома 

перекладами В. Річ, виконаними з інтервалом у півстоліття [174]. 

Пригадаймо оригінал: Садок вишневий коло хати, / Хрущі над вишнями 

гудуть, / Плугатарі з плугами йдуть, / Співають ідучи дівчата, / А матері вечерять 

ждуть. // Сім’я вечеря коло хати, / Вечірня зіронька встає. / Дочка вечерять 

подає, / А мати хоче научати, / Так соловейко не дає. // Поклала мати коло хати / 

Маленьких діточок своїх; / Сама заснула коло їх. / Затихло все, тільки дівчата / Та 

соловейко не затих [621, с. 32]. 

Аналіз оригіналу й перекладів Л. Коломієць прикметний тим, що в ньому 

розглядаються головно такі складники вірша, як стислість поетичного рядка, розмір, 

синтаксична будова, співвідношення метричних та синтаксичних одиниць, що 

впливають на мелодію вірша, інтонація, тон, тональність, система римування, 

фоніка тощо. Тобто дослідниця аналізує відтворення синсемантичних, а не 

автосемантичних, зокрема, автологічних образів. Це тому, що вся автологія 

оригіналу передана в перекладах В. Річ за допомогою прямих еквівалентів. І якщо 

подекуди й відбувалися лексичні заміни, то лише для того, щоб точніше передати 

синсемантичні образи оригіналу. До того ж, такі лексичні заміни аж ніяк не 

спотворюють автологічну образність першотвору, чого не можна сказати про 

переклад цієї поезії Г. Маршаллом: Beside the cottage cherry-trees are swinging, / 

Above the cherries May-bugs winging, / Ploughmen with their ploughs are homeward 
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heading, / And lassies as they pass are singing, / While mothers wait with suppers ready. / 

Beside the cottage all the family’s eating, / Above, the evening star the sunset’s greeting. / 

The evening meal the daughter serves around, / When mother chides, from where she’s 

seated / Her voice by singing nightingales is drowned. / Beside the cottage mother’s 

lullabying / Till little ones in golden slumbers’re lying; / She herself beside them falls 

asleep. / All is quiet, only the girls are vying / With nightingales and can’t their quiet keep 

[641, p. 23]. 

Як бачимо, в цій англійській версії зникла українська реалія «хата» та з’явився 

натомість “cottage”, тобто відбулося часткове одомашнення. Бачимо тут і відсутні в 

оригіналі образні (і не тільки) конструкції trees are swinging, sunset’s greeting, golden 

slumbers’re lying, girls are vying, тобто мають місце додавання та реметафоризація. 

Отже виокремлення автологічного образу поетичного твору виявляється 

досить відносним, хоча й конче необхідним, з огляду на те, що це дає можливість 

відтінення, а радше виокремлення в структурі поетичного твору образів 

автологічних/металогічних у межах автосемантичного образу, а також образу 

синсемантичного в загальних межах поетичного твору як макрообразу з метою як 

знаходження їм адекватних відповідників у мові перекладу, так і якісного аналізу 

вже наявних перекладацьких версій. 

Щодо перекладу автологічних образів, то вони відтворюються головно за 

допомогою еквівалентів, хоча має місце й деавтологія, тобто передача нетропеїчного 

образу тропеїчним, а також додавання, заміщення та інші перекладацькі 

трансформації. Переклад же металогічних образів заслуговує на ширше 

дослідження, про що йтиметься далі. 

 

3.2. Відтворення поетичної металогії у перекладі  

 

До групи металогічних образів вітчизняне літературознавство відносить 

символ, алегорію та підтекст [348, с. 107], хоча ми з цим згодні лише частково, 

позаяк до чинників металогії, як було видно з раніше викладеного матеріалу, слід 

віднести всі тропи, смислову багатозначність слова, внутрішньотекстові та 



176 

 

позатекстові асоціації тощо, а щодо підтексту, то він виникає на рівні всього тексту 

твору чи якоїсь його частини й становить самостійний тип художнього образу, а 

точніше – макрообразний вимір поетичного твору. 

Ось чотиривірш зі знаменитих рубаїв Рудакі в перекладі В. Мисика: / Я на 

широкий шлях до тебе іще не встиг ступить ногою, / Іще я серця не потішив твоєю 

дивною красою, / А голос неба, голос долі уже почувсь над головою: / «Налий вина 

собі у келих, розлуки глек – перед тобою!» [591, с. 60].  

Змістову місткість оригінального твору тут передано блискуче: почуття 

втілене у вірші осмислюється і як туга за нездійсненим коханням, і як скорбота 

перед розлукою, і як журба щодо скороминущості життя та його приреченості. 

Однак ми не спостерігаємо тут жодних ознак чи засобів творення поетичного 

підтексту. Перед нами триплановий зміст вірша, який актуалізується металогічними 

засобами образотворення, головно – за допомогою тропів: широкий шлях, ступить 

ногою, дивною красою, голос неба, голос долі, розлуки глек. Що ж до засобів 

творення та відтворення в перекладі підтексту, то вони будуть розглянуті в 

останньому розділі цього дослідження.  

Сила художнього слова, що прагне свіжості, новаторства, неповторності, 

ґрунтується, звісно ж, на його образності та переносності. Переносне, фігуральне 

вживання слів народної розмовної мови лежить в основі тропів як одного з 

найважливіших художньо-зображальних засобів, породжених необхідністю 

образного вираження. Завдяки тропам письменники й поети можуть стисло і яскраво 

описати почуття, охарактеризувати явище, предмет, персонаж, надати мові твору 

художності, експресивності, емоційного насичення. 

Пряме й переносне значення слів, їх полісемантичний характер як специфіка 

людської мови дає можливість створювати тропи, які, поміж інших засобів, стають 

будівельним матеріалом образів металогічного характеру. Тропи, як слова чи 

вирази, вжиті в переносному значенні, створюються для характеристики явищ через 

вторинні смислові значення, тобто за допомогою актуалізації (за О. Потебнею) 

«внутрішньої форми слова» [551, с. 695]. Тропи забезпечують образність поетичного 

мовлення, посилюючи його виразність, емоційність, допомагаючи яскравіше 
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зображати почуття, ситуації, обставини, ліричних героїв. Їхня суть полягає в 

уподібненні представленого в традиційному узусі лексичної одиниці поняття до 

поняття, що передається цією одиницею в поетичному мовленні під час виконання 

стилістичної функції. 

Лінгвісти й літературознавці досі не дійшли згоди щодо того, які саме засоби 

мовлення слід відносити до тропів. Одні ділять тропи на дві групи: словесні й 

смислові (або тропи речень). До першої групи відносять метафору, синекдоху, 

метонімію, антономазію, ономатопею, катахрезу й металепсис. Смислові тропи, або 

тропи думок – це алегорія, іронія, перифраз та гіпербола. Інші дослідники досі 

намагаються пов’язати з поняттям тропи перифраз, порівняння парономазію, які 

часто й не мають тропеїчного значення. Як вид метонімії все ще розглядається 

синекдоха, недостатньо з’ясовані відносини метафори з уособленням, символом, 

алегорією та оксимороном [550, с. 446]. Немає досі порозуміння серед науковців і 

щодо термінів (парафраза – перифраза – перифраз, оксиморон – оксюморон тощо). 

Проте це не є об’єктом нашого дослідження, й ми вдовольнимося переліком 

основних засобів контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення, які можуть 

брати участь у творенні металогічних образів, серед них епітет, порівняння, 

метафора, метонімія, синекдоха, перифраз, евфемізм, антономазія, асоціонім, іронія, 

гіпербола, літота. Принагідно зауважмо, що релевантними для досліджуваного 

явища можуть бути й синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні або, як 

її іще називають, синтаксичні фігури), серед яких інверсія, анаколуф, еліпсис, 

асиндетон, полісиндетон, плеоназм, тавтологія, синтаксичний паралелізм, анафора, 

епіфора, анепіфора, епанафора, ампліфікація, градація, парономазія, антитеза, 

оксюморон, риторичні фігури [348, с. 205–238]. 

Головне для нас полягає в тому, що стилістичні властивості образно-

переносного використання слів уможливлюються у зв’язку з тим, що ці засоби 

художнього зображення базуються на основі прямого значення слова й 

актуалізуються в контексті завдяки зіставленню конкретного, звичного й переносно-

фігурального змістів. В такому разі слово не лише в номінативному, а і в 

метафоричному значенні може бути й загальновідомим, усталеним проте вжитим в 
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індивідуальному контексті й набувати метафоричності в особливому контексті, 

завдячуючи специфічній зміні семантики. 

Слово в поезії взяте у всьому комплексі його значень на відміну від 

звичайного мовлення чи мови прози, де ці значення зазвичай приглушені якимсь 

одним, домінантним, наприклад, логічним, позаяк у мовленні, науковій чи 

публіцистичній прозі ми прагнемо, насамперед, однозначності повідомлення. В 

поезії слова, а отже й поняття, що ними виражаються, вводяться водночас у кілька 

семантичних полів і звучать поліфонічно [53, с. 104]. Хоча значення слова в 

структурі художнього цілого конкретизується й іноді взагалі виявляється новим, 

слово не пориває зв’язку з іншими значеннями, в ньому завжди живе спогад про всі 

можливі смисли, котрі воно здатне нести у звичайному нехудожньому мовленні. 

Коли слово виступає в конкретній поетичній ситуації, ці численні його значення 

ніби затушовуються, але не зникають і завжди готові спалахнути в свідомості 

реципієнта [5, с. 110]. Саме тому тропи найактивніше функціонують у поезії, де 

художня тканина тексту насичена різноманітними образними елементами. Як 

елементарні частки образного світу поета, вони входять у творчість явищами 

традиційного художнього чи індивідуального досвіду майстра слова. Розвиваючись 

у процесі художнього зростання митця, тропи утворюють цілісну, гармонійну 

образну систему [429, p. 35]. 

Відтак, словесний образ як один із вагомих компонентів структури поетичного 

твору розкриває особливості стилю автора, глибини його художнього світогляду. Із 

погляду лінгвостилістики, словесний образ – це один із тропів, створених із якимось 

стилістичним наміром. Троп характеризується значним образно-емоційним 

потенціалом, оскільки слова як його компоненти виражають більше, ніж означають 

безпосередньо й мають здатність пробуджувати ланцюгову реакцію думок, вражень, 

емоцій, асоціацій. Несподіваність асоціативних зв’язків між далекими поняттями 

становить образну знахідку поета. Незвична сполучуваність слів, глибинне 

проникнення в етимологічну сутність лексичної одиниці, в її семантичні асоціації, 

допомагають справжньому митцеві видобувати художньо-естетичний заряд із 

відомих слів, якими люди користуються впродовж віків. Здатність проникнення в 
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невичерпні семантичні глибини, закладені в слові, робить із віршара справжнього 

митця. «Під пером талановитого майстра, ніби грані кристала, висвічуються різні 

обертони словесного образу. Іноді важко навіть передбачити, в який смисловий бік 

поведе слово образно-художнє бачення істинного поета» [544, с. 276–277].  

Епітет, порівняння, метафора, метонімія, гіпербола, уособлення – 

найважливіші тропи, за допомогою яких створюється образне відображення світу, а 

об’єкти й теми образного опису за допомогою тропів, становлять важливу 

характеристику поетичного твору, позаяк показують, на чому зосереджена в ньому 

увага. Створені на основі тропів образи є невичерпним джерелом перекладознавчих 

досліджень, з огляду на те, що в кожного майстра поетичного слова, вони несуть 

суттєвий відбиток його індивідуально-стильової парадигми, що обов’язково має 

братися до уваги перекладачем під час перевтілення образів засобами мови 

перекладу. Художність поетичного твору, його естетична дія на одержувача залежна 

передовсім від його образності, в якій проявляється своєрідність світобачення, 

таланту, стилю, творчого методу, манери письма поета. Звідси й вагомість 

відтворення образів оригіналу, власне тропів, як засобів створення його образної 

системи, а найперше – метафоричності в поетичному перекладі. Якщо перекладові 

бракує конкретних образів, що складають художню цінність поетичного 

першотвору, то він сірий і низький за художньою якістю. Тож першорядним 

завданням перекладача є віднаходження в перекладуваному творі засобів, що є його 

художньою окрасою та несуть у собі велике образно-семантичне навантаження й 

подати щонайточніше відтворення їх засобами мови перекладу. Та позаяк художні 

образи кожної мови національні за своїм характером, то лише нехибне відчуття 

стилю поетичного твору може підказати іномовному тлумачеві точний добір того чи 

того відповідника. Саме через це перекладачеві слід надзвичайно уважно ставитися 

до словесних образів першотвору, проявляти міру й такт під час їх відтворення. 

На важливість дослідження образної системи, тропів, вказує, зокрема, відомий 

теоретик художнього перекладу А. Федоров, який зазначає, що стилістичне 

дослідження образної семантики не можна не визнати найбільш складною і 

трудомісткою частиною порівняльно-стилістичного вивчення двох (і більше) мов, 
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надзвичайно важливою, але поки що важко досяжною метою [368, с. 19]. Для 

досягнення цієї мети потрібне об’єднання різних стратегій, підходів і методів, 

унаслідок чого відчутно зріс рівень художнього перекладу, сформулювалися 

загальні засади теорії українського художнього й, зокрема, поетичного перекладу, 

викладені в теоретичних працях С. Ковганюка, В. Коптілова, О. Кундзіча, 

М. Рильського, О. Фінкеля. Період гострого конфлікту між лінгвістичним 

(Л. Бархударов, В. Коміссаров, А. Федоров та ін.) та літературознавчим (І. Кашкін, 

Ґ. Ґачечиладзе та ін.) принципами перекладу скінчився, бо, безсумнівно, лише за їх 

системного поєднання можливе успішне розв’язання багатьох перекладознавчих 

проблем, адже в такому разі не спостерігається штучного розділу змісту твору від 

його форми, що єдино здатна реалізувати зміст. 

Уже певною мірою вироблена методологія перекладознавчого дослідження 

словесних образів [111; 140; 138; 143; 460; 486; 500; 518] ґрунтується на вивченні їх 

семантичної структури та на системному аналізові складників їхньої семної 

структури. Словесний образ розглядається як багатопланова семантична 

конструкція, в якій від слів-компонентів відшаровуються окремі семи й, 

взаємодіючи, утворюють чуттєво-уявний образ, що набирає на себе функціонально-

стилістичну та експресивно-емоційну конотацію. Звільнення зазвичай периферійних 

чи оказіональних сем відбувається внаслідок несподіваного сполучення лексем. 

Здавалося б несумісні асоціації, які виникають на цій основі, гуртуються в єдиному 

семантичному полі й створюють сильний емоційно-експресивний заряд, який 

завжди новий, непередбачуваний, і потужність його залежить від ступеню 

внутрішньої алогічності конструкції, нестандартності поєднання компонентів 

словесного образу, які забезпечують його новизну та свіжість сприйняття [316, 

с. 127–128]. 

Розвиток образного значення найчастіше відбувається за рахунок переміщення 

сем із ядерних у периферійні позиції та навпаки: «потрібні авторові для створення 

художнього образу одні семи акцентуються та висуваються на перший план, інші 

затушовуються, відсуваються на другий план» [19, с. 9]. Затушованими стають 

інтенсифікатори тих сем, які в заданому контексті є ядерними. У перекладознавстві 
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напрацьовано й термінологічний апарат стосовно перекладу образів, згідно з яким, 

за класифікацією Р. Зорівчак, їх відтворюють образними еквівалентами (повними та 

частковими), кальками (покомпонентно-образними та смислово-образними) чи 

дескриптивними перифразами [143, с. 56–62]. 

Індивідуальний характер словесних образів, суб’єктивна означеність 

складають труднощі для перекладача під час їхнього відтворення, вимагають від 

нього неабиякої майстерності, естетичного чуття, інтуїції, міри та знання 

позамовного контексту. Окрім відбитку особистості, специфіки образного мово-

мислення та індивідуального світобачення автора, словесні образи нерідко пов’язані 

зі специфікою мислення, світоглядною своєрідністю цілого народу. «Кожен 

словесний образ у першотворі часто пов’язаний із праглибинами тексту, з 

національно-культурним і соціальним контекстом конкретної літератури, з 

відбитими в мові національним світобаченням, світосприйняттям, національною 

ментальністю» [140, с. 219]. 

У мові перекладу прямих відповідників для словесних образів поетичного 

першотвору зазвичай бракує, й тому їх найчастіше калькують або відтворюють 

описово, рідше вдаються до часткових образних еквівалентів. Задля збереження 

образності оригінального твору перекладач може вдаватися й до фразеологізмів, 

неологізмів, деривацій та інших засобів. 

 

3.2.1. Епітет як засіб металогічного образотворення та його переклад. 

Багатоманітність динамічного потоку вражень і художнього сприймання 

різнобарвного, багатозвучного, мінливого, емоційного людського життя передається 

поетом за допомогою різних образних засобів, серед яких одне з чільних місць 

займає епітет як художнє, образне означення [328, с. 5]. 

Епітети діляться на зображальні й оцінні; за значенням вони бувають 

звичайні, метафоричні, гіперболічні, метонімічні, іронічні [284, с. 99]. Як емоційні й 

оцінні компоненти епітети зазвичай доповнюють та увиразнюють художній образ. 

Вивчення семантичної, формальної та структурно-синтаксичної специфіки 

епітетів з різних поглядів здійснювали І. Гальперін [70], О. Грабовецька [92], 
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В. Москвін [251], Т. Онопрієнко [237], О. Потапенко [554], О. Потебня [296], 

І. Резько [73], М. Рибнікова [314], М. Фока [373] та інші дослідники. 

Чи не найбільшим майстром яскравих індивідуально-авторських епітетів в 

українській поезії був П. Линовицький. Ось приклади із його творів, що вийшли 

друком у книжці «Вибрані поезії. Спогади про митця» [589], де епітети творяться за 

допомогою субстантивних прислівників, простих, складних і складених 

відіменникових та віддієслівних прикметників: Батько ніколи не мовив оскомно / 

Про Сталінград і Освенцум (с. 26), Тиша гіркне і гускне молозивно (с. 30), Забубнів 

перемовчано дід (Там само), І сльозилася папороть краплинно (Там само), Коли 

Марс розкрешеться рубінно (с. 42), черкну сірнично куполи тривожні (с. 48), Тополі 

ракетно летять у світанок (с. 49), Тиховійно зсподу підіймався спогад (с. 53), 

Довго ріка вогнехвила палала (с. 100), І політ – по квітках наввистріб (с. 106), 

Очі… осонцені часом (с. 106), Очеретів співучі леза та річечка блакитноплеса 

(с. 112), Маленька птаха … пурхнула… і потисячіла – на синіх передмістях (с. 113), 

Сердешний місяць висловухий (с. 117), весни пташиноспівні будні (с. 132), 

мовчання дніпролинне (с. 142), пишностанні паляниці (с. 160), Моє тривожно-

першоцвітне… доченя (с. 177), Зорі щемітливі (с. 178), Вікодане свято (с. 184), 

Хлопець … вогнистоокий (с. 204), Дні тихоплинні (с. 205), Піч кровоязика (с. 251), 

Наобрійні птиці (с. 277).  

Яскравим прикладом епітетотворення є поетична спадщина П. Тичини, який 

нерідко вдається до такого словесного поєднання кольорів, де один із них названий 

безпосередньо, а інший виникає опосередковано, через активацію у сприймача 

породженої словом кольорової асоціації, тобто через пробудження конкретних 

асоціативних зв’язків різноманітних кольорів із певними предметами, явищами 

тощо. Так, у рядках Півні чорний плащ ночі / Вогняними нитками сточують [607, 

с. 61] зафіксовано пряма («чорний плащ») й опосередкована («вогняні нитки» – в 

уяві сприймача «оранжеве») номінація кольорів. Таке безпосередньо-

опосередковане колірне поєднання потребує від перекладача поезії виняткової 

уваги. Вдале, а радше точне відтворення цього колірного образу знаходимо в 

перекладі М. Найдана: Roosters with fiery threads roll back / The black cape of night 
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[600, с. 79]. Перекладачки В. Ткач та В. Фиппс змінили чорний на dark, тобто на 

темний, що призвело до втрати створеного П. Тичиною ефекту: Roosters stitch the 

dark night / With fiery threads [573, с. 85]. В оригіналі єднання кольорів реалізується 

на рівні асоціацій, чого, на жаль, не передано в цьому дещо спрощеному перекладі. 

Далі натрапляємо на рядки, де кольори знову постають в уяві на рівні 

асоціацій: ніч, тьма асоціюються традиційно з чорним, а кров – із червоним 

кольорами, відтак має місце поєднання чорного та червоного: Одчинились двері – / 

Горобина ніч! / Одчинились двері – / Всі шляхи в крові! / Незриданними сльозами / 

Тьмами / Дощ… [607, с. 69]. Доволі точною в цьому плані знову є англійська версія 

вірша М. Найдана: The door was opened – / A dark, stormy night! / The door was opened – 

/ All the roads in blood! / In unweepable tears, / In darkness / Rain… [600, с. 95]. 

Тичининий неологізм-епітет незриданними досить вдало передано 

Найдановим неологізмом unweepable. Вочевидь із метою наближення тексту вірша 

до англомовного сприймача, українська народна назва «горобина ніч» цілком вдало 

перекладена за допомогою перифразу A dark, stormy night, позаяк горобиною ніччю 

у нас зветься сильна довготривала нічна гроза [373, с. 28], й той факт, що перекладач 

не вжив, приміром, слово “black” є важливий передовсім тим, що це не руйнує 

поєднання кольорів на рівні асоціативного ряду. 

Щоб уникнути дублювання спромог та висновків попередників стосовно 

відтворення в перекладі власне епітетів, коротко зупинімося на складніших явищах 

цього плану, а саме на дослідженні перекладу епітетних конструкцій, що беруть 

участь у формуванні концептуальних епітетів поета та попри все інше є 

виразниками індивідуально-авторського стилю. 

Як жоден інший художній засіб, уже самою своєю структурою епітетна 

конструкція експлікує дескриптивно-аксіологічну функцію, що ставить її в ряд 

найбільш ефективних чинників створення самобутніх словесних образів, що виразно 

розкривають читачеві/слухачеві художнє авторське образне світобачення. На 

слушну думку М. Рибникової, міра суб’єктивності письменника найбільш відчутна 

під час аналізу його епітетів. Як живописець тяжіє до певних ліній і фарб, так і 
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художник слова схильний до епітетів, які визначають не лише світ творця, а й 

самого творця образного світу [314, с. 159]. 

Терміном «концептуальний епітет» позначають епітетні конструкції, які 

асоціативно пов’язані з певним концептом, творять його. Сюди належать і 

традиційні епітетні конструкції, які нерідко контекстуально модифікуються 

автором, і індивідуально-авторські експресивні вислови. Так, у своїй поемі 

«Кавказ», яка лунає палким свободолюбним закликом, Т. Шевченко породжує низку 

асоціацій із концептом воля: «Борітеся – поборете, / Вам Бог помагає! / За вас 

правда, за вас сила / І воля святая!» [621, с. 247]. Як доречно констатує 

О. Грабовецька, автор поеми не подає експліцитно в тексті свого розуміння волі. 

Натомість весь твір зіткано з образів, поверхнева семантика яких відповідає радше 

поняттю «неволя». На додаток, ці образи розходяться не лише у своїй ідеї, а й у 

способі її викладу [92, с. 141]. 

У перекладі цієї поеми англійською мовою П. Фединським наведений уривок 

відтворено в такий спосіб: Fight – you’ll win the fight, / God is helping you! / Behind 

you stands the truth, / behind you stands the glory, / And sacred liberty as well [643, 

p. 172]. Як бачимо, експресію Шевченкового епітета святая послаблено тим, що 

його відповідник sacred синтаксично розташовано в значно слабшому місці, тобто 

не в кінці рядка, як в оригіналі, й до того ж він стоїть не на римі, а на риму, як добре 

відомо, поети зазвичай ставлять слова, яким прагнуть надати виняткової ваги й 

особливого значення, спроможного викликати потрібні асоціації. 

На слушну думку М. Коцюбинської, увесь лад мислення Т. Шевченка 

перейнятий загостреним відчуттям суперечностей. Контраст виступає нерідко як 

своєрідний стрижень естетичної оцінки. Трагічне в поета не раз розкривається в 

комічному зіткненні зовнішніх форм і внутрішньої суті, кожну оцінку Т. Шевченко 

доводить до грані, а потім ще й зіштовхує їх у контрасті [193, с. 58]. Це твердження 

добре ілюструється тією частиною поеми «Кавказ», яка зачинається словами «Чурек 

і сакля – все твоє, / Воно не прошене, не дане…» [621, с. 247]. Порівняймо з 

перекладом П. Фединського: The churek and the sakla – All yours, / They’re unbidden, 

they’re not given [643, p. 172]. 
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Головною хибою цієї англійської версії є заміна неозначеного займенника 

Воно, на двічі повторене They’re, від чого постраждали не лише епітетні конструкції 

першотвору, а й соборний образ батьківщини, самобутньо зведений автором. 

Отже, для досягнення функціональної адекватності таких епітетів у їх 

перевтіленні іншою мовою, перекладачеві необхідно докласти неабияких зусиль, і 

методологічно важливим тут вочевидь є рахування з прагматичним навантаженням 

епітета та всіма його характеристиками, що беруть участь у  творенні оригінального 

словесного образу, позаяк така прагматика передбачає відшукання чи створення 

рівнодійного емоційного відповідника. 

 

3.2.2. Образне порівняння в поетичному перекладі. Гідна увага, що 

надається чи має надаватися образним порівнянням під час перекладу, зумовлена їх 

приналежністю не лише до виражальних засобів мови, а й до корпусу одиниць 

лінгвоетнокультури, позаяк несуть на собі відбиток специфіки індивідуального та 

національного образного мислення, прояснюють розуміння характеру образних 

зближень між явищами й предметами, утверджених у певній етносвідомості. 

Частина таких зв’язків є спільною для різних культур, а певні порівняння мають 

національно своєрідний характер. Зіставний аналіз семантичних особливостей 

сталих образних порівнянь англійської та української мов дозволяє виокремити 

наступні типи об’єктів порівняння: 1) ідентичні: as sharp as a razor – гострий, як 

бритва; 2) аналогічні: as dry as a bone  – сухий, як тріска; 3) різні: as drunk as a 

lord – п’яний, як чіп; 4) відсутність образного еквіваленту в одній із мов: as true as 

steel – цілком відданий, вірний; битися, як риба об лід – to struggle desperately; quite 

alone – один, як билина в полі [111, с. 14]. 

Немає потреби зайвий раз підкреслювати, що все вищевикладене необхідно 

враховувати під час перекладу образних порівнянь, проте варто звернути увагу на 

те, що іноді буквальний переклад образного порівняння з однієї мови на іншу, може 

дати небажаний наслідок, позаяк ідентичні семантичні складники в двох мовах іноді 

мають протилежне образне значення. Пор. англійське “as weak as water” та 

українське «здоровий, як вода». З іншого боку, коли йдеться про індивідуально-



186 

 

авторські порівняння, зокрема, в поетичному дискурсі, то буквальний переклад 

буває навіть бажаним, задля збереження особливостей образного мислення поета, а 

відтак і його індивідуально-авторського стилю, Наприклад: I WANDER’D lonely as a 

cloud / That floats on high o’er vales and hills… [651]. Оригінальне авторське 

порівняння В. Вордсворта з його відомого вірша “The Daffodils” lonely as a cloud 

(самотній, як хмарина), підсилене низкою словесних образів наступного рядка That 

floats on high o’er vales and hills, виглядає в контексті відповідних двох рядків 

українського перекладу Назара Агаджаняна так: Як хмара, що витає понад схилами 

й гаями / Я в роздумах провів багато днів… [576], у Тамари Кисільової – дещо по-

іншому: Бреду собі, як та хмаринка, / Що в небі плава в самоті…[575, с. 25]. 

У першому перекладі, як видно, відсутнє авторське порівняння мало б, 

очевидно на думку перекладача, компенсуватися наступним рядком Я в роздумах 

провів багато днів, де конотація лексеми «роздуми», певною мірою передбачає 

«самотність». Проте, такий складний спосіб виходу із ситуації не виправдовує 

перекладацьке свавілля, що виразилося як у нав’язуванні авторові багатьох 

відсутніх в оригіналі сем («роздуми», «багато днів» тощо), так і в порушенні в 

перекладі принципу еквісилабіки та ритміко-інтонаційної своєрідності першотвору. 

У другому перекладі ситуація з порівнянням, як і з ритмікою, значно ліпша, 

хоча й досягнута вона за рахунок певного образного збіднення (вилучення 

оригінального образного підсилення That floats on high o’er vales and hills). 

Як наші, так і дослідження інших перекладознавців (див., наприклад, [249, 

с. 206–207]) свідчать, що під час перекладу порівнянь застосовуються стилістичні 

засоби, які ведуть до увиразнення образу, створеного порівнянням – метафора, 

метонімія, персоніфікація, гіпербола, гумор, іронія, сарказм. Намір автора оригіналу 

визначає лексико-семантичне спрямування та експресивно-емоційне насичення 

порівняльної конструкції, тому тропеїзовані порівняння передають як позитивні, так 

і негативні логічні й асоціативні зв’язки, а якісні метафоричні порівняння 

становлять основу кількісних гіперболічних зіставлень. Під час перекладу вдаються 

до багатоманітних способів передавання семантико-стилістичних характеристик 

метафоризованих порівнянь. Усталені порівняльні звороти відтворюються за 
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допомогою повних або часткових еквівалентів, калькування або ж описово. Досить 

часто калькування видається найефективнішим способом передачі оригінальних 

порівняльних конструкцій за умови, коли образ є достатньо прозорим (очевидність 

мотивації) та коли його етномовна конотація виявляється досить помірно. 

Індивідуально-авторські порівняння відтворюються головно калькуванням ще й 

тому, що за цього методу щонайповніше зберігаються семантичні властивості 

одиниць мовлення.  

 

3.2.3. Образи метафоричної групи в перекладі. Метафоризація базується на 

творчо-когнітивній спроможності мовця віднаходити за подібністю аналогові 

індивідуальні паралелі між незнайомим та знайомим, нерідко за рахунок 

нетрадиційних нових синтагм, що посилюють через алегорії емоційну напругу. В 

художньому мовленні створення яскравих образів через мовно-образну картину 

світу відбиває мовно-позамовне розуміння світу [312, с. 107]. Тому одним із 

важливих завдань перекладача поезії під час реконструкції мовно-образної картини 

світу автора першотвору є оптимальне відтворення образів метафоричної групи. 

3.2.3.1. Метафора як образ у парадигмі перекладу. Протягом досить 

тривалого періоду метафору розглядали як образний засіб, в основі якого лежить 

переносне вживання слів, і який покликаний прикрашати художній текст, 

підсилювати його експресивний вплив на одержувача. Відтак, метафору вивчали 

головно в лексико-семантичних, лінгвостилістичних і граматичних аспектах 

(О. Білецький [35], Д. Девідсон [114], Т. Кіс [164], О. Лагута [206], Д. Лісничий 

[223], О. Опаріна [274], Л. Пустовіт [300], П. Рікер [311; 312], Дж. Серль [330], 

О. Снітко [338], Г. Сюта [345], Ф. Вілрайт [365] та ін.). 

Зміна світоглядних і дослідницьких парадигм розширили ділянки 

використання метафори, спричинивши переосмислення й вивчення її ролі та 

функцій у процесах мово-мислення. Подальші дослідження метафори дали підстави 

вважати її найпотужнішим мовно-ментальним інструментом, що сприяє пізнанню, 

оцінюванню та перетворенню дійсності (Ф.-Р. Анкерсміт [7], Дж. Лакофф та 

М. Джонсон [207], Дж. Лакофф і М. Тернер [480; 481], Л. Кравець [195], Ж. Фоконьє 
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[448; 449] та ін.). А теорія концептуальної метафори з її спрямованим на соціальну 

комунікацію евристичним потенціалом стала своєрідною реакцією науки на запити 

сучасного життя. 

Осмислення властивостей метафори як засобу в пізнанні та відображенні 

дійсності, представлення знань і досвіду, як образної форми раціональних прагнень 

розкрило нові перспективи дослідження метафоризації художнього тексту. Науковці 

зацікавилися індивідуально-авторськими розробленнями концептуальних метафор 

та їх експресивним потенціалом у літературі, особливостями їх функціонування в 

художньому тексті, специфікою їх використання окремими авторами. 

Останніми десятиліттями теорія концептуальної метафори почала 

застосовуватися для виявлення особливостей формування нових образів та їх 

функціонування в поезії (Л. Бєлєхова [34], Я. Кривонос [197]), для з’ясування 

мотиваційної основи метафоризаційних процесів (О. Селіванова [323]), з метою 

аналізу політичної та публіцистичної метафори (X. Дацишин, І. Філатенко, 

О. Чадюк та ін.). Так, зокрема, прагматику метафори висвітлюють у своїх працях 

О. П’єцух та Л. Славова, досліджуючи широке застосування метафоричних виразів у 

політичних і парламентських дебатах США та Великобританії [277, с. 171–176; 335, 

с. 275–284]. 

Вивчення когнітивного аспекту розвитку метафори має великі перспективи 

для дослідження перекладу художньої літератури, що рясніє прикладами вжитку 

концептуальних метафор в незміненому та в трансформованому вигляді. 

Концептуальний аналіз сприяє продуктивному дослідженню тих метафор, які 

утворюють субстратний шар художньої літератури; їх реалізації в текстах та 

з’ясуванню чинників, що впливають на цей процес, джерел експресивного 

потенціалу метафор, а відтак і виявленню причин стратегічних, прагматичних та 

художньо-естетичних невдач під час їх перекладу. 

Когнітивне дослідження метафори в тексті художнього твору дає можливість 

простежити взаємодіяння традицій і новаторства, простежити концептуальну 

еволюцію, що виявляється в актуалізації різних сценаріїв однієї метафоричної 

моделі, та з’ясувати, що «національне – це рухоме явище, що збагачується новою 
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дійсністю та суспільним досвідом, практикою міжнаціонального спілкування» [152, 

с. 428]. Креативна метафора уможливлює рухливість образної структури слів-

понять, породжує нові асоціативно-образні зв’язки та реалізує традиційні, тому 

когнітивний аналіз метафори допомагає збагнути розмаїті аспекти мовної реальності 

та особливості її відтворення у процесі перекладу. 

Відображаючи картину світу носіїв мови, метафора бере участь у творенні 

картини мовної, вона має соціальний характер, репрезентує художній світогляд 

автора, як картина світу відображається в суспільній та індивідуальній свідомості 

[346, с. 93]. Метафора є невід’ємною частиною художніх текстів і впливає на свідомі 

й несвідомі компоненти психіки їх сприймача. За теорією Лакоффа-Джонсона 

метафори виражаються по-різному: не лише знаками мови, а й за допомогою засобів 

інших семіотичних систем, які утворюють семіосферу культури, відбивають настрої, 

репрезентують ставлення мовця до явищ і реалій, оформлюючи його оцінку [207, 

с. 189]. 

Метафора, як форма образного мовомислення, живить емоційну енергію 

слова, увиразнюючи його образну структуру, розширюючи смислові горизонти 

мови. Без метафори неможлива художня література, й, зокрема, поезія. «Метафора 

несе в собі інформацію про історичний і культурний розвиток людини, про її 

пізнання світу й самовираження її у слові» [195, с. 6]. «Цілісний розум, – пише 

В. Жикаренцев, – часто вдається до метафор, притч, інакомовлення, позаяк прямо 

вказати на щось означало б затьмарити, розтерзати істину і, в підсумку, втратити її» 

[124, с. 343]. То ж цілком можливо, що істина – в метафорі. 

Структура метафори як семасіологічного утворення, що складається з кількох 

лексичних значень, інтегрованих у своєрідну, нерідко суперечливу єдність, 

позначена взаємодією значень компонентів, яка формує новий образно-семантичний 

комплекс. 

У поетичному творі значна кількість конвенційних та індивідуальних метафор 

перебуває ніби в згорнутому вигляді, інші ж метафори розгортаються, коли поряд із 

ключовим словом з’являються тематичні, які його уточнюють. Зміст кожної 

розгорнутої метафори складають не лише значення слів-образів – їх зіткнення одне з 



190 

 

одним, а також зі словами тематичного ряду творить невиразно окреслені натяки та 

нюанси – «комбiнаторнi приростки» смислу, його «обертони», що «утворюються» зі 

взаємодіючої сукупності слів» [209, с. 36]. Вони сприймаються реципієнтом, хоча у 

мовленні й не мають своїх знаків, а утворюються синергетично зі взаємодії 

лексичних одиниць у їх сукупності. Експресивний заряд розгорнутої метафори 

робить її маркованим, яскравим елементом на змістовому та структурно-

композиційному рівнях твору. Л. Косогова [191, с. 53–58] розрізняє чотири типи 

метафор – зачинний, кінцівочний, наскрізний та обрамлювальний, відзначаючи, що 

розгорнуті метафори найчастіше трапляються в психологічно сильних позиціях 

тексту, тобто на його початку і в кінці. 

З огляду на те, що в центрі процесу мовної метафоризації перебувають ті 

предмети, явища й поняття, що набрали особливої ваги для представників 

конкретного соціуму чи цілої нації, базові елементи метафоризації не є абсолютно 

ідентичні в різних мовних групах [111, с. 19], що, звісно, ускладнює переклад 

метафори. 

Перекладові метафор присвячені праці багатьох дослідників, серед яких 

А. Аль-Хаснаві [412], Т. Андрієнко [6], Р. Ван ден Брок [425], М. Васильєва [45], 

М. Дудченко [113], Т. Казакова [155], О. Козлов [169], Я. Кривонос [197], 

К. Кульвіндр [476], У. Кьєр [Див.: 474], Дж. Лакофф [207], П. Ньюмарк [492; 493], 

П. Рікер [312], О. Селіванова [323], Г. Фоконьє та М. Тернер [449], А. Шабані [517], 

С. Шафнер [514] та ін. Утім, концепції відтворення метафор у перекладі та способи 

розв’язання цієї непростої проблеми видозмінюються залежно від позицій, на яких 

стоїть дослідник і від теоретичних засад, якими він керується. 

Із теорії П. Ньюмарка, приміром, випливає, що головними труднощами, які 

виникають під час художнього перекладу, є вибір оптимального загального 

принципу перекладу та відтворення метафор [492, p. 104]. Під метафорою дослідник 

убачає будь-який образний вираз і розрізняє метафори за їхньою структурою: прості 

(виражені словом), і складні (виражені словосполукою, виразом, реченням, цілим 

текстом), а також за функцією: конотативна функція (здатність метафори повно й 

розгорнуто подавати конкретні й абстрактні поняття та яскраво виражати думки), та 
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естетична функція (здатність метафори здійснювати на одержувача естетичний 

вплив). 

П. Ньюмарк класифікує метафори за способом перекладу, що співвідноситься 

з їх типами: 1) стерта метафора – перекладається тим самим образом; 2) кліше – 

передається іншим образом; 3) стандартна метафора – передається відтворенням 

смислу; 4) оригінальна метафора – перекладається за допомогою адаптації образу чи 

розгорнутої метафори; 5) метонімія – передається відтворенням смислу й образу; 

6) порівняння – перекладається за допомогою метафоричного «ослаблення»; 

7) надлишкова метафора – вилучається [493, p. 184]. Пізніше автор розширив цю 

класифікацію, ввівши такі поняття, як «адаптована метафора» (стандартна 

метафора, яка ввійшла до нового контексту), та «свіжа метафора» (породжується та 

миттєво шириться в процесі мовлення) [492, p. 106–112]. 

Адепти теорії когнітивної метафори Дж. Лакофф та М. Джонсон опрацювали 

когнітивні основи переносу метафори з вихідної мови в цільову й запропонували 

свій аналіз відтворення метафори в перекладі. У їхній концепції метафора 

розглядається в найзагальнішому розумінні, як свіжий чи поетичний мовний вираз, 

у якому слово або слова, які позначають концепт, вжиті за межами свого звичного 

значення; водночас основа такого незвичного значення знаходиться не в мові, а в 

людській ментальності, вона становить «мапування» концептуальних доменів [476, 

p. 203]. 

Дослідження перекладацького відтворення метафор у когнітивному плані 

[412; 476] спираються на «гіпотезу когнітивного перекладу» Н. Мандельбліта, де 

виділено два основні сценарії перекладу метафор: за умови подібного та різного 

мапування. Розходження способів мапування концептуальних метафор, як наслідок 

відмінностей характеру концептуалізації в різних культурах, зведені в три групи: 

розходження в конвенційному мапуванні, розходження в оцінюванні концепту 

сфери джерела чи мети, розходження в поширенні метафори порівняно з іншими 

фігурами риторики [476]. У процесі розвитку цієї гіпотези когнітивного перекладу із 

залученням метафор, що належать віддаленим у просторі культурам (географічному, 

соціо-історичному), кількість перекладацьких сценаріїв зростає, з огляду ще й на 
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ознаки мовного вираження. Відтворюючи метафори вихідного тексту, перекладач 

натрапляє на наступні види міжмовної відповідності: 1) метафори з подібними 

умовами мапування та зі збіжним лексичним утіленням; 2) метафори з подібними 

умовами мапування, проте з розбіжним лексичним утіленням; 3) метафори з різними 

умовами мапування і з подібним лексичним утіленням; 4) метафори з розбіжними 

умовами мапування та з розбіжним лексичним утіленням; 5) метафори вихідної 

мови, що не існують у цільовій мові; 6) метафори цільової мови, що не існують у 

вихідній мові [Там само]. 

У досить складному співвідношенні способів метафоризації вихідної та 

цільової мов найбільшу роль, на справедливу думку Т. Андрієнко, відіграє 

близькість або «дистантність» культур, себто наявність таких факторів, як спільна 

історія, прецедентні тексти, міжмовні контакти тощо, які сприяють запозиченню та 

інтернаціоналізації метафор, появі спільних способів образного осмислення 

дійсності [6, с. 149]. 

Класифікація дослідника проблем перекладу метафори Р. Ван ден Брока [425] 

виокремлює лексичні метафори, образи яких стерлися, а семеми фіксуються окремо 

в словнику (grasp – схопити; зрозуміти); конвенційні метафори, закріплені в 

літературі (the sun rose – сонце зійшло), та метафори індивідуально-авторські (the 

world is a silver penny – цей світ немов срібний гріш). 

Наші спостереження співвідносяться з висновками про те, що найбільші 

розбіжності виявляються саме в перекладі конвенційних метафор, оскільки їх 

культурно-специфічні ознаки виявляються на узуальному рівні, тоді як 

індивідуальні метафори адекватно відтворюються в тексті перекладу, як виявлення 

суто авторського освоєння дійсності. 

З явищами метафоризації передовсім пов’язані й історичний розвиток та 

оновлення мовно-виражальних засобів поезії. Використовуючи образи літературно-

книжної традиції, пісенні фольклорні засоби, поезія прагне їх оновлення через 

переосмислення, розширення звичної сполучуваності. За новизною метафоричного 

вислову, як синтезу фольклорної і літературної традиції в індивідуальній творчості 
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поета, простежується в цілому традиція розвитку художнього стилю й літературної 

мови. 

Поетична метафора завдячує своїм початком античним та фольклорним 

джерелам. Метафори, приміром, сучасної української поезії, що ґрунтуються на 

фольклорних епітетах, порівняннях, метафорах із залученням народнопісенної 

символіки, згідно з Н. Данилюк, правомірно розглядати за належністю одного зі 

семантичних компонентів до певних лексико-семантичних полів як сфери понять 

навколишньої дійсності» [100, с. 64]. 

Як синтез традиційного й новаторського образотворення поетична метафора 

виникає й на основі метафори концептуальної, а також несе у собі значний 

потенціал пізнавальних та експресивних можливостей. Поетична метафора – це і 

продукт творчої думки, і результат цілеспрямованого естетичного пошуку, тому її 

можна вивчати і як мовне явище з когнітивним підґрунтям та специфічними 

ознаками, як окремий варіант концептуалізації позамовної дійсності, що 

сформувався унаслідок взаємин індивідуального й загальнонародного, емоційного й 

раціонального у свідомості поета. 

Порівняльні вивчення поетичних творів дозволяють пересвідчитися, що 

підвалини поетичної метафори так само складаються з певних наочних та водночас 

стереотипних концептів – вихідних слововиражених понять навколишнього світу 

(небо, зоря, вода, ріка, сніг, лід; вогонь, свіча, повітря тощо), які творять мовно-

образну картину світу поета. Стереотипні концепти актуалізуються через ланцюг 

тематичних слів, які репрезентують змістово-фактуальну інформацію, та ключове 

слово, яке може містити ще й інформацію змістово-підтекстову [203, с. 95–100]. За 

рівнем свого узагальнення такі концепти є абстраговано-конкретними (ріка), 

абстрактно-соціоантропоморфними (кохання) [169, с. 70] та особистісно-

антропоморфними – що містять алюзії на сукупний образ якоїсь особистості (Дон 

Кіхот, Гамлет, Одіссей, Отелло). 

Відтворення метафоричної образності під час перекладу віршових творів – 

справа, зрозуміло, вельми нелегка, й тому перекладач найперше має глибоко 

пройнятися природою образних асоціацій, аби щонайповніше передати все 
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багатство віршового твору. Відтак, щоб вірно зрозуміти й потім відтворити 

метафору, необхідно з’ясувати коло асоціативних зв’язків метафоричного образу зі 

семантикою слова, яке бере участь у творенні цього образу. Перекладачеві слід 

з’ясувати ту нову номінацію, що виникає унаслідок осмислення метафори. Ця 

номінація прямозалежна від номінативних властивостей кожного слова 

метафоричного образу, проте не зводиться до їх суми. Як вірно вказує А. Федоров, 

семантика образних засобів «зумовлена нормативною семантикою слів» [368, с. 76], 

тобто слова-значення й слова-образу, чиє взаємодіяння й породжує нову, залежну 

від них і водночас самостійну номінацію. У процесі сприймання метафоричного 

образу реципієнт свідомо чи інтуїтивно спирається на денотат (слово-значення), 

тобто на об’єкт або ж на його ознаку, рису, властивість, які були залучені до 

створення метафоричного образу. 

У метафорі поет завжди виражає своє ставлення до зображуваного. Тим-то й 

розуміння та перекладацьке декодування метафори значною мірою залежить від 

ступеню суб’єктивності метафоричного образу та його логічності. 

Для вірного сприймання метафоричного образу реципієнтом-перекладачем 

йому має бути властиве вміння узагальнювати, зіставляти, протиставляти. Відтак, 

розуміння метафори автора оригіналу вимагає великої творчої співучасті 

перекладача. Коли він усвідомлює основу зіставлення в метафорі, то образ починає 

просвічуватися всіма гранями.  

Під час відтворення метафори в перекладі для адекватного «перевираження» її 

засобами іншої мови слід враховувати: а) єдність металогії та автології в 

метафоричному образі; б) взаємовплив та взаємообумовленість плану вираження й 

плану змісту в тропі (зміни одного з них неминуче викликають зміни та 

переорієнтацію іншого); в) асоціативну природу художнього образу; уявлюваність і 

перспективність, тобто властивість образу збуджувати різні асоціативні ряди: 

емоційні, смислові, звукові та інші, викликати в свідомості численні паралелі, 

образи, картини; стимулювати думку, почуття, активізувати їх [113, с. 11–12]. 

На підтвердження цих думок розгляньмо переклад поезії Сильвії Плат, у 

віршах якої часто можна натрапити на метафоричні образи, що відображають 
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незавершеність, щось перерване, незакінчене [531, p. 665]. Від поетичних рядків 

С. Плат нерідко віє холодом, необлаштованістю, дискомфортом, спричиненими 

відчуттям незатишності цього світу, трагічності, безнадійності, передчуттям 

фатального кінця. Розчерки зимових дерев на білому аркуші снігу, немовби 

застиглий зойк невиражених, невиплаканих, не виплеснутих почуттів постають 

перед читачем у вірші “Winter Trees”: The wet dawn inks are doing their blue 

dissolve. / On their blotter of fog the trees / Seem a botanical drawing – / Memories 

growing, ring on ring, / A series of weddings. / Knowing neither abortions nor bitchery, / 

Truer than women, / They seed so effortlessly! / Tasting the winds, that are footless, / 

Waist-deep in history – // Full of wings, otherworldliness. / In this, they are Ledas. / O 

mother of leaves and sweetness / Who are these pietàs? / The shadows of ringdoves 

chanting, / but chasing nothing [637, p. 1732]. Майже кожен рядок цього твору рясніє 

метафорами, водночас сам вірш становить багатовимірну розгорнуту метафору [162, 

с. 171]. 

Переклад цього твору, виконаний Оксаною Забужко, називається «Зимові 

дерева»: Синє чорнило світанку, розведене, блідне і блідне. / На промокальнім 

папері туману дерева / Проступають рисунком із ботанічного атласу – / Пам’ять, 

котра наростає, кільце по кільцю, / Наче низкою шлюбів, одна за одною, – обручки, 

обручки, обручки... // А проте дерева щиріші од жінок, / Дерева не знають ні зрад, ні 

абортів / І світ засівають так легко, без жодних зусиль! / Заживаючи вітру, 

безногі, / По пояс укопані в історію – // В шелест крил, в потойбіччя – / В горішнім 

світі вони тільки Леди. / О родителько листя і насолоди, / Хто ж ці плакальниці, 

скажи? / Тіні горлиць туркочуть, / але не приносять розради [597, с. 41]. 

В українській версії Галини Киван вірш має ідентичну оригіналові назву: 

Чорнило вогкого ранку топить свою блакить, / На промокальному папері 

туману дерева / Як ботанічний малюнок – / Наростають спогади кільцями, / 

Весільними перснями. // Не знають ні підлості, ані невдач, / Правдивіше за 

жінок, / Так легко розмножуються! / Знають смак безногих вітрів, / Погрузли 

глибоко в історії – // Окрилені, відірвані од світу, / Одягнені, наче Леда. / О ненько 



196 

 

солодощів й листя, / Хто ці вельмиповажні? / Тіні воркуючих горлиць, / тих, що не 

втішають нікого [596, с. 177]. 

В обох українських перекладах спостерігаємо буквальне відтворення 

розгорнутої метафори, яка містить метафоричні образи й порівняння, іноді з 

експлікацією основи порівняння. 

Оригінальна метафорика С. Плат потребує уважного ставлення до неї з боку 

перекладача. Останні поетичні твори поетеси, до яких належить і нижче цитований 

вірш “Kindness”, вражають своєю відточеністю. Шукаючи виходу з трагічного 

життєвого становища, поетеса вдавалася передовсім до творчості, та в хвилину 

найбільшого відчаю не змогла витримати нервової напруги й скінчила своє життя 

самогубством: Kindness glides about my house. / Dame Kindness, she is so nice! / The 

blue and red jewels of her rings smoke / In the windows, the mirrors / Are filling with 

smiles. // What is so real as the cry of a child? / A rabbit’s cry may be wilder / But it has 

no soul. / Sugar can cure everything, so Kindness says. / Sugar is a necessary fluid, // Its 

crystals a little poultice. / O kindness, kindness / Sweetly picking up pieces! / My Japanese 

silks, desperate butterflies, / May be pinned any minute, anesthetized. // And here you 

come, with a cup of tea / Wreathed in steam. / The blood jet is poetry, / There is no 

stopping it. / You hand me two children, two roses [637, p. 1734]. 

Ніби задушна кімната цей вірш напханий родинними чварами, криком 

немовляти, розкиданими платтячками, чашками, слізними примиреннями, тобто 

всім тим, чим направду повнилося життя поетки упродовж останніх років. немов 

стогоном прохоплюється вона двома пронизливими рядками: The blood jet is poetry, / 

There is no stopping it [Там само, p. 1734]. Порівняймо з перекладами: Цівочка 

крові – поезія, / І нема і не буде їй спину [597, с. 34], Поклик крові, наче поезія, / Його 

не спинити. [596, с. 173]. «Саме так – кров’ю, маковим цвітом – вибухнула в 

англомовній літературі ХХ століття С. Плат. Її незгасне горіння й самоспалення – 

доля Поета» [130, с. 133]. У перекладі Г. Киван цей твір названо «Доброта»: 

Доброта пурхає в моєму домі. / Пані Доброта, яка ж вона гарна! / Блакитні й 

червоні відблиски її перснів димлять / У шибках вікон, дзеркала / Повняться 

усмішками. // Що може бути справжнішим від крику дитини? / Кролика крик 
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більш дикий, / Він бездушний. / Солодощі лікують все, так твердить Доброта. / 

Солодощі необхідні, / Вони як припарка. / О доброта, доброта, / Що солодко 

підбирає крихти! / Мої японські шовки, розпачливі метелики, / Їх можна будь-

коли наколоти на шпильку, обезболити. // І ось заходиш ти з чашкою / Паруючого 

чаю. / Поклик крові, наче поезія, / Його не спинити. / Ти простягаєш мені двох 

дітей, дві троянди [596, с. 173].  

О. Забужко запропонувала свою інтерпретацію під назвою «Добрість»: 

Добрість навшпиньках проходить по дому моєму, / Мосьпані Добрість, яка вона, 

справді, мила! / Самоцвітні прикраси її по шибках / Мерехтять, мов куряться, 

червоним і синім. / Усмішки по вінця виповнюють люстро. // Що реальніше за 

крик немовляти? / Можливо, кролик кричить природніше, / Але йому бракує душі. / 

Все гоїться цукром, втішає нас добрість:/ Цукор – конче потрібний флюїд. // 

Кристалічна присипка на рану. / О добросте, добросте, як / Ти легко склеюєш 

скалки! / Шовкові сукенки мої, одчайдушні метелики, / Кожну мить можуть 

бути пронизані шпилькою, смертним уколом. // А ось і ти – / Несеш чашку чаю з 

паруючим верхом. / Цівочка крові – поезія, / І нема, і не буде їй спину. / Ти вручаєш 

мені двійко діток – дві ружі [597, с. 34]. 

На тлі загального досить суб’єктивного метафоризованого стилю викладу 

складний образний опис набуває тут особливого значення. Переклади відтворюють 

його майже буквально, що цілком відповідає завданню розуміння авдиторією та 

здійснення прагматичного впливу. Порівняння плачу немовляти з криком кролика є, 

вочевидь, культурно-специфічною рисою менталітету американця (англійця); дещо 

незвичне, втім достатньо зрозуміле українцям, воно водночас несе національно-

культурну інформацію про порівнюваного суб’єкта. За повного збереження 

індивідуально-авторської метафорики очужувальний буквальний переклад дозволив 

відтворити і національні характеристики образу автора, специфіку індивідуальної 

стилістики, авторської картини світу, здійснити адекватний прагматичний вплив на 

читача. 

Отже, розбіжність метафоричного осмислення не становить перешкоду на 

шляху розуміння та здійснення адекватного перекладу, навпаки, за належної 
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експлікації основи образної концептуалізації, переклад сприяє збагаченню цільової 

літератури мовно-культурним досвідом іншого народу, повноті естетичного та 

прагматичного впливу поетичного твору. 

Згідно з висновками перекладознавчих досліджень [493, p. 88–89], метафори 

художніх творів можна в перекладі відтворити чотирма основними способами 

(точний переклад, субституція, парафраза, компенсація), вдавання до яких має певну 

специфіку [425; 474]: якщо метафора не має в собі етномовного компоненту, то 

найлегше перекласти авторські метафори, дещо складніше – конвенційні й вельми 

складно перекладати метафори лексичні. Причина в тому, що хоча лексичні 

метафори часто й мають певні лексикографічні відповідники, проте внутрішні 

форми, на яких власне й будується гра слів, можуть не збігатися. 

Отже, як важливий елемент металогічної частини автосемантичного образу, 

поетична метафора має поле свого значення, поле можливої інтерпретації 

асоціативних зв’язків, у межах яких відтворення метафоричного образу може 

вважатися адекватним, хоча між різними перекладами одного й того ж твору можуть 

бути виявлені значні розбіжності. Перекладна метафора, безумовно, повинна 

узгоджуватися з контекстом і відповідати ідейному задумові, втіленому в 

першотворі. 

Відтворюючи метафорику оригінальних поетичних творів, необхідно 

враховувати єдність у метафорі раціонального та емоційного, взаємозалежність і 

взаємообумовленість її форми й змісту, асоціативний характер метафоричного 

образу, його здатність викликати певний ланцюг асоціацій, збуджувати відповідні 

емоції. Не менш важливим є і збереження в перекладуваному тропі єдності трьох 

основних характеристик, а саме: достовірності, тобто правдивості образу; 

несподіваності і водночас реальності порівняння об’єктів, що беруть участь у 

творенні метафори; стилістичної спрямованості тропа, під якою мається на увазі 

таке співвідношення додаткової інформації (конотації) до основної (денотації), яке, 

підсилюючи логічний зміст метафоричного висловлення й виражаючи авторське 

ставлення до зображуваного, викликає відповідні емоції, настрій, продукує 

аналогічну дію на почуття реципієнта. 
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3.2.3.2. Поетична персоніфікація та переклад. Персоніфікація неживих 

об’єктів і абстрактних понять – генетична риса поезії. Водночас властивості 

персоніфікованого образу великою мірою обумовлені граматичним родом слова, яке 

позначає предмет, що піддається «оживленню». Спосіб метафоризації, що 

спирається на «експлуатацію» образних характеристик, які виражаються за 

допомогою категорії граматичного роду, спричинює створення в поетичному 

дискурсі корпусу персоніфікованих образів із жіночими та чоловічими конотаціями, 

закріпленими за ними. Позаяк одні й ті самі речі дістають різну гендерну 

інтерпретацію у різних мовах, то випадки такої персоніфікації належать до явищ 

етнопоетичних. 

Попри те, що в сучасній англійській мові немає граматичної категорії роду, в 

ній традиційно існує співвідносність окремих абстрактних і неживих іменників із 

деякими особовими займенниками третьої особи. Приміром, до істот чоловічого 

роду належить beauty, death, love, sun, river, time, а до жіночого роду належать art, 

life, moon, sleep. 

Гендерна байдужість англійської мови, що криється у родовій невизначеності 

більшості об’єктів, понять і явищ, дає поетові необмежену свободу щодо 

осмислення їх гендерного аспекту. Попри це, гендерна нефіксованість значної 

частини англійських іменників надає випадкам художніх гендерних референцій 

особливої яскравості та виразності саме через їхню нетиповість [111, с. 166]. 

Унаслідок такого «карт-бланшу» в матеріалізації асоціацій, англомовний поет 

вільний оперувати символічним родом абстрактних та неживих понять, чи за 

обрання традиційного шляху їх гендерної інтерпретації, чи побудови образу на 

віддалі від стереотипних уявлень. 

Яскравим прикладом гри з гендерним утіленням образу слугує цикл віршів 

американського поета Е. Каммінґса, який присвячено поняттям життя і смерті. 

Авторське бачення надає дійовим особам цих творів цілком незвичайного для них 

вигляду, що йде врозріз як із традиційними для англомовної культури гендерними 

характеристиками образу життя (life – she), та образу смерті (death – he), так і зі 

стереотипними образними уявленнями про ці поняття загалом. Одна зі згаданих 
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поезій побудована на неочікуваному протиставленні немічного старця, котрий увесь 

час засинає (життя у кострубатих оксамитових штанях з вінком квітів на голові) та 

самовпевненого заможного молодика (смерті): Suppose / Life is an old man carrying 

flowers on his head. / young death sits in a café / smiling a piece of money held between / 

his thumb and first finger / (i say “will he buy flowers” to you / and “Death is young / life 

wears velour trousers / life totters, life has a beard” i / say to you who are silent – “Do 

you see / Life? He is there and here, / or that, or this / or nothing or an old man 3 thirds / 

asleep, on his head / flowers, always crying / to nobody something about les / roses les 

bluets [627, p. 158]. 

В наступному вірші з цього циклу натрапляємо на випадок, коли типове для 

літератури доби романтизму зближення «любові» та «смерті» розкривається 

протиставленням стосунків чоловіка та смерті стосункам автора зі своєю коханою, 

унаслідок чого смерть постає в жіночій образній іпостасі: comes here a man would 

have from madame death / nevertheless now and without winter spring? / she’ll spin that 

spirit her own fingers / with and give him nothing (if he should not sing) / how much more 

than enough for both of us / darling and if i sing you are my voice [Там само, p. 163]. 

Перекладів цитованих вище віршів українською мовою, на жаль, поки що 

немає, проте аналіз інших перекладів поетичних творів, ідейний задум яких 

базується на образній грі родових ознак, засвідчує, що коли прямі лексичні 

відповідники в мові перекладу носять інші від оригінальних родові стереотипи, 

адекватність перекладу досягається через віднаходження не точних, а близьких за 

значенням лексичних одиниць із тотожними родовими характеристиками. Коли ж на 

родових ознаках персоніфікації будується образ твору (нерідко головний), то в разі 

родового незбігу персоніфікованих об’єктів у вихідній та цільовій мовах задля 

збереження відповідних родів змінюються самі об’єкти. Невдалим прикладом у 

цьому сенсі може прислужитися відомий вірш М. Лермонтова «На севере диком...» 

як інтерпретація твору Генріха Гейне, в якому протиставлення граматичних родів 

der Tichtenbaum – die Palme, тобто кедра й пальми, слугує створенню образу 

великого драматичного кохання. Замінивши кедра на сосну, Лермонтов цілковито 

втратив цей образ.  
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3.2.3.3. Символ у перекладі поезії. Символом у мистецтві називають 

«характеристику художнього образу з погляду його осмислення, вираження ним 

певної художньої ідеї. На відміну від алегорії смисл символу невіддільний від 

образної структури, і йому властива невичерпна багатозначність змісту» [318, 

с. 127]. Символ – це своєрідний «конгломерат рівноцінних значень» [233, с. 55]. 

Пряме значення в символі рівноцінне абстрактному: абстрактна ідея закодована в 

конкретному змісті для вираження абстрактного через конкретне, яке, своєю 

чергою, кодується абстрактним, аби показати його ідеальний смисл. А відтак, 

значення і абстрактного, і конкретного збагачуються. Символ – це завжди певною 

мірою атрибут, розрахований на взаємопорозуміння (героями твору, автором і 

читачем) його невиявленої вочевидь суті. 

Символічного змісту певні образи художнього твору можуть набирати за двох 

умов: 1) коли зображуваний предмет уже сам собою є символом (традиційна 

символіка); 2) зображуване може стати символом, коли зображуваний предмет сам 

собою не є символом або ж є ослабленим, призабутим символом і чітко символічних 

ознак набуває в процесі зображення (індивідуально-авторська символіка) поза 

традицією внаслідок авторської настанови на узагальнення й поглиблення смислової 

перспективи того чи того зображуваного об’єкта. 

Носіями символу в поетичному творі можуть бути будь-які його елементи: 

імена людей, персонажі, назви предметів і явищ, пейзажі, порівняння, художні 

деталі тощо. 

Для прикладу розгляньмо вірш «Мені здавалося чомусь…» із поеми 

«Оржиця» П. Линовицького: На полтавській лагідній землі / Два світанки зоряно 

полощуться: / Твій суремно лине по Сулі, / Мій тривожно виплива по Оржиці. // На 

терпких черкаських берегах / заходились громом наші полудні. / … Твій рвонувсь в 

черлений ураган, / засліпивши й сонце гнівним полум’ям… // Наринають думні 

вечори – / і в одвертім струмі сутені / промовляй, Василю, говори, / поведи в громи 

на суд мене. // Докоряй за море тиш, / За чорнильні плями на прозорості. / …Знаю – 

ти нічого не простиш. / Тож суди! Я одповім по совісті! // Грім у горлі бомбою 
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закляк / Слово, наче прапор, морщиться… / Не пливе Сулою мій земляк. / І я 

кваплюся в Сулу по Оржиц. [589, с. 44]. 

У цьому вірші, вочевидь, якщо не присвяченому, то, принаймні, адресованому 

Василеві Симоненку, можемо спостерігати й традиційні символи й символи 

індивідуально-авторські. Так, світанки, полудні та вечори тут традиційно 

символізують початок, середину та кінець людського життя, адже обидва поети 

народилися й провели свою юність на Полтавщині, а жили, працювали й померли в 

Черкасах. А от назви річок Сула та Оржиця в останньому рядку твору виступають 

символами самих поетів – відповідно Симоненка та Линовицького, тобто це 

символи індивідуально-авторські. П. Линовицький відчуває свою і творчу, й 

духовну меншість перед витязем української поезії Симоненком і ніби прагне до 

нього «дорости» (Оржиця, що впадає в Сулу, очевидно, за неї менша). З іншого 

боку, таким символічним способом він себе намагається у певний спосіб виправдати 

й дещо спокутувати свою провину перед Василем за якісь життєві грішки. Можливо, 

за те, що мовчав, коли Симоненка тодішня влада «цькували й розпинала», й напевне 

за те, про що читаємо у спогадах його друга й кума, письменника Василя Марсюка, 

який був хрещеним батьком доньки П. Линовицького та його дружини Люсі (вдови 

В. Симоненка): «До партійного осередку нашої письменницької філії прийшов наказ 

із обкомівського «олімпу»: суворо засудити Линовицького (аж до виключення з 

партії) за аморальну поведінку, а конкретніше – за скандальне розлучення з 

дружиною Люсею, за неправомірне привласнення спільного майна, в тому числі 

бібліотеки, частково і симоненківської…» [Там само, с. 299]. 

Аналогічну вищенаведеній традиційну символіку подибуємо і в інших творах 

П. Линовицького, наприклад: і я щасливий тим, що все на світі маю: / досвітню 

втіху, / денний лад / і присмерку печаль… [Там само, с. 118]. А от щодо 

вищезгаданих індивідуально-авторських символів, то в творчості цього поета можна 

натрапити лише на Оржицю як символ рідних авторові місць.  

Приклади перекладу символів розглянуті нами нижче, а також у п’ятому 

розділі, оскільки вони можуть брати участь не лише у творенні автосемантичних 

(металогічних) образів, а й субсемантичних, проте, вищенаведена символіка із 
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віршів П. Линовицького видалася нам вельми цікавою у плані обставин, які 

спонукали її виникнення, що зобов’язує потенційного перекладача цих та інших 

творів, у яких є поетичні символи, бути готовим до належного вивчення відповідних 

біографічних подробиць перекладуваного автора. 

Дуже близько до символу стоїть алегорія як тип художнього образу, 

конкретно-чуттєва даність якого є знаком ідеї, що цілковито абстрагується від того, 

що він означає безпосередньо, відтак чуттєвий образ і його ідея зв’язуються між 

собою не за суттю, а лише формально. Наприклад, конкретно-чуттєвий образ лиса в 

байках є алегорією хитрощів. Суттєво алегорію від символу відрізняє те, що її ідея 

за характером змісту є раціональною й однозначною, тоді як ідея символу є глибоко 

емоційною і багатозначною [228, с. 25]. 

У творчості різних поетів значення того чи того символу може варіюватися аж 

до протилежного, приміром через індивідуально-авторське вживання символу або 

через загальну тенденцію поетичного напряму чи періоду. Так, згідно з давніми 

уявленнями, дощ головно символізував добро, щастя. Але в поезії українських 

дев’ятдесятників дощ уживається на позначення туги, смутку… [225, с. 43]. З-поміж 

понять, які часто набувають символічного значення, виділяється вітер як уособлення 

нестримності, непокою, оновлення. У ранніх дев’ятдесятників вітер – зазвичай 

руйнівник, який на своєму шляху все змітає [Там само, с. 45].  

Символом змін і оновлення виступає вітер у вірші Р. Фроста “To The Thawing 

Wind”, який несе в собі очевидний контраст настрою між цим віршем та всіма 

іншими з першої частини книги Фроста “A Boy’s Will”: Come with rain, O loud 

Southwester! / Bring the singer, bring the nester; / Give the buried flower a dream; / Make 

the settled snowbank steam; / Find the brown beneath the white; / But whate’er you do 

tonight, / Bathe my window, make it flow, / Melt it as the ice will go; / Melt the glass and 

leave the sticks / Like a hermit’s crucifix; / Burst into my narrow stall; / Swing the picture 

on the wall; / Run the rattling pages o’er; / Scatter poems on the floor; / Turn the poet out 

of door [647, p. 11]. 

Перші роки праці на фермі в Деррі (1900–1905) – либонь чи не найтяжчий 

період у житті поета: необлаштованість, родинний тягар, нестача грошей. Та весна 
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завжди мала на нього живодайний вплив. “To The Thawing Wind” стає гімном 

повернення зв’язку людини й природи, сили якої вже не є джерелом руйнації та 

загибелі, а починають співвідноситися з творчим началом у самій людині. Саме 

тому вітер призивається «видути поета на вулицю, розкидати вірші по підлозі». У 

людини вже не повинно виникати бажання вставляти свої вигадки між собою та 

світом, і немає більше необхідності заповнювати світ явищ світом творчої уяви. 

Порівняймо оригінал з перекладом Євгена Крижевича під назвою «Звернення 

до відлигового вітру»: / Принеси нам, вітре, зливи, / Принеси пташині співи, / Дай 

весняні мрії квітам, / Сніжним застилом покритим, / Принеси до нас відлигу, / 

Розтопи на річці кригу, / Та обмий моє віконце, / Щоб розтало скло від сонця, / 

Залиши лиш хрестовиння, / Як розп’яття у пустині, / Увірвись у кімнатину, / Зі 

стіни зірви картину, / Порозкидай вірші долі – / Забери мене на волю! [619, с. 89]. 

Перекладач зруйнував образ, яким починається вірш та, який відіграє немалу 

смислову роль у цьому поетичному творі, адже для американця Southwester – це не 

що інше, як смерч, а смерч – це не просто вітер, який маємо в українському 

перекладі, а дуже сильний буревій, що може призвести до великих рушійних змін. У 

підтексті вірша цим образом кодується прагнення поета того, щоб сталося щось 

значне, радикальне, а також думка про те, що швидкі суттєві зміни можуть 

відбуватися лише внаслідок дії великої сили, крутого повороту, не еволюційним, а 

революційним шляхом. Не випадкова тут і форма звернення та вживання слова 

“Southwester” з великої літери. Цей твір доповнює загальну тему книги “A Boy’s 

Will” наголошенням на ідеї про єдність протилежностей світу й буття, тобто без 

руйнації творення неможливе, наш дуальний світ – це боротьба та єдність 

протилежних сил і явищ. 

Символіка розширює змістовий обсяг художнього твору. В ній криється 

секрет життєвості й довголіття художнього образу [232, с. 275]. Символ зазвичай 

багатозначний, містить кілька смислових шарів й відтак передбачає множинність 

трактувань. а також має асоціативну природу, позаяк потребує не лише раціонально-

логічного, а й емоційно-підсвідомого осмислення. Причинно-наслідкові, логічні 
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зв’язки серед порівнюваних у символі об’єктів часто неістотні – домінує 

незбагненна асоціація. 

Коли в основі переносного значення знаходяться зумовлені ситуативними, 

соціальними та іншими асоціаціями потенційні ознаки, то, приміром, власні імена 

набувають властивостей символу й уживаються в мовленні тоді, коли в уяві постає 

відповідна асоціація з відомим предметом [276, с. 25]. Як зазначає дослідниця 

символічних власних імен у сучасній англійській мові Т. Олійник, явища чи 

предмети стають популярними, відомими, їх назви буквально несуть інформацію, їх 

особливості, унікальність згодом поєднуються з оточуючими їх асоціаціями [272]. 

Існують, звісно, багато випадків відмінностей символіки, приміром, англо-

американської та української поетичних картин світу, що стосується не лише 

національно-специфічної образності, яка зазвичай має витоки із фольклорних 

джерел або класичної національної літератури, а й образів архетипних. Відтворення 

такої образності в перекладі здійснюється головно за допомогою прямих лексичних 

відповідників та супроводжується коментарем. Більше прикладів відтворення в 

українських перекладах сталих та індивідуально-авторських символів, вживаних 

англомовними поетами, подано в останньому розділі цього дослідження. 

3.2.3.4. Метонімія і переклад. Метонімія – троп із характерним перенесенням 

назви одного явища на інше, яке з ним перебуває у певному зв’язку. Різновиди 

метонімій наступні: а) антономазія; б) евфемізм; в) гіпербола; г) літота; д) перифраз; 

е) синекдоха [284, с. 103]. 

Метонімія і синекдоха, як її різновид, у перекладацькому аспекті заслуговують 

на окремі ґрунтовні дослідження. Індивідуально-авторська метонімія, що значно 

рідше трапляється в поетичних творах, зазвичай має великий потенціал естетичного 

впливу. У перекладі вона може відтворюватися буквально, відповідним 

метонімічним словом із тим же образом [158, с. 319]). Наприклад, людина, 

позначена предметом одягу: skirt – спідниця (пор. a bit of skirt, a nice looking skirt та 

волочитися за кожною спідницею). Як в англійській мові, так в і українській така 

номінація людини за предметом одягу несе в собі грубу, зневажливу конотацію, 

тому під час перекладу метонімічне слово зберігається. 
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Якщо метонімія є засобом характеризації, то під час перекладу можлива її 

додаткова експлікація: eyebrows and they looked more good-humoured – насуплені 

брови і явно полагіднішали. Тут має місце введення інформації щодо настрою 

персонажа, відтак одомашнення проявляється як додаткова експлікація 

метонімічного смислу. 

У широкому аспекті метонімія перекладається по-різному: і транслітерацією, і 

транскрипцією, і калькуванням із поясненнями, зокрема й у вигляді виносок, і 

багатьма іншими способами із застосуванням чи не всіх видів перекладацьких 

трансформацій. Дослідження свідчать на користь таких способів перекладу 

англійських метонімічних одиниць: повний переклад метонімічної вихідної одиниці 

застосовується у разі повного збігу мовних та культурних традицій вираження 

індивідуальної властивості в англійській та мові перекладу; структурне 

перетворення вихідної метонімії застосовується в умовах незбігу граматичних норм, 

коли вихідний контекст, у якому вжита метонімія, не може бути граматично 

повністю відтворений мовою перекладу; семантичне перетворення вихідної 

метонімії відбувається в умовах відсутності у перекладній мові способу вираження 

для вихідної індивідуальної ознаки; функціональне перетворення вихідної метонімії 

застосовується в умовах незбігу стилістичного статусу метонімічної одиниці у 

вихідній та перекладній мовах; повне перетворення вихідної метонімії, тобто 

відновлення прямого іменування, застосовується в умовах значного розходження 

культурних традицій, коли вихідне метонімічне слово не існує в перекладній мові й 

невідоме перекладній культурі. Аналогічні перетворення застосовуються й під час 

перекладу української метонімії англійською мовою. 

Переклад евфемізмів як виразників металогії в поетичному тексті. 

Семантична основа формування евфемізмів, як пом’якшувальної номінації 

неприємних явищ, в англійській та українській мовах має багато спільного. 

Англомовний та україномовний колективи виділили кілька спільних груп 

евфемістичних назв: вмирання, смерті, релігійних уявлень, назви демонологічних 

істот тощо. Ці групи евфемізмів доволі легко піддаються перекладові за допомогою 

точних та близьких відповідників. 
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Попри етномовні евфемістичні назви, існують ще й авторські евфемізми, які, 

зокрема в поезії, іноді навіть стають ідіолектними. Так, наприклад, у першій строфі 

вірша “Remember” англійської поетеси Крістіни Розетті є авторські «евфемізми 

смерті»: Remember me when I am gone away, / Gone far away into the silent land; / 

When you can no more hold me by the hand, / Nor I half turn to go yet turning stay [644, 

p. 25]. Подивімось, як відтворено ці евфемізми в українському перекладі Тамари 

Кисільової: Ти пам’ятай мене, коли піду далеко, / Піду назавжди в невідомий 

край; / Не поцілуєш пристрасно і легко, / І не повернеш у наш милий рай [575, с. 51]. 

Як бачимо, металогічних образі, створений оригінальними евфемізмами, в перекладі 

значно послаблені. Так, не відтворена тут евфемістична градація gone away / Gone 

far away, порівняймо: піду далеко / Піду назавжди, а також деметафоризовано 

заключний вираз евфемізму другого рядка silent land, значення якого, до того ж, ще 

й спотворено, порівняймо: невідомий край. Тобто мовчазна земля у першотворі 

перетворилася на невідомий край у перекладі. 

Антономазія і переклад. Антономазія (перейменування) також становить 

стилістичну фігуру, яка знаходить свої специфічні прояви в англомовному та 

україномовну поетичних дискурсах. Це стосується антономазії обох видів: вживання 

відомих власних назв як загальних та використання загальних назв задля 

пойменування персонажів. До першого виду відносять передовсім власні імена, які 

отримали статус загальних (в обох мовах): Дон Жуан (Don Juan) як синонім 

залицяльника, Ромео (Romeo) як синонім закоханого, Отелло (Othello) – синонім 

ревнивця, Сократ (Socrates) – синонім мудреця, Брут (Brutus) – синонім зрадника, 

який вважався другом. Загальними є й «зруйновані» імена: Ірод (Herod) – синонім 

жорсткості Юда (Judas) – синонім зрадника. Такі імена зазвичай перекладаються за 

допомогою транскрипції/транслітерації, а найчастіше подаються в традиційній для 

мови перекладу формі. 

Окремі імена сприймаються як загальні лише в одній культурі. Ця група 

включає, приміром, добре знані в Америці «алюзивні» імена: Benedict Arnold як 

синонім зради (генерал Арнольда у часи Війни за Незалежність переметнувся на бік 

британців), Barrymore як синонім акторського таланту (Джон Беррімор видатний 
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американський актор-трагік), Hancock як синонім підпису (Джон Хенкок поставив 

найбільший за розміром підпис під Декларацією Незалежності США), Lincoln як 

символ непідкупності та чесності, Longfellow як синонім великого поетичного 

таланту. 

Доволі поширеним в англо-американській та українській культурах є і другий 

вид антономазії – використання загальних назв у ролі імен персонажів літератури: 

Backbite, Miss Careless, Lady Deadline, Becky Sharp, Галушка, Задера-Хвостецький, 

Калитка, Пузир, Тарас Трясило, Часник тощо [111, с. 25]. 

Семантико-конотативний ореол таких імен особливо чітко просвічується в 

художньому контексті, в якому на основі стійких конотацій актуалізується образ. З 

огляду на це, лише належне з’ясування природи алюзивності забезпечує 

адекватність перекладу, яка досягається головно за допомогою застосування прямих 

та функціональних відповідників, а також пояснювальних виносок. 

 

3.2.4. Алюзія та цитата в поетичному перекладі. Алюзії і цитати як потужні 

засоби творення образності та експресивності поетичного мовлення, подібно до 

більшості розглянутих стилістичних ресурсів, беруть участь у формуванні як 

автосемантичного, так і субсемантичного рівнів поетичного макрообразу. 

Алюзія – посилання на певний літературний, культурний або історичний факт, 

що належить до фонових знань автора першотвору – як особливий вид текстової 

імплікації, бере участь у смисловому збагаченні тексту, а часто – і в наданні йому 

семантичної багатоплановості, про що в нашому дослідженні ще йтиметься. 

Через відмінність тезаурусів носіїв різних мов, розбіжності в культурному тлі, 

алюзія належить до мовних засобів, що пов’язані з національно-культурними 

особливостями тексту. Якщо одні алюзії мають інтернаціональний характер, то інші 

асоціативно прозорі тільки для якоїсь однієї етнічної спільноти, що складає певні 

труднощі під час перекладу тексту, який містить алюзії. 

Перебуваючи віддавна в полі зору науковців, алюзія традиційно розглядається 

в межах лінгвістичної теорії інтертекстуальності. Серед актуальних проблем 

дослідження алюзії в лінгвістиці є опис механізмів інтертекстуальних відносин на 
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когнітивному рівні й типологія їхніх вербалізаторів [393, с. 86]. У вітчизняній науці 

вивченню окремих аспектів алюзії присвячені праці таких сучасних дослідників, як 

Дж. Боус-Беєр [422], Н. Дорогович [108], О. Лавриненко [205], Т. Некряч [259], 

А. Тютенко [364], О. Цапок [382], Р. Черновол-Ткаченко [393] та ін. 

За всієї розмаїтості праць, поняття алюзії трактується неоднозначно й тому 

потребує подальшого дослідження, систематизації та уточнення, зокрема, з позицій 

перекладознавства з урахуванням напрацювань етнолінгвістики, когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, лінгвопрагматики. Особливо важливими є аналіз 

експресивного потенціалу алюзій як засобу актуалізації підтекстової інформації, 

загострення уваги перекладачів та перекладознавців на таких способах створення 

поетичного підтексту, які важко піддаються реконструкції в перекладі, зосібна на 

створенні додаткового смислу за допомогою алюзії, а також аналіз процесу 

сприйняття підтекстового образу, в основі якого лежать алюзії, впливу цього 

процесу на повноцінне відтворення такого підтексту в перекладі. 

Алюзія становить запозичення з іншого тексту певного елемента чи їх 

поєднання, а разом із тим і інформації, що міститься в їх семантичній структурі. Це 

своєрідний сторонній елемент, привнесений автором із іншого джерела. Специфіка 

стилістичного прийому алюзії полягає в обов’язковості використання автором 

загальновідомої інформації, що забезпечує адекватне, хоча й не вичерпне, 

декодування інформації, закладеної в цьому стилістичному прийомі. Алюзія 

створює потенційні можливості різної інтерпретації змісту тексту, в такий спосіб 

виявляючи все стилістичне багатство поетичного твору. 

Спільне у всіх типах алюзій те, що вони – явище двочасткове. До творів 

вносяться відголоси знайомих літературних і життєвих фактів і «накладаються» на 

певне місце в тексті. Відбуваються семантичні коливання – привнесене знайоме 

явище викликає прирощення чи перетворення смислу. У всіх випадках відбувається 

«пізнавання» нового явища за допомогою старого, знайомого, що впливає на 

емоційне забарвлення зображеного епізоду. Так, за допомогою алюзій реалізується 

важлива властивість літератури – «надмовна властивість» [361, с. 111]. 
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Алюзії є «будівельним матеріалом» усіх рівнів творів і виконують численні 

функції. Поміщені в предикативних частинах тексту (заголовок, епіграф, зачин, 

кінцівка), вони визначають і спрямовують розвиток основної теми твору, а також 

проявляються як асоціативні внутрішньотекстові зв’язки, беручи участь у скріпленні 

його різноманітних частин. Алюзивні заголовки надають увазі читача певної 

спрямованості, натякаючи на головне у творі чи контрастуючи з його змістом. Такі 

конструктивні функції алюзій. 

Алюзії виконують і характеристичні функції, визначаючи чи доповнюючи 

характеристику різноманітних образів, характерів чи групи обставин. Нарешті, 

серед основних функцій алюзії називають і семантичні [362, с. 283]. Йдеться не про 

прирощення чи перетворення смислу, властивість усіх стилістично забарвлених 

мовних елементів, а про участь алюзії у створенні підтексту та формуванні 

концепції твору. 

Важливо наголосити, що поняття алюзії не може обмежуватися лише 

міжтекстовими зв’язками, про що йдеться у працях І. Арнольд [14], Б. Хатім [463], 

О. Лавриненка [205], А. Тютенка [364] та ін. За визначенням останнього, алюзія – це 

різновид натяку, який є посиланням через відповідний знак (будь-якої семіотичної 

системи) на певний культурний денотат, а не лише на якийсь інший текст [Там само, 

с. 6]. З огляду на це, до алюзій відносять непрямі посилання на історичні, культурні, 

соціальні тощо факти дійсності, кваліфіковані як фактуальні алюзії [205]. 

Попри численну бібліографію (В. Варченко [47], С. Казаєвої [154], 

Ю. Піввуєвої [288], М. Сабліної [315], Е. Хірш [466], О. Цапок [382]), існує 

необхідність ґрунтовного вивчення алюзії як засобу вираження інтертекстуальності 

в поетичних текстах з огляду на їх переклад та з урахуванням змістових меж між 

поняттями «алюзія» й «цитата» та ««алюзія» й «ремінісценція». Чималий інтерес 

становить і проблема перекладності поетичної алюзії, яка вже не одне десятиліття 

дискутується в перекладацькій літературі [259, с. 80; 368, с. 67]: «[р]азом із 

визначальними семантичними та функціональними елементами тексту вихідної 

мови, які легше за все піддаються перекладові, в кожній мові існують «периферійні» 
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елементи, котрі не завжди вдається передати без втрат у перекладній мові. Таким 

«периферійним» елементом є і поетична алюзія» [259, с. 81]. 

Алюзії та цитати, що беруть участь у творенні металогічної образності 

оригіналу, передаються мовою перекладу або у власній інтерпретації перекладача, 

або ж беруться з уже наявних перекладів алюзованого чи цитованого твору, 

особливо, коли цей твір є канонічним на кшталт релігійної літератури. З огляду на 

те, що алюзії і цитати є також і дієвими чинниками, що впливають на формування 

субсемантичного образу, аналіз особливостей їх перекладу подано в останньому 

розділі нашого дослідження. 

 

3.2.5. Іронія як смисловий троп у парадигмі перекладу. Наукою досі не 

розв’язане питання не лише класифікації різновидів іронії, а й визначення в цілому 

сутності цього явища. Дослідники намагаються з’ясувати категоріальне значення 

іронії, проте єдність думок не досягнута. «Дефініція іронії виходить за межі однієї 

науки, зокрема, літературознавства й зачинає історію функціонування й вивчення 

ще в античній філософії» [351, с. 19]. 

Серед новітніх українських вивчень іронії вельми цікавими видаються праці 

таких дослідників, як Г. Вахнік та Н. Ванжа [49], А. Костенко [192], І. Ткалич [351] 

та інших науковців, у яких простежується явище іронії від античності до нових 

часів, а також окремі засоби її творення, проте існує помітно мала кількість праць, 

присвячених семантичним, синтаксичним, прагматичним, інтонаційним та іншим 

особливостям творення засобів вираження іронії та відтворення їх під час перекладу 

як художньої прози, так і поезії. 

З літературних і теоретичних джерел стає зрозуміло, що з плином часу і 

розуміння іронії, і техніка її створення постійно змінюються та ускладнюються. Як 

прихована насмішка, що виражається прямо протилежним текстом чи його 

елементами, іронія передбачає донесення до одержувача того, що автор має на меті 

сказати насправді. Існуючі підходи до вивчення іронії привели і лінгвістів, і 

літературознавців до розмежування іронії як засобу, техніки, стилістичного прийому 

та іронії як наслідку – іронічного смислу, створеного різними мовними засобами. 
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Іронія в літературній творчості постає з того, що людський дух перебуває в 

конфронтації із парадоксами життя, які шукають свого розв’язання. І саме тут 

іронічне дистанціювання, розуміння постійної непевності життя людини та її знань 

виявляються альтернативою, яка дозволяє жити за свідомістю парадоксальності 

проблем буття [192, с. 122]. Тут, очевидно, доречно згадати тезу Н. Фрая, що ми 

нині «проживаємо за доби іронічної літератури» [Цит. за: 423, p. 455]. 

Згідно з одним зі сучасних визначень, іронія – це троп, що виражає критичне 

глузливе ставлення до зображуваного, який має три ступеневі рівні гостроти: 

а) власне іронія, що є прихованою насмішкою, коли про особу чи явище 

оповідується в позитивному тоні, а на увазі мається цілком протилежне; б) сарказм 

як викривальна особливо дошкульна насмішка, що є виявом крайньої зневаги й 

ненависті до зображуваного; в) інвектива як найгостріше пряме засудження якоїсь 

вади [284, с. 105]. 

Іронічним значенням Г. Вахнік та Н. Ванжа вважають значення мовного 

елемента будь-якого рівня, пряме значення або стилістичне забарвлення якого не 

відповідають природі його денотата, до того ж справжня іронія виникає лише тоді, 

коли в контексті мають місце формальні показники, які вказують на протилежність 

значення вислову. В усному мовленні маркерами іронії передовсім виступають 

інтонація, міміка, жести, вираз обличчя [49, с. 122–123]. 

Коли іронія є тропом, іронічне значення актуалізується в контексті слова, в 

мікроконтексті, у контексті текстового фрагмента. Якщо іронічне значення 

реалізується в макроконтексті (контекст цілого твору), то в такому разі йдеться про 

іронію вже як про як підтекст. 

Щодо перекладу, то перекладознавчих праць, присвячених іронії прозових 

творів значно більше, ніж поетичних. Але можна припустити, що методика 

перекладу поетичної іронії мало чим відрізняється від перекладу іронії прозової, 

хоча цікаві приклади існують. Так, смислові акценти, виражені в поетичному тексті 

зміною шрифту, співвідносяться з різноманітними просодичними особливостями 

живого мовлення і, звичайно ж, причини виникнення металогії та підтексту слід 

шукати не в співвідношенні слова та шрифту, а у взаємодії слова та розмовної 
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інтонації. Як інтонація і слово породжують додаткові смислові відтінки, ми 

розглянемо на основі тих випадків стилістичного прийому іронії, формування яких 

відбувається головно завдяки так званій іронічній інтонації. 

Принагідно зауважмо, що функціонування просодичної металогії не 

обмежується лише стилістичним прийомом іронії. Інтонація, «голосовий жест» 

через позначення в друкованому тексті розрядкою, курсивом, підкресленням, 

кольором, іншими засобами графічного акцентування сприяють розширенню 

значення слова, появі емоційно-оцінних відтінків, підтексту, себто беруть участь у 

творенні художнього смислу, і відтворення просодичної металогії є, безумовно, 

важливою та непростою частиною праці перекладача над поетичним твором. 

Для прикладу візьмімо уривок із сатиричної поеми Дж. Байрона «Дон Жуан», 

у якій англійський поет старанно відображає курсивом розстановку інтонаційних 

акцентів, від яких нерідко залежить правильне розуміння всієї строфи: Ось, 

приміром, як у пісні 14 (вірш 92) цієї поеми автор іронізує над так званими 

платонічними стосунками у світі: Of Platonism, which leads so oft amiss / Ladies who 

have studied friendship but in France, / Or Germany where people purely kiss [626, 

p. 602]. Курсивне виділення слова purely свідчить про його особливе значення і в 

співвідношенні з мовним контекстом та мовленнєвою ситуацією підказує авторську 

іронічну інтонацію, що супроводжує це слово. Тепер із поправкою на інтонацію 

вимальовується відтінок сумніву автора в непорочності платонічних поцілунків. 

Здавалося б, досить в перекладному варіанті зробити наголос на слові «чисті», й 

перекладні поцілунки одразу ж втратять платонічну цнотливість. Буде відтворена не 

лише «буква», а й іронічний «дух» першотвору. Перекладач російською Г. Шенгелі 

так і вчинив: ... какими стольких дам сгубили платонисты, / искусству их уча 

невиннейших утех / Под небом Франции, где поцелуи чисты [566, с. 450]. Проте 

вийшло, що, по-перше, вже сам курсив замість звичних для російського тексту 

лапок недостатньо вказує на непряме значення слова чисты. По-друге, 

комунікативний контекст навряд чи підказує іронічну спрямованість графічного 

акценту та радше наводить на думку про політичний наголос на чисты, тобто 

викликає імплікацію: «Під небом Франції поцілунки чисті, а під іншим небом –  ні». 
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Переклад рятує шостий рядок: «но Аделайн пока в такой не впала грех». Іронія хоча 

й домислюється, проте бажаного ефекту вже не справляє. 

Т. Гнєдич звернула увагу не лише на виражену курсивом іронію, а й помітила, 

що акцент на слові purely вказує на гру його значень «чисто, виключно, цілковито, 

повністю». Від цього іронічний натяк перегукується з відвертим підтекстом про 

гріховність платонічних поцілунків. І перекладачка не поскупилася на фарби: в неї 

з’явилися лукаві французькі кокетки, романтичні німкені в ліричній альтанці раптом 

стали горіти (а не слабенько червоніти, рожевіти) і, насамкінець, тлумачка не 

обмежилася курсивом для виділення слова чистых, а взяла його в лапки, хоча 

комунікативний контекст тут досить виразно розкриває іронічність його просодики. 

Переклад блискуче передає «дух» першотвору, незважаючи на значне відхилення 

від «букви»: О платонизме часто говорят / Лукавые французские кокетки, / И немки 

романтичные горят / В какой-нибудь лирической беседке / От «чистых» поцелуев, – 

но она / Была для честной дружбы рождена. [Там само, с. 461] 

Український перекладач поеми «Дон Жуан» С. Голованівський виділив слово 

чисті лише курсивом, проте контекст цієї пісні у його перекладі цілком розкриває, 

на нашу думку, байронівську іронію: Вона була йому гарячим другом. / Про чисті 

поцілунки залюбки / Говорять з романтизмом недолугим / В Німеччині та Франції 

жінки. / Не вірила вона таким потугам, / Але могла б з мужчинами зв’язки, / 

Здавалося, підтримувати братні / (Якби жінки були до того здатні) [565, с. 479]. Тож 

переконуємося, що відтворення просодичної металогії в перекладі завжди повинно 

здійснюватися з урахуванням мовного контексту та мовленнєвої ситуації. 

Про творення та переклад іронії як підтексту докладно йтиметься в 

заключному розділі нашої роботи. З’ясовані ж унаслідок досліджень способи 

перекладу іронії як тропа, що несе металогічну образну інформацію, такі: повний 

переклад із незначними лексичними чи граматичними перетвореннями 

застосовується тоді, коли це дозволяють як словесний, так і граматичний склад 

іронічного звороту у вихідному тексті, за умови збігу соціально-культурних 

асоціацій; розширення вихідного іронічного звороту застосовується в разі, якщо 

смисл іронічного слововживання неочевидний для іншомовного культурного 
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середовища (за таких обставин частина домислюваних компонентів іронії 

втілюється у словесну форму у вигляді прислівникових чи дієприслівникових 

зворотів, розширених атрибутивних конструкцій і под.); антонімічний переклад, 

тобто переклад із протилежним граматичним чи лексичним значенням, 

застосовується тоді, коли прямий переклад обтяжує перекладну структуру з огляду 

на відмінність граматичних чи лексичних норм і тим самим затемнює чи взагалі не 

передає смисл іронії; додавання смислових компонентів застосовується в тих 

випадках, коли необхідно зберегти вихідні лексико-граматичні форми (наприклад, 

цитати) в умовах інформаційної недостатності аналогічних форм у мові перекладу; 

культурно-ситуативна заміна застосовується в разі, якщо пряме відтворення способу 

вираження іронії неможливе, позаяк він не буде сприйнятий перекладною 

культурою, а сама іронія повинна бути передана, позаяк вона становить суттєву 

частину авторського способу вираження. 

 

3.2.6. Фразеологія як виразник металогічного образу в перекладі. 

Фразеологізми вельми тісно пов’язані з творенням різнорівневої образності 

художніх творів, і тому розв’язанням проблем, пов’язаних із перекладом 

фразеологічних одиниць як лінгвокультурного маркованого матеріалу, займалося і 

займається багато дослідників, серед яких І. Арнольд [12], К. Баранцев [539], 

Р. Зорівчак [142], О. Кунін [201; 547], О. Чередниченко [388]. Чимало науковців 

досліджують фразеологічні одиниці в окремо взятій мові (Б. Ажнюк [3], М. Гамзюк 

[71], П. Литвинов [221], А. Ніколенко [266], О. Сафронова [320]), в 

загальнолінгвістичному теоретичному й практичному аспектах (О. Бортнічук [43], 

В. Гак [66], О. Левченко [216]), в аспекті їх компаративного вивчення та 

національно-інтернаціональних стосунків (О. Балабан [20], О. Деменчук [102] тощо. 

Ці та інші напрацювання допомагають поглибити розуміння низки дискусійних 

проблем перекладознавства, як-от: природа компонентів фразеологічної одиниці, їх 

семантичний статус та роль, яку вони відіграють у мотивації фразеологічного 

значення; співвідношення категорії національного й інтернаціонального в корпусі 

фразеології, з огляду на її відтворення у перекладі. 
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Чимало вживаних у фразеології імен зобов’язані своєю фоновою семантикою 

літературним джерелам свого запозичення. Імена відображають характеристику 

персонажа: Cordelia’s gift (ніжний, тихий жіночий голос; Корделія – персонаж 

шекспірівської трагедії «Король Лір»), What will Mrs Grundy say? (що скажуть 

люди?; Місіс Гранді – героїня комедії Т. Мортона як втілення ходячої моралі); 

сюжетну лінію: to do Crusoe on one (когось лишити на самоті) чи водночас перше й 

друге: in the Pickwickian sense (у необразливому переносному значенні), the last of 

the Mohicans (останній із представників того, що відмирає) тощо. 

Національно-культурна специфіка онімічних фразеологізмів не вичерпується 

смислотвірною функцією їх імен-компонентів. Низці власних назв у складі 

фразеологічної одиниці, як свідчать дослідження, притаманна суто структурна 

функція. Втім, навіть компонент-онім, який не має фонової семантики, самою своєю 

наявністю, планом вираження надає фразеологізмові помітного національного 

офарблення. Урахування специфіки національної психології, її взаємодії зі 

системними та структурно-семантичними параметрами мовного знака – невід’ємна 

частина комплексного аналізу фразеологічних одиниць [20, с. 129]. Відтак, лише 

комплексний підхід до аналізу фразеології різних рівнів і типів дозволяє 

випрацювати оптимальну стратегію їх адекватного відтворення в перекладі. 

Народна фразеологія, як-то приказки, прислів’я, загадки сталі порівняння є 

важливою складовою мовних засобів образності художнього твору. Вона в 

сконденсованому вигляді відбиває історію та побут народу, природу, посеред якої 

він проживає. У приказках та прислів’ях знаходить своє відображення світогляд 

народу, який їх створив. 

Народна фразеологія виконує в художніх творах різноманітні функції, 

виступає засобом індивідуалізації мовлення персонажів, втілює авторські висновки. 

З великої кількості фразеологізмів у мові кожного народу лише частина має 

відповідники в інших мовах. Здебільшого перекладачеві доводиться не підшукувати 

у своїй мові, приміром, еквівалентну іншомовну приказку, а створювати новий 

фразеологізм, який відповідає змістові оригінального й за формою подібний до 
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приказки в рідній мові. За таких обставин досвідчений перекладач, як зауважує 

В. Коптілов, змушений виявляти неабияку винахідливість [186, с. 84]. 

Проте, навіть досвідченим перекладачам часто доводиться, за словами 

перекладознавця О. Гайнічеру, «спотикатися на передачі усталених фразеологічних 

сполук, які складають смислову єдність і вживаються автором оригіналу задля 

мовностилістичного збагачення та індивідуалізації характеру персонажа, 

наближення мови перекладуваного твору до народних джерел» [65, с. 12]. 

Українські фразеологізми різняться від англійських передовсім 

сконденсованістю семантично надлишкових елементів та доволі частою 

антипозицією образу. Така специфіка пояснюється вищою загальною 

надлишковістю української мови та більш розкутим синтаксисом. Вищою в 

українських фразеологічних виразах є й частотність оцінного параметру, що головно 

виступає формальним інтенсифікатором без будь-якого семантико-стилістичного 

навантаження. Своєрідні у фразеології кожної мови й символіка та реалії, як 

віддзеркалення історії етномовного колективу. За приклад тут можуть слугувати 

англійські фразеологічні одиниці з опорним компонентом «корабель», яких дуже 

мало в українській мові, в якій натомість спостерігається чимала кількість 

фразеологізмів із компонентом «кінь» [142, с. 28]. 

О. Кунін, а за ним і низка інших дослідників, приміром, такі як Н. Арістов чи 

І. Корунець, констатують, що для досягнення адекватності перекладу англійських 

фразеологічних зворотів, окрім еквіваленту застосовуються різні види перекладу, а 

саме: аналогія, калькування, описовий, антонімічний та комбінаторний переклад. 

Найважливішим і найскладнішим у перекладі фразеологізмів є віднаходження 

еквіваленту. 

За класифікацією О. Куніна, фразеологічні еквіваленти діляться на два типи: 

1) стала рівнозначна відповідність, як єдино можливий незалежний від контексту 

переклад («моноеквівалент»), яка виникає унаслідок дослівного перекладу 

фразеологічних одиниць; 2) наявність у мові перекладу двох і більше еквівалентів 

оригінального фразеологізму, з яких обирається найліпший чи будь-який, якщо 

вони рівноцінні (вибіркові еквіваленти) [201, с. 5]. 



218 

 

Дбайливо дослідивши чимало англійських перекладів української художньої 

літератури, Р. Зорівчак чи не першою звернула увагу на цікаве й непросте явище, 

назване нею асоціативними лакунами. Виявилося, що, приміром, українська 

«билина» (англ. blade) не має для англомовного реципієнта того символічного 

значення, яке їй надається в Україні. До асоціативних лакун належать чи не всі 

найчастотніші дендроніми поезії Т. Шевченка – тополя, калина, явір, дуб тощо. 

Дослідниця сформулювала суттєвий висновок, пов’язаний із ширшою проблемою 

літературної адаптації: важливим критерієм художності перекладу є його 

відповідність художньо-стилістичним традиціям рідної мови [142]. 

Серед типових засобів передачі семантико-стилістичних функцій оригінальної 

фразеологічної одиниці в перекладі Р. Зорівчак виділила фразеологічний спосіб 

перекладу, а також фразеологічне калькування та описові способи перекладу 

фразеологічних одиниць. 

Фразеологічний еквівалент мови перекладу буває повний та частковий. Для 

такого розрізнення слід спиратися на наступні параметри: значеннєвий, до якого 

входять денотативний (предметно-логічний), конотативний (образний, 

функціонально-стилістичний) та на формальний (структурно-граматичний). За 

умови тотожності фразеологічних одиниць за всіма параметрами ведуть мову про 

повні еквіваленти, за умови повної конотативної розбіжності – про еквіваленти 

часткові. 

Абсолютизованому абстрактному поняттю фразеологічних конгруентів, яким 

оперує контрастивна лінгвістика, Р. Зорівчак протиставляє перекладознавче поняття 

повного фразеологічного еквіваленту, позаяк воно є гнучкішим: з погляду 

контрастивістики, на слушну думку дослідниці, конгруенти цілком тотожні, а з 

погляду перекладознавства повні фразеологічні еквіваленти можуть мати маленькі 

граматичні та лексичні розбіжності, які, втім, не перешкоджають цим термінам 

забезпечувати повну адекватність взаємовідтворення [Там само, с. 150]. 

Зупиняючись на численних випадках лексико-граматичних розбіжностей у 

вжитих у перекладі одиницях (панщина – to slave), які, утім, є повними 

еквівалентами, Р. Зорівчак доходить справедливого висновку, що не на конгруентах, 
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а на таких контекстуально рівноцінних парах і ґрунтується адекватність перекладу 

фразеологізмів. Найбільш ефективні еквівалентні фразеологічні пари зазвичай 

денотативно різні, проте конотативно адекватні. Механізм формування таких 

відповідників описаний у монографії Р. Зорівчак «Фразеологічна одиниця як 

перекладознавча категорія» [Там само, с. 21] з теоретичних позицій О. Потебні. 

Дослідниця розрізняє такі основні засоби відтворення фразеологічних одиниць у 

перекладі: ампліфікація, дескриптивний переклад, калькування, стилізація. 

Усе розмаїття питань перекладу фразеологізмів Р. Зорівчак зводить до двох 

основних проблем: переклад етномовної (усталеної в конкретній мові) фразеології 

та фразеології ідіолектної (авторської, новаторської). Продемонструвавши, що 

кожне з цих завдань розв’язується численними власними засобами, дослідниця 

ретельним аналізом визначає серед них оптимальні: добір фразеологічних 

еквівалентів для перекладу етномовної фразеології, та фразеологічне калькування 

для передачі фразеології ідіолектної [Там само, с. 142]. 

Тут, очевидно, доречно згадати одного з найвидатніших майстрів українського 

поетичного перекладу М. Лукаша, який приділяв перекладові фразеологізмів 

особливу увагу. У перекладених ним творах широко використовується українська 

ідіоматика, перифрази, паронімія, усталені порівняння, тавтологічні 

словосполучення,традиційні формули перифрази, припрошення, побажання, клятв, 

божби та прокльонів, вирази розмовних кліше, каламбурні словосполучення. 

Микола Лукаш – чи не єдиний у світі майстер, перекладацькій діяльності якого 

присвячене унікальне видання словника-довідника «Фразеологія перекладів Миколи 

Лукаша» [559], де подана науково осмислена картотека індивідуально-авторського 

вжитку фразеологізмів, приказок, прислів’їв у мові його художніх перекладів. Цей 

фоліант містить понад шість тисяч мовних зворотів та близько п’ятнадцяти тисяч 

ілюстрованих прикладів. 

Своєрідність перекладацького методу М. Лукаша влучно охарактеризував 

його старший побратим Г. Кочур, перефразувавши відому сентенцію Гете: «Коли я 

перекладаю, то намагаюся повести читача в країну автора, тоді як М. Лукаш 

повертає своїми перекладами в Україну. До того ж саме М. Лукаш нерідко 
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повторював притаманний його перекладацькій творчості, досить зрозумілий для 

його учнів принцип: для того, аби зберегти дух першотвору, іноді необхідно 

віддалитися від оригіналу. Новації М. Лукаша полягають також у тому, щоб під час 

відтворення іншомовного тексту на рідному ґрунті, віднаходити спільне у побуті, 

звичаях і навіть у долі…» [194, с. 89]. 

Як видно з вищевикладеного, фразеологія достатньо опрацьована сучасним 

перекладознавством, і тому не потребує, на нашу думку, додаткових дослідницьких 

зусиль, задля правомірного віднесення її до дієвих чинників творення металогічної 

образності у складі автосемантичного образу як структурної складової макрообразу 

поетичного твору. 

 

3.2.7. Реалія, безеквівалентна лексика та переклад поезії. Вибір слова, як 

будівельного матеріалу всякого образу, відіграє у художній літературі велику 

смислову і виразну роль. Зіставний аналіз оригіналів та перекладів уможливлює 

виокремлення не лише мовних елементів, які мають одиничні чи множинні 

відповідники, а й таких лексичних компонентів тексту, до яких практично 

неможливо підшукати рівноцінний іншомовний відповідник. Така лексика 

називається безеквівалентною. Вона, за словами В. Коміссарова, виявляє себе 

зазвичай серед неологізмів, серед слів, що номінують специфічні поняття і 

національні реалії, та серед маловідомих імен і назв, які потребують нового 

творення оказіональних відповідників у процесі перекладу [180, с. 148].  

Національно-специфічні одиниці лексики, які містять інформацію про 

культурні універсалії того чи того народу, визначаються по-різному: «реалії» 

(С. Влахов, С. Флорін [59], Р. Зорівчак [139], Н. Фененко [369]), «слова з 

культурним компонентом» (Г. Томахін [355]), «лінгвокультуреми» (Г. Токарєв 

[354]), «етнореалії» (Е. Ніколаєва [265], А. Соломаха [340], Н. Чумак [398]) 

«етнографічні лакуни» (Ю. Ліпатова [219], Л. Полянська [293]). 

Переклад реалій, які належать до групи лексичних одиниць із національно-

культурним компонентом та несуть у собі поряд зі змістом національний колорит 

певного народу, є, звісно, завданням надскладним. Великий внесок в опрацювання 
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проблеми реалій у перекладознавчому аспекті зробили С. Влахов та С. Флорін [59], 

Р. Зорівчак [139], В. Коптілов [186], А. Федоров [368], Т. Херманс [465], Я. Рецкер 

[310] та інші дослідники. 

С. Влахов та С. Флорін зазначають, що передача реалій під час перекладу 

ускладнена зазвичай відсутністю в цільовій мові еквівалента через брак у носіїв цієї 

мови позначуваного референта, а також необхідністю відтворити разом зі 

семантикою реалії і її конотацію, тобто історичне та національне забарвлення [59, 

с. 47]. 

Р. Зорівчак кваліфікує реалії як «моно- й полілексемні одиниці, основне 

лексичне значення яких уміщує традиційно за ними закріплений комплекс 

етнокультурної інформації, що є чужою для об’єктивної дійсності цільової мово-

культури» [139, с. 58]. 

У поетичному перекладі вивчення явища реалії безумовно важливе, та позаяк 

його втілення в прозі й відтворення під час прозового перекладу мало чим 

відрізняється від вживання в поезії та відповідних засад поетичного перекладу, ми 

зупинимося лише на деяких цікавих, на наш погляд, аспектах цієї проблеми. 

Зокрема, існують реалії, які створюють образ, але перекладові не піддаються. 

В такому разі перекладач змушений пояснювати їх значення у виносках до тексту 

перекладу. Ось два рядки з поеми Т. Шевченка «Катерина», які містять дві реалії: 

Їдуть шляхом чумаченьки, / П у г а ч а співають [621, с. 26]. Переклад Петера 

Фединського має такий вигляд: Some chumaks on a road / Sing about screech owl [643, 

p. 19]. 

Реалії «чумак» та «пугач» перекладач пояснює читачеві у відповідник 

виносках: 1. Chumak – A merchant and trader who carted goods to and from Ukraine 

before railroads. The chumaks were venerated in Ukrainian folklore and culture. They 

could be known today as truckers. 2. Song about a screech owl – Reference to the 

Ukrainian song “Oj sydyt puhach v stepu na mohyli…”. 

В англійській версії В. Річ ці рядки відтворено в такий спосіб: Chumaks tread 

the path and sing / Eagle-owl as they go [640, p. 35]. На жаль, перекладачка не дає 

жодних пояснень чи коментарів до свого перекладу, незважаючи на те, що навіть 
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оригінальна версія цього твору Шевченка має тлумачний коментар, у якому, 

зокрема, пояснюється реалія «пугач»: Пугача співають… – народну пісню «Ой сів 

пугач на могилі…» [621, с. 353]. 

Ось інші вже почасти згадувані нами рядки Шевченкової поезії, у яких є дві 

реалії: «Чурек і сакля – все твоє, / Воно не прошене, не дане…» [Там само, с. 247]. 

Порівняймо їх із перекладом П. Фединського: The churek and the sakla – All yours, / 

They’re unbidden, they’re not given [643, p. 172]. Реалії чурек і сакля перекладач 

транскрибує і в цьому випадку цілком виправдано дає в кінці сторінки пояснення: 

Churek – An unleavened bread in the Caucasus; Sakla – A type of dwelling in the 

Caucasus. 

Задля іншого прикладу візьмімо український переклад вірша Р. Кіплінґа 

“Mandalay”. Вже сам факт авторського повтору слова “Mandalay” в тексті оригіналу 

одинадцять разів говорить про те, що слово це безперечно значиме для вірша 

Кіплінґа. Український перекладач В. Чернишенко подає його як «Мандалай» та, з 

огляду на те, що на відміну від сучасників Кіплінґа, нинішньому читачеві ця назва 

мало що говорить, перекладач споряджає свій переклад коментарем: «Мандалай – 

місто на території сучасної М’янми (колишня Бірма), стоїть на ріці Іраваді, 

збудоване 1857 року королем Міндоном. За переказами, місце розміщення міста 

вказав сам Будда. Тому Мандалай будували «з нуля», як великий буддійський центр. 

Місто було захоплене англійськими військами у 1885 році в ході англійсько-

бірманської війни. Короля Цібо й королеву Супійолат вислали в заслання в Індію, а 

в Мандалаї розмістився постійний гарнізон англо-індійських військ» [587, с. 276].  

У цьому вірші вжито ще кілька топонімів. Це “Moulmein”, портове місто, 

неподалік гирла ріки Салуїн. До Мандалая, розташованого значно північніше, від 

нього далеченько, тому, ймовірно, оповідач ототожнює з Мандалаєм Бірму. 

Перекладач, на жаль, вилучає назву цього міста з тексту перекладу, чим збіднює 

його інформативність. Не знаходимо в перекладі й антропоніма “Burma girl”, що 

взагалі позбавляє перекладний текст топонімічної і, звісно, національно-культурної 

прив’язки. Порівняймо: By the old Moulmein Pagoda, lookin’ eastward to the sea, / 

There’s a Burma girl a-settin’, and I know she thinks o’ me; / For the wind is in the palm-
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trees, and the temple-bells they say: / “Come you back, you British soldier; come you back 

to Mandalay!”[Там само, с. 20]. На далекій на чужині понад морем храм стоїть, / 

Там спинилася дівчина – думи думає свої. / Пальми хиляться лапаті, площа дзвоном 

розцвіла. / Повернись чужий солдате, в славне місто Мандалай. [Там само, с. 21] 

Як бачимо, відсутній у перекладі й антропонім “British soldier”, що спричинює 

своєрідний ідеологічний зсув української версії. Не відтворено тут і аномальну 

синтаксичну конструкцію двічі повтореного вислову come you back, яким Кіплінґ 

підкреслює недосконале володіння місцевої дівчини англійською мовою, що теж є 

своєрідним національним колоритом. Цей вираз повторюється і в наступній строфі 

вірша, в перекладі якої є теж чим «поживитися» вдумливому дослідникові: Come 

you back to Mandalay, / Where the old Flotilla lay: / Can’t you ‘ear their paddles 

chunkin’ from Rangoon to Mandalay? / On the road to Mandalay, / Where the flyin’-fishes 

play, / An’ the dawn comes up like thunder outer China ‘crost the Bay! [Там само, с. 20]. 

Повернися в Мандалай, / Де Флотилія лягла. / Чути гул від пароплавів, що пливуть у 

Мандалай. / На дорозі в Мандалай, / Через Бірму та Китай, / Принесіть, летючі 

риби, вість від мене в Мандалай! [Там само, с. 21].  

Тут, як видно, теж не відтворено «смисловий синтаксис», і виникає низка 

істотних зауважень щодо перекладу реалій. Так, в українському перекладі зникла 

колишня назва столиці Бірми Rangoon (Рангун), old Flotilla, під якою, імовірно, 

мається на увазі “Irrawadi Flotilla Company”, що здійснювала перевезення рікою 

Іраваді, перекладена як Флотилія, чим стерто наліт історичної давнини, в часи якої 

до Мандалаю можна було дістатися залізницею з Рангуна, але до Мульмейну – лише 

рікою, тому знаменитий «шлях у Мандалай» був водним. China традиційно 

перекладено як Китай, реалію the Bay із перекладу вилучено, а от появу в тексті 

відсутньої в оригіналі другої строфи Бірми можна хіба що вважати своєрідною 

компенсацію її відсутності на своєму місці в попередній строфі, відтворена Burma 

«традиційним» методом, тобто згідно з традицією її перекладу. Навряд чи вдалою 

спробою можна назвати тут і переклад Can’t you ‘ear their paddles chunkin’… (Чи ти 

чуєш грюкіт весел) як Чути гул від пароплавів…, позаяк пароплави в ті часи, звісно, 
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вже були, але якщо в цій конкретній описаній ситуації йдеться про весла, то це 

вочевидь не узгоджується з паровим двигуном. 

Не зайвим буде прокоментувати в цьому перекладі разом із реаліями ще й інші 

перетворення, що стосуються образності металогічного характеру: ‘Er petticoat was 

yaller an’ ‘er little cap was green. / An’ ‘er name was Supi-yaw-lat – jes’ the same as 

Theebaw’s Queen, / An’ I seed her first a-smokin’ of a whackin’ white cheroot, / An’ a-

wastin’ Christian kisses on an ‘eathen idol’s foot… [Там само, с. 20]. Її платтячко 

рожеве найзвичайніше із плать, / Мов місцеву королеву її звуть Супі-йо-лат. / Як 

побачив її вперше, то одразу покохав – / Християнське своє серце до поганських ніг 

поклав [Там само, с. 21]. Переклавши Er petticoat was yaller як Її платтячко рожеве, 

В. Чернишенко втратив важливу образну деталь, адже petticoat – це спідня юбка 

[563, p. 633], й те, що оповідачеві відомий її колір, є прямим натяком на його інтимні 

стосунки з дівчиною. Навіть більше, тут має місце ще й асоціація з пануванням 

жінок над чоловіками, позаяк в англійській мові “petticoat government” означає 

«бабське царство» [Там само]. As Theebaw’s Queen у перекладі спрощено до Мов 

місцеву королеву, що теж призводить до втрати національного колориту. Втрата 

місцевого національного екзотизму спостерігається й у перекладі рядка An’ I seed 

her first a-smokin’ of a whackin’ white cheroot – Як побачив її вперше, то одразу 

покохав, адже буквально цей рядок перекладається так: «Коли я вперше її побачив, 

вона курила величезну білу сигару з обрізаними кінцями». Там, де в першотворі 

йдеться не про місцеві, а про більш загальні, зокрема релігійні образні концепти, 

перекладач показує як свою майстерність (порівняймо: An’ a-wastin’ Christian kisses 

on an ‘eathen idol’s foot – Християнське своє серце до поганських ніг поклав), так і 

тяжіння до образного спрощення: в наступній строфі the Great Gawd Budd (мається 

на увазі великий Будда Сідхартха Гаутама) спрощено й навіть дещо зневажено до 

Шанувала різних будд: Bloomin’ idol made o’mud – / Wot they called the Great Gawd 

Budd – / Plucky lot she cared for idols when I kissed ‘er where she stud! / On the road to 

Mandalay… [587, с. 20]. Шанувала різних будд, / Я ж із нею – все забув, / Та й вона 

теж забувала. Доки я із нею був. / По дорозі в Мандалай… [Там само, с. 21]. 
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Отже, збереження реалій-топонімів та реалій-антропонімів у поетичному 

перекладі забезпечує відтворення тих чи тих образних вимірів, задуманих та 

вкладених у твір поетом. Вилучення ж реалій у перекладі поетичного тексту, хоча 

почасти й може бути виправдане збереженням формотворчих засобів вірша, проте, 

коли ж брати переклад, так би мовити, в цілому, то можна дійти безперечного 

висновку, що перевищення припустимої кількісної межі таких вилучень, негативно 

позначається на якості перекладу. Численні вилучення чи невдалі трансформації 

реалій як засобів зображення національного, культурного та місцевого колориту в 

першотворі збіднюють як образність, так і інформативність перекладеного 

поетичного твору, чим суттєво знижують його естетичну й інформативну цінність, а 

іноді навіть ставлять під сумнів адекватність того чи того перекладу. 

Відтак, проблеми відтворення реалій для поетичного перекладу є так само 

актуальні, як і для перекладу прози. Дослідження свідчать, що переклад реалій у 

поетичному тексті здійснюється за допомогою тих самих прийомів і засобів, що й у 

прозовому перекладі, тобто для відтворення семантико-стилістичних функцій реалій 

засобами мови перекладу застосовують транскрипцію (транслітерацію), 

гіперонімічне перейменування, дескриптивну перифразу, комбінований спосіб, 

калькування, міжмовну конотативну транспозицію, метод уподібнення. Зокрема, під 

час перекладу антропонімів імена зазвичай транслітеруються або транскрибуються, 

а прізвиська перекладаються (калькуються), хоча й імена, і прізвища інколи бувають 

промовистими, тобто мають своє значення в мові, з якої здійснюється переклад. У 

такому разі їх потрібно перекладати, а іноді й розтлумачувати за допомогою 

метатексту, і поезія в цьому не становить винятку, хоча немалі додаткові труднощі, 

пов’язані зі збереженням форми вірша в перекладі, звісно ж існують. Це, зокрема, 

пояснює необхідність коментарів до більшості поетичних творів, які містять подібні 

реалії, особливо, коли йдеться про видання перекладів світової поетичної класики. 

Щодо перекладу топонімів, то тут способи комбінуються. 

Інші засоби творення металогічної образності та їх переклад. Серед інших 

досліджених нами засобів творення металогічних образів у поетичному дискурсі є 

граматичні засоби, парафраза, пейзаж, спеціальні образні ефекти, як-то малярські, 



226 

 

музичні тощо, рідковживані слова та авторські неологізми, способи відтворення 

яких має віднаходити тлумач під час перекладу. Всі вони описані в нашій 

монографії [1, с. 219–225]. 

 

Висновки до третього розділу 

 

До автосемантичного рівня макрообразної структури поетичного твору 

належать автологічні, металогічні та псевдоавтологічні образи. Якщо автологія 

тяжіє до використання слів у їх «буквальному», загальномовному значенні, а для 

металогії характерна тенденція до вживання слів та виразів у «переносному» смислі, 

то суть псевдоавтології полягає в тому, що вона тяжіє до вживання слів та виразів 

водночас у нормативному та символічному значенні. 

Автологічні образи будуються за допомогою денотативного значення слів та 

їх комбінацій. Матеріалом побудови металогічних образів слугують передусім 

словесні образи (тропи) та стилістичні фігури, як-то: епітет, порівняння, метафора, 

персоніфікація, символ, метонімія (синекдоха, гіпербола, літота, антономазія, 

евфемізми, перифраз), алюзія, цитата, іронія, а також фразеологія, реалії, засоби 

граматики, пейзаж, спеціальні образні ефекти, рідковживані слова, авторські 

неологізми та інші засоби. 

Виокремлення автологічних віршів, тобто поезії, побудованої виключно на 

автологічних образах, є досить умовним, позаяк аналіз навіть найбільш цитованих 

автологічних творів свідчить про наявність у них інших видів образності. Проте 

ідентифікація автологічного образу поетичного твору є цілком доцільною, з огляду 

на уможливлення більш продуктивного перекладознавчого аналізу поетичного 

твору з метою віднаходження адекватних відповідників у мові перекладу як 

автологічним, так і металогічним образам. Щодо образів псевдоавтологічних, то їх 

окремий розгляд у парадигмі перекладу є менш доцільним, позаяк їхні образні 

характеристики розглядаються в межах перекладознавчого дослідження образів 

автологічних та металогічних. 
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У перекладі автологічні образи відтворюються головно за допомогою 

еквівалентів, хоча має місце й деавтологія, тобто передача нетропеїчного образу 

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

трансформації. 

Словесні образи, що формують металогічну частину поетичного тексту, 

відтворюються за допомогою образних еквівалентів (повних/часткових), кальками 

(покомпонентно-образними/смислово-образними), дескриптивними перифразами. 

Безпосередніх відповідників для словесних образів оригіналу в мові перекладу мало, 

відтак у перекладі їх найчастіше калькують чи відтворюють описово, рідше 

застосовують часткові образні еквіваленти. 

Найчастіше перекладачі поезії вдаються до покомпонентного калькування, аби 

відтворити перший смисловий шар словесного образу. Смислові, емоційні, образні 

та символічні конотації найпростіших слів, пов’язані з історико-культурним 

контекстом епохи, і для того, щоб передати їх у перекладі, нерідко застосовуються 

експлікації, що суперечить сутності поезії. Згубні для передачі сконденсованості 

оригінального образу декомпресія та описова конструкція часом бувають єдиним 

способом інтерпретації авторської ідеї, створеної за допомогою символічної 

лексики. 

Дослідження дозволяють ідентифікувати наступні способи перевтілення 

металогічного образу під час перекладу: повний переклад застосовується у тому 

разі, коли у вихідній та перекладній мовах збігаються як правила сполучуваності, 

так і традиції вираження емоційно-оцінної інформації, використані в образі; 

додавання/вилучення застосовується тоді, коли міра домислювання подібності у 

вихідній та цільовій мовах різна, й необхідна або експлікація домислюваного у 

вихідному тексті смислу (додавання), або, навпаки, імплікація словесно вираженого 

у вихідному тексті (вилучення); заміна застосовується в разі лексичної чи 

асоціативної невідповідності між компонентами образу у вихідній та цільовій мовах; 

структурне перевтілення застосовується за відмінності традицій граматичного 

оформлення словесного образу у вихідній та цільовій мовах; традиційна 

відповідність вживається стосовно образів античного, біблійного, фольклорного 
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походження, коли у вихідній та цільовій мовах склалися різні способи образного 

втілення; паралельне іменування образної основи використовується під час 

перекладу текстів, побудованих на розгорнутому образі, коли за міжмовними 

умовами необхідна заміна чи структурне перетворення оригінального образу, а за 

характером передаваної інформації вихідний образ необхідно зберегти. 

Калькування доволі широко й ефективно застосовується для відтворення 

металогічних образів, коли потрібно відтворити національний колорит словесних 

образів. Вдало скальковані образи в англійських перекладах української поезії та в 

українських перекладах англійських поетичних творів відтворюють семантико-

стилістичні функції словесних образів вихідної мови й за сприятливих умов стають 

надбанням цільової мови, поступово входять у її образний код. 

Отже, багатошарова організація автосемантичного образного рівня поетичного 

твору як макрообразу зумовлює неоднорідний характер еквівалентності в перекладі 

автосемантичних образів. Розробка семантики слова, його змістова детермінованість 

дозволяє з’ясувати типи еквівалентності автосемантичних образів. Автосемантичні 

образи перекладу можуть перебувати в еквівалентних, частково еквівалентних та 

нееквівалентних стосунках із відповідними образами першотвору. У перекладі 

правомірно в загальних рисах вести мову про еквівалентне відтворення як 

автологічних, так і металогічних образів (повний, частковий еквівалент та 

нееквівалент), про деавтологію, як про передачу нетропеїчного образу тропеїчним, 

про деметалогію, як про передачу тропеїчного образу нетропеїчним, а також про 

деметалогічні зміщення. 

 

Основні положення, викладені в третьому розділі, висвітлюються в 

одноосібних публікаціях автора: [1; 10; 11; 14; 34; 41; 58]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВІДТВОРЕННЯ СИНСЕМАНТИЧНОГО ВИМІРУ МАКРООБРАЗУ 

ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ В ПЕРЕКЛАДІ 

 

Коли б смисл твору поезії полягав лиш у його безпосередній семантичній 

інформації, то ми були б змушені визнати, що більшість шедеврів світової лірики є 

сірятиною і банальщиною – повторенням тривіальних, давно всім відомих істин про 

природу, любов, дружбу й таке інше [352, с. 32]. Тож важко пристати на те, що 

форма поетичного твору виникає стихійно під час утілення змісту в текст. Поезія – 

це особливий вид творчості, де, за свідченням багатьох авторів, у голові поета 

спочатку виникає емоційна мелодія, що переростає в настрій, який по тому 

виливається в звуко-графо-смисловий образ. Поезія це передовсім форма. Іншими 

словами – форма робить поезію. 

 

4.1. Синсемантія як невід’ємна частина образу в перекладі поезії 

 

Повнота розуміння поетичного твору залежить від багатьох чинників, 

головний із яких – зацікавлена увага до його художньої форми, а не лише до ідеї, 

сюжету, змісту, позаяк зміст, як писав Б. Ларін, є лиш одним із елементів 

художнього впливу, подібний до контурів у живописця [209, с. 47]. Щодо цього 

доречно навести й висловлювання Гегеля: «Можна було б сказати про Іліаду, що її 

змістом є Троянська війна чи, ще конкретніше, гнів Ахілла; це дає нам і все, і 

водночас дуже мало, бо те, що робить Іліаду Іліадою, є та поетична форма, в якій 

виражено зміст» [77, с. 151]. 

В. Жирмунський зауважував: «Усякий новий зміст неминуче проявляється в 

мистецтві як форма: змісту, який не втілився у форму, тобто не знайшов собі 

вираження, в мистецтві не існує. Точно так само всяке застосування форми є вже 

розкриттям нового змісту, позаяк порожньої форми не може бути там, де форма 

розуміється як зображальний прийом відносно якого-небудь змісту». І далі: «... в 

мистецтві всі факти змісту стають теж явищами форми» [126, с. 17]. 
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Форма – це спосіб вираження змісту, стійка визначеність зв’язку елементів 

змісту та їх взаємодії, змістова структура [77, с. 150]. Проте вона не є щось 

накладене на зміст ззовні, в кожному об’єкті форма та зміст невід’ємні одне від 

одного. Це співвідношення було відкрито Гегелем: «... важливо не випускати з 

уваги, що зміст не безформовий, а форма водночас і міститься в самому змісті, і 

становить щось йому зовнішнє [Там само, с. 151]. У формі розрізняють її внутрішню 

та зовнішню сторони. Як спосіб зв’язку елементів змісту, як структура об’єкту, 

форма становить щось внутрішнє, а як спосіб зовнішнього оформлення об’єкту, 

спосіб зв’язку з іншими об’єктами, форма є щось зовнішнє; і це внутрішнє та 

зовнішнє злиті воєдино. 

Віршовий твір цікавий тим, що цілісність, зв’язність, просторово-часове 

обмеження його тексту найбільш оглядні завдяки характерній для поезії 

сконденсованості, яка зумовлює і єдність його емоційного різнобарв’я. Особливо 

яскраво виражена у віршах організаційна роль форми в розвитку тематичного 

змісту, в «програмуванні» автором естетичної реакції реципієнта. І саме в поезії 

найбільше проявляється тенденція з боку окремих поетичних шкіл, течій і напрямів 

абсолютизувати форму, надавати їй самодостатнього смислу, чи ж, навпаки, 

цілковито руйнувати форму, нехтувати її, себто абсолютизувати в протилежному 

напрямку, прикладом чого можуть бути твори сюрреалізму. Поезії притаманна 

усталена зовнішня форма, в певний спосіб організована матерія вірша, що чуттєво 

сприймається, складниками якої є графіка, мелодика, метрика, ритм, рима, звукова 

інструментовка. Внутрішня форма, як спосіб зв’язку елементів змісту, знаходить 

своє вираження у відповідній тематичній побудові вірша, композиції, у 

співвідношенні художніх образів. Ці моменти (внутрішнє та зовнішнє) поєднані у 

формі естетичного об’єкту, яким є твір поетичного мистецтва, тому їх жорстке 

розділення в процесі інтерпретації тексту малопродуктивне. 

Д. Лихачов відзначає, що у вищих та найскладніших своїх проявах форма 

пов’язана зі змістом значно більше, ніж у нижчих, елементарних. Те саме говорить 

учений і про зміст: складний зміст літературного твору невіддільний від форми. 

«Немає нічого більш помилкового, ніж розповсюджений погляд на форму як на 
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певну «оболонку» змісту, на «одяг» твору. Форма звернена і назовні, і всередину 

твору. Вона і «формує» твір, і пов’язує його зміст із зовнішнім для нього світом. 

Твір не існує сам собою. Він є певним організатором середовища, що його оточує, 

зосередженням різноманітних силових ліній» [222, с. 50]. 

«Поетична форма – це і корабель, і якір одночасно», – по-своєму оригінально 

й точно констатував ірландський поет Шеймс Хіні [18, с. 425]. Тобто поетична 

форма – це водночас і те, що рухає віршем, і те, завдяки чому він застигає навічно у 

своїй неповторній красі, немов коштовний камінь у вишуканій оправі. 

Форма розглядається багатьма дослідниками поезії як семантична складова 

поетичного твору. Ведучи мову про смислове наповнення форми вірша, М. Гіршман 

зауважує, що в цьому плані слід говорити про смисл не в якомусь загальному 

розумінні, а про конкретний смисл засобів вираження кожного окремого вірша [82, 

с. 36]. 

Форма вірша в нашому розумінні – це спосіб та засоби організації поетичного 

тексту, які становлять саму суть поезії та які необхідно відтворити в перекладі. 

Розглядаючи форму та зміст у їхньому гармонійному єднанні, перекладач має 

виробити розуміння змістовності форми, пройнятися живим духом першотвору, 

відтворення якого надає перекладові характеру майже оригінального, не 

запозиченого твору. З іншого боку, він має зробити нову форму органічною, досягти 

природного засвоєння її цільовою мовою. Для цього є недостатньою механічна 

передача зовнішніх ознак інтонації, ритміки, строфіки, схеми римування, а потрібне 

справжнє глибоке опанування форми в її новому мовному втіленні, потрібна 

твердість руки майстра, який розпоряджається мовою, як своїм покірним знаряддям. 

«Форму оригіналу, – пише І. Лєвий, – не можна під час перекладу зберегти 

механічно, можна лише відтворити її смислову й естетичну цінність для читача; це 

означає, що неможливо зберегти в перекладі всі елементи першотвору, які містять 

історичну та національну специфіку, але, безумовно, потрібно викликати в читача 

враження, ілюзію історичного й національного середовища» [217, с. 129]. І далі: «В 

перекладі має смисл зберігати лише ті елементи специфіки, які читач перекладу 

може відчути як характерні для чужоземного середовища, тобто лише ті, що можуть 



232 

 

бути сприйняті так само, як носієм «національної та історичної специфіки». Все 

решта, те, що читач не може сприйняти як відбиття середовища, становить 

беззмістовну форму, позаяк воно не може бути конкретизоване у сприйнятті» [Там 

само, с. 130]. 

Форма у мистецтві, й, зокрема, в поезії, не оформлює, не обрамлює, не 

обволікає, не виражає зміст, а сутнісно в ньому перебуває, зливається з ним, 

визначає і творить художню природу твору. І тому відтворення в перекладі так 

званих формотворчих компонентів поетичного твору, пойменованих у межах 

загальної образної структури твору як синсемантичні образи, підлягає належному 

опрацюванню. 

Пригадаймо для цього кілька визначень синсемантизму та синсемантії, що 

дозволять нам повніше сформулювати поняття синсемантичного образу. 

Синсемантизм у лінгвістиці – це здатність елементів мови бути службовими, 

залежними від інших за змістом і граматично. «Синсемантизм протиставлений 

автосемантизму, як ознаці незалежності слова, самостійного статусу його значення» 

[553, с. 649]. За Г. Томсоном, «характерною рисою змістового боку текстових 

утворень (речень, надфразових єдностей, тематичних відрізків тексту) є 

синсемантія, тобто здатність окремих текстових утворень відбивати закінчений 

зміст лише поєднано з іншими текстовими утвореннями контексту» [358, с. 15]. 

Синсемантія, згідно з І. Прокопенко, – це властивість мовного елемента виражати 

значення лиш у поєднанні з іншими мовними елементами та на тлі контексту або 

ситуації; синсемантичні елементи мови передбачають актуалізацію свого значення 

лише в сполученні із залежним словом [299, с. 4]. Синсемантія у О. Гулиги – 

здатність елемента мови виражати значення лише в поєднанні з іншими елементами 

мови на тлі ситуації чи контексту [97, с. 17]. 

Відтак, у нашому баченні синсемантичні образи – це елементи поетичної 

форми (система засобів організації поетичного тексту), що окрім композиційних, 

ритміко-інтонаційних та евфонічних функцій виконують у творі смислову функцію 

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

комунікативне навантаження, яке актуалізується в поєднанні з іншими вербальними 
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та паравербальними мовними явищами, релевантними для певного твору в межах 

різноманітних контекстів. 

 

4.2. Композиційна єдність вірша та адекватність перекладу 

 

Повноцінність перекладу поетичного твору великою мірою залежить від 

відтворення його композиційної архітектоніки, тобто будови твору як єдиного 

інтегрального взаємозв’язку та співвідношення його складників, яка трактується 

нами як розміщення та співвіднесеність компонентів художньої форми, зумовлена 

змістом і жанром твору. 

Ведучи мову про композицію ліричних творів, В. Пахаренко, зокрема, 

зазначає, що основою епічного чи драматичного твору є перебіг подій, а в 

ліричному творі на першому місці зазвичай стоїть розвиток почуттів і настроїв, 

сюжет же витіснений на другий план чи й зовсім відсутній. Дослідник визначає 

етапи розвитку ліричного сюжету як етапи розвитку почуття: 1) вихідний момент, 

що становить спостереження, враження, думки, стан, які стали мотивом розвитку 

почуття; 2) розвиток почуття; 3) кульмінація як найвище напруга в розвитку 

почуття; 4) резюме, як висновок автора [284, с. 93]. 

З огляду на це, у віршовому творі не можна вилучити строфу, сцену, фігуру чи 

такт з одного місця й поставити у якесь інше, не руйнуючи чи спотворюючи смисл 

усього твору. В ліричній поезії за такої ситуації порушується також і етапність 

розвитку почуття, що увінчується спотворенням утіленого в тексті вірша образного 

авторського задуму. Отже, стає зрозуміло, що відтворення композиції в перекладі 

поетичного твору надзвичайно важливе. Важливе воно ще й тому, що композиція 

скріплює елементи форми та підпорядковує їх образній ідеї, адже закони композиції 

це – наслідок естетичного пізнання, вони відображають глибинні взаємозв’язки 

реальності. Композиція має самостійну змістовість, її засоби та прийоми 

перетворюють та поглиблюють смисл зображуваного [550, с. 164]. 
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Композиційну архітектоніку ми кваліфікуємо як своєрідний кістяк 

макрообразної структури поетичного оригіналу, ігнорування якого під час 

перекладу спричинює «інвалідність» перекладу. 

Відтак, композиційна архітектоніка поетичного твору є важливим складником 

його макрообразної структури на синсемантичному рівні, вона займає одне з 

найвищих місць у ієрархії стильотворчих засобів і підлягає обов’язковому 

відтворенню в перекладі як образно-стильова домінанта. Приклади її побудови та 

відтворення в перекладі розглянуті в нашій монографії [1, с. 247–250]. Там же 

подано докладний перекладознавчий аналіз і багатьох інших синсемантичних 

образів. У цьому ж дослідженні маємо можливість «ілюстративно» зупинитися лише 

на деяких із них. 

 

4.3. Звукова організація поетичного твору в перекладі 

 

Важливим інструментом творення образів у поетичному мистецтві є засоби 

поетичної фоніки, що взаємодіють між собою та з іншими образами віршового 

твору, утворюючи одне ціле з погляду поетичного образотворення. Внаслідок злиття 

граційної сили виразності й звукопису поетичний образ набуває додаткової 

багатогранності, а твір, до образної структури якого він належить, художньо-

естетичної незглибимості. Засоби поетичної фоніки сприяють виразнішому 

відображенню смислових зв’язків різних за змістом слів, інтегрованими звуковим 

комплексом у єдине ціле. Завдяки фонетичним засобам відображення відбувається 

глибше розкриття смислу як автосемантичних образів, так і поетичного підтексту, 

тобто образів субсемантичних, вони роблять їх смисломісткішими й художньо 

виразнішими. Існують приклади, коли засоби поетичної фоніки поглиблюють 

водночас автосемантичний і субсемантичний образи, про що йтиметься пізніше. 

Звуковий комплекс допомагає зробити виразнішим той додатковий зміст, 

додаткову інформацію, які несе в собі поетичний твір як унікальне макрообразне 

утворення, і саме тому неуважність перекладача до фонетичних засобів 

відображення, неналежне їх відтворення робить переклад неповноцінним, першотвір 
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не доноситься читачеві у своїй справжній повноті, позаяк утрачається слуховий 

образ, а слух, як зір і дотик, – основне джерело пізнання навколишнього світу. 

Алітерація в перекладацькій інтерпретації. Одним із важливих 

зображальних засобів вірша є алітерація, яка виконує не лише функцію 

звуконаслідування, а й бере участь у творенні ритму. «Повторення окремих 

приголосних чи їх комплексів у рядку (чи навіть строфі, всьому творі) створює 

певний ритм, сприяє інтеграції ритмічних одиниць різного рівня» [137, с. 129]. 

Доволі часто алітерація набуває характеру звуконаслідувального повтору, який 

імітує звукові сторони певних явищ природи, сприяє створенню мелодійного ефекту 

поетичного твору тощо. 

«Музика вірша, – справедливо вважає Ґ. Гачичеладзе, – народжується не в 

ізольованому звучанні слова, а в поєднанні звучання й смислу, в злитості звуків і 

думки. Навіть такий явно музикальний компонент мовлення, як алітерація, лише в 

тому разі набуває значення, коли сприяє ліпшому вираженню думки та посиленню 

художнього враження» [76, с. 89]. 

Алітерація, як один із найпоширеніших засобів поетичної фоніки, надає 

віршовим рядкам музичного звучання, робить сприйняття картини природи чи будь-

якого іншого образу емоційнішим, підкреслює авторське ставлення до 

зображуваного. 

Принагідно слід зауважити, що поетична алітерація в загальноприйнятому 

визначенні як «повторення однакових приголосних звуків чи їх сполучень у рядку, 

реченні, строфі, як стилістичний прийом, як засіб посилення виразності» [543, с. 14] 

не є вдалим терміном, адже йдеться про акустичну роль не букв, а звуків. І тому, 

очевидно, варто було б прислухатися до перекладознавця Ігоря Кондратишина, який 

іще на початку 90-х років минулого століття слушно пропонував назвати це звукове 

явище аконсонансом (за аналогією з асонансом) [182, с. 65]. 

Для прикладу розгляньмо алітерацію із вірша Роберта Фроста “Stopping by 

Woods on a Snowy Evening”, значення якої проявляється в контексті 

автосемантичного образу: He gives his harness bells a shake / To ask if there is some 

mistake. / The only other sound’s the sweep / Of easy wind and downy flake [647, p. 224–
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225]. У цій строфі американський поет малює картину панування на зимовому 

узліску такої тиші, що чутно, як спускається сніжинка (буквально, звук, який 

виникає внаслідок тертя легкого вітерцю і сніжинки, що спускається). Складність 

відтворення в перекладі цієї картини, попри інші наявні в оригіналі образні 

чинники, полягає ще й у тому, що вона несе в собі рядки, які містять алітерацію 

звуків [s], [z], [ð], [v], [w], вжиту з метою імітації легкого свисту вітру в зимовому 

лісі. Алітерація як засіб поетичної фоніки переплітається тут із метафоричним 

образом і, як наслідок, злиття пластичної сили виразності та звукової 

інструментовки надає строфі особливої чарівливості. Як і інші фонетичні засоби 

відображення дійсності, алітерація сприяє глибшому розкриттю змісту 

метафоричного образу, робить рядки вірша Фроста ритмічно виразнішими. 

Звукова інструментовка вищенаведених рядків адекватно передана в двох 

українських перекладах В. Бойченка та автора цих рядків відповідною алітерацією 

звуків [с], [в], [ж], [ш], [з]: Йому не терпиться у путь, / І бубонці настирно б’ють. / 

Під пісню вітру неясну / Сніжинки звивисто снують [572, с. 86]. Вона дзвіночком 

знак дає: / Тут, мабуть, десь помилка є, / І знов свист вітру тишу рушить, / Танок 

сніжинок знов снує [583, с. 325]. Обидві переклади, як видно, адекватно відтворюю 

всі функції алітерації першотвору. 

За допомогою звуконаслідування – ритмічної повторюваності приголосних 

звуків [s], [z], [ө], [ð], [v], [w], [t∫], [f] – у своєму вірші “Mowing” («Косовиця»), що за 

кількістю рядків (14) та оригінальною системою римування підпадає під канон 

сонету, Р. Фрост майстерно зображує цілу звукову картину – косіння трави, тобто 

шелест трави, шипіння, свист і завивання коси: There was never a sound beside the 

wood but one, / And that was my long scythe whispering to the ground. / What was it 

whispered? I knew not well myself; / Perhaps it was something about the heat of the sun, / 

Something, perhaps, about the lack of sound – / And that was why it whispered and did 

not speak. / It was no dream of the gift of idle hours, / Or easy gold at the hand of fay or 

elf: / Anything more than the truth would have seemed too weak / To the earnest love that 

laid the swale in rows, / Not without feeble-pointed spikes of flowers / (Pale orchises), 
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and scared a bright green snake. / The fact is the sweetest dream that labor knows. / My 

long scythe whispered and left the hay to make [647, p. 17]. 

У трьох українських перекладах цього вірша, це звуконаслідування досить 

вдало передано повторюваннями звуків [с], [з], [ж], [ш], [ч], [щ], [в], [ф]. Перекладач 

В. Бойченко здійснював переклад цього твору двічі. Ось його перший варіант: Край 

лісу чувся лиш єдиний звук: / Моя коса з землею шепотілась. / Про віщо шепіт той? 

Я й сам хотів би знать. / Можливо, про жарінь, розлиту сонцем, / А може, про 

жагу людської мови, / Бо ж саме німота їй не давала слів. / Що вже казать про 

прагнення безділля / Чи дарового золота з рук ельфів – / Лиш істина одна 

зрівнятись може / З цією пристрастю, що так кладе покоси / Поміж зозулинцем 

(віночком пелюстки) / І навіть сну гадюки не порушить. / Буття завжди найвища 

радість праці. / Коса лишала сіно на просушку [610, с. 117]. 

Як бачимо, передачі звуконаслідування тут приділена чимала увага, проте 

ритм оригіналу постраждав насамперед через те, що перекладач чи то не помітив, чи 

то свідомо не відтворив досить вишукану систему римування першотвору: abca bdec 

dfeg fg. У своєму другому перекладі В. Бойченко виправив цю помилку, щоправда 

лише частково, позаяк аналогічної першотворові схеми римування йому досягти 

знову не вдалося (abca bdec dfgh fh): Єдиний звук зринав у лузі монотонно – / Коси 

моєї колоземне шепотіння. / Про віщо шепіт той? Я й сам не міг збагнуть / 

Можливо, про суху жарінь осоння, / А може, й про велике безгоміння, – / Йому ж бо 

в тон коса й собі вела. / Та шепотіння те – не мрія про спочинок / Чи золото легке, 

що ельфи піднесуть. / Лиш істина сама зрівнятися могла / Із тою пристрастю, що 

так косити вміє / Цей зозулинець на духмяне сіно, / Сполохавши змію (а трави – 

наче ліс). / Буття у праці – найсолодша мрія. / Коса шептала, й не кінчавсь покіс 

[572, с. 75]. 

В. Коротич переклав цей вірш менш успішно. Досить непогано відтворивши 

звукопис, він, на жаль, додав до твору зайвий рядок, чим зруйнував його сонетну 

форму, внісши у такий спосіб дисонанси у ритм та інтонацію. Постраждала, звісно, 

й оригінальна система римування (abcdbefgbfhbijb). Ось цей переклад: Ліс тишею 

дзвенів. А серед тиші, / Під листям, що над травами звиса, / Лунала пісня про 
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сонячне полум’я – / В траві, що на узліссі, все гучніше / Її моя виводила коса. / Я сам 

не знаю слів тієї пісні – / То щось про працю радісну й важку, / Принаймні – не про 

легке золото в долоні ельфа. / І падали стеблини прямовисні, / Мов промені, на 

темнім моріжку / Яснішають проблеми безнадійні. / Під ноги вогко падає роса. / Я 

вірю, що праця – найвище, на що ми здатні. / О найсолодша мріє моя – дійсність! / 

Свисти, коса! Співай, моя коса! [613, с. 91]. 

Але всі три переклади, можна, на нашу думку, вважати такими, що відбулися, 

позаяк домінантними образами цього твору Фроста є автосемантичний образ, що 

несе у собі ідею вищого призначення людської праці, та косовиця, основним 

засобом зображення якої виступає саме той синсемантичний образ, який 

репрезентується звуконаслідуванням. 

Отже, з огляду на те, що фонетична інструментовка вірша у вигляді алітерації 

є його образною складовою, її відтворення є обов’язковою передумовою 

адекватного розкриття в перекладі образної структури оригіналу. 

Звукосимволічні та звукосемантичні образи в перекладі. «Звучання 

вірша, – пише словацький перекладознавець Франтішек Міко, – складає проблему 

сучасної перекладацької теорії тому, що, на відміну від традиційної концепції 

звучання всіх голосних та приголосних звуків у тексті, несе на собі те чи те 

значення. Відтак, поняття «лірична поезія» означає не лише мистецтво, що оперує 

значенням, семантикою слова, а й мистецтво звучання вірша. Лірика як 

літературний жанр є звуко-смислове явище» [240, с. 126]. 

Щодо звукової своєрідності національних мов, яка впливає на вибір 

перекладацької стратегії, то істинне її значення в поезії різних національних 

літератур може бути належно та правильно визначене лише після того, як буде 

пояснено значення звучання в структурі ліричного твору. 

Якісна своєрідність звукової організації вірша завжди обумовлена змістом 

конкретного твору. Зв’язок звукової організації твору з планом змісту дуже 

складний і має опосередкований характер. Крім того, існують певні характерні риси 

звукової організації поетичного тексту, притаманні певній системі віршування 

взагалі, позаяк вибір звуків, їх комплексів, котрі стають матеріалом повторів, 



239 

 

залежить також від звукового складу мови, частотності тих чи тих звуків у мові 

взагалі та віршовому мовленні зокрема. 

Якщо ми прагнемо розібратися в тонкощах феномену передачі звучання в 

перекладі поезії, то повинні передовсім добре розуміти його естетичну функцію. 

Особливо важливо з’ясувати, чи належить звучання до основних характеристик 

перекладуваного твору. 

Техніка передачі звучання під час перекладу в цілому відома, проте потребує 

подальших опрацювань та уточнень. Вибір звуків мовлення в тексті не визначається 

на самому власне звуковому рівні, але він не є і функціонально довільним. Звуки 

мовлення та їх сполучення привносяться в текст через слова та їх сполучення. 

Вибираючи слова, і поет, і перекладач мають справу з візуально закріпленим 

звуковим образом, а кожна національна мова вельми ідіоматична: вона має, так би 

мовити, власну норму звучання. Лексичні еквіваленти не є такими за звучанням, до 

того ж, вони можуть бути прямо протилежні (хліб – bread, дощ – rain, ціна – price). 

Усередині ж кожної окремої мови відповідність між «смислом» звуків та «смислом» 

значення частіше є винятком, аніж правилом. Норма звучання в одній мові 

виявляється «чужою» та «екзотичною» порівняно з іншою мовою, тому в них 

можуть виникати нетотожні додаткові значення. 

Гармонія між звучанням та образом не є наслідком їх прямої та безпосередньої 

відповідності. Ефект виникає за гармонійного їх існування в ширшому контексті – 

рядок, чи кілька рядків, чи строфа, – відтак, розширюється можливість вибору й 

певного еквівалента, а власне, розширюється можливість вибору і в подальшому. 

Другий варіант передачі звучання ґрунтується на тому, що для досягнення 

потрібного ефекту зовсім не обов’язково підпорядковувати єдиному звуковому 

образові весь вірш, але, відповідно до принципу вибірковості значення, достатньо 

кілька найбільш характерних сигналів. Тоді діє феномен експресивного 

«переплетення» певного додаткового значення та найближчого оточення. Це 

відбувається тому, що характеристики деяких звуків мовлення двоякі. Якщо слово 

суперечить своєму звуковому образові, виникає ефект нейтралізації чи катахрези. 
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Отже перекладач має у своєму розпорядженні всі прийоми. Проте, хоча це й 

цілком природно, він аж ніяк не зобов’язаний передавати норму звучання мови 

оригіналу. Від нього вимагається передати індивідуальне звучання оригінального 

твору, що становить певні труднощі, позаяк своєрідність індивідуального звучання 

ґрунтується на нормі звучання конкретної мови. І щоб передати звучання оригіналу, 

перекладач, попри всі прийоми, змушений удаватися до творчого перероблення 

тексту, яке може відбитися на образному рівні. З огляду на те, що вдалі переклади 

насправді існують, варто зазначити, що обмежений вибір перекладача не 

обов’язково означає втрати на одному з образних рівнів. 

На сучасному етапі розвитку перекладознавства увагу дослідника привертає, з 

одного боку, проблема емоційності та зображувальності, що несе в собі мовленнєве 

звучання, з іншого – проблема асоціацій, здатних у певний спосіб доповнити 

загальний зміст висловлювання смисловими відтінками. 

Ще Р. Якобсон наголошував, що близькість звучання двох контекстуально 

зв’язаних слів створює додаткові семантичні зв’язки між ними, а І. Арнольд 

підкреслює, що схожість на фонетичному рівні тягне за собою виникнення 

вторинних значень, а з ними – й нових смислових зв’язків [15, с. 214]. 

Надаючи важливості відтворенню звуків у перекладі поезії, М. Лозинський 

уважав, що звуки однієї й тієї ж мови самі собою не мають постійних 

зображувальних властивостей. «В одній сполуці, в одному перегуку, звучання, 

скажімо, «а – а – а» спричинює один ефект, а в іншій сполуці, в іншому 

перегукуванні – інший» [226, с. 102]. 

Оскільки питання про те, чи несе окремо взятий звук зміст, є віддавна все ж бо 

предметом суперечок (С. Воронін [63], А. Журавльов [129], В. Левицький [213; 

214]), то під змістом звуку, вслід за І. Гальперіним, ми будемо розуміти не власне 

смисловий зміст окремо взятого звуку, а його інформативність [69, с. 67]. 

Дослідники, які вважають, що кожен звук має своє значення, не стверджують, що 

звук виражає логічне поняття, а лише те, що звук певною мірою здатний виражати 

настрій, почуття, емоційний стан мовця чи того хто пише, тобто звуки, організовані 

в особливий спосіб, мають здатність викликати бажаний емоційний ефект. 
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Принагідно зазначмо, що в світі вже існують дисертації зі сугестивної 

лінгвістики, які доводять психологічний вплив конкретних звуків на енергетику та 

свідомість людини, навіть коли вона не знає значення слів, утворених цими звуками 

(див. [151; 407; 390]). Є, наприклад, звуки світлі, а є звуки темні. Ці праці 

аналізують, як, зокрема, діють заклинання. Вони розглядають мову як живу 

сутність, створену для маніпуляції людини людиною. В більшості мов, приміром, 

негативні асоціації викликають у свідомості та підсвідомості людини шиплячі звуки 

та звук [h]. 

У поетичному творі звук може бути безпосередньо (не через систему 

лексичних чи граматичних значень) пов’язаний зі смислом. Цю думку вдало виразив 

Ю. Лотман: «Відношення слова і звуку у вірші відмінне від подібного відношення у 

розмовній мові» [230, с. 41]. М. Панов відзначає, що у віршовому творі значення 

переноситься на окремий звук. «Фонеми, що складають слово, набувають семантики 

цього слова… Кожен звук … набуває незалежності, самостійності… І ось ці, 

семантично навантажені фонеми стають цеглинками, з яких знову будується це ж 

слово» [281, с. 6]. У поезії означувальне стає водночас і означальним. 

Отже, окремі звуки мови можуть, якщо вони у відповідний спосіб 

організовані, містити в собі додаткову інформацію. Недарма дослідники, які бачать 

у звуках здатність щось виражати, ведуть мову про звукові асоціації. «Ця здатність 

нести в собі певну інформативність, ще не є сама інформація. Вона стає такою, лише 

коли організована в систему сигналів, де обов’язковою умовою системності є 

звуковий повтор» [69, с. 68]. 

Поява об’єктивних психолінгвістичних методів уможливила науковий підхід 

до розгляду функціонування звуків у поетичному мовленні, вивчення актуалізації в 

конкретному поетичному творі потенційно закладеної у звуках інформації 

експресивно-конотативного характеру. 

У своїй широковідомій статті «Дослідження з фонетичного символізму» [511] 

Е. Сепір виклав результати експериментального дослідження голосних звуків 

американського варіанту англійської мови. Унаслідок його експерименту виявлено, 
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що інформанти досить чітко пов’язують звук [i] з уявленням про щось маленьке, а 

звук [а:] – про щось велике. 

Дещо пізніше було проведено подібне дослідження С. Ньюменом [491], який 

додав для голосних шкалу «темний – світлий». Дані цих та інших розвідок 

демонструють наявність у голосних принаймні двох ознакових параметрів: 

1) розміру, де [i], як найменший, протиставлений [a], як найбільшому; 2) параметру 

«світло», де [i], як найсвітліший, протиставлений [u], як найтемнішому. І хоча такі 

дослідження не давали конкретних відомостей про повний обсяг фонетичного 

значення звуків тієї чи тієї мови, позаяк вивчалися лиш окремі аспекти символіки 

певних звуків, однак вони підтвердили саме існування символічного значення звуків 

та наочно продемонстрували, що в носіїв мови існує об’єктивно-психологічна 

оцінка звуків мовлення, і більшість людей може асоціювати звуки мовлення з 

незвуковими відчуттями. 

На сьогодні семантичному наповненню звуків у мовленні присвячено чимало 

робіт (див., наприклад, [63; 129; 136; 176; 177; 213; 214; 215]). Однак, попри те, що 

після низки експериментальних досліджень існування феномену фонетичного 

символізму можна вважати доведеним, роль символічного значення звуків у мові та 

функціонування цього значення в мовленні ще цілковито не вивчена, а в працях із 

перекладознавства тема відтворення звукової семантики майже не висвітлювалася. 

Що стосується поезії, то її не можна вважати продуктом лише усної чи лише 

писемної творчості, хоча, за спостереженнями дослідників та свідченнями самих 

авторів, одні поети творять уголос і потім майже начисто записують (Е. По, 

М. Вінграновський, В. Маяковський, М. Некрасов), інші – в основному письмово 

(Е. Дікінсон, Г. Гейне, В. Симоненко, О. Блок), для третіх важливо як писання, так і 

звучання (Р. Фрост, В. Сосюра, О. Пушкін, А. Ахматова). Ясно, проте, що в будь-

якому разі у свідомості поета виникають звуко-літерні образи з перевагою того чи 

того боку для кожного окремого художника. У всякому разі, літерний матеріал у 

тканині вірша теж часто виявляється дуже важливим. Наприклад, асонанси майже 

завжди будують із урахуванням не лише звуків, а й букв, і тому, якщо під час 
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перекладу надати перевагу звуковому вираженню, то ефект, створений підбором 

літер, майже зникне. 

До цікавих висновків дійшов у своїх спостереженнях А. Журавльов, який 

зазначає, що звуки трапляються у звичайному мовленні з певною частотністю. Носій 

мови інтуїтивно правильно уявляє собі ці нормальні частотності звуків та літер, і 

читач заздалегідь «сподівається» натрапити у вірші на кожен звук нормальну 

кількість разів. Якщо частка яких-небудь звуків у тексті перебуває в межах норми, 

то ці звуки не несуть спеціального смислового та експресивного навантаження, їх 

символіка лишається прихованою. Помітне відхилення кількості звуків від норми 

різко підвищує їхню інформативність, відповідна символіка ніби спалахує у 

свідомості (чи підсвідомості) читача, забарвлюючи фонетичне значення всього 

тексту [129, с. 46]. 

Дослідник зауважує, що в повноцінних художніх творах змістовність звукової 

форми – не самоціль, вона повинна лише підкреслювати загальний експресивно-

конотативний зміст, тому символіко-звукова організація поетичного тексту не 

кидається в очі, не може бути виявлена за допомогою спеціального аналізу [Там 

само, с. 42]. Проте ми дотримуємося думки, що жодних випадкових збігів у 

змістово-формальній організації поетичного тексту не буває, це – прояв закону, що 

діє неухильно, й будь-яка неспроможність виявити сутність окремих його сторін під 

час аналізу спричинена лише тим, що дія цього закону недостатньо вивчена. 

Отже, коли у вірші нагнітаються, наприклад, звуки, середні оцінки яких за 

ознакою «великий» («глибокий»), то ця ознака й буде характеризувати змістовність 

фонетичної форми тексту в цілому. Ефект інструментування може бути досить 

різноманітним. Нагромадження в англійському мовленні звуків [d], [t], [], [ð], 

наприклад, відчуваються, на думку багатьох, як щось недобре, пов’язане з 

негативними емоціями. Зрозуміло, що в наведеному нижче сонеті Р. Фроста 

“Design” відчуття суму та пригніченості створюється образами та асоціаціями зі 

смертю, але справедливо й те, що на фонетичному рівні звукова інструментовка 

такий настрій підтримує: I found a dimpled spider, fat and white, Oh a white heal-all, 

holding up a moth / Like a white piece of rigid satin cloth – / Assorted characters of depth 



244 

 

and blight / Mixed ready to begin the morning right, / Like the ingredients of a witches’ 

broth – / A snow-drop spider, a flower like a froth / And dead wings carried like a paper 

kite. / What had that flower to do with being white, / The wayside blue and innocent heal-

all? / What brought the kindred spider to that height, / Then steered the white moth 

thither in the night? / What but design of darkness to appall? – / I design govern in a 

thing so small. [647, p. 302] 

Складний і зловісний образ смерті – білий павук на білій квітці тримає білого 

мертвого метелика – підтриманий інструментовкою, що збудована повторенням 

звуку [d] та відповідного глухого [t]. Наполегливо повторюючись, ці приголосні 

створюють жорсткий артикуляційний рисунок. Сім із чотирнадцяти рядків сонету 

римуються на [ait]. Це жорстке артикуляційне забарвлення взаємодіє зі значеннями 

слів та висуває ключові, тематичні слова death and blight і слово design, висунуте, 

крім того, сильною позицією. Квітка heal-all, яка, як показує назва, вважається 

цілющою, буває зазвичай голубого кольору. Павук, схожий за кольором на 

пролісок, – теж рідкісне явище. Поет задумується над символічним значенням 

такого збігу – звідси назва “Design”(план, проєкт, задум, призначення). 

Наведена ілюстрація показує, що в поетичних творах символіка звуків може 

використовуватися як художньо-виражальний засіб для підкреслення загального 

змісту та глибинного (як конотативного, так і субсемантичного), а також для 

підсилення експресивної напруги. 

О. Зоз, підсумовуючи свої експериментально-фонетичні дослідження [136], 

зазначає, що аналіз прояву символічних властивостей звуків у досліджуваних нею 

поетичних текстах із застосуванням методики, що ґрунтується на порівнянні 

частотності звуків у конкретних творах з їхньою нормальною частотністю в 

мовленні, показав, що в цілому для ліричного вірша (незалежно від його загальної 

оцінно-емоційної тональності) характерне збільшення частотності звуків над норми 

(як голосних, так і приголосних), символіка котрих описується ознаками з 

позитивною конотацією: «світлий», «теплий», «повний» (не «порожній»), 

«спокійний», «вільний», «плавний», «ніжний», «красивий», «приємний» тощо. Ці 

звуки складають у досліджуваних текстах від 70% до 100% від загальної кількості 
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звуків, відносна частотність яких у вірші вища, ніж їхня нормальна частотність в 

англійському мовленні. 

Періодичне повторення окремих звуків суттєво впливає на зміну їхньої 

відносної частотності у вірші порівняно з їхньою нормальною частотністю в 

англійському мовленні – відносна частотність цих звуків збільшується, що зі свого 

боку тягне за собою зменшення відносної частотності низки інших звуків 

конкретного тексту. 

Відповідно, найчастотніші звуки, символіка котрих описується ознаками з 

негативною конотацією – «різкий», «грубий», «поривчатий», «напружений», 

«сильний», «поганий» – складають у досліджуваних текстах не більше 30% від 

загальної кількості звуків, відносна частотність яких у вірші вища, ніж їхня 

нормальна частотність. 

Очевидно, що збільшення в ліричних віршах відносної частотності звуків з 

позитивною конотацією значною мірою сприяє створенню евфонії поетичного твору 

[Там само, с. 11]. Аналіз звукової організації досліджуваних текстів у плані прояву 

ефекту звукосимволізму не дозволив О. Зоз з’ясувати однозначні кореляції між 

загальною оцінно-емоційною тональністю віршів та їх сумарним фонетичним 

значенням. Семантизація звукової форми твору відбувається за рахунок реалізації 

потенційно закладеної у звуках інформації емоційно-експресивного характеру 

внаслідок складної взаємодії плану змісту та плану вираження віршового тексту, до 

того ж одні властивості окремих звуків можуть підсилюватися під впливом системи, 

інші, навпаки, пригнічуватися загальною інтегративною властивістю 

функціональної системи. Комплексний аналіз окремих ліричних віршів наочно 

показав, що носієм певного смислу звук стає лише у структурі цілого – поетичного 

твору, як його елемент, звук (звукова організація в цілому) стає значимим, бере 

участь у здійсненні естетичного замислу твору – створенні та передачі його 

поетичного образу [Там само, с. 12]. 

Згідно з Л. Комарницькою, практично всі звуки англійської мови мають 

символічні властивості. Виявлена дослідницею кореляція між шкалами 

семантичного диференціалу дозволила їй зробити висновок, що між схожими 
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фонетичними елементами (звуками) та схожими семантичними елементами 

(поняттями) існує статистично значимий взаємозв’язок. Це свідчить на користь 

синестезичної (синестетичної – В. К.) природи звукової символіки. Фонетичне 

значення слова в англійській мові певною мірою співвідноситься з конотативним 

значенням. Конотативне значення не збігається повністю з фонетичним значенням, 

але значною мірою обумовлене останнім [176, с. 16]. Зауважмо, що конотативне 

значення слова часом бере участь у формуванні підтексту поетичного твору, отже 

звукосимволіка відповідно може нести ці потенційні можливості. 

У вивченні символічного значення звуків зроблено чимало: розроблені методи 

аналізу фонетичного символізму (тобто наявності зв’язку між звучанням та 

значенням), досліджені «символічні» характеристики окремих фонем різних мов. 

Вже попередній розгляд даних, представлених у роботі Л. Комарницької 

«Символічні значення голосних і приголосних в англійській мові», де звуки 

розташовані за їх рангами, дозволяє зрозуміти певний зв’язок між окремими 

звуками та поняттями. Так, наприклад, із поняттями «малий» (“small”) асоціюються 

фонеми [p], [t], [s], [i], [ǝ:], із поняттям «великий» (“large”) – фонеми [ɡ], [z], [w], [a:], 

[o] тощо. Для отримання більш повної інформації щодо факторів, котрі впливають 

на силу цього зв’язку, досліджувалися так звані «символічний потенціал звуку» та 

«символічна активність шкали» [177, с. 68–69]. 

«Символічний» потенціал звуку визначається як здатність того чи того звуку 

символізувати певне поняття, а «символічна активність шкали» – як здатність того 

чи того поняття (або шкали) символізуватися певним звуком [213, с. 43]. 

Відповідні розрахунки показали, що голосні та приголосні відіграють 

неоднакову роль під час символізації шкал. Шкала «розміру» переважно 

символізується голосними, шкала «сили» – приголосними; відмінність між 

«символічними потенціалами» голосних та приголосних на шкалі «активності» не є 

статично значущою [177, с. 69]. 

Проведений Л. Комарницькою психолінгвістичний експеримент не лише 

доповнює наявні відомості про символічні властивості звуків, а й дає можливість 

одержати цілком нові дані про символічні «значення» низки фонем англійської 
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мови. Крім того, встановлення певних «звукосимволічних правил» сприяє глибшому 

та об’єктивнішому пізнанню природи мови, закономірностей її виникнення та 

функціонування, робить свій внесок у розв’язання проблеми мотивованості мовного 

знаку та, звісно, в поліпшення якості перекладу з англійської мови і навпаки. 

Свідоме чи підсвідоме творення образу за допомогою звукопису притаманне 

всім справжнім, а надто великим, поетам. Про те, що феномен Т. Шевченка – це не 

лише творення слово-поезії, а й музико-поезії, пише багато письменників і 

дослідників творчості великого Кобзаря. Візьмімо для розгляду уривок із твору 

«Чигрине, Чигрине...»: Може, зорю переліг той, / А на перелозі... / Я посію мої 

сльози, / Мої щирі сльози. / Може, зійдуть і виростуть / Ножі обоюдні, / 

Розпанахають погане, / Гниле серце, трудне, / І вицідять живої / Козацької тії 

крові, / Чистої святої!!! / Може... може... а меж тими / Меж ножами рута / І 

барвінок розів’ється – / І слово забуте, / Моє слово тихосумне, / Богобоязливе / 

Згадається... [621, с. 180]. 

Ось яку музично-звукову образність помітив тут письменник Василь 

Захарченко, про що ми дізналися з його щоденникових записів: «Оці алітерації «ж», 

«в» у складі з «е» та «і» й передідуче їм «о». Як тут наростає гроза, відточення 

ножів, переростає в гнівне «р» («Розпанахають погане, Гниле серце, трудне»). Та ось 

оте грізне передідуче перед «ж» – «о» стишується крапками після «може...», і тим 

заспокійливим «е» в закритому складі, замість різкого «і» («меж» та й «ножами» – 

це вже не «ножі»). А далі й гнівне «р» уже переходить у притлумлене («рута», 

«барвінок», «розів’ється» – та й у самому змісті слів уже не загроза смерті, а життя). 

Рокотання цих життєносних слів переходить у заспокійливу мелодію, примирливий, 

розважливий сум («І слово забуте, Моє слово тихосумне, Богобоязливе»). Оцей 

повтор-підсилення («моє слово»), як схлип. А який справді моцартівський 

словотвір: «тихосумне»!» [132, с. 463]. 

Образ, який твориться автором першотвору за допомогою експресивності 

звуку, й, більше того, за допомогою звукової символіки, є одним із таких, що 

найтяжче піддається відтворенню в перекладі. В цьому разі, якщо (хоча й з великою 

натяжкою) вважати англійські звуки, що позначаються в тексті першотвору 



248 

 

буквосполученням “th” у його дзвінкому прочитанні та буквами “w” і “r”, 

відповідниками українських звуків [з], [в] та [р], то англійський переклад вірша 

«Чигрине, Чигрине...» у виконанні В. Річ частково відбиває звукову та словесно-

музичну образність оригіналу: And on the fallow, there / I shall scatter all my tears, / 

Sow my heartfelt tears. / May be they will shoot and grow / Into two-edged blades / That 

will cleave the evil, rotten / Sickly heart, will drain / From it all the poisoned blood, / And 

in its place will pour / Into it living Cossack blood, / Holy, clean and pure!... / Maybe, 

maybe… and there between, / Between the knives will grow / The periwinkle and the rue, / 

And words, forgotten now, / My own words, gentle-voiced and sad, / Quiet and God-

fearing, / Will be remembered… [642, p. 24–25]. 

Менш вдалою в цьому аспекті знаходимо версію В. Кірконелла, який 

здійснював, як відомо, свої англійські інтерпретації віршів Т. Шевченка за 

допомогою підрядних перекладів Костя Андрусишина. Порівняймо: I yet may plough 

my fallow ground / And in that fallow sow / My faithful tears, my fervent tears, / If aught 

from them might grow. / From them may sprout two-edged blades / That with a surgeon’s 

art / May open up my country’s bad / Decayed and bloated heart, / And draining out its 

sugary stuff, / Pour in a living tide / Of ruddy, pulsing, Cossack blood, / Sacred and 

purified. / Perhaps, perhaps… among those blades / The gentle rue may spread, / And 

periwinkle buds may sprout, / And there my words long dead – / My gentle, timid, 

mournful speech – / Revived, may live again… [646, p. 153]. 

З огляду на низку об’єктивних факторів мовної асиметрії, про повну 

звукообразну відповідність оригіналові тут, вочевидь, йтися не може. Що ж до 

стилістичного забарвлення лексичних одиниць, які створюють у кінці уривку 

«заспокійливу мелодію, примирливий, розважливий сум» (І слово забуте, / Моє 

слово тихосумне, / Богобоязливе), то й тут, перший зі згаданих перекладів має більш 

повноцінні відповідники, порівняймо: The periwinkle and the rue, / And words, 

forgotten now, / My own words, gentle-voiced and sad, / Quiet and God-fearing... та The 

gentle rue may spread, / And periwinkle buds may sprout, / And there my words long dead 

– / My gentle, timid, mournful speech... Як бачимо, другий переклад характеризується 

не лише значеннєвими лексичними відхиленнями, а й відсутністю повтору-
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підсилення моє слово, що створює в оригіналі ефект схлипу. Вдаліше в першій 

англійській інтерпретації розкрито й Шевченків неологізм «тихосумне» (справді 

моцартівський словотвір!), пор.: …words, gentle-voiced and sad, / Quiet... та …words 

long dead – / My gentle, timid... Зрештою, і Моє слово... / Богобоязливе, перекладене 

як My own words… / God-fearing (мої власні слова богобоязні), а не mournful speech 

(траурна, скорботна промова), як це подано в другому англійському варіанті, вселяє 

більшу віру в можливість адекватного відтворення в перекладі Шевченкових 

геніальних образів, передовсім звукових. Цього, на жаль, не можна сказати про 

переклад П. Фединського, у якому Шевченкові звукосимволічні образи начисто 

відсутні: / Perhaps I’ll till that fallow field, / And on that field… / I’ll sow my tears, / My 

earnest tears. / Perhaps, they’ll sprout, growing / Two-edged knives, / To scrape the hard 

and filthy / Rotten heart… / And they’ll drain the puss, / Then transfer vital blood!!! / 

Maybe… maybe… but rue / Will be among those knives / And periwinkle too will spread – 

/ And the forgotten word, / My sad and quiet word, / God-fearing, / Will be recalled… 

[643, p. 120]. 

Поруч зі словами звуконаслідувальними існує група слів, які іноді називають 

фонетично інтенсивними, звучання яких у невідомий, зрештою, спосіб відомою 

мірою наштовхують на їх значення. Наприклад, звукосполука [fl] в англійській мої, 

за спостереженнями І. Лєвого, на початку слова часто асоціюється з уявлення про 

мерехтливе світло: flare, flash, flicker, flame, flimmer [217, с. 325]. 

На вправній грі звуком ґрунтується майстерність Е. А. По, який надав звуковій 

організації поезії основного й вирішального значення. І. Качуровський зазначає, що 

звукова інструментовка в цього поета наснажена символічним, а також містичним 

змістом, що звуки можуть віддавати всі нюанси настрою людини – від безжурної 

прогулянки взимку на санях, через радість і щастя шлюбної мандрівки, через жахи й 

тривоги аж до останньої подорожі в небуття [161, с.136]. 

До поезії, про яку веде мову дослідник, належить і вірш Едгара По “The Bells” 

(Дзвони), який українською мовою перекладався двічі (В. Коптілов та А. Онишко). 

Ось початок оригіналу: Hear the sledges with the bells – / Silver bells! / What a world of 

merriment their melody foretells! / How they tinkle, tinkle, tinkle, / In the icy air of 
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night! / While the stars that oversprinkle / All the Heavens, seems to twinkle / With a 

crystalline delight; / Keeping time, time, time, / In a sort of Runic rhyme, / To the 

tintinnabulation that so musically wells / From the bells, bells, bells, / Bells, bells, bells – / 

From the jingling and the tinkling of the bells [623, p. 34]. Вражаюче звукове 

інструментування цього поетичного уривку здійснене і за допомогою повторів та 

окремих звуків, і звукосполук, і слів, і рим, і ритмічних одиниць. 

Вельми вдалий, на нашу думку, як у звуковому, так і в інших образних 

аспектах переклад цього твору В. Коптілова: Слухай санок передзвін – / Срібний 

дзвін! / Скільки сміху, скільки світла нам віщує він! / Тільки дінь дінь дінь / У ясну 

морозну ніч! / Зорі сяють у глибінь, / Промінь лине в темну тінь / І летить до 

наших віч. / Відгомони лун, / Наче строфи давніх рун, / У музичнім передзвоні 

стрівся з тоном тон без змін. / Слухай дзвін і знову дзвін, / Дзвін, дзвін, дзвін – / 

Мелодійний і веселий передзвін [593, с. 392]. 

Авторові перекладу вдалося відтворити майже всі вищевказані звукові 

повтори оригіналу й навіть віднайти повторювані слова, українське звучання яких 

нагадує англійське: tinkle, sprinkle, twinkle – скільки, тільки, світла. 

Не менш майстерним видається й переклад цього фрагменту А. Онишка. 

Попри те, що перекладач замінив деякі чоловічі рими жіночими (що цілком 

відповідає українській версифікаційній традиції) та дещо порушив ритміку, звукова 

організація тут у цілому справляє враження, аналогічне оригінальній, позаяк 

більшість її компонентів передано за допомогою функціональних відповідників: 

Слухай над санками дзвін – / Срібний дзвін! / Скільки сміху, скільки втіхи розсипає 

він! / Як він лине, лине, лине / У дзвінку морозну ніч! / Світлих зірочок іскрини / 

Переблискують невпинно / Безліччю веселих віч. / Звуки срібних струн / Ритмом 

стародавніх рун / Розсипає мелодійний, музикальний передзвін, / За санками 

сніжний дзвін, / Дзвін, дзвін, дзвін, дзвін – / Лине чисто і сріблисто навздогін [598, 

с. 161]. 

З вищевикладеного стає очевидним, що перекладач поетичного твору має 

вивчати функціональні характеристики звуків мови оригіналу й мови перекладу, а 
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також їх реалізацію у конкретному поетичному творі задля того, щоб знайти їм 

функціональні відповідники й у такий спосіб досягти адекватності їх перекладу. 

А в цілому, семантичне наповнення звуку у вірші, формування звукового 

образу становлять актуальну проблему сучасних досліджень поетичного мовлення 

та, зокрема, перекладознавства, покликаного в цьому разі сприяти пошуку 

еквівалентів звукової образності в перекладі.  

Доперекладний аналіз поетичного першотвору вимагає розуміння, що 

звукообразу поезії створюється не ресурсами лише окремих звуків, чи їх повторами, 

семантизацією чи символізацією, а радше звуковими комплексами, що інтегруються 

в значно масштабніші звукові конгломерати звукового інструментування вірша, до 

яких належать і інтонаційно-ритмічні, метричні характеристики тощо та їхні 

варіації, про що мова далі. 

 

4.4. Інтонаційно-ритмічна образність у перекладі поетичного макрообразу 

 

Вивченню проблем відтворення мовою перекладу інтонації та ритму, або, як їх 

іще називають, ритмомелодики поезії, як одного із засобів репрезентації образного 

змісту оригіналу, присвячено не так уже й багато досліджень українських 

перекладознавців (див., наприклад, праці М. Ажнюк [4], О. Івасюк [148; 149; 150], 

І. Кондратишина [181; 182]), і тому, незважаючи на закладені фундаментальні 

основи віршознавства, зокрема, таких напрямів як метрика і фоніка, (праці 

Д. Атридж, В. Брюсова, М. Ґаспарова, В. Жирмунського, І. Качуровського, 

Г. Сидоренко, Н. Тарасенко, Б. Томашевського та ін.), проблема інтонаційно-

ритмічної специфіки й, зокрема, відтворення її під час перекладу, коли вихідною чи 

цільовою мовою є українська, ще потребує детального опрацювання й витлумачення 

в сучасній перекладознавчій науці. 

У більш конкретному плані однією з найменш вивчених є проблема взаємодії 

ритмічних і смислових елементів. Подальшого опрацювання та конкретизації 

вимагає й перекладознавче трактування низки релевантних термінів, приміром, 

інтонаційно-ритмічна (ритміко-інтонаційна) своєрідність чи ритмомелодика, позаяк 
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науковці традиційно виділяють лише окремі поняття інтонації, ритму та мелодики 

(чи мелодійності), розглядаючи їх доволі неоднозначно. Не менш актуальним 

лишається й визначення підходів та способів відтворення інтонаційно-ритмічної 

специфіки вірша, а також, критеріїв повноцінності відновлення її як вагомої 

образної складової в поетичному перекладі, яка нерідко становить образну 

домінанту в межах макрообразу. 

Зауважмо, що інтонаційно-ритмічні параметри поезії та їх відтворення під час 

перекладу ми розглядаємо, виходячи з розуміння структури віршового твору як 

складно побудованого образного змісту, а також враховуючи, що інтонаційно-

ритмічні елементи вірша не лише сприяють утворенню структурно упорядкованої 

організації поетичного мовлення, а й безпосередньо творять його образність та 

увиразнюють його змістово-експресивні акценти. Керуючись указаним підходом, ми 

приділяємо особливу увагу розглядові таких перекладів англомовної та української 

поезії, в яких інтонаційно-ритмічна частина є однією із образних домінант, або ж 

елементи інтонації та ритму значною мірою виступають засобами репрезентації 

змісту першотвору, його образної семантики. 

За реалізації інтонаційно-ритмічних елементів в образній структурі 

поетичного твору його образною домінантою може бути ритмомелодика, 

застосування поняття якої потребує певної мотивації. У лінгвістиці й 

літературознавстві знайшли своє застосування окремі терміни інтонації, ритму, 

мелодики тощо. Проте, керуючись синтетичним підходом до тлумачення віршового 

тексту як певної гармонії, взаємодії всіх його елементів, легко дійти висновку, що 

інтонація, ритм та мелодика поєднані між собою зв’язками підрядності: інтонаційні, 

ритмічні та мелодійні компоненти функціонують у структурі вірша не ізольовано, а 

в постійній взаємодії, творячи той чи той ритмомелодійний комплекс, який задля 

лаконізму та термінологічної економії й чіткості називають ритмомелодикою. Для 

того, аби з’ясувати необхідні й достатні ознаки поняття ритмомелодики, варто 

розглянути діалектику формування його складників, тобто інтонації, ритму й 

мелодики. 
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Досліджуючи становлення цього поняття, О. Івасюк [149, с. 8], зокрема, 

відзначає тенденцію переходу від трактування його як суто формального явища до 

усвідомлення змістової значимості інтонаційно-ритмічної складової. Так, якщо у 

віршознавчих працях В. Жирмунського, Б. Томашевського, К. Чевалоса та ін. на 

перший план висувалися формальні ритмічні маркери, тобто реальне чергування 

наголосів у вірші як наслідок взаємодії властивостей мовного матеріалу та 

ідеального метричного завдання [127; 431], або ж порядок розподілу кількісних 

елементів звучання [357], то дослідження багатьох інших учених спрямовані на 

визначення змістової частини ритму [406; 451; 441; 461]. 

Дефініція того чи того поняття має бути передовсім лаконічною та 

охоплювати загальне, актуалізоване в кожній окремій частковості. Щодо поняття 

ритму, то воно повинно відображати суттєві характеристики цього явища, властиві 

всім віршовим формам, поєднуючи водночас як формальний, так і функціональний 

аспекти [149, с. 8–9]. 

Формальний аспект ритму визначається поверхневою структурою віршового 

твору і, власне, самою його назвою. Адже слово versus (вірш) походить від дієслова 

vertere (повертати) і, відтак. відображає повторюваність як основну властивість 

поетичного мовлення. Принцип повтору домінує у всіх системах віршування, 

специфіка кожної з яких полягає у своєрідності компонентів повтору. Як слушно 

зауважує Н. Кожевникова, «звукова організація вірша – це ієрархія звукових 

повторів різної значимості та глибини» [167, с. 81]. К. Фролова зазначає, що повтор 

виконує роль спільного елемента для окремих частин і водночас функцію введення 

у взаємодію асоціативних полів, що утворюються навколо цих частин [375, с. 44]. 

Як видно, тут ідеться не лише про повтор як суто формальну характеристику ритму, 

а й про функціональний аспект цього поняття, тобто його змістово-експресивну 

роль. 

З метою поєднання формального та функціонального аспектів у понятті 

ритму, пропонується розглядати його як засіб творення й увиразнення образно-

змістових та експресивних акцентів поетичного твору, що полягає у повторенні 

певних елементів у співвідносних рядах одного чи різних рівнів та становить 
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окремий тип образності синсемантичного виміру макрообразної структури 

поетичного твору. 

Щодо тлумачень поняття мелодики, то вони здебільшого зводяться до 

розуміння її як вузько фонетичного явища, себто як компонента інтонації, а саме 

підвищення чи пониження основного тону [181, с. 67]. Більшість дослідників не 

торкаються функціонального аспекту поняття мелодики, на що звернув увагу свого 

часу ще Б. Ейхенбаум, який запропонував під час визначення мелодики як явища 

поетичного стилю розглядати не фонетичну її природу, а композиційну роль [405, 

с. 331]. Цю думку опрацьовував ще раніше А. Пєшковський, який відзначав, що 

мелодика – це той фокус, у якому схрещуються і ритм, і синтаксис, і словник, і весь 

так званий зміст [287, с. 48]. Отже, тут, на нашу думку, може йтися про тлумачення 

мелодики як синсемантичного образу, що формується шляхом актуалізації на рівні 

структури вірша звукових характеристик, які не лише сприяють упорядкуванню 

організації поетичного тексту, а й розставляють його змістово-експресивні акценти 

та репрезентують образно-змістові аспекти твору. 

Об’єктивуючи наведені вище ознаки мелодики й відбираючи лише необхідні 

та достатні, пропонується розглядати мелодику як актуалізацію закладених в 

макрообразній структурі поетичного твору, а саме в її синсемантичному образному 

вимірі, звукових характеристик, спрямованих на увиразнення змістово-

експресивних акцентів та на створення звукових образів, що можуть нести 

семантичне навантаження. 

Почнімо розгляд окреслених складників синсемантичного образу вірша у їх 

ієрархічному порядку, тобто з інтонації, як із найбільшого, що охоплює всі інші. 

 

4.4.1. Інтонація і переклад. У вірші кожна деталь, кожен відтінок набуває 

особливої випуклості та значимості. Тому поетичний переклад вимагає особливо 

загостреної уваги до образу й слова, до елементів форми. У поетичному перекладі 

особливо важливо передати чи компенсувати зовнішню форму першотвору, його 

інтонацію. 
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Перекладознавці виділяють два основні напрями в поетичному перекладі. У 

першому випадку перекладач ретельно передає особливості першотвору, 

запозичуючи з нього в такий спосіб нові форми для збагачення рідної літератури; в 

другому випадку він шукає у своїй мові й традиціях рідної літератури елементи, що 

є емоційними, асоціативними, історично-традиційними тощо відповідниками 

формотворчим елементам перекладуваного твору. 

Досліджуючи відтворення інтонаційно-ритмічних складових вірша в 

перекладі, Ґ. Ґачичеладзе дійшов висновку, що, приміром, англійському 

десятискладовому віршу співзвучним виявився грузинський чотирнадцятискладовий 

вірш. «Тому прямий зв’язок ритму з інтонацією в перекладі, на думку Ґачичеладзе, 

не лише не є обов’язковим, а радше складає виняток [76, с. 94]. На практиці 

перекладачі чинять, по суті, так само, як і під час перекладу прози: відтворюють 

співвідношення між ритмом та інтонацією, а не розмір зі всіма його метричними 

одиницями [Там само, с. 95]. Це пояснюється тим, що функціональність ритму й 

інтонації превалює в перекладі над їхніми формальними характеристиками, 

зумовленими передовсім специфікою кожної мови. 

«Відтворення інтонаційної будови ритмічно організованого мовлення – 

зауважує Ю. Еткінд, – ось найважливіше завдання, яке ставить перед собою 

перекладач-поет. Інтонація вірша формується насамперед взаємодією ритмічної 

структури вірша та синтаксичного руху фрази. В ізольованому вигляді ритм – як і 

метр – не означає майже нічого... Смисловий зміст віршів, ідейне завдання породжує 

певне співвідношення ритму вірша та синтаксису, тобто певну ритміко-інтонаційну 

єдність» [406, c. 279]. 

Інтонація у повнокровному організмі твору – результат багатьох складників, 

що реалізують ритм у розстановці слів. У поганого перекладача, який ритмізує свій 

підрядник, інтонаційними вершинами речення виявляються слова не першорядного 

значення. Але ж немотивована інтонація іноді страшніша для поезії, ніж навіть 

найгрубіша помилка в передачі смислу фрази чи її частини [128, с. 82].  

Основна та одвічна функція інтонації – вираження емоційної сторони 

мовлення. Свої почуття людина виражає не так словами, як інтонацією. Причетність 
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цього компоненту мовлення до явища поезії очевидна: те, що ми називаємо поезією, 

формальною стороною пов’язане зі звуком, змістовою – з почуттям. В інтонації 

знаходять вираження ці обидві сторони. 

Є. Невзглядова справедливо відводить інтонації роль формуючого 

композиційного начала (а не одного з елементів поетичного стилю) і не лише в 

ліриці символістів та романтиків, а у всякій ліриці взагалі, скрізь, де наявна звукова 

організація, – але з тим суттєвим корективом, що інтонацію слід розуміти, як 

змістову категорію, смисловий елемент мовлення [258, с. 15]. 

За сучасним визначенням, інтонацію складають сукупності сегментних і 

надсегментних фонетичних засобів, які слугують вираженню синтаксичних значень 

та експресивно-емоційного забарвлення. Серед основних компонентів інтонації 

виділяють мелодику, фразові наголоси, паузи, ритм, тембр, темп [556, с. 31]. 

Б. Томашевський зауважував, що поняття інтонації включає в себе низку 

ознак озвученого мовлення, які слугують для його членування й водночас для 

сполучення розчленованих частин. Сюди, на його думку, входять: підвищення та 

пониження голосу (мелодія), більш чи менш тривалі перерви в мовленні (паузи), 

розстановка більш чи менш сильних фразових наголосів (динаміка мовлення), 

відносне прискорення чи сповільнення окремих груп слів (темп) [356, с. 16]. Усі ці 

особливості мовлення, як справедливо вважав учений, виступають завжди в 

сукупності й тісно пов’язані одна з одною. 

Інтонація поетичного мовлення на оцінному функціональному рівні тісно 

пов’язана з образом героя, а на технічному – не лише зі звуковими засобами 

вираження, а й зі синтаксично-строфічними. В. Холшевніков запропонував таку 

класифікацію основних інтонаційних типів класичної поезії: наспівна (у ній дві 

основні форми: пісенна та романсова, між якими є проміжні форми) та говірна (у ній 

двома полярними формами є ораторська та розмовна, між якими є багато перехідних 

форм [380, с. 131]. 

Інтонація поетичного твору визначається його темою, ідейним задумом, 

змістом, який розкривається в поетичних образах не одразу й цілковито 

визначається лише під кінець, а інтонаційно-ритмічний лад схоплюється зазвичай 
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із перших же рядків. Характер інтонації визначається й специфікою лексики та 

фразеології. 

Розмовну поезію характеризують передовсім переносами, а також розмовною 

структурою фрази. Втім, перенос є окремим елементом більш загального явища, 

яким є синтаксична асиметрія, що виражає невимушеність розмовної мови та 

з’являється в будові як окремого вірша (рядка), так і низки віршів. У розмовній 

поезії нерідко привертає увагу нерівність речень – від коротких, в одне слово, до 

дуже довгих, що заповнюють навіть кілька віршів-рядків. Водночас, як і в 

звичайному розмовному мовленні, в ній часто немає жодної впорядкованості в 

розміщенні поширених та коротких інтонаційно-синтаксичних одиниць, жодної 

симетрії в членуванні великих груп на менші. Доволі часто немає тут і поділу на 

строфи, не впорядковується й розміщення пауз різної сили ні в середині поетичного 

твору, ні між його рядками. Тому, хоча переносів тут небагато й більша частина 

віршів інтонаційно завершена, кожен окремий рядок інтонаційно виділений значно 

слабкіше, ніж у поезії наспівній. Типовим прикладом розмовного вірша може бути 

чи не вся поезія В. Вітмена: I dream’d in a dream I saw a city invincible to the attacks 

of the , whole of the rest of the earth, / I dream’d that was the new city of Friends, / 

Nothing was greater there than the quality of robust love, it led / the rest, / It was seen 

every hour in the actions of the men of that city, / And in all their looks and words. [650, 

p. 32] 

Така інтонаційна установка автора свідома, вона робить його поезію 

наближеною до розмовної мови, а відтак – і до «простих верств населення», тобто 

«онарднює» поезію, наближає її до пересічних людей, робить твір для них 

зрозумілішим, що, звісно, ми неодмінно враховували під час перекладу: Я бачив 

місто уві сні, що було нездоланним, хоча б / напали на нього всі інші країни світу, / 

Мені снилося, що було то нове місто Друзів, / Ніщо не цінувалося там вище за міцну 

любов, вона / вела за собою все інше, / І це видно було у вчинках людей того міста, / 

В їх кожному погляді й кожному слові. [581, с. 13] 

Наспівна поезія характеризується тим, що кожен чотиривірш у ній чітко 

поділяється за смислом та інтонацією на два періоди. Періоди, своєю чергою, ясно 
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діляться навпіл на окремі вірші. Після кожного чотиривірша чується сильна пауза 

(кажучи умовно, яка відповідає крапці), після першого періоду пауза менш сильна 

(що відповідає крапці з комою), після вірша всередині періоду – ще слабкіша, хоча 

цілком виразна (відповідає комі). Окремий вірш є тут не лише завершеним цілим, а 

й половиною чіткого періоду та четвертиною чіткої строфи. Інтонаційно-ритмічна 

впорядкованість груп віршів підсилює інтонаційно-ритмічну завершеність кожного 

рядка. Натомість, невпорядкованість в угрупуванні віршів послаблює ритмічну 

завершеність окремого вірша, навіть інтонаційно завершеного, й у віршовому 

мовленні цього типу окремі вірші бредуть, як розсипане в бою військо. Головною 

ознакою інтонації наспівної поезії є збіг синтаксичного та метричного членування, 

до того ж перше безумовно підпорядковане другому. За приклад можна взяти 

початок вірша Г. Лонґфелло “The Arrow and the Song”: I shot an arrow into the air, / It 

fell to earth, I knew not where; / For, so swiftly it flew, the sight / Could not follow it in its 

flight [635, p. 83]. В нашому перекладі «Стріла і пісня» наспівну інтонацію цілковито 

відтворено: Пустив я стрілу у широкеє небо, / Не відав, де ділась – між гір, чи між 

віт. / Бо ж зором яким володіти нам треба, / Аби упіймати миттєвий політ [581, 

с. 11]. 

Із ритміко-синтаксичних ознак ораторської поезії лишаються дві основні: збіг 

вірша та фрази (ознака спільна з наспівною поезією і тому недостатня) й часте 

вживання риторичних фігур. 

Зміна інтонації у вірші чи поемі може бути одним із засобів розвитку образу 

та впливу на реципієнта. У такий спосіб визначення основних типів інтонації є 

одним із відправних пунктів для аналізу поетичного твору з метою його 

адекватного відтворення в перекладі на такому образному рівні, яким є інтонація. 

Якщо Л. Златоустова найважливішими характеристиками інтонації вважає 

паузу, тривалість звуків, їх інтенсивність і тембр [135, с. 50], то Л. Цеплітіс [383] 

називає 36 елементів мовленнєвої інтонації (детальніше про це та про інші 

особливості відтворення поетичної інтонації в перекладі див. у нашій монографії [1, 

с. 282–294]). 
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Відтак, інтонація заслуговує потребує особливої уваги під час перекладу 

поетичного твору, позаяк вона структурує текст як єдине ціле, розчленовує між 

собою його смислові компоненти, здійснює естетичний вплив на одержувача; 

інтонація тісно пов’язана із зображуваними емоціями, настроями, подіями, 

предметами, явищами, із авторським світоглядом та його ідіостилем. Великою 

мірою інтонаційна форма, як образ синсемантичного рівня в структурі макрообразу, 

є наслідком підбору словесно-звукового матеріалу та способом розміщення її 

вищеокреслених складових, однією з яких є ритм. 

 

4.4.2. Ритм вірша як образний прояв в оригіналі й перекладі. Серед 

компонентів звукової організації поетичного мовлення виняткове місце посідає 

ритм, як важливий чинник, що безпосередньо виявляє естетичну специфіку 

художнього мовлення в цілому, як неодмінна умова всякої художньої цілісності. 

Ритмічну організацію поетичного твору називають «конструктивним чинником 

вірша» [363, с. 24], його «структурною основою» [413, p. 45; 230, с. 44]. Ритм 

поетичного тексту виступає як первинна матеріалізація авторського замислу, в якій 

закладене джерело подальшого розвитку художньої цілісності. Про це свідчать 

висловлювання багатьох поетів, які наголошували на суттєвій ролі ритму, як 

творчого імпульсу на початковій стадії роботи над віршом [237; 61; 238]. Творчий 

процес написання поетичного твору здійснюється безпосередньо в матеріальній, 

словесно-ритмічній тканині вірша. Ритм виступає в ролі одного з найбільш 

безпосередніх та первинних матеріальних виражень єдності та органічної цілісності 

літературного твору [452, p. 43]. 

Вищевикладене підтверджує правомірність та необхідність дослідження ритму 

як органічного елементу поетичного твору, підпорядкованого загальному завданню 

творчого, образного відображення дійсності та включення його, в разі об’єктивної 

необхідності, до образних домінант під час перекладу. 

М. Лозинський наголошував: «Ритм – найбільш глибинне, найпотужніше 

організуюче начало поезії. Ритмом тримається вірш, ритмом він живе й дихає. [226, 

с. 98]. І далі: «У віршовому перекладі питання про вибір ритму – відправне питання, 
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що підлягає розв’язанню раніше за всю решту. Розв’язуючи для себе це питання, 

поет-перекладач повинен мати на думці основну свою мету – дати переклад, який 

спричиняє за можливості ту саму емоційну дію, що й оригінал» [Там само, с. 99]. 

К. Чуковський радив перекладачам частіше читати перекладуваного автора 

вголос, «аби вловити темп і каданс його мовлення, такі суттєві не лише у віршах, а й 

у художній прозі» [396, с. 406]. Найважливішою особливістю поетичного тексту 

К. Чуковський уважав ритмічну структуру, яку необхідно за можливості точно 

відтворити в перекладі [Там само, с. 328]. 

«Включаючись у загальну художньо-виражальну систему вірша, ритміка стає 

компонентом його стилю», – вважає Б. Гончаров [89, с. 41]. Проте ми погоджуємося 

з таким умовиводом лише частково, позаяк, на нашу думку, ритм – це основа стилю. 

Адже ритм – це, водночас і звукова конфігурація вірша, і його структурна основа, до 

якої кріпляться всі інші елементи поетичного мовлення. Отже, ритм, як образний 

прояв, є основою віршового мовлення.  

Ритм має не лише виражальну, а й символічну та зображальну функції й 

зовсім не зводиться до метрики. У процесі перетворення життєвого досвіду, 

стосунків, почуттів та ідей на матеріал літератури він організує їх, надає їм 

структурності [525, p. 124–125]. 

Ритм може імітувати рух, поведінку, обстановку, як у поезії Р. Кіплінґа “Boots 

(Infantry Columns)” («На марші (Піхотні полки)»), де йдеться про солдатів, що 

крокують африканською пилюкою. Він може передати напругу, хвилювання, 

загальний настрій, як у вірші Е. По “The Raven” («Крук»). 

Просодичні елементи, на які спирається ритм це – наголос, пауза, синтаксичні 

конструкції, кількість голосних, звуконаслідування, асонанс, алітерація. На 

фонетичному рівні ритм як періодичність схожих та сумірних мовленнєвих явищ 

може створюватися сегментними та надсегментними засобами [9, с. 22]. 

Організаційна функція ритму реалізується на всіх рівнях ритмічних одиниць, 

зокрема й на таких елементарних, як звук та склад, створюючи в такий спосіб 

гармонійну фонетичну структуру, що сприяє рухові ритму, створенню образної 

системи в структурі цілісного макрообразу. Функціональність ритму як 
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упорядкованості несе в собі образну семантику, й навіть у порушенні ритму 

Ю. Лотман справедливо вбачає функціональну значимість [230, с. 46], тобто, в 

нашому розумінні, це – авторський ідейно-образний задум. Ритміко-синтаксична 

організація поетичного мовлення є тим засобом, за допомогою якого автор уникає 

монотонності й одноманітності у викладенні лексичного матеріалу задля 

деавтоматизації уваги та задля створення необхідної естетичної дії на реципієнта під 

час сприйняття тексту поезії [38, с. 64]. Кожен рядок є художнім засобом, за 

допомогою якого здійснюється вплив на одержувача, передається інформація, 

створюється образ. Вибір того чи того ритміко-синтаксичного малюнка створює 

композицію тексту, що сприяє реалізації задуму автора, позаяк ритм є компонентом 

творення стилю та авторського індивідуального творчого методу [Там само, с. 104]. 

Цікавою в плані ритму та його відтворення в перекладі є поетична спадщина 

Е. По, який був водночас і першим американським критиком, у чиїх роботах 

естетична теорія набула завершеності цілісної концепції, згідно з якою поезія 

визначалася як «створення прекрасного засобами ритму» [248, с. 100]. Ця теорія По-

критика підтверджується і творами По-поета. Візьмімо чи не найвідоміший його 

вірш “Eldorado”: Gaily bedight, / A gallant knight, / In sunshine and in shadow, / Had 

journeyed long, / Singing a song, / In search of Eldorado. // But he grew old – / This 

knight so bold – / And o’er his heart a shadow / Fell as he found / No spot of ground / That 

looked like Eldorado. // And, as his strength / Failed him at length, / He met a pilgrim 

shadow – / “Shadow”, said he, / “Where can it be – / This land of Eldorado?” // Over the 

Mountains / Of the Moon, / Down the Valley of the Shadow, / Ride, boldly ride,” / The 

shade replied, – / “If you seek for Eldorado!” [623, p. 12]. 

Ця невелика за обсягом поезія складається із 4 строф та 24 рядків. Особливе 

місце у творі “Eldorado” належить прийомові градації: радість, старість, знесилення, 

смерть, яка увиразнюється ритмом. Образ химерності та таємничості, створений 

поетом передовсім і вочевидь за допомогою ритму, на жаль не відтворено в 

перекладі Г. Кочура «Ельдорадо», в якому, як нам видається, не надано належної 

уваги домінуванню ритму в загальній образній структурі оригіналу. Порівняймо: 

Молодий та стрункий / Вершник мчав навпрошки, / В дощ і в спеку прямуючи радо; / 
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Їхав поночі й вдень, / Ще й співав він пісень, – / Прагнув землю знайти – Ельдорадо. / 

Стільки років блукав, / Що вже й сивий він став, / Вже утратив і силу, й принаду, / 

Скрізь об’їздити встиг, / Та в блуканнях отих / Не знайшов він землі Ельдорадо. // 

На котрімсь із шляхів / Раз він привида стрів, – / Може, в нього він знайде пораду: / 

«Чи не знаєш хоч ти, / Де я можу знайти / Землю ту, на ім’я Ельдорадо?» // Каже 

привид: «Поглянь, – / Там, де обрію грань, / Видко гір нерухому громаду; / Отуди 

твоя путь, / Щоб аж їх перетнуть, / Якщо хочеш знайти Ельдорадо!» [588, с. 279]. 

Наповнивши короткі рядки вірша якомога більшою кількістю лексичних 

одиниць, очевидно з метою щонайточніше передати зміст першотвору, Г. Кочур 

створив текст, у якому словам помітно тісно, і який утратив головне – ритміко-

інтонаційний малюнок оригіналу, в кожному рядку якого відчувається химерична 

загадковість, простір, свобода, далина й безкінечність, створені шляхом 

особливостей синтаксису, розміру, повторів і завдяки вживанню довгих голосних, 

дифтонгів та жіночих і відкритих чоловічих рим. 

Окрім Г. Кочура вірш Е. По «Ельдорадо» українською мовою переклали 

О. Баранов, Т. В’єнц, П. Грабовський, Г. Гордасевич, О. Грязнов, В. Лавренов, 

В. Марач, Л. Мосендз, А. Онишко, Є. Сварожич, М. Стріха, С. Ткаченко, 

М. Тупайло та автор цих рядків.  

Наводимо українську версію цього твору М. Стріхи, який вочевидь прагнув 

естетично-тотожного впливу на читача й водночас структурної точності: В ясній 

броні / Він день при дні, / Наспівуючи радо, / У спеку й сніг / Шукав, де міг, / Країну 

Ельдорадо. // Минувся час / І запал згас, / Лунає спів нерадо. / За кроком крок, / 

Минає строк – / Ні сліду Ельдорадо. // Вже сил нема / І все – дарма… / «О тіне, дай 

пораду: / Іду здаля, / Та де ж земля, / Що зветься Ельдорадо?» // «За непокірні / 

пасма гір, / Де нізвідкіль ждать ради, / Ще довго йти – / Як справді ти / Шукаєш 

Ельдорадо!» [598, с. 177]. 

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

розкутий, слова в них почуваються багато вільніше, ніж у перекладі Г. Кочура, хоча 

під час прочитання перекладу вголос відчувається дещо надмірне скупчення на 

стиках слів приголосних звуків. Не надто зважав під час перекладу М. Стріха й на 
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традиції українського віршування, для якого закрита чоловіча рима, ще й суціль 

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

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

знівелювало створений автором першотвору за допомогою ритму простір, далину, 

безкінечність, й відтак лицареві немає куди вільно рухатися далі. В оригінальному 

творі Е. По створює цей ритмічний образний ефект через застосування численних 

притаманних англійській мові дифтонгів. Ми ж, у своєму перекладі, відтворили його 

за допомогою властивих українському поетичному мовленню жіночих рим: В 

панцирі добрім / Лицар хоробрий / У спеку чи в хмарну браваду / Довго блукав, / 

Пісню співав / У пошуках Ельдорадо. // Під шалом вітрів / Юнак постарів, / А серце 

не знає розради, / Бо скільки не йшов – / Землі не знайшов, / Що схожа на 

Ельдорадо. // Як зовсім змарнів, / Він привида стрів / Й спитався у нього поради: / 

«Мені дай збагнуть, / Лежить де та путь, / Що в землю веде Ельдорадо?». // «За 

місячні гори, / За простір нічний, / В долину тінистого саду, / Скачи до мети, / Як 

хочеш знайти, / Як хочеш знайти Ельдорадо!» [581, с. 8]. Зауважмо, що одним із 

головних мотивів нашого рішення взятися до перекладу цього твору після низки вже 

існуючих українських версій, був факт виявлення в ньому образного домінування 

ритму. 

Раптове збільшення емоційного та смислового навантаження на слово у вірші, 

викликане специфічною ритмічною орієнтацією його елементів, що гармонійно 

розвиває його музикальну тему, вимагає від перекладача особливих рішень. 

Прикладом такого виділення, підкреслення так званої актуалізації, ритмомелодійних 

елементів у поезії є зміна його ритміко-інтонаційного рівня, та, насамперед, зміна 

схеми метра вірша, або ж, наприклад, зіткнення інструментовки різних строф тощо. 

Саме ці моменти вимагають пильної уваги перекладача, позаяк від них залежить і 

сам спосіб перекладу вірша, пошук аналогу поетичної форми [50, с. 70]. 

Одним із чинників поетичного ритму є складоутворення. Хоча ми у своїй 

перекладацькій практиці загалом і намагаємося дотримуватися принципу 

еквісилабіки, тобто збереження в перекладі кількості складів поетичного 

першотвору, аналіз перекладів різних інтерпретаторів все ж бо свідчить, що 
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запопадливе збереження кількості складів у перекладі англомовного поетичного 

твору українською мовою часом навіть шкодить якості перекладу, коли деформує 

ритміку, а звідси й інтонацію, оригінального твору, які для загальної образної 

структури перекладного вірша є зазвичай багато важливішими, ніж формальна 

кількість складів у рядку. А спричинене це, знову ж таки, тим, що в українській мові 

домінують дво- та трискладові слова (більше 70%), натомість в англійській – 

односкладові, що певною мірою унеможливлює дотримання еквісилабіки під час 

перекладу, у якому задіяні ці дві мови. 

Відтак, щодо дотримання еквісилабіки в перекладі, то з метою адекватного 

відтворення ритму першотвору, кількості складів іноді доцільно й не дотримуватися 

(винятком є пісенний текст), не заходячи, звісно, так далеко, як це робить Віталій 

Коротич, у якого перекладений рядок дуже часто має ледь не вдвічі більше складів, 

ніж оригінальний, і про відтворення ритму оригіналу у такому разі йтися не може 

взагалі. Порівняймо першу строфу вірша Р. Фроста “Desert Places” та переклад 

В. Коротича «Пустелі»: Snow falling and night falling fast, oh, fast / In a field I looked 

into going past, / And the ground almost covered smooth in snow, / But a few weeds and 

stubble showing last [647, p. 296]. Сніг падає і наповнює ніч шалом свого бігу / Білість 

холодна лягає на темне поле та світну кригу. / І все вкривається шаром білим та 

рівним, / Лише брунатна стерня стирчить де-не-де з-під снігу [613, с. 92]. 

Варто звернути увагу й на усічення слів в англомовній поезії, що 

актуалізується в тексті за допомогою апострофа. Рядки з такими словами зазвичай 

звучать виразно та незвичайно сильно в контексті з іншими, приймаючи на себе 

основне емоційне навантаження. Усічення слова виявляється важливим елементом 

форми, і якщо перекладач «пройде повз нього» – він ризикує втратити значно 

більше, ніж це може здаватися на перший погляд. Йдеться не про вимогу неодмінно 

випустити цей склад там само, де він відсутній в оригіналі, а про необхідність не 

пропустити значущий ритмічний сигнал. 

Отже адекватність відтворення ритму поетичного твору, як одного з основних 

образних складників його макрообразної структури на синсемантичному рівні, 

прямо залежна від відтворення функцій усіх ритмокомпонентів з огляду на 
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традиційну специфіку вихідного та цільового віршування, а також на особливості 

віршувального стилю автора поетичного першотвору. 

 

4.4.3. Відтворення метру як образного складника віршового твору. 

Переклад метру є досить складною темою для перекладознавства через важкість 

з’ясування закономірності підходів і стратегій його відтворення. 

Перед перекладачем часто постає питання, чи потрібно відтворювати метр 

узагалі, зосібна тоді, коли він не є художньою домінантою, а якщо й відтворювати, 

то яким – формально аналогічним метром чи тим, що відповідає функціональним 

особливостям певного поетичного жанру, традиційній специфіці відповідного 

історичного періоду сприймаючої літератури тощо? Для цього вочевидь необхідне 

занурення в зіставну історію розвитку метру вихідної та цільової літератур. 

Немалі складнощі в процесі перекладу поезії виникають і тоді, коли вихідна та 

цільова культури послуговуються різними метричними системами, що 

безпосередньо може витікати із внутрішніх закономірностей відповідних двох мов, і 

перекладач у такому разі змушений спиратися на традиції рідного віршування та 

можливості своєї мови.  

Збереження метричної системи оригіналу в перекладі почасти не лише 

неможливе, а не плідне й навіть небажане, позаяк система ця може не відповідати 

фонетичним та інтонаційним особливостям мови перекладу, що неминуче 

спричинить суттєві втрати образних складників першотвору. 

Цього ж погляду дотримується й білоруський перекладознавець В. Рагойша, 

який зауважує, що часто відповідність тих чи тих компонентів поетики досягається 

не простим їхнім пересадженням з оригіналу в переклад, а заміною на інший 

функціонально рівноправний компонент (польська силабіка під час перекладу 

віршів східнослов’янськими мовами передається силабо-тонікою, і навпаки: 

східнослов’янський вірш у Польщі зазвичай силабізується) [302, с. 32]. 

Метричний буквалізм ледь не так само шкідливий для перекладу віршів, як 

словесний буквалізм згубний для прози. Метр у поезії – один із елементів 

найскладнішої єдності багатьох факторів, які називаються віршем. «Один і той 
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самий розмір різними мовами може нести різне функціональне навантаження. 

Причин цього явища багато. Насамперед не варто забувати про звукову нерівність 

мов», – писав Ю. Еткінд [406, c. 266]. 

У більшості випадків через коротші англійські слова розмір в українському 

перекладі необхідно змінювати. Розмір вірша, як слушно зауважує В. Березинський, 

органічно пов’язаний зі структурними особливостями мови й пряме його 

копіювання неможливе [30, с. 18]. 

«Як це не дивно, – пише М. Харлап, – але заперечувати переклади розміром 

оригіналу можна, виходячи не лише з недооцінки, а й із переоцінки художнього 

значення метра. Одні й ті самі розміри в поезії іншою мовою можуть мати інший 

характер, інші жанрові зв’язки, в одному випадку бути вживаними, в іншому 

рідкісними й под.» [378, с. 10]. І далі: «... в новій поезії, що відокремилася від 

музики, метр відіграє службову роль і для читача (слухача) має значення не сам 

собою та не в його співвідношеннях з іншими метрами, а лише як один із факторів, 

що створюють ритм, який реально звучить» [Там само, с. 11]. 

Відтворення розміру першотвору під час перекладу має прив’язку до 

семантичної насиченості тієї чи тієї мови й тому напряму від неї залежить. У своїх 

перекладознавчих дослідженнях І. Лєвий довів, що, наприклад, німецька мова, має 

дещо меншу семантичну насиченість, ніж французька, меншу, ніж англійська та 

чеська, та дещо більшу, ніж російська. Середня довжина слова в прозі для 

англійської мови 1,4 складу, для чеської 2,4, для французької 2,47, для російської 3 

склади. Проте в дійсності чеський переклад з англійської довший за першотвір лише 

приблизно на 20%, оскільки аналітична англійська вимагає часто двох слів для 

вираження однієї чеської лексичної одиниці. Загалом чехи не мають ускладнень, 

зберігаючи в перекладі французькі й навіть російські розміри. Натомість німецькі, 

чеські та російські перекладачі лише з великими потугами «вміщують» зміст 

англійського першотвору в той самий розмір своєю мовою. Німецький, чеський та 

російський десятискладовик містить найчастіше лише три (а не чотири) семантичні 

ядра [217, с. 249]. Відповідні висновки, за аналогією з російською, можна зробити й 

щодо відмінності семантичної насиченості англійської та української мов. 
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Вдаючись до перекладів англомовної поезії українською мовою, 

пересвідчуємося, якими засобами поети компенсують відмінності у семантичній 

насиченості мов оригіналу й перекладу. Це іноді й розширення розміру, як чи єдина 

можливість втиснути в український вірш зміст перекладуваного твору, в інших 

випадках, навпаки, подовження вірша на 2-3 склади, що веде до розрідження 

формулювань, появи «підпорок». 

Відмінності в семантичній насиченості спричинюють те, що одні й ті самі 

стилістичні завдання традиційно розв’язуються в двох різних літературах різними 

віршовими розмірами: в одній – довшим, в іншій – коротшим метром, наприклад, 

чотиристоповий англійський ямб відповідає п’ятистоповому українському.  

«Традиція самостійної поезії в кожній мові, – наголошує В. Іванов, – 

закріплює за певними розмірами лиш їм притаманні функції, на які і необхідно 

орієнтуватися перекладачеві» [144, с. 72]. А Ґ. Ґачичеладзе навіть бачить можливість 

створення своєрідної таблиці метричної відповідності двох мов: «І все-таки здається 

можливим установити умови відповідності метричних систем різних мов, якщо 

вивчити досвід поетичного перекладу в будь-якій парі мов» [76, с. 95]. 

Приміром, найпоширенішим розміром поезії античної доби був гекзаметр, 

який складався з шести переважно дактилічних стоп. У цьому розмірі могли 

чергуватися стопи дактиля і спондея, проте п’ята стопа зазвичай була дактилічною, 

а шоста двоскладовою – хорей чи спондей. Гекзаметром написані «Енеїда» Вергілія, 

«Іліада» та «Одіссея» Гомера, «Метаморфози» Овідія. Відомо, що під час перекладу 

гекзаметра українською мовою М. Зеров, як і інші перекладачі античної поезії, 

змінював довгі склади на наголошені, а короткі на ненаголошені. 

Як бачимо, збереження розміру в перекладі поезії – не головне, а головне – 

зберегти ритм, інтонацію, мелодику тощо. Проте й тут не все так однозначно, бо 

нерідко саме від розміру в поетичному творі залежать і ритм, і інтонація, й інші 

образні характеристики, що впливають на мовно-образну експресію твору. 

Отже, відтворення чи не відтворення розміру оригінального твору в перекладі 

– питання, що залежить від багатьох чинників: національної специфіки віршування 

(тонічне, силабічне, силабо-тонічне), функціональної своєрідності того чи того 
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розміру в тій чи тій мові, особливостей його сприйняття в різних культурах у різні 

епохи, традиції перекладання тощо. 

 

4.4.4. Семантика ритму та метра в перекладознавчій перспективі. 

Оскільки ритм впливає на емоційний бік людської психіки (свідомості) так само, як 

музика, то це вже, на нашу думку, може бути доказом самостійності ритму як носія 

смислового навантаження. Адже коли ми слухаємо пісню, що виконується мовою, 

якої ми не знаємо, емоційне сприйняття цієї пісні породжує в нашій душі (психіці) 

певні емоції, певний настрій, а в свідомості – певні смислові образи. 

В поезії, за справедливим твердженням Р. Якобсона, «симетрія, повторність і 

контраст граматичних значень стають художніми прийомами» [410, с. 471]. У цьому 

плані можна вести мову про особливу змістовність усіх елементів віршової будови, 

яка визначається, по-перше, різноманітними контекстними зв’язками елемента з 

іншими в межах конкретного поетичного твору, а по-друге, історичним розвитком 

віршової форми, смисловими «накопиченнями», що спираються на ту чи ту 

поетичну традицію [82, с. 44]. 

Чимало прикладів підводять до думки про перспективу дослідження 

семантичного ореолу як ритму, так і метра як його базової образної складової. Для 

більшого унаочнення, наведімо перші строфи із поетичних творів дощенту різних 

поетів за стильово-образними уподобаннями, за жанрово-тематичним розмаїттям 

творчості, за хронологію творення, за гендерною приналежністю тощо. Усі три 

вірші мають спільну тему «Прощання з коханням». 

Ось початок відомої поезії М. Рильського: Яблука доспіли, яблука червоні! / 

Ми з тобою йдемо стежкою в саду. / Ти мене, кохана, проведеш до поля, / Я піду – і, 

може, більше не прийду [601, с. 62]. Далі уривок із нашого вірша: Не питай «як 

довго?», не кажи «навіки», / Бо зів’яло все те, що могло б рости, / Бо взялися мулом 

помілілі ріки, / Вимовиш «ніколи» – відлуна «прости» [583, с. 84]. І, нарешті, перша 

строфа із твору К. Вербівської, який називається  «Прощання»: Дотліває осінь. 

Спопеляє душу. / Жевротить потиху вишнями в садах. / Розстеляє кволо за високу 

кручу / Сиві хмарокоси в гусячих бантах [574, с. 53]. 
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Навіть не вдаючись до детального аналізу ритміко-інтонаційних параметрів 

цих віршів, можна одразу, вже на слух, збагнути, що і метр, і ритм, і інтонація в них 

ідентичні. Тут може йтися про чотири можливі варіанти такого збігу: по-перше, два 

останні автори могли свідомо застосувати ритміку Рильського, для того щоб 

увиразнити емоційність власних творів; по-друге, вони могли це зробити 

підсвідомо; по третє, такий ритмічний збіг – чиста випадковість, і по-четверте, що, 

на нашу думку, найвірогідніше, з огляду на фактичну онтологію семантики метра й 

ритму, всі три поети обрали саме такі їх параметри під впливом свого поетичного 

чуття й творчої інтуїції. Насправді, саме четвертий варіант і має місце, позаяк це 

підтверджено свідченнями двох останніх авторів. То ж і виходить, що спільна тема, 

схожа ідея та аналогічна чуттєва тональність можуть привести трьох різних поетів 

до аналогічного ритму втілення своїх думок та емоцій, тобто ритм сам собою може 

нести певне семантичне навантаження. 

Принагідно варто, очевидно, зауважити, що такі образні тонкощі вірша, як 

ритміко-інтонаційне перегукування з іншим твором, в тому разі, коли воно дійсно 

має місце, вірогідно, адекватно не сприйметься реципієнтом перекладу, якщо він не 

буде обізнаний із об’єктом такого перегукування, тобто з оригіналом у його 

історичному сприйнятті, позаяк самого лише перекладу, навіть за умови збереження 

в ньому відповідних ритмомелодійних характеристик першотвору чи їхніх функцій, 

тут, на жаль, буде недостатньо. Відповідна асоціативна лакуна одержувача 

перекладу може бути заповнена лише за умови його проникнення в метро-ритмічні 

асоціативні зв’язки оригінального твору. 

За нинішніх часів усе більше зростає інтерес до вивчення семантики мовних 

елементів не лише центральних (що є традиційним), а й маргінальних рівнів мови. 

Серед досліджуваних мовних явищ перебуває метр і ритм як надсегментні одиниці 

фонетичного рівня. За словами В. Виноградова, «через вивчення синтаксису, 

ритміки, інтонації та композиції виявляється «широкий вихід у ділянку поетичних 

смислів, поетичної семантики» [55, с. 44]. 

Якщо спочатку мали місце лише спорадичні спроби вивчення семантичного 

наповнення віршового метра та ритму (В. Вімзетт [535], А. Папаян [282], 
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К. Тарановський [347], Б. Томашевський [356]), то дещо пізніше й дотепер подібні 

дослідження набувають системного характеру (Р. Аустерліц [414], В. Галунов [67], 

М. Гаспаров [74], Є. Загузова [131], Д. Івахнов [145], Н. Оганесова [270], 

Дж. Ренсом [504], В. Штайніц [520]). 

Так, приміром, запропонована Д. Івахновим наукова розвідка ставила собі за 

мету довести можливість оцінки реципієнтом метричної структури тексту без 

орієнтації на лексичне наповнення метра як ритмічної складової. Отримані 

результати свідчать про те, що ритмічна структура вірша може сприйматися 

безвідносно її лексичного наповнення й здатна нести особливу інформацію, котра 

належить до типу сенсорної і може бути експлікована через механізм синестезії 

[145, с. 118]. 

Судячи з цього дослідження, можна зробити припущення, що наявність 

темпоральної характеристики притаманна віртуально самій метричній схемі, а не її 

конкретній мовленнєвій експлікації. Ритмічна структура силабо-тонічних метрів 

може сприйматися безвідносно їхнього лексичного наповнення. Відтак, може 

підтвердитися гіпотеза К. Тарановського, згідно з якою процес сприйняття 

семантичного аспекту ритмічної структури тексту може здійснюватися шляхом 

фізіологічного механізму синестезії, а дводольні та тридольні розміри мають 

значиму відмінність у своїй семантичній структурі, що знаходить своє відображення 

в процесі сприйняття [347, с. 120]. 

Дослідження смислового потенціалу метричного членування вірша дозволяє 

наблизитися до вивчення однієї з найскладніших проблем сучасної лінгвостилістики 

та поетики – проблеми взаємодії змісту та форми в поетичному тексті, яка є одним із 

найважливіших питань і теорії поетичного перекладу. Більше про відтворення у 

перекладі семантичного навантаження ритму та метра див. у нашій монографії [1, 

с. 317–322]. 

 

4.4.5. Функції рими та її переклад. «Коли мова ведеться про класичний 

композиційний вірш, а до того ж – про тверду форму, – зазначав Г. Кочур, – то ніщо 

не може виправдати розхитаності ритму або недбалих неточних рим, коли  їх немає 
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в оригіналі. Недарма А. Тарновський якось в одному зі своїх інтерв’ю наголосив: 

«Рима – категорія моральна»!» [93, с. 28]. 

С. Четмен дає визначає риму як повторення кінцевих наголошених голосних 

та кінцевих приголосних звуків чи накопичень приголосних, але не початкових 

приголосних у складі» [432, p. 152]. Про те саме йдеться і в Р. Брауера [426]. В 

академічному трактуванні рима – це суголосся закінчень у суміжних і близько 

розташованих словах на місці клаузули чи в середині рядка [284, с. 117]. Рими 

поділяють на прості, що творяться за допомогою двох слів; та складні (три й чотири 

слова). Також рими бувають точні (якомога більший збіг прикінцевих звуків слова, 

що стоїть на рим) та неточні (неповна співзвучність). Проте, чи не найпершою 

типологією рим має, на нашу думку, бути їх поділ на акустичні та зорові. Рима 

розглядається, починаючи з останнього звука, що стоїть під наголосом. Існує і 

внутрішня рима, коли має місце римування слів усередині рядків.  

В організації віршового мовлення римі належить важлива роль, оскільки вона 

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

строфікою, лексикою та змістом. Лексична функція рими полягає в тому, що вона 

виділяє слова, пов’язані звуковим повтором і, в такий спосіб підсилює їх 

асоціативну сферу [260, с. 7]. Інша функція рими – зображальна. Те, що рима може 

унаочнювати графічно й увиразнювати в звуковому відношенні словесний образ 

добре видно з вірша В. Блейка “The Lilly”: The modest Rose puts on a thorn, / The 

humble sheep a threat’ning horn; / While the Lilly white shall in Love delight, / Nor a 

thorn, nor a threat, stain her beauty bright [624]. В українському перекладі В. Марача, 

на жаль, не відтворені образи колючого шипа та колючого рогу, створені зокрема й 

за допомогою закритої чоловічої рими. До того ж, на відміну від перекладу, троянда 

в оригіналі не ранить, а наставляє шип, ягня не цілиться, а також наставляє ріг, 

убезпечуючи себе в такий спосіб, тобто і троянда, і ягня у вірші Блейка цілком 

мирні персонажі, а в перекладача вони досить войовничі. Порівняймо: Цнотлива 

роза ранить колючками, / Вівця покірна цілиться ріжками – / Лиш лілія біла одна 

зрозуміла: / Як зброя в любові – краса вже не мила [590]. 
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Роль рими вочевидь складніша порівняно з роллю інших повторів: вона не 

лише підкреслює окремі слова, в яких виступає, а й взаємодіє зі синтаксисом поезії, 

увиразнює паузи між віршовими рядками [329, с. 19]. Водночас рима повертає 

реципієнта до рядка з римованим словом, ніби тягне його «за ниточку», і він 

мимоволі зринає у свідомості читача (слухача) ще раз, над щойно прочитаним 

(прослуханим) рядком. Притягнений римою (акомпанементний) рядок вступає в 

асоціативні взаємини з тим рядком, із яким його поєднала рима. Внаслідок цієї 

взаємодії формуються нові комбінації образів, почуттів, емоцій, уявлень тощо. Про 

це говорив і французький поет Поль Валері, на чию думку, рима хоча й 

визначається як регулярний повтор еквівалентних фонем та їх груп, було б 

необачним спрощенням розглядати риму лиш із погляду звуку. Рима неодмінно 

спричинює семантичне зближення римованих одиниць [530, p. 45]. 

Повтор має здатність повертати реципієнта не лише до певних рядків, а й до 

цілих строф, частин поетичного твору, і принцип взаємодії той же, тільки в цьому 

випадку вступають в асоціативні зв’язки більші фрагменти твору, і наслідок такої 

взаємодії ширший і глибший [376, с. 53–54]. 

У римі явище повтору наповнюється особливим змістом: вона становить 

звуковий елемент, у якому перетинаються всі «силові лінії» вірша. Б. Гончаров 

виділяє організаційну, ритмічну, лексичну, інтонаційну функції рими [89, с. 7]. 

Відтак, попри те, що рима виділяє слова, на які у віршовому тексті робиться 

наголос, та поєднує певні слова, внаслідок чого створюються нові асоціативні 

значення, вона виконує й інші функції, як-то: інтонаційно-ритмічну; мнемотехнічну 

(сприяє запам’ятовуванню тексту); естетичну; магічну (об’єднані римою слова часто  

щось символізують, увиразнюючи мотив поетичного твору; строфотвірну і 

жанротвірну (системи римування визначають види строф і жанр ліричного твору. 

Дж. Гопкінс зауважує, що красу рими складають два елементи – подібність 

або тотожність звучання та неподібність або відмінність значення» [467, p. 64]. 

«Якими б не були взаємовідносини між звуком і смислом за умови різних підходів 

до рими, обидва плани обов’язково беруть участь у грі [535, p. 104]. Після цих та 
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інших висновків В. Вімзетта про семантичну значущість рими, дослідник поезії ледь 

чи зможе стверджувати, що рима не пов’язана зі значенням. 

Проте, як слушно зауважує Б. Гончаров, під час аналізу смислового значення 

рими необхідно конкретно підходити до кожного випадку й не намагатися 

обов’язково «вичавити» з кожної рими яке-небудь смислове значення. Важливо 

зрозуміти роль рими стосовно решти слів рядка чи строфи в цілому, а не 

співвідносити лише римовані слова [89, с. 169].  

Рима закріплює в нашій свідомості мислеобраз, сполучаючи в нашій уяві 

релевантні поняття, що вже є підставою для віднесення рими до синсемантичної 

образної композити макрообразу поетичного твору. 

На матеріалі рими таких поетів, як американці В. Х. Оден та Оґден Неш, 

українці Д. Фальківський та Б.-І. Антонич, росіянин В. Маяковський, особливо 

помітно, що підвищена звукова відчутність рими (момент її зародження) стає 

чинником смислової виразності вірша, стає аспектом змістовності віршової форми, 

зокрема, під час взаємодії рими з інтонаційною організацією вірша. 

Отже, рима, з одного боку – логіко-формальний утвір, а з іншого – образне 

утворення, що породжується натхненням поетичного творчого таланту, що, проте, 

не становить перешкоду для аналізу й класифікації рим з метою з’ясування їхніх 

функцій та відтворення цих функцій у перекладі.  

Образна приналежність рими потверджується передусім її семантичними 

властивостями. Збіг звукових і зорових комплексів у римі складають слова, котрі 

поза конкретним текстом не мали б нічого спільного між собою. Зі-протиставлення  

значень слів за допомогою рими породжує несподівані смислові ефекти. І що менше 

перетинаються семантичні, емоційні, стилістичні поля цих значень, то більш 

несподіваним є їх зіткнення, й більш значимим у конструкції тексту стає той 

структурний рівень, який перетинається й дозволяє воєдино їх поєднати. 

Так, у структурі першої строфи раніше наведеного нами вірша Е. По 

«Ельдорадо» [623, p. 12] автор застосовує в першому й другому, четвертому й 

п’ятому рядках послідовне римування bedight/knight; long/song – і перехресне в 

третьому та шостому рядку shadow/Eldorado. Г. Кочур у своєму перекладі [588, 
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с. 279] зберігає послідовну риму й подає опорну пару радо/Ельдорадо як перехресну 

риму. Інший перекладач, М. Стріха [598, с. 177], дотримується послідовного 

римування, пара до Ельдорадо у нього теж слово радо. У нашому перекладі [581, 

с. 5] стрижнева рима – браваду/Ельдорадо. У другій строфі перекладачі 

застосовують оригінальну перехресну пару рим кожен по-своєму: у Г. Кочура – 

принаду/Ельдорадо; у М. Стріхи – нерадо/Ельдорадо; у нас – розради/Ельдорадо. 

Щодо римування третьої строфи, в оригіналі якої продовжується звичне послідовне 

й перехресне римування з парою: shadow/Eldorado, то Г. Кочур порушує 

оригінальну ритмічну структуру, і в його перекладі вона складається не з шести, а 

п’яти рядків, четвертий рядок не римується зі сусідніми, центральною в нього тут є 

рима перехресна: пораду/Ельдорадо. М. Стріха так само застосовує перехресну риму 

пораду/Ельдорадо. У нашому перекладі ритмічна структура першотвору збережена 

за рахунок збереження римування, основна римова пара – поради/Ельдорадо. В 

останній строфі оригіналу Е. По порушує узвичаєну схему римування в перших 

двох рядках: Mountains/Moon, проте основною в нього незмінно лишається 

перехресна пара: Shadow/Eldorado. У Г. Кочура в цих рядках рима послідовна – 

поглянь/грань, а перехресна – громаду/Ельдорадо. М. Стріха зберігає звичне 

римування, перехресна пара в нього: ради/Ельдорадо. Ми ж, як і автор, відступаємо 

у перших рядках від послідовного римування: гори/вічний, а до Ельдорадо 

добираємо риму саду. Варто зазначити, що в першотворі опорні пари рим кожної 

строфи shadow/Eldorado створюють особливе емоційне тло, підкреслюють 

прагнення омріяного ідеалу, якому чинять опір темні сили. На жаль, цей прийом не 

відтворений у жодному із розглянутих варіантів перекладу, позаяк це зробити, на 

нашу думку, просто неможливо. 

Вельми складними для перекладу є і вірші евфонічно інструментовані 

всередині рядків. Зокрема це стосується внутрішньої рими. Ось внутрішньо-рядкова 

рима у вірші Р. Кіплінґа “Prelude” та її відтворення в перекладі М. Стріхи: I have 

written the tale of our life /  For a sheltered people’s mirth, / In jesting guise – but ye are 

wise, / And ye know what the jest is worth [587, p. 12]. Я ваше життя списав, / 
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Сповнене розмаїть, / Жартуючи часом – та знаємо разом, / Що за тим жартом 

стоїть! [Там само, с. 13]. 

Як видно з перекладу, перекладач удався до трансформації чоловічої 

оригінальної рими в жіночу та часткової сонорної заміни, тобто змінив один із 

дзвінких приголосних, що стоять на римі в першотворі, на глухий шиплячий, проте 

таке перевтілення в українському мовному матеріалі звучить природно, й 

синсемантичний образ відтак збережено. 

Функції рими реалізуються в кожному національному віршуванні у свої 

способи, які в різних літературах не збігаються. І. Лєвий зазначає, що перекладаючи 

з «римообмежених» мов (англійська) мовами, що мають широкі можливості 

римотворення, зайве було б обмежувати себе використанням лише тих рим, які є в 

першотворі. Перевага односкладових рим в англійській мові обумовлена не волею 

авторів, а специфікою цієї мови, в якій 75% слів односкладові й, отже, ймовірність 

поєднання в римопарі двоскладових слів складає всього 6%. Тому таке разюче 

переважання в англійців односкладових рим, а двоскладова рима трапляється як 

виняток [217, с. 91]. Ритмічна форма рими, проте, має свою специфічну семантичну 

потенцію. Чоловіча рима звучить твердіше, енергійніше, створює враження 

завершеності рядка, афористичного закінчення. Жіноча рима м’якіша, розпливчата, 

з нею рядок закінчується в запитально-очікувальній каденції. Тому в певних 

строфічних формах, згідно з І. Лєвим, важливо зберігати ритмічний характер рим 

[Там само, с. 293]. 

Складовий склад рим теж впливає на ритмічний характер вірша. Ритмотворчу 

якість рими найповніше можна реалізувати у мовах з вільним наголосом, таких як 

українська, російська; тут до послуг віршотворця рима чоловіча, жіноча, дактилічна, 

гіпердактилічна. 

З огляду на вищезазначене, не байдуже і в якому порядку римуються рядки у 

певний спосіб організованих чотиривіршів. Схема ж – ч – ж – ч розчленовує строфу 

на два ритмічно замкнуті двовірші: 

Гула земля, горіла під ногами, (ж) 

І я прокляв ту землю і ту мить, (ч) 
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Чужий наказ зробив нас ворогами, (ж) 

А міг би, звісно, й друзями зробить. (ч) [584, с. 11] 

Схема ч – ж – ч – ж, навпаки, стирає цей композиційний рисунок: 

Тут взимку стріляють, улітку – бомблять, (ч) 

І часом нема чого їсти, (ж) 

Тут чути благання, не чути проклять – (ч) 

В окопах нема атеїстів. (ж) [Там само, с. 12] 

Ритмічне та смислове протиставлення чоловічої рими жіночій є стилістичним 

засобом, притаманним значно більше українській поетичній словесності, ніж 

англійській. А це означає, що українські перекладачі, вільно застосовуючи обидві 

форми римування, звичні для української поезії, збагачують у своїх перекладах з 

англійської англійську поезію рисою їй цілком не властивою. З іншого боку, 

англійській римі, яка закінчується дифтонгом, точнішим, на нашу думку, 

відповідником є українська жіноча рима, а не чоловіча, позаяк вони стоять ближче 

одна до одної за своїми фонетичними характеристиками. 

Відтак, питання передачі ритмічного характеру римування не таке просте й 

вимагає в кожному конкретному випадку індивідуального підходу. Ясно, що й 

сполучення жіночих та чоловічих рим несе в собі низку стилістичних особливостей, 

багато з яких у перекладі можуть бути втрачені або можуть виникнути там, де їх 

немає в першотворі. 

У поезії XIX століття впевнено завоювала собі місце неточна рима. Саме під її 

впливом було заявлено, що рима – явище не графічне, а звукове [230, с. 73]. 

Дослідники англійської поезії не відзначають її «багатими» римами. Проте, автор 

одного із поетичних словників Б. Дойтч, даючи узагальнену характеристику рими 

від В. Ленгленда та Чосера до другої половини ХХ століття, не відкидає «багату» 

риму так категорично, а підкреслює французьке походження цього механізму й 

відзначає, що багата рима рідко використовується англомовними поетами» [443, 

p. 121]. 

Неточних рим дуже багато в поезії Е. Дікінсон. Проте у тієї ж Дікінсон, як і в 

інших поетів, є, як відомо, й так звані зорові рими, які належать, як уже зазначалося, 
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до графіки. Ось приклад: I’ve known her — from an ample nation — / Choose One — / 

Then — close the Valves of her attention — / Like Stone — [629, p. 43]. 

Варто зауважити, що зорові рими дуже важко піддаються перекладові без 

викривлення автосемантичної образності, проте це вочевидь можливо, про що 

свідчить наше відтворення зорової рими Е. Дікінсон: Із цілої нації — надасть 

перевагу / Вона Одному — / Й закритися Клапану її уваги — / Мов кам’яному — 

[581, с. 21]. 

Особливої уваги під час перекладу потребує і специфіка римування та 

римотворення, що має індивідуальний чи груповий характер. Так, наприклад, деякі 

американські та англійські поети, зокрема Е. Дікінсон, В. Оуен та А. Мак-Ліш, 

зробили з винятків та неточностей традиційного римування правило та утворили 

рими, в яких збігаються лише приголосні. Окремо стоїть у європейській поезії 

російська техніка «послаблення» рими: у багатьох російських поетів ХХ століття 

кінцевий приголосний перестав бути римотворчим елементом, унаслідок чого 

виникли рими з кінцевими приголосними, що не збігаються (вечер/мечет), чи з 

«усіченими» приголосними (берегу/губ). 

Літературною традицією, а не властивістю російської мови назвав М. Харлап 

чергування рим [378, с. 14]. З цією думкою можна й не погоджуватися, проте не 

можна не згодитися з тим, що попри властивості мови, на якість перекладу 

впливають і традиції літератур, до яких належать оригінал і переклад. 

Рима, вважає білоруський перекладознавець В. Рагойша, є одним із основних 

показників національної своєрідності вірша, яскравою прикметою індивідуального 

авторського стилю [303, с. 14]. Це зумовлює існування в поетичному перекладі 

принципу римової адекватності – вірного відтворення в перекладі структури рим та 

римування оригіналу. Цей принцип, як зазначає О. Чередниченко, давно став одним 

із фундаментальних засад світової перекладацької школи, позаяк рима в перекладі 

вимагає численних перестановок, зміщень, інверсій, втрат і под., які часто 

спричинюють значні зміни природного руху оригінального твору» [385, с. 73]. 

Утілення такого принципу в перекладацькій практиці, проте, не таке просте, 

як може здатися на погляд невтаємничений. Застосування його пов’язане з 
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урахуванням, принаймні, двох об’єктивних чинників, про які вже згадувалося вище: 

римувальної традиції  літератури перекладу та римових можливостей цільової мови. 

Під літературними римувальними традиціями розуміється наявність чи 

відсутність рими національній поезії (в аварській рим немає), роль римованого 

вірша в системі національного віршування, уявлення про традиційність та новизну 

рими й системи римування. Мовні римувальні можливості включають передовсім 

фонічні й акцентологічні особливості національних мов (характер вимови голосних 

та приголосних, довгота складу, своєрідність наголосу тощо) [Там само]. 

Спостерігаючи явище зникнення розміру та рими в сучасній англомовній 

поезії, окремі дослідники заводять мову й про особливу функцію рими. Англійський 

перекладач поезії Е. Озерс пише, що англійська та американська поезія приблизно 

після Першої світової війни відмовилася від традиційного метру та рими. І, що 

важливо, вона відійшла від них не поступово, а раптово, демонстративно, ніби 

протестуючи, повстаючи проти налагодженого способу життя, що визначав такі 

художні та естетичні концепції, які внаслідок воєнних та післявоєнних потрясінь 

стали здаватися непридатними, відмерлими, а багатьом – навіть хибними та 

лицемірними [271, с. 114]. Е. Озерс стверджує, що розмір і рима досі в них іноді 

використовуються, та лише для створення певних, виважених ефектів. Вони не є 

звичайними «очікуваними формами», а застосовуються задля умисної архаїзації або 

частіше в жартівливих віршах [Там само]. 

Однак, інші спостереження, зокрема й наші, свідчать про те, що не лише в 

англо-американській, а і в німецькій поезії цікавість до рими та інших формальних 

елементів за останні роки помітно зросла. Це, звісно, не тотальне повернення до 

метричної та римованої поезії, хоча багато критиків стверджують саме це. 

Принаймні на теперішній стадії розвитку процесу формальні елементи такі як рима 

та розмір, використовуються не лише для створення певних ефектів, а й як 

традиційні атрибути поезії. Тяжіння до «структурності» та формальних елементів 

стає цілком очевидним. 

Отже, йдеться про обрання стратегії перекладу, виходячи зі взаємодії двох 

чинників: 1) значення формального аспекту вірша (в оригіналі) в ідеальному 
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випадку залежить від того, як його сприймають читачі оригіналу рідною мовою; 

2) поетичне тло, на якому твір буде існувати в перекладі, тобто сприйнятливість 

читача перекладу до інших поетичних елементів на тлі звичних норм рідної поезії. 

Результуюча цих двох сил зміниться, якщо зміниться одна із них. 

Обираючи ту чи ту стратегію перекладу, слід ураховувати відносність та 

часову обмеженість будь-якої перекладацької стратегії і тактики, залежність їх від 

мінливих факторів – деякі змінюються повільно, інші – протягом кількох років; а 

тому, очевидно, необхідно, чи принаймні бажано, достатньо часто робити нові 

переклади значних поетичних творів за зміни «тла сприймаючої культури». 

То ж можна коротко підсумувати, що: 1) в українській мові, де флексія дає 

широкий набір відкритих слів, рима трапляється частіше та звучить природніше; 

2) метр і рима в українській поезії настільки традиційні та «очікувані», що іноді 

можуть не входити до складу образної домінанти під час перекладу; 3) сучасна 

англомовна поезія має схильність тяжіти до уникнення рими й колишніх метричних 

схем та до їх повернення.  

Тому перекладач з української на англійську має розглянути кожен рядок 

оригіналу, запитати себе, наскільки важлива формальна структура в цьому рядку та 

спромогтися відтворити її тією мірою, якою вимагає англійський чи американський 

поетичний слух. Щодо поетичного перекладу з англійської мови на українську, то 

тут справа простіша: навряд чи комусь із перекладачів спаде на думку перекладати 

неримований вірш римованим, хоча з огляду на вищевикладене, нічого дивного в 

цьому й не було б. 

З іншого боку, якщо розглядати форму поетичного твору як частину його 

образної структури, то навряд чи перекладач може нею нехтувати, керуючись лише 

поетичними тенденціями вихідної та цільової літератур, позаяк руйнуючи частину 

цієї структури першотвору, перекладач ризикує втратити в перекладі його 

гармонійну образну цілісність. 

Відтак, рима як складовий елемент образної структури синсемантичного рівня 

поетичного твору виконує багато функцій і має різноманітні мовні й поетичні 

характеристики. Рими неоднаково функціонують у структурах оригіналу й 
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перекладу. Еквівалентність рим не можна визначити як раз і назавжди встановлену 

норму, й тому визначальну роль тут відіграє функціональний підхід до їх перекладу. 

 

4.5. Графічні образні особливості вірша в оригіналі й перекладі 

 

Графіка – є складовою індивідуального стилю значної частини поетів, окремі з 

яких свого часу запровадили низку специфічно поетичних типів уживання 

розділових знаків (тире, трикрапка тощо), інші стали використовувати курсив як 

інтонаційний засіб та ввели й продовжують уводити інші значимі елементи графіки. 

Графічна структура вірша вивчена дуже мало. Апріорі можна було б виділити 

графіку ритміко-синтаксичної інтонації (розміщення віршів, пробіли) та графіку 

інтонації лексичної (шрифти). Якщо такі види графічної виразності вірша в певний 

спосіб складають лише графічні аналоги неграфічних рівнів структури, то в 

багатьох випадках поетична графіка в поезії становить самостійний структурний 

рівень, який не можна передати в перекладі нічим іншим, окрім неї самої. 

У всіх тих випадках, коли ми вловлюємо в графіці якусь функцію, можна 

вести мову про її поетичне значення, позаяк усе організоване в поезії стає значимим 

[230, с. 85]. 

Графіка – це засіб закріплення образної інформації, а нерідко і її творення. В 

тексті поетичного твору, де будь-який елемент є потенційно експресивний, графічні 

засоби несуть прагматичне й семантичне навантаження й, відтак, є способом 

здійснення впливу на реципієнта, який необхідно передавати в перекладі. 

 

4.5.1. Шрифт як образний засіб у перекладацькому перетворенні. Серед 

графічних засобів поетичної виразності творам окремих віршотворців притаманні 

шрифтові виділення (зміною кеглю, прописними та великими літерами, курсивом), 

поділ слів на склади та лакуни мовчання (пропуски в тексті), що слугує передовсім  

розставленню смислово-образних акцентів. 

Сучасний поет Ю. Іздрик, приміром, за допомогою кегельних виділень 

розставляє у своїх поезіях словесні та акцентні наголоси, підкреслюючи у такий 
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спосіб і важливість слів, у яких робиться така акцентуація: рОти на старті ротИ 

на замку / сурми тримають ноту дзвінку [579, с. 260]. 

Знаменна й для ока, й для змісту гра поета з великими та малими літерами 

вельми характерна для поезії Е. Дікінсон, яка починає особливо значимі, 

концептуальні для твору слова з великих літер: This was a Poet — It is That / Distills 

amazing sense / From ordinary Meanings — / And Attar so immense / [630, p. 42]. У 

перекладі такі акцентні графічні засоби без особливих ускладнень відтворюються за 

допомогою прямих відповідників: То був Поет — Він дивний зміст / Відціджувать 

мав дар / З Речей буденних і простих — / Божественний Нектар [581, с. 23]. 

Загальні імена починаються з великої літери під час уособлення та звертання, 

що надає відповідним фрагментам поетичного тексту чи й усьому текстові 

виняткової значимості, урочистості, піднесено-патетичного забарвлення, яке може 

бути іронічним, пародійним тощо. Зокрема, в цитованому вірші Е. Дікінсон, як і у 

всій її поезії загалом, великі літери іноді створюють метонімічну персоніфікацію, 

іноді виділення за допомогою заголовних букв застосовуються для того, щоб 

відповідні слова поставали в свідомості як надто важливі. 

Зазвичай заголовні літери пишуться у віршовому тексті на початку кожного 

рядка, незалежно від того, починає він нове речення чи ні. Сучасні американські 

поети (Е. Каммінґс, К. Сендберг, Р. Крілі, Д. Левертов та ін.) цього правила іноді не 

дотримуються й починають рядок із маленької букви, якщо вживання великої не 

вимагається пунктуаційними правилами. Таке порушення традиції надає віршеві 

довірливішого, розмовного характеру, загострює читацьку увагу саме на змістові й 

відтворюється в англо-українському перекладі аналогічним способом, позаяк це 

явище має місце і в українській поезії. 

Смислові, тематичні, емоційно-мотивовані переходи, що зазвичай притаманні 

багатозначним і багатоплановим поетичним творам, змушують їх авторів 

віднаходити графічні засоби, які б ці переходи підкреслювали. Не важко помітити, 

що, окрім заголовних літер, низка творів Е. Дікінсон рясніє і незвичної довжини 

тире, які увиразнюють лакуни мовчання, посилюють силенціальний ефект, що є 

відмітною рисою індивідуального стилю Е. Дікінсон. В мовчанні, як смисловому 
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елементі поетичного дискурсу, інтегруються вербальні та невербальні засоби 

екстеріоризації [435, p. 17]. І позаяк мовчання залежне від контексту, то як 

силенціальний феномен воно виконує низку функцій. 

Конфігурація рядків поетичного твору ефективно в образному плані взаємодіє 

зі суто типографськими засобами підкреслення та виділення. Зміна шрифтів стає 

знаком зміни інтонації, водночас знаком зрозумілим та очевидним, хоча й не дуже 

звичним для читача [128, с. 156]. Різні в тематичному та інтонаційному планах 

«течії» іноді подаються автором різними шрифтами. До такого способу вдавався ще 

Р. Кіплінґ, але він виділяв лише рефрен. 

Іншим важливим засобом шрифтового виділення є курсив, який 

застосовується українською та англомовною поезією як графічний стилістичний 

засіб. Курсивом виділяються поетичні вставки, епіграфи, прозаїчний текст, слова 

іншої мови, цитати, назви згадуваних творів та все чужорідне стосовно конкретного 

тексту чи те, що вимагає незвичного підсилення (емфатичний курсив). Різноманітні 

лексичні одиниці, зосібна й службові слова, які є зазвичай ненаголошеними, 

виділяються курсивом, якщо вони отримують наголос, коли виявляються особливо 

важливими чи коли домислюється яке-небудь зіставлення, протиставлення тощо. 

Відмінність у шрифті передає різні інтонації, а відмінність в інтонації передає 

різні емоції. Курсив сприяє компресії поетичної інформації. Передача 

функціонального аспекту курсиву як засобу виділення чужорідного тексту в тканині 

твору не викликає ускладнень під час перекладу. Тому нас більше цікавить 

емфатичний курсив, котрий у тексті найчастіше відображає логічний наголос, 

емфатичний наголос, а також інтонацію. 

«Суть логічного наголосу полягає у виділенні саме тих слів чи словосполук, 

які в мовленнєвому висловлюванні є, на думку автора, головними за смислом» [275, 

с. 12]. Найважливішим для перекладача є те, що логічне виділення компоненту 

висловлювання зазвичай знаменує собою імпліцитність цілого судження. Образний 

смисл, а то й підтекст, що створюється логічним наголосом, іноді суттєво впливає на 

розуміння змісту твору, якогось його відрізку чи характеру героя, і тому він має 

бути збережений у перекладі. 
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Так, наприклад, у вірші “Home Burial” («Домашній похорон») Р. Фрост тричі 

застосував курсив. Перший раз для того, щоб передати жест автора висловлювання, 

за допомогою якого вказуються конкретні предмети, вибрані з більшої кількості їм 

подібних, у цьому разі – каміння: There are three stones of slate and one of marble, / 

Broad-shouldered little slabs there in the sunlight / On the sidehill. We haven’t to mind 

those [647, p. 52]. Надгробки там широкі на осонні, / Гранітні три, один ще 

мармуровий, / Лежать на схилі. Певно ж, річ не в них. [620, с. 29] 

У другому й третьому випадках курсив застосовано з метою посилення 

експресивності висловлювання за допомогою модального дієслова: You couldn’t 

care! The nearest friends can go / With anyone to death, comes so far short / They might 

as well not try to go at all [647, p. 54]. Все байдуже було! Найближчий друг / До 

смерті із тобою буде доти, / Аж доки сам не стане на межу [620, с. 30] та за 

допомогою допоміжного дієслова: I’ll follow and bring you back by force. I will! – ” 

[647, p. 55]. Я силою верну тебе! Побачиш…» [620, с. 31]. 

Як бачимо, український перекладач цього твору М. Стріха у своєму перекладі 

під назвою «Хатній похорон» проігнорував авторський курсив і в такий спосіб – 

образотворчі функції, які він виконує в першотворі. Принагідно зауважмо, що в 

оригіналі “Home Burial” автор у кінці багатьох рядків-висловлювань вживає тире, 

які означають незакінченість думки, паузу чи роздуми мовця. М. Стріха відтворив ці 

функції тире за допомогою трикрапки, що для української мови є більш властивим. 

Але, як було видно вище, зокрема з перекладу поезії Е. Дікінсон, зберегти 

експресивність чи імпліцитність в українському варіанті можна й через таке саме 

графічне оформлення силенціального ефекту чи логічного наголосу, застосованого в 

першотворі. 

Дослідження свідчать про те, що бувають випадки, коли через структурні 

відмінності мов логічний наголос перекладач переміщує у висловлюванні на інший 

компонент, але в такий спосіб, щоб створений ефект чи підтекст функціонально 

узгоджувалися з відповідними феноменами оригіналу. 

Не слід забувати й про те, що в англійській мові відтінки мовлення 

передаються найчастіше за допомогою фонетичних та лексичних засобів, а в 
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українській – більше через багатий арсенал часток. Логічне акцентування частками 

потрібного компоненту висловлювання в перекладах з англійської мови на 

українську успішно конкурує з графічними виділеннями. Для цього використовують 

частки, які мають видільну чи підсилювальну функції, а саме: підсилювально-

видільні, видільно-обмежувальні, уточнювальні, вказівні, означальні, 

стверджувальні тощо [286, с. 124]. Крім часток, для логічних виділень у перекладі 

залучаються прислівники. Виражальна функція прислівників, як і часток, може бути 

підсилена кегельним оформленням. 

У перекладах українською мовою, окрім перелічених способів позначення 

емфатичного наголосу, можуть використовуватися й інші графічні засоби 

підсилення виразності, наприклад, окрім курсиву, поєднання кількох знаків оклику, 

а також частки, прислівники, емоційна лексика, фразеологія, риторичне питання, 

повтор, парцеляція. Зрозуміло, що ці наголоси завжди функціонують у 

висловлюванні разом із інтонацією та складають її невід’ємну частину. 

Використання курсиву в англійській поезії як засобу відображення 

мовленнєвої емфази не регламентоване правилами й носить авторський характер. 

Тому зберігаючи в перекладі змістову сторону курсивних виділень, необхідно не 

лише враховувати національні особливості у вживанні графічних засобів, а й 

художній почерк автора твору. 

Так, у вірші “Two look at Two” («Двоє бачать двох») за допомогою курсиву 

Р. Фрост ставить емфатичні наголоси у розмові двох, роблячи їхній діалог живим і 

природним, а заодно й виділяє слова, на яких акцентується мовлення героїв: She 

sighed and passed unscared along the wall. / “This”, then, is all. What more is there to 

ask?” / “This must be all.” It was all. Still they stood, / Two had seen two, whichever side 

you spoke from [647, p. 229]. Український перекладач В. Бойченко цією образною 

деталлю оригіналу знехтував: Зітхнула – та й пішла собі неспішно. / «Ну, ось тепер 

усе». Та ж тільки знову ні... / «Тепер усе». Так, це було вже все. / Але тепер вони 

чогось чекали… [572, с. 84]. 

Відтак, основним завданням перекладача, який натрапив у тексті на виділений 

курсивом компонент під логічним чи емфатичним наголосом, є відображення в 
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перекладі його збільшеної семантичної ваги, емоційно-оцінної характеристики та 

підтексту, утвореного за допомогою логічного наголосу. Засоби, що залучаються 

для цього – актуальне членування, логічний наголос, позначений графічно, частки, 

емоційна лексика, фразеологічні одиниці тощо – об’єднуються своєю здатністю до 

виділення, уточнення чи підсилення якогось боку висловлювання. Вибір потрібного 

засобу в кожному окремому випадку перекладач здійснює, керуючись контекстом, 

стильовими особливостями твору та художнім почерком письменника. 

 

4.5.2. Графічна композиція поетичного твору як образ. С. Бонді дотепно 

зауважив, що для того, аби мобілізувати в собі ритмічне чуття нам достатньо 

побачити текст вірша, написаний «стовпчиком», чи почути, що хтось буде нам 

«читати вірші». Цього цілковито вистачає, щоби зі самого початку ми вже були 

занурені в «ритмічну атмосферу» [42, с. 128–129]. 

Окрім розглянутих засобів, застосовуваних для створення ритмічного 

враження, в тому числі й під час зорового сприйняття поезії, велику роль відіграє 

поділ твору на строфи, загальний вигляд сторінки з поетичним твором, вигляд кінця 

рядків. Одна з особливостей поетичної творчості полягає в тому, що її естетична дія 

на реципієнта залежить від поєднання реалізації графіки і звучання. 

Графічна форма поетичного твору відображає його структуру й налаштовує 

читача на емоційність та експресивність повідомлення. Всі ці засоби стилістично 

необхідні, щоб повідомити читачеві те, що в усному мовленні передається 

просодичними елементами, тоном голосу, наголосами, паузами, подовженням чи 

подвоєнням певних звуків тощо.  

Відомо, що графіка, тобто зображення тексту на сторінці, є першою зримою 

відмінністю поезії від прози. Ми можемо не знати мови, якою написано твір, не 

знати жодної букви її абетки та, проте, розкривши книгу, стверджуємо, що це вірші. 

Вказана ознака безсумнівно потверджує значення графічного елементу, що він «має 

нести певне смислове навантаження» [128, с. 132]. 

Пишучи про графіку як про фактор організації тексту, О. Полторацький 

зокрема зазначав, що окрім стандартних, загальноприйнятих правил орфографії та 
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пунктуації існує цілий діапазон особливих прийомів графічного відтворення 

мовлення, котрі застосовуються для того, аби передати так званий «зміст-намір» 

автора найбільш повно та адекватно. Ці прийоми реалізуються в 

найрізноманітніших межах: фонема, морфема, слово, словосполучення, окреме 

речення та, зрештою, різноманітні надфразові єдності. Останні очевидно взагалі 

існують як такі завдяки лише тому, що вони відповідно організовані графічно. В 

результаті виявляється, що графіка виступає не лише як засіб оформлення 

висловлювання, а і як спосіб його побудови. Більше того, в низці випадків саме вона 

визначає цільність усього мовленнєвого твору [291, с. 8]. 

Графічне членування – це не лише надання віршеві зорової виразності, це і 

структурний принцип, застосування якого дозволяє досягти великого ритмічного 

багатства. Завдяки членуванню підсилюється роль внутрішньорядкових пауз. 

Є. Єрмілова [119] та інші віршознавці вели мову про важливість, значимість 

графічного членування, але не зважувалися назвати його чимось визначальним у 

вірші. Вірогідно, тому що внутрішньорядкове членування не має самостійної 

естетичної цінності. Воно набуває її лише в русі поетичної думки, почуття, в 

образній цілісності поетичного твору як макрообразу. 

Графіка визначає вимову, накреслює виразніші, ніж у класичному стилі, 

вертикальні зв’язки між внутрішніми ланками рядків та між частинами одного 

рядка. Ланки рядків метрично рівноцінні (чи просто такі, що можуть зіставлятися) й 

водночас такі, що стоять в однаковій графічній позиції, вступають у додаткові 

структурні стосунки відповідно до авторських намірів та підпорядковуються 

ритміко-звуковому оформленню відрізків тексту [128, с. 151]. 

Про внутрішнє тяжіння поезії до зображальності свідчить також існування 

штучно виниклого, прикладного жанру поезії – фігурного віршування (зорова 

поезія), данину якому віддавали поети багатьох епох – від С. Родоського до 

Аполлінера, від К. Істоміна та С. Полоцького до А. Вознесенського, В. Олексенка та 

М. Сороки. 

Графічні прийоми – це засоби і додаткові можливості. Так, як риси стилю, як 

ритміко-синтаксичні побудови, як будь-яка інша ознака й засіб, вони можуть 
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автоматизуватися, стати прийомом немотивованим, зовнішнім. Складність 

ритмічної композиції відбиває складність змісту. Так само стовпчик чи драбинка 

викликані до життя внутрішньою тональністю вірша, необхідністю саме такого, а не 

іншого прочитання. 

Повірити в зображальну силу самого тексту та надати їй право самостійної дії 

спонукають і поети, в межах ідіостилю чи навіть одного твору яких, вдало 

поєднуються не два й не три, а низка різноманітних графічних засобів. Так, 

філософська потужність та моральна напруга поезії Р. Фроста створена, попри все 

інше, й за допомогою графіки. Ілюстрацією може слугувати його дивовижно густа, 

насичена взаємопереплетінням різнопланових образних проявів поема “The Death of 

the Hired Man” [647, p. 40–48]. Її графічна гіллястість та масивність, складність та 

розчленованість наочно зображує спосіб існування авторських образів та думок, що 

зрозумів й адекватно передав у перекладі «Смерть наймита» [611, с. 67–74] 

В. Бойченко, чий переклад ми частинами аналізуємо упродовж цього дослідження. 

Графічна форма вірша і як образ, і як структура, і як складова 

синсемантичного образного рівня поетичного макрообразу, має свою певну 

специфіку щодо її відтворення в перекладі, про що докладніше у подальших 

підрозділах, де йтиметься про переклад строфіки, вільного вірша, про відтворення 

графічного образу як міжмистецького синкретизму та дотримання принципу 

еквілінеарності в поетичному перекладі. 

 

4.5.3. Строфіка в образній тканині поетичного оригіналу й перекладу. 

Строфіка – тобто форма послідовності рядків – друге організуюче начало кожного 

вірша. Якщо ритм організовує матеріал поезії, так би мовити, по горизонтальній 

лінії, то строфіка організовує цей матеріал по лінії прямовисній. Вона – 

архітектоніка вірша, вона творить його просторово. Вона визначає розміщення його 

стилістичного рисунку, розподіл його словесних мас, спосіб їх звучання. Це кістяк 

вірша, на якому він тримається. 

М. Лозинський писав, що якщо в питаннях ритму під час перекладу віршів 

можливі, а іноді й необхідні приблизні рішення, то в питаннях строфіки поет-
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перекладач зв’язаний цілковито. Він конче повинен відтворити строфічну 

архітектуру першотвору [226, с. 100–101]. 

Функціональний зв’язок строфіки зі змістом спирається головно на інтонацію. 

Переважно не інтонація визначає строфу, а строфа визначає інтонацію. Різноманітні 

строфічні побудови мають різноманітне інтонаційне звучання. За таких обставин 

форма відомою мірою визначає зміст, точніше, внутрішню композицію. 

Існують автори, які дотримувалися у своїй творчості переважно твердих форм 

вірша. Згадаймо хоча б Шекспіра, Петрарку чи глибоко віруючу англійку 

італійського походження Крістіну Россетті (1830–1894), яка відмовила своєму 

нареченому через те, що він був католиком, а вона належала до англіканської 

церкви. Ця відмова стала основною темою усіх її сонетів. Поезії К. Россетті 

притаманна простота, витонченість та духовність. Багато критиків уважали її 

найкращою поетесою свого часу. Ось оригінал одного з її сонетів, який побачив світ 

1849 року під назвою “Remember”: 

Remember me when I am gone away, 

Gone far away into the silent land; 

When you can no more hold me by the hand, 

Nor I half turn to go yet turning stay. 

Remember me when no more day by day 

You tell me of our future that you plann’d: 

Only remember me; you understand 

It will be late to counsel then to pray. 

Yet if you should forget me for a while 

And afterwards remember, do not grieve: 

For if the darkness and corruption leave 

A vestige of the thoughts that once I had, 

Better by far you should forget and smile  

Than that you should remember and be sad. [644, p. 425] 

Переклад творів такої канонічної форми, як сонет, має свої особливості. 

Перекладач сонета перебуває в складнішій ситуації порівняно з перекладачем 
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ліричної поезії такого ж обсягу, яка не має наперед визначеної структури. 

Українська версія цього сонету К. Россетті, запропонована Т. Кисільовою, має дещо 

інакший вигляд, ніж оригінал: 

Ти пам’ятай мене, коли піду далеко, 

Піду назавжди в невідомий край; 

Не поцілуєш пристрасно і легко, 

І не повернеш у наш милий рай. 

 

Ти пам’ятай, якщо навіть уранці 

Забудеш наші мрії про життя, 

Або почнеш, немов у лихоманці, 

Благати знов мене про вороття. 

 

Коли почнеш мене все ж забувати, 

Ти не журись, бо не спинити літ; 

Пітьма, можливо, й тлін щербатий 

Думок моїх залишать хоча б слід. 

Забути краще все і посміхатись, 

Ніж сумувать з душею, що як лід. [575, с. 51] 

Перше, що кидається в очі вже під час первинної рецепції, – це спотворена 

строфіка першотвору. На відміну від перекладу, в оригіналі немає міжстрофних 

інтервалів, а 2, 3, 6, 7, 10, 11 та 12 рядки виділені абзацним відступом, а виділені 

рядки, окрім 11, мають попарно тотожні рими. Системи римування оригіналу (абба 

абба вггдвг) й перекладу (абаб вгвг деде єе) теж мають суттєві відмінності. Суцільно 

чоловічі рими першотвору замінено на чергування жіночих та чоловічих рим, що в 

перекладі з англійської мови на українську зазвичай допустиме, проте, в цьому разі 

це спотворює ритм оригінального сонету. Коли б у перекладі була вірно відтворена 

строфіка та система римування, а чергування рим було не жіночих із чоловічими, а 

чоловічих із жіночими, то ситуація із ритмом та інтонацією була б значно ліпша. 

Загалом, усі вищезгадані зміни формотворчих образних засобів у перекладі сонету 
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як твердої форми вірша є, на нашу думку, неприйнятними, позаяк руйнівним чином 

впливають на конфігурацію образної структури першотвору. 

Твердження, згідно з яким недотримання строфіки оригіналу призводить до 

тяжких порушень загального стилю твору, суперечки не викликає. Вимога 

відтворити строфічну будову з максимальною відповідністю оригіналові зовсім не є 

примхою буквалізму: вона аж ніяк не передбачає простого копіювання строфічних 

схем, а відображає прагнення до встановлення функціональної еквівалентності між 

структурою оригіналу та структурою перекладу й цілковито належить до проблеми 

відтворення єдності форми та змісту, під якою розуміється художнє ціле, якісно 

відмінне від механічного поєднання частин, що її складають. 

Проте, далеко не завжди поети-перекладачі усвідомлюють те, як багато у 

віршах, які вони перекладають, залежить від архітектоніки фраз, від розміщення та 

взаємного зв’язку відрізків мовлення, від їх ієрархічної взаємозв’язності.  

Виявлення формальних та змістових властивостей строфічних утворень, як 

важливих елементів композиції твору, його ритму та його синтаксичної будови, а 

також їх єдності видається суттєвим для адекватної передачі іншою мовою, в іншій 

національній поетичній системі, ідейних та художніх особливостей оригіналу як 

мовно-стилістичної цілісності [344, с. 117]. 

Варто брати до уваги й те, що в новій поезії протиріччя між строфічним, 

метричним та синтактико-семантичним членуванням тексту широко 

використовується як засіб експресивного впливу, що руйнує інерцію читацького 

сприйняття та створює ефекти несподіваності сюжетних зсувів, різних емоційних та 

психологічних переломів. Достатньо назвати Д. Хопкінса, Е. Дікінсон, Д. Томаса, 

У. К. Вільяма, та навіть і в «найкласичніших» за формою поетів досить нерідкі 

розбіжності між строфічним та семантико-синтаксичною будовою твору, які 

виконують особливо відповідальні стилістичні завдання. 

Отже, наявні різноманітні типи відносин строфи до складного синтаксичного 

цілого не можуть бути зведені до постійного та однозначного взаємонакладення, до 

того ж відносна синтаксична завершеність строфи не завжди рівна її структурно-

семантичній завершеності. Всякий незбіг між двома типами членування віршового 
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тексту (строфічним та семантико-синтаксичним) виявляється стилістично значимим 

як відхилення від норми. 

Існують випадки, коли межа між двома складними синтаксичними цілими 

проходить усередині строфи. Це пояснюється і тяжінням строфи до смислової 

завершеності, коли «дія всіх формант, що її утворюють, спрямована на сприйняття її 

читачем як завершеного повідомлення» [62, с. 299] і великою кількістю 

малоформатних строф на кшталт чотиривірша, який відносно рідко включає в себе 

більше одного речення. Факти смислового розриву всередині строфи часто 

виявляються як своєрідний стилістичний прийом. 

Як приклад можна навести останню строфу вірша Р. Фроста “Stopping by 

Woods on a Snowy Evening”: The woods are lovely, dark and deep. / But I have promises 

to keep, / And miles to go before I sleep, / And miles to go before I sleep [647, p. 225]. 

Крапка в кінці першого рядка чотиривірша сигналізує про перехід від одного 

душевного стану до іншого – зі сфери почуттів до сфери логіки. Поет ніби 

повертається до дійсності, до власних справ та клопотів, після довгого споглядання 

лісу, запорошеного снігом. Єднальний сполучник but здається складним у ролі 

зв’язної ланки між реченнями строфи, які отримують у такий спосіб відому 

самостійність. Але тут вилучена єднальна смислова ланка, яка може бути виражена 

реченням and I would gladly stay here and rest from the turmoil of life [455, p. 72], за 

наявності якого строфа утворила б одне складне синтаксичне ціле. За відсутністю ж 

подібної ланки строфа розпадається на два складних синтаксичних цілих. 

У російському перекладі І. Кашкіна цей внутрішньострофічний смисловий 

розрив нівельовано: А лес манит, глубок и пуст. / Но словом данным я влеком: / Еще 

мне ехать далеко / Еще мне ехать далеко. [564, с. 237] 

Речення строфи співвіднесені між собою єднальними сполучниками а та но, а 

також семантичною спільністю присудків лес манит, я влеком. Крім того, рядок 

оригіналу The woods are lovely, dark and deep містить синтаксичну конвергенцію 

однорідних визначень у позиції предикативу [269, с. 76], неоднорідних семантично, 

проте співположення їх в одному ряді значиме стилістично: емоційно забарвлений 

епітет lovely передає ліричність нейтральними поза цим контекстом прикметниками 
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dark та deep. Цей приклад підтверджує думку про те, що «саме в місцях 

конвергенцій виявляються найбільші розбіжності оригіналу та перекладу» [15, 

с. 67]. Дійсно, поява у першому реченні строфи дієслівного присудка манит, на 

який падає до того ж логічний наголос, та іменного присудка у другому реченні 

(замість дієслівного I have promises to keep із явним відтінком модальності, пор.: I 

have to keep promises) – я влеком (архаїзм, який, до речі, менш за все відповідає 

нейтральній розмовній лексиці вірша Фроста) не лише надто прямолінійно 

тлумачить поетичну думку автора, а й у дивний спосіб переосмислює ситуацію 

чотиривірша. В перекладі «активна» роль відводиться лісові, який закликає до себе 

пасивно налаштованого подорожнього, тоді як в оригіналі невтомно бадьорий (miles 

to go before I sleep) та такий, що поспішає назустріч своїм обов’язкам герой, все ж бо 

не може не затриматися в дорозі лише для того, щоб безкорисливо помилуватися 

«байдужою природою» – красою лісу, що застиг у спокійному безгомінні. 

В українських перекладах В. Бойченка та автора цього дослідження відповідна 

строфічно-смислова ситуація виглядає, на нашу думку, значно краще, хоча й у 

першому перекладі після першого вірша не крапка, а кома. Порівняймо: Ліс кличе в 

темну глибину, / Та я з дороги не зверну, / Ще сотні миль, покіль засну, / Ще сотні 

миль, покіль засну [611, с. 70]. Глибини лісу манять душу. / Але я слова не порушу, / 

Ще довгі милі їхать мушу, / Ще довгі милі їхать мушу [581, с. 119]. 

Відтак, аж ніяк не можна ігнорувати варіативність поетичного значення 

віршового тексту, що виникає через зміни в процесі перекладу співвідношення 

строфічного членування оригіналу з його семантико-синтаксичною будовою. 

Неувага перекладача до системи різнорівневих міжстрофічних зв’язків, що мають 

різний ступінь тісноти, може призвести до серйозного стилістичного та 

концептуального переосмислення всього твору. 

Поєднання семантико-синтаксичної будови віршового тексту з його 

строфічним членуванням  вочевидь становить суттєву проблему для теорії та 

практики віршового перекладу. А. Федоров підкреслює, що «під час перекладу 

важлива відповідність не якоїсь однієї особливості (і звичайно ж не окремого 

елемента мови – хай буде то слово чи навіть ціле речення), і не простої сукупності 
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їх, а цілої системи, де все взаємообумовлено» [368, с. 29]. У досягненні адекватності 

перекладу багато залежить від ізофункціональної передачі системи різнорівневих 

засобів зв’язку між будівельними одиницями цілісного тексту, якими є складні 

синтаксичні цілі (надфразові єдності), втілені в прозаїчному мовленні в абзацах, а у 

віршовому – в строфах. 

Найтиповіші перекладацькі відхилення в цьому плані можна знайти, 

аналізуючи переклади віршів, зокрема, Р. Фроста. В. Бойченко нерідко розбиває 

суцільний текст Фроста на строфи. Д. Павличко схильний розбивати суцільний, 

неподілений на строфи текст сонетів цього поета й «заганяти» його в класичну, в 

певному розумінні, сонетну форму, що складається із чотирьох строф, незважаючи 

на те, що в такому разі порушується архітектоніка оригіналу: змінюється зорова 

форма вірша, його ритм та інтонація, а також розривається смислова завершеність 

фраз. У такий спосіб поводиться Д. Павличко зі сонетами Фроста “The Master 

Speed” [647, p. 300] – переклад «Майстер швидкості» [594, с. 156], “The Broken 

Drought” [647, p. 399] – переклад «Розбита посуха» [595, с. 179], “Putting in the Seed” 

[647, p. 123] – переклад «Садячи» [614, с. 141] та “A Soldier” [647, p. 261] – переклад 

«Солдат» [596, с. 177]. 

Графіка віршів у справжнього поета-художника – це один із важливих засобів 

наочної та ритміко-інтонаційної виразності, й тому відступи, розбивка рядка на 

частини, введення абзаців, міжрядкових та міжстрофних інтервалів у великого 

митця завжди мотивовані, і якщо в оригіналі цього немає, то давати їх у перекладі – 

означає збільшувати число пауз, змінюючи в такий спосіб ритм оригіналу, вносити 

до вірша невластиву йому експресію, вдаватися до прийому, яким автор не 

користувався, тобто спотворювати образну структуру першотвору. І навпаки, коли 

це все є у першотворі, то, з вищевикладених причин, воно, безумовно, має бути 

передане і в перекладі. 

 

4.5.4. Переклад вільного вірша як графічного образу. Поміж астрофічної 

поезії найпомітнішими видаються форми вільного вірша. Як вельми справедливо 

зауважував Ю. Еткінд, попри те, що у вільному вірші відсутній ритмічний імпульс, 
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відтворення його в перекладі в жодному разі не легше, ніж поезії ускладнених 

строфічних форм; радше навпаки: твердий метричний кістяк, узвичаєний порядок 

строфи, підкріпленої римами полегшують роботу перекладача. Слабкий римований 

вірш подеколи може з більшим чи меншим успіхом здатися поезією, у всякому разі 

він зберігає схожість, принаймні зовнішню, із віршами. У вільному ж вірші такої 

«звукової фактури» немає, і наслідувачеві прикритися нічим, сховатися немає за що. 

Тут необхідно відшукати внутрішню форму, яка створюється за допомогою 

абсолютної природності інтонації, вивіреної системи повторів, ритміко-

синтаксичними паралелізмами. Естетична сутність верлібрової ліричної оповіді 

далека від того, що ми називаємо відносною аморфністю і «безкомпозиційністю» 

оповіді прозової [406, с. 36]. 

Вільний вірш – це, з одного боку, особлива макрообразна структура з 

особливими рівневими образними системами, з іншого – текстовий простір, на 

якому голос поета звучить із усіма людськими природними модуляціями. Поет і 

дослідник поезії Т. С. Еліот зауважував, що лише нікудишній поет може вважати 

верлібр визволенням поезії від форми. Направду верлібр – це бунт проти форм 

мертвих, підготовка до створення форм нових і поновлення форм давніх, показова 

увага до завжди неповторної внутрішньої організації твору, на противагу зовнішній, 

суто формальній і завжди типовій [115, с. 105]. 

Для таких поетів як, наприклад, В. Вітмен, верлібр – не данина вишуканості, а 

найвище вираження розкутості, неупередженості погляду на світ, адже ця свобода 

вірша розповсюджується не лише на використання верлібру, а й на прагнення до 

вільно-химерного формування образу, до орфографічних трансформацій та в 

підсумку до зміни графічної подоби поетичного твору. Підтвердженням цьому 

можуть слугувати нижченаведені вірші Вітмена та їх українська інтерпретація. 

I dream’d in a dream I saw a city invincible to the attacks of the  

whole of the rest of the earth, 

I dream’d that was the new city of Friends, 

Nothing was greater there than the quality of robust love, it led  

the rest, 
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It was seen every hour in the actions of the men of that city, 

And in all their looks and words. [650, p. 42] 

 

Я бачив місто уві сні, що було нездоланним, хоча б 

напали на нього всі інші країни світу, 

Мені снилося, що було то нове місто Друзів, 

Ніщо не цінувалося там вище за міцну любов, вона 

вела за собою все інше, 

І це видно було у вчинках людей того міста, 

В їх кожному погляді й кожному слові. [581, с. 13] 

Коли створювався вільний вірш, то його відмова від метра й рими 

мотивувалася бажанням дати простір єдиному й неповторному творчому намірові 

поета в кожному окремому вірші. Однак звичайні засоби друкованого слова 

недостатні для того, щоб утілити цей намір у всій його унікальності: графіка не 

передає інтонацію, кожен віршовий рядок може бути прочитаний вголос на різні 

лади. Прагнучи якомога однозначніше виразити себе, прагнучи звузити 

інтерпретаційний простір, що надається поетом декламаторові, віршотворці 

намагаються вводити у вірші додаткові вказівки на характер вимови. Першою і 

найцікавішою спробою був «стрибкий ритм» (sprung rhythm) на противагу 

«рухливому» (running rhythm) Дж. М. Хопкінса (друга половина ХІХ ст.), який писав 

довгими громіздкими тонічними рядками (що відштовхуються, проте, від 

традиційного англійського п’ятистопового ямбу та часто складаються в традиційний 

сонет), а щоб орієнтувати читача в їх ритмі, користувався особливими 

надрядковими та підрядковими знаками: для пришвидшеної, уповільненої, 

паузованої та інверсійної вимови наголошених та ненаголошених складів. 

Півстоліття по тому, нічого, найвірогідніше, не знаючи про Хопкінса, майже те саме 

робили російські конструктивісти, позначаючи у вірші лініями підйоми та спади 

інтонації, а в слові вставними знаками «?» та «!» неочікувані підвищення та 

пониження голосу. Зрідка подібні вказівки для декламації трапляються і в таких 

поетів, як американець Вечел Ліндсей та німець Бертольд Брехт, а також у деяких 
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інших, наприклад, в американського поета Аллена Ґінсберґа. Ось маленький уривок 

із його вільного вірша “A Supermarket in California” («Супермаркет у Каліфорнії») 

та, відповідно, наш переклад: 

What peaches and what penumbras! Whole families shopping at night! Aisles 

full of husbands! Wives in the avocados, babies in the tomatoes! – and you, Garcia 

Lorca, what were you doing down by the watermelons? [633, p. 174]. 

 

Що за персики і що за півтіні! Покупці ввечері родинами цілими! 

Проходи забиті чоловіками! Дружини біля авокадо, діти в томатах! – а ти, 

Ґарсіє Лорко, що ти робив серед кавунів? [581, с. 41]. 

Не лише на цьому, а на багатьох інших прикладах можна побачити особливу 

важливість графіки для сприйняття вільного вірша. Класичний вірш, навіть коли він 

записаний у суцільний рядок, легко розпізнається як вірш – за римами, що 

періодично виникають, та за ритмічно підкресленими словорозділами. Вільний же 

вірш, який записаний у суцільний рядок, сприймався б лише як проза, втрачаючи 

більшу частину виразності та змістовності. Графіка верлібру як тексту дозволяє 

сприймати його як вірш із відповідною установкою на значимість; графіка окремого 

рядка (і лише вона) дозволяє тому, хто читає, передбачити кінцеву паузу та 

відповідно відчувати віршову інтонацію. Ця зростаюча роль графіки, зорового 

сприйняття вірша, логічно привела свого часу до створення «віршів для ока» і, 

звісно, накладає на перекладача додаткову відповідальність щодо її відтворення з 

дотриманням усіх її образних функцій та гармонії з іншими компонентами 

поетичного макрообразу. 

 

4.5.5. Відтворення графічного образу як міжмистецького синкретизму. 

Структура поетичного твору як макрообразу іноді формується внаслідок синтезу 

образності поетичної та інших мистецтв. Цей феномен добре ілюструється на 

прикладі американського поета Е. Каммінґса. 

Одним із актуальних питань вивчення творів цього поета-модерніста та 

авангардиста з позицій перекладознавства є синтез поезії та живопису в його 
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віршах. На цю прикметну рису поезії Каммінґса звертають увагу Б. Бойчук [39], 

М. Вебстер [532], В. Гур’єва [98], О. Звєрєв [133], К. Ріф [505], Ч. Сойер-Лаукано 

[513] та деякі інші дослідники творчості американського митця, які простежують 

уплив живопису на його поетику і, навпаки, розкривають особливості синтезу 

образності двох видів мистецтва в його пейзажній ліриці. 

У своєму науковому рефераті фундаментальними методами «нового 

мистецтва» Е. Каммінґс назвав застосування геометричного дизайну, вдавання до 

чистоти форми, орієнтування на урочисту предметність. Такої програми, на погляд 

Каммінґса, мають дотримуватися творці поезії та живопису [Там само, p. 127]. 

Пристрасть Е. Каммінґса до кубізму суттєво позначилася на геометричному дизайні 

поетичної форми, як питомої риси його поетики впродовж усієї творчості [98, 

с. 102–103]. Через форму вірша Е. Каммінґс прагне досягти синтезу живописного 

(зорового) та поетичного (звукового) рядів: 

i 

never 

guessed any 

thing(even) a 

universe)might be 

so not quite believab 

ly smallest as perfect this 

(almost invisible where of there of a)here of a 

rubythroat’s home with its still 

ness which really’s herself 

(and to think that she’s 

warming three worlds) 

who’s ama 

zingly 

Eye [627, p. 44]. 

Графічна конфігурація цього твору із обрисами птаха, переплетена з його 

образно-філософським змістом, втіленим у художню тканину вірша, зокрема, й за 



298 

 

допомогою образу солов’я-червоношийки. Синтез звукового й зорового образів 

реалізований тут іще й у вельми незвичний спосіб: на симетричних кінцях крил 

птахи розміщено тотожні звуки-дифтонги [ai], які у смисловому й графічному 

планах позначають слова з різною семантикою та граматичною категорією (іменник 

Eye та займенник I).  Відтак спостерігаємо тут не лише графічну симетрію, а й 

звукову, чого, на жаль, не вдалося відтворити в нашому перекладі: 

я 

ніколи 

не здогаду 

вався(навіть 

усесвіт)може буть 

таким неймовірно ма 

леньким як оце досконале 

(майже невидиме все те що там і) тут і  

дім червоношийки з його ти 

шею який і є насправді нею  

(і думка про те що вона  

зігріває три світи) 

що вона і є диво 

вижне 

Око [Переклад наш – В. К.]. 

Своєрідним графічним протиставним акцентуванням смислів у цьому вірші є 

й те, що займенник I, який за англійським правописом пишеться з великої літери, 

Каммінґс подає за допомогою маленької літери, а іменник eye, що є загальним 

іменем і мав би писатися з маленької літери, подано автором із великої. Лишається 

відкритим питання, для чого поет акцентує увагу читача на слові «Око»? Візьмімо 

на себе сміливість припустити, що автор мав на меті звернути увагу читача на ще 

одне протиставлення: на відміну від масонського всевидящого ока, яке завжди 

розміщене у верхній частині піраміди, його око поміщене в самому її низу (адже 
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ліве крило птаха таки скидається піраміду), що цілком суголосне революційному 

характерові творчої особистості Е. Каммінґса. 

Існує й інший український переклад цього твору у виконанні І. Андрусяка: 

я 

ніколи 

жодної речі 

не вгадував (на 

віть всесвіту) міг би 

так не цілком можливо 

найменший немов найкращий 

(майже невидимий де єси там єси) тут єси 

кармінного горла дому найти 

пішого який дійсно його 

(як і думка що три сві 

ти випереджує) 

хто всеви 

дяще 

Око [580, с. 36]. 

Центральним автосемантичним образом оригінального вірша Е. Каммінґса є 

образ птахи (солов’я-червоношийки), яка висиджує (у вірші – гріє) три яйця (у 

вірші – три світи) у своєму тихому домі, що утворений власне її тілом. Звідсіля й 

форма вірша має контури птахи. На такому словесно-зоровому образі поет і 

вибудовує всю макрообразну структуру поезії, у якій ідеться про макро- і 

мікрокосм, про множинність світів, про яйце як символ зародку Всесвіту й про 

філософську дилему щодо його первинності/вторинності, про поетове подивування з 

того, що він ще багато чого простого й очевидного не помічає в цьому світі й не 

розуміє. 

Вочевидь не збагнувши, що rubythroat – це соловей-червоношийка (у 

перекладі спостерігаємо якесь кармінне горло, тобто дослівний переклад), 

перекладач не зрозумів і всього іншого: що three worlds – це «три яйця» і водночас 
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зворотні «три світи», що малесенька пташка зігріває собою (warming) цілих три 

світи, що її тихий дім, у якому це все відбувається, це і є вона сама (herself), і що 

вона і є те, око, яке все пильнує, тобто вона – це частинка Бога, як і все в цьому світі. 

Нівелювання образу птахи робить і непотрібним, чи, принаймні, незрозумілим, і 

його графічний образ-обрис (єдине, що відтворено в цьому перекладі). Не покращує 

ситуацію з перекладом І. Андрусяка і його «розпрозорення» оригінального образу 

amazingly Eye до всевидяще Око, бо те, що існує в поетичному тексті лише у формі 

натяку, може мати багато різноманітних тлумачень, а відтак і множинність 

асоціацій, і коли перекладач його розтлумачує, подаючи лише один варіант 

значення, образна глибинність, а то й весь образ в цілому, в такому разі втрачається. 

До того ж, образ «всевидячого ока» подається автором графічно, а перекладач 

переводить його у розряд образів словесних, що, на нашу думку, неприпустимо, 

позаяк це змінює співвідношення автосемантичних та синсемантичних образів у 

межах твору і тим викривляє його загальну макрообразну структуру. 

Можна було б іще й далі робити усілякі закиди перекладачеві, наприклад, 

щодо тричі вжитого ним архаїзму єси, цілковито неприйнятного для авангардного 

поетичного стилю Е. Каммінґса, який не те що не вживав у своїх творах архаїзмів, а 

навіть відмовився від класичної віршової форми, з огляду на свій новаторський 

багатосмисловий підхід до створення поезії, проте й так очевидно, що першотвір не 

дає підстав звинувачувати Е. Каммінґса у всіх тих непорозуміннях, які 

«наперекладав» І. Андрусяк.  

Відтак, жанровий міжмистецький синкретизм може виступати образотворчим 

чинником у поезії, а синтезовані у такий спосіб образи вимагають додаткового 

вивчення й передусім – під час доперекладного аналізу, а також належної уваги під 

час їхньої реконструкції у перекладі. 

 

4.5.6. Принцип еквілінеарності та образна адекватність перекладу. У 

поетичному творі, як відомо, суттєвим параметром форми є не лише метрика, а й 

кількість віршів. До того ж цей квантативний показник тісно пов’язаний зі змістом. 

Так, наприклад, антична поезія послуговувалася афористичною формою віршового 
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повчання довжиною в один вірш, так званим моновіршем. Широко відомою формою 

світової поезії став двовірш, який в образній формі втілює узагальнення 

естетичного, філософського та іншого характеру. Прикладом можуть служити 

двовірші Р. Фроста “Forgive, o Lord”: 

Forgive, O Lord, my little jokes on Thee  

And I’ll forgive Thy great big one on me. [647, p. 428] 

Порівняймо з нашим перекладом: 

Прости, о Господи, мої маленькі жарти над Тобою 

І я прощу Твої великі наді мною. [581, с. 123], 

чи “From Iron”: 

Nature within her inmost self divides  

To trouble men with having to take sides. [647, p. 468] 

 

Природі властиво двояку суть мати,  

Щоб люди морочились, що ж їм обрати. [581, с. 125] 

Японські тривірші хоку, перенесені на європейський ґрунт, іноді можуть бути 

не ліричними, а філософськими. Цією формою широко користувався американський 

поет В. Х. Оден: 

Needing above all 

Silence and warmth, we produce 

Brutal cold and noise [623, p. 167]. 

Перські чотиривірші рубаї, зокрема О. Хайяма, перенесені на англійський 

поетичний ґрунт Е. Фіцджеральдом, у східній поезії мають переважно 

гедоністичний зміст. Стародавня форма японської поезії танка налічує п’ять рядків і 

тридцять два склади. П’ять рядків є й обов’язковою ознакою жартівливих, первісно 

фольклорних віршів-лимериків, у яких довші перший і другий рядки римуються з 

п’ятим, а коротші третій і четвертий римуються між собою. Чотирнадцять рядків, як 

відомо, є невіддільною ознакою сонету. 

Кількість рядків, кількість стоп та кількість рим – це суттєві диференційні 

ознаки строфи. Мінімальною строфою є двовірш. Проте строфіка знає і секстини, 
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септими, октави, нони. Десятивіршова строфа характерна для російської класичної 

оди, в якій, як писав В. Тредіаковський, описується завжди матерія благородна, 

важлива. Одинадцятивіршовою строфою написано «Бородіно» М. Лермонтова. 

Отже, взаємопов’язаність та взаємообумовленість усіх аспектів поетичного тексту в 

цьому відношенні проявляється в тому, що «характер і довжина строфи пов’язані з 

жанром, а жанр – зі змістом [15, с. 37]. Відтак, дотримання кількості рядків у 

перекладі таких творів є суттєвою необхідністю. 

З огляду на вищеозначене, збереження розмірності лінійних параметрів 

першотвору в перекладознавстві перебуває в регістрі проблем, пов’язаних із 

відтворенням синсемантичного образу в поетичному перекладі. Співвідношення 

лінійних величин першотвору та перекладу загалом визначається терміном 

еквілінеарність. 

Проблема еквілінеарності розроблялася такими лінгвістами, 

перекладознавцями-перекладачами, як І. Арнольд [13], Ф. Маулер [235], 

К. Чуковський [396]. Та найсуттєвішими на цій ділянці нам видаються теоретичні 

засади, розроблені П. Бехом, який, ґрунтуючись на особистих дослідженнях, 

пропонує розрізняти два види еквілінеарності – внутрішньотекстову й транслятивну 

[31, с. 144]. 

Внутрішньотекстова еквілінеарність використовується для означення 

розмірності рядків у межах певного твору (ізосилабізм), а транслятивна 

еквілінеарність слугує показником співвідношення обсягу перекладу з обсягом 

першотвору. До того ж обсяг тут є величиною двомірною і включає в себе як 

довжину рядка, так і кількість рядків у тексті, що П. Бех слушно пропонує назвати 

еквілінеарністю відповідно горизонтальною та вертикальною [Там само, с. 131]. 

За вихідну точку концепції еквілінеарності береться розбіжність середньо-

складової величини слів у мовах оригіналу й перекладу. Тобто, якщо середня 

довжина слів у мові перекладу більша, ніж, у мові оригіналу, то еквілінеарність 

може бути досягнута лише ціною неминучих жертв, а якщо середня довжина слів у 

мові перекладу менша, то для дотримання принципу еквілінеарності потрібно 

вносити в переклад елементи, що відсутні в першотворі. 
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П. Бех справедливо вважає, що для теоретичного узагальнення недостатньо 

одного твердження про відмінність складової місткості слів у досліджуваних мовах. 

Необхідним є, принаймні, врахування іншого суттєвого чинника – системи мови, 

іншими словами, порівняння мови оригіналу та мови перекладу має розглядатися в 

динаміці [Там само, с. 132]. Доказом такого аргументу є те, що дуже часто 

талановитими перекладачами еквілінеарність цілковито витримується без жодних 

суттєвих втрат у передачі твору-образу в цілому. 

Важко не погодитися й з іншою тезою дослідника про те, що принцип 

еквілінеарності ніколи не був самоціллю, заради якої в жертву приносилася б 

цільність перекладуваного твору [33, с. 69]. Проте саме недотримання принципу 

еквілінеарності під час перекладу невеликих за обсягом поетичних творів (не більше 

однієї сторінки), і насамперед творів не лише канонічних форм (тріолет, рондо, 

сонет тощо), а будь-яких строфічних поезій, саме й приводить до порушення 

образної цілісності оригіналу, у якій, як відомо, активну участь бере 

синсемантичний образ, складником якого є зовнішній графіко-композиційний обрис 

вірша. 

Ми можемо пристати лише на те, що принцип вертикальної еквілінеарності 

може не дотримуватися в перекладі на користь точнішого відтворення змістової 

частини твору лише тоді, коли перекладається поема чи великий за обсягом вірш, 

що займає більше, ніж одну сторінку або, в крайньому разі, астрофічний вірш, і 

відсутність або надлишок одного чи кількох рядків суттєво не впливає на естетико-

зорове сприйняття перекладеного тексту його реципієнтом та на порушення його 

ритмомелодики. 

Що ж до принципу еквілінеарності горизонтальної, яку П. Бех ототожнює з 

ізосилабізмом, то практика перекладу свідчить, що на жаль, існує чимало випадків, 

коли розв’язання цієї проблеми в перекладі або не має місця взагалі, або ж 

призводить до того, що ретельне збереження довжини рядка, як лінійного 

компоненту синсемантичного образу, здійснюється ціною принесення в жертву 

важливих змістових вузлів оригінального твору, тобто спричинює спотворення 
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автосемантичного образу. Причиною цьому найчастіше є те, що лінійна протяжність 

слів вихідної та цільової мов має суттєві розбіжності. 

Базуючись на численних прикладах, що дає практика перекладу, пропонуємо 

ввести такі два поняття, релевантні для горизонтальної еквілінеарності, як 

еквілінеарність «строга» та «пропорційна». 

Строга горизонтальна еквілінеарність – це приблизне збереження довжини 

рядків першотвору в перекладі внаслідок точної передачі кількості складів та 

підбору лексичних одиниць з відповідною кількістю букв. Пропорційна 

горизонтальна еквілінеарність – це пропорційне збільшення/зменшення довжини 

всіх рядків поетичного твору в перекладі з метою відтворення зорового образу твору 

за умови збереження його ритму. 

Слід звернути увагу й на той факт, що дотримання лише ізосилабізму в 

перекладі нерідко спотворює лінійні параметри рядків, тобто, відтворення точної 

кількості складів у кожному рядку першотвору дає в перекладі неадекватну довжину 

рядків. 

Прикладом може слугувати переклад Є. Кононенком вірша Е. По “To F–S 

S. O–D”. Ось перша строфа цього твору та її переклад: Thou wouldst be loved? – then 

let thy heart / From its present pathway part not! / Being everything which now thou art, / 

Be nothing which thou art not [623, p. 176]. Кохання щоб знайти своє, / У серці не 

міняйтесь! / Не будьте тим, чим ви не є, / Собою скрізь лишайтесь [598, с. 115]. Як 

бачимо, з двох параметрів, як-то лінійна довжина рядків, яка впливає на естетико-

зорове сприйняття твору, та кількість складів, яка, безумовно, впливає на 

збереження інтонаційно-ритмічної своєрідності оригіналу, в наведеному прикладі 

перевага віддана другому, тобто ізосилабізмові. 

Отже, дотримання принципу еквілінеарності в поетичному перекладі є 

важливою умовою відтворення синсемантичного рівня поетичного макрообразу, 

позаяк із еквілінеарністю в прямо залежних відносинах перебувають інші 

синсемантичні образні складники, як-то: графіко-композиційний, інтонаційний, 

ритмічний тощо, які, своєю чергою, впливають на формування автосемантичних та 

субсемантичних образів оригіналу й перекладу поетичного твору. 
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4.6. Синтаксичні й пунктуаційні образні чинники в перекладі 

 

Відтворення в поетичному перекладі синтаксичних засобів образно-

художнього вираження – проблема досить маловивчена, попри те, що саме 

синтаксис є важливим образотворчим засобом та становить один із найвагоміших 

проявів індивідуального стилю автора поетичного твору [434, p, 5]. Дослідження 

художньої активності синтаксичних стосунків допомагають з’ясувати своєрідність 

образного мислення, психологію творчості, специфіку ідіостилю автора 

першотвору. 

Синтаксис поетичного мовлення має пряме відношення як до формування 

ритму та інтонації вірша, тобто до синсемантичної образності, так і до створення 

його змістовості, прямого та прихованого смислів, тобто образності 

автосемантичної та субсемантичної. 

Поетичний синтаксис дуже відрізняється як від звичайного розмовного, так і 

від синтаксису художньої прози. В ньому часто порушується звичний порядок слів, і 

це вважається закономірним. Для створення образної єдності суттєве значення має 

характер синтаксичних зв’язків між словами, які є носіями певних образів.  

Окрім лексики та тропів, образність мови, як відомо, забезпечують і 

стилістичні фігури, які небезпідставно називають ще й синтаксичними, поділяючи їх 

на три фігуральні групи. До першої групи відносять інверсію, еліпсу, апосіопезу; до 

другої – риторичні питання, заперечення, ствердження, вигуки, звертання; до 

третьої – анафору, епіфору, симплоку, кільце, антитезу, анадиплосис, асиндетон, 

полісиндетон, рефрен, паралелізм. До синтаксичних засобів творення образів 

відносимо різноманітні повтори, переноси, паузи тощо. Зрозуміло, що без глибокого 

вивчення цих синтаксичних засобів образотворення видається сумнівним і їх 

адекватний переклад. 

Проблеми відтворення синтаксичних образних засобів, а також пунктуації як 

образного графічного засобу в поетичному перекладі докладно розглянуті в нашій 

монографії [1, с. 369–386]. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

Форма віршового твору – це спосіб і засоби організації поетичного тексту, які 

становлять саму суть поезії та які необхідно всебічно й повно реконструювати в 

перекладі. Розглядаючи форму та зміст у їхній гармонійній єдності перекладач 

виробляє розуміння змістовності форми, проникнення живим духом першотвору, 

відтворення якого надає перекладові характеру адекватного. 

Завдання перекладача – зробити форму перекладеного вірша природною, 

органічно засвоїти її в цільовій мовно-літературній царині. Для цього недостатнє 

механічне відтворення звукових та графічних ознак поетичного тексту, а потрібне 

істинне оволодіння формою твору в її новому мовному втіленні. 

Синсемантичні образи – це компоненти поетичної форми, що складають 

систему засобів організації поетичного тексту, які окрім композиційних, ритміко-

інтонаційних та евфонічних функцій виконують у творі смислову функцію чи 

увиразнюють смисли інших образів, тобто несуть на собі семантичне, естетичне та 

комунікативне навантаження, яке актуалізується в поєднанні з іншими вербальними 

та невербальними мовними явищами, релевантними для певного твору в межах 

різноманітних контекстів. 

За вдумливого наукового підходу та ґрунтовного доперекладного аналізу 

поетичного твору, більшість перекладацьких проблем, що стосуються відтворення 

синсемантичних образів у перекладі успішно розв’язуються за допомогою прямих 

чи функціональних відповідників у вигляді перекладацьких трансформацій. 

Так, зокрема, часто замінюється розмір поетичного твору, міняється система 

версифікації, якщо вона чужа законам поезії, мовою якої здійснюється переклад. 

Майже завжди під час перекладу трансформується акустична константність, окрім 

випадків відтворення звуконаслідувальних образів.  

Перекладаючи поетичний твір, необхідно враховувати, що звукова образність 

поетичного твору може розкриватися як самостійно, так і в різноманітних образних 

контекстах, а однорідні в звуковому відношенні образні елементи в різному 
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образному, зокрема в інтонаційному, середовищі можуть звучати по-різному, нести 

різне експресивне навантаження та виконувати різні стилістичні функції. 

Нерідко звукопис у поетичному мовлення є поліфункціональним, відбиває 

водночас смисл тих слів, за допомогою яких його створено, а також, розкриваючись 

у контексті, надає експресії та підсилює інтонацію, розкриває смислову суть 

першого та прихованого змісту поетичного твору. 

Звукообрази, що формуються на основі звуку, ритму та інтонації поетичного 

твору, перекладаються з урахуванням як їхнього загальної семантики, так і 

семантизації контекстуальної в межах конкретного твору чи його фрагмента. 

Ідея взаємозалежності експресивного значення звуку зі змістом вірша цілком 

узгоджується з нашою концепцією нерозривного зв’язку звукообразу з іншими 

образами як взаємозумовленості синсемантичного, автосемантичного й 

субсемантичного образів. 

Відмінність просодичних особливостей мов обмежує можливість перекладу з 

англійської мови на українську та навпаки, з огляду на неоднаковість звуків та 

різноманітні системи обмежень, що відображають внутрішню будову мови. 

Національна специфіка поезії яскраво проявляється в ритмічних формах слів 

та рядків, їх кількісних співвідношеннях та принципах узгодження. Інтонаційна 

схожість з оригіналом досягається в перекладі не копіюванням, а трансформацією 

ритміко-синтаксичної структури. 

Семантика метра та ритму поетичного твору має як історичні, так і органічні 

корелятивні стосунки з автосемантичними та субсемантичними образами, а також із 

однорівневими їм іншими синсемантичними образами поетичного твору. Тому, коли 

під час перекладу не відтворюється семантична функція метра, ритму чи якогось 

іншого виражального засобу першотвору, це спричиняє викривлення образної 

структури останнього й переклад відтак не досягає рангу адекватного.  

Рима як елемент образної структури синсемантичного рівня має різноманітні 

мовні та поетичні характеристики в оригіналі й перекладі та неоднаково функціонує 

в їхніх структурах. Адекватність рим не можна визначити як раз і назавжди 
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з’ясовану норму, визначальну роль тут відіграє функціональний підхід до її 

відтворення. 

Нерідко зазнають замін і окремі засоби образно-графічного вираження вірша, 

його синтаксис та елементи пунктуації на більш традиційні й прийнятні для цільової 

поетичної культури. 

Для відтворення в перекладі строфіки першотвору доцільним є введення 

понять «строга» та «пропорційна» еквілінеарність. Строга горизонтальна 

еквілінеарність – приблизне збереження довжини рядків першотвору в перекладі за 

допомогою точної передачі кількості складів та підбору лексичних одиниць із 

відповідною кількістю букв. Пропорційна горизонтальна еквілінеарність – 

пропорційне збільшення/зменшення довжини всіх рядків поетичного твору в 

перекладі з метою відтворення зорового образу твору за умови збереження його 

ритму. 

У цілому, задля досягнення адекватного перекладу, під час доперекладного 

аналізу найважливіше передовсім з’ясувати, яку експресивну функцію та в який 

спосіб виконує синсемантичний образ, та чи входить він до образних домінант 

поетичного твору, щоб відтворювати його з урахуванням значимості в образній 

ієрархії поетичного твору як макрообразу. 

 

Основні положення, викладені в четвертому розділі, висвітлюються в 

одноосібних публікаціях автора: [1; 10; 11; 14; 22; 25; 33; 38; 41; 45; 46; 47; 48; 59]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ СУБСЕМАНТИЧНОГО ОБРАЗУ ТА ЙОГО 

РЕКОНСТРУКЦІЯ В СКЛАДІ МАКРООБРАЗНОЇ СТРУКТУРИ ВІРША  

 

З огляду на те, що підтекст є однією із суттєвих граматичних категорій тексту 

чи глибина тексту [68, с. 31–40], яка визначається низкою дослідників і як зміст 

присутній в певному творі поряд з основним змістом [2; 332; 333], і як смисл, 

сутність та мета висловлювання [253; 254], плідним видається поєднання цих двох 

підходів. 

Аналіз поетичного матеріалу свідчить про те, що підтекст частіше виступає як 

головна ідея поетичного твору (приклади численні), проте, буває, що головною 

ідеєю є смисл основного експліцитного змісту вірша, хоча в останньому і наявний 

підтекст. 

Тому, очевидно, має право на існування й визначення підтексту як 

«імпліцитної інформації, що існує на рівні глибинної структури тексту, яка 

експлікується у вигляді прирощень смислу окремих одиниць тексту на рівні 

поверхневих структур» [397, с. 49], хоча тут і залишаються нез’ясованими процес 

утворення підтексту, як і диференціальні ознаки цього поняття. 

Відтак, підтекст, що актуалізується на рівні цілого тексту й виступає головною 

ідеєю віршового твору, пропонуємо назвати концептуальним субсемантичним 

образом, а підтекст, який виникає на рівні одиниць тексту – локальним 

субсемантичним образом поетичного твору. Синхронним субсемантичним 

образом можна назвати поетичний підтекст, що виникає на рівні всього поетичного 

тексту і втілює незалежну від основної, паралельну ідею чи ідеї віршового твору. 

Субсемантичний образ формується в міру розгортання змістово-фактуальної 

інформації в структурі цілого художнього тексту. У зв’язку з тим, що образна 

структура субсемантичного образу охоплює найчастіше весь поетичний твір і, отже, 

межі цього образу й твору збігаються, можна констатувати, що структурне 

співвіднесення між складниками вірша, макрообразна структура якого має 

субсемантичний вимір, стає основним законом сприйняття та перекладу останнього. 
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Принагідно зауважмо, що це певною мірою ускладнює ілюстрування цієї частини 

нашого дослідження фактичним матеріалом, позаяк у більшості випадків вимагає 

наведення повного тексту твору та його перекладу. 

У будь-якому випадку субсемантичний образ характеризується наявністю в 

поетичному тексті сигналів (маркерів), за допомогою яких він виявляється та 

відтворюється в перекладі. Під час виявлення сигналу підтексту розглядаються 

парадигматичні потенції віртуального мовного знаку, його одночасна чи 

ретроспективна актуалізація на синтагматичному й текстовому рівнях. 

Спираючись на вищевикладене, далі ми розглянемо засоби формування 

субсемантичної образності в поетичному творі та відтворення її в перекладі, а також 

низку перекладацьких проблем, що постають у зв’язку з необхідністю передачі 

сигналів-маркерів образно-підтекстової інформації поетичного тексту мовою 

перекладу. До основних засобів творення субсемантичного образного рівня 

поетичного твору ми відносимо одночасну актуалізацію парадигматичних потенцій 

лексичної одиниці, семантичні нашарування й семантичні зрушення, асоціацію, 

пресупозицію, стилістичні прийоми, тропи, дистантний повтор, риторичні питання, 

порядок слів, заголовок, ім’я, перегукування, інтонаційно-ритмічні чинники, 

звукосимволіку, паравербальні та інші засоби.  

 

5.1. Одночасна актуалізація парадигматичних потенцій лексичної 

одиниці, семантичні нашарування й семантичні зрушення та відтворення їх у 

перекладі 

 

Серед нагальних питань вивчення й перекладу субсемантичного образу досі 

лишається з’ясування ролі та значення лексичної багатозначності у створенні 

підтексту поетичного твору як складника макрообразної структури вірша з погляду 

її щонайповнішої реконструкції в перекладі, а також загострення уваги перекладачів 

та перекладознавців на таких способах творення поетичного підтексту, які важко 

піддаються відновленню в перекладі, зокрема на створенні додаткового смислу за 

допомогою полісемантичних лексичних одиниць. 
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Багато прикладів, узятих зі світової літературної прози та, зокрема, поезії 

дають підстави вести мову про слово, що має кілька значень, ужите автором у тому 

чи тому творі, як про самостійний засіб формування підтексту художнього твору. 

Одним із засобів утворення підтексту поетичного твору є одночасна 

актуалізація різних парадигматичних потенцій лексичної одиниці на лінеарному та 

суперлінеарному рівнях. 

Функціонування мовної елемента в синтагматиці залежить від його 

парадигматичних властивостей. Перехід слова з парадигматики в синтагматику 

супроводжується зміною його семантичної структури, позаяк відбувається адаптація 

структури слова до змінного об’єкту відображення та/чи мети комунікації. 

Лексична одиниця реалізує свій семантичний потенціал в синтагматиці, коли 

ознаки об’єкту, що мають другорядне значення для його загальної ідентифікації, 

відображаються у вигляді потенціальних сем, актуалізуються, виходять на перший 

план залежно від сприйняття та осмислення об’єкту, що означається відправником 

повідомлення, тобто автором. Лінгвістичною передумовою актуалізації мовного 

елемента є його здатність у художньому тексті входити одночасно до кількох 

контекстних структур і функціонувати в такий спосіб на лінеарному й 

суперлінеарному рівнях. 

На суперлінеарному рівні слово стає носієм нової, додаткової інформації, 

якщо в ньому нагромаджуються нові смисли від семантичних індикаторів 

попередніх лінійних контекстів і якщо автором створено умови для 

ретроспективного сприйняття цих нових семантичних ознак, нерелевантних для 

семантичної структури ізольованого слова або зовсім відсутніх у ній. У формуванні 

елементів підтексту на лексичному рівні першорядного значення набувають 

конотації, асоціації слова та, безумовно, його багатозначність. 

Досить часто локальний образний підтекст створюється автором поетичного 

твору за допомогою переносного значення слова. Ось чотиривірш із твору 

українського поета М. Руденка: Ген із шпаківні визирає шпак – / Чи він летів сюди 

заради криги?.. / Я пригадав: розгублено отак / Ми озиралися після відлиги [603, 

с. 332]. Тут слово відлига, звісно ж, ужите автором і в прямому своєму значенні як 
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погодне явище («потепління»), і в переносному – як «Хрущовська відлига», тобто 

послаблення дії репресивної державної машини, що набрала жахливих обертів за 

часів Й. Сталіна. 

Яскравим прикладом творення концептуального підтекстового образу, тобто 

підтексту на рівні цілого твору, за допомогою одночасної актуалізації кількох 

значень одного й того ж слова може бути вірш Р. Фроста “A Minor Bird”: I have 

wished a bird would fly away, / And not sing by my house all day; // Have clapped my 

hands at him from the door / When it seemed as if I could bear no more. // The fault must 

partly have been in me. / The bird was not to blame for his key. // And of course there must 

be something wrong / In wanting to silence any song [647, p. 250]. 

Підтекст, як головну думку цього вірша, що становить його образну 

домінанту, створено на основі одночасної реалізації двох значень слова minor 

(«малий» та «мінорний») та останнього слова шостого рядка key (“key” означає не 

лише «октава», а й «ключ»). За допомогою єднальної асоціативної лінії між minor, 

що стоїть у заголовку, та key, в тексті вірша виявляється спільне прагматичне поле 

цих двох лексичних одиниць, а саме їх належність до музикальної термінології. Це 

поле допомагає розкрити смисловий задум автора: пташка, тут у Фроста, – не лише 

«маленька» (перше значення англійського слова “minor”), а й «сумна», «печальна», 

іншими словами, «мінорна», що є другим словниковим значенням слова “minor”. І 

далі, розгортаючи логічний ланцюжок, можна зрозуміти, чому саме пташка сумна? 

Вона сумує, тому що ліричний герой за своєю буденною працею не звертає уваги на 

красу й велич довколишньої природи. Відмахуючись від неї рукою, він не хоче 

вийти надвір і споглядати те головне й вічне, що є джерелом життя та справжньої 

насолоди, а сидить натомість у своїй кімнаті. Розгортаючи ще ширше семантичний 

спектр слова “key”, легко побачити, що воно набуває символічного смислу ключа до 

дверей вічно квітучого раю, до дверей природи. 

Не збагнувши механізму авторської побудови підтексту цього твору за 

допомогою лексичної багатозначності, В. Бойченко не зміг відтворити прихований 

смисл оригіналу в своєму перекладі «Пташка»: Забаглось, щоб далі летіла вона / І 

щоб не співала побіля вікна. // Я швидко підвівся і став на поріг, / Плеснув у долоні, 
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бо слухать не міг. // То сам я, напевне, у тім завинив, / Що став на заваді мені отой 

спів./ / Бо, зрештою, є щось погане й зловісне / У прагненні змусити змовкнути 

пісню [611, с. 72]. Як добре видно з тексту перекладу, вищезгадані сигнали підтексту 

чи якісь їхні функціональні відповідники тут відсутні, як наслідок – зник і сам 

підтекст. 

Схожий механізм творення субсемантичного образу задіяний і в завеликому за 

обсягом для наведення у прикладі вірші Р. Фроста “The Code” [647, p. 69], де наймит 

розповідає про те, як він засипав сіном свого наймача, коли тому заманулося 

підганяти його під час роботи. Проте, господар навіть не звільнив робітника, позаяк 

знав, що той учинив «правильно». У вірші реалізуються два значення слова, 

винесеного в заголовок: code – «закон, звичай» і «спосіб зв’язку, спілкування». 

Мудрий наймит розуміє, що коли городянин, що його найняв, попросив працювати 

швидше, то він не намагався принизити його, а лише боявся грози, яка швидко 

насувалася. Наказ господаря, словесно схожий із зауваженням городянина. 

Переслідуючи зовсім іншу мету, він порушує неписаний закон культурного 

середовища, за що й поплатився. 

Переклавши заголовок цього вірша як Правила хорошего тона [618, с. 89] 

(український переклад цього твору відсутній), російський перекладач Андрій 

Казарновський розкрив тільки одне значення слова “code”, а до того ж іще й 

однобоко розтлумачив (розпрозорив) образ, який за ним стоїть в оригіналі, і 

позбавив у такий спосіб твір Фроста його підтекстового образу. Так відбувається 

(або часом не відбувається в перекладі) одночасна актуалізація, або активація 

певних значень слова, яка призводить до виникнення підтексту, а в нашому 

випадку – до формування субсемантичного образу поетичного твору. 

Основним будівельним матеріалом у художньому тексті є слово, значення 

якого зафіксоване і в живій мові, і в тлумачних словниках. Цією самою мовою ми 

послуговуємося у звичайному спілкуванні, в науковій і популярній літературі, в 

публіцистиці. Але в художній літературі твориться велика додаткова інформація, 

над об’єктивно-мовними значеннями нашаровуються нові, додаткові – ціла система 

художніх значень. 
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Окрім актуалізації різних значень слова, як виду творення додаткової 

інформації, існують ще й інші способи прирощення нових смислів. Це семантичні 

нашарування – той випадок, коли над мовно-об’єктивним словниковим значенням 

нагнітаються нові. Слово не втрачає свого словникового значення, проте в контексті 

твору набуває інших (над словниковими значеннями нашаровуються додаткові), 

таких значень, яких немає в словнику. Нашарування над об’єктивно-мовним 

значенням слова можуть бути й такими великими, що слово взагалі перестає 

означати те, що зазначено в словнику, а набуває нових значень, майже не пов’язаних 

зі словниковими – це вже семантичні зрушення, які можуть бути причиною 

творення як образності (й навіть субсемантичної) зокрема, так і його експресивності 

загалом. 

Вивчення лексико-семантичних стосунків передбачає не лише знання 

семантичних стосунків у системі мови, а й норми функціонування цієї системи в 

різноманітних ситуаціях і контекстах. Завдяки визначеній контекстом та ситуацією 

актуалізації, лексичні одиниці здатні передавати щоразу новий, такий, що відповідає 

уяві індивідуума, смисл. У тексті цілісного художнього твору лексичні одиниці 

можуть набувати естетичної значимості [209, с. 128], котра визначається сукупністю 

стосунків між словами в структурі конкретного тексту. Зазвичай естетична 

значимість контекстуальних значень пов’язана з перебудовою структури словесного 

значення та семантичним ускладненням. 

У поетичних текстах правила перебудови структури словесного значення 

виявляються найбільш вільними. Дослідники семантичного плану поетичного 

мовлення неодноразово вказували, що наслідком уведеного Ю. Тиняновим [263] 

закону єдності та тісноти віршового ряду є семантичне зближення його членів як 

результат їхньої взаємодії. Другою характерною рисою поетичної семантики варто 

визнати багатозначність, яка підтримується умовами контексту, створюючи 

багатоплановість поетичного твору. Відтак, множинність смислу поетичного твору 

випливає з усієї сукупності зв’язків його лексичних елементів в парадигматичному 

та синтагматичному планах. 
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Матеріалом аналізу в цьому разі може слугувати вірш Р. Фроста “Mending 

Wall”, який є характерним для Фроста як поета, творчість якого має глибоке 

філософське звучання. Поетична мова цього твору вирізняється граничною 

простотою, а образність незвично конкретна. Спробуємо з’ясувати через аналіз 

елементів лексико-семантичного рівня вірша “Mending Wall”, у який спосіб засоби 

мови, що не відхиляються від норми, та конкретні образи набувають експресивності 

та наповнюються філософським смислом: Something there is that doesn’t love a wall, / 

That sends the frozen-ground-swell under it / And spills the upper boulders in the sun, / 

And makes gaps even two can pass abreast. / The work of hunters is another thing: / I 

have come after them and made repair / Where they have left not one stone on a stone, / 

But they would have the rabbit out of hiding, / To please the yelping dogs. The gaps I 

mean, / No one has seen them made or heard them made, / But at spring mending-time we 

find them there. / I let my neighbor know beyond the hill; / And on a day we meet to walk 

the line / And set the wall between us once again. / We keep the wall between us as we 

go. / To each the boulders that have fallen to each. / And some are loaves and some so 

nearly balls / We have to use a spell to make them balance: / “Stay where you are until 

our backs are turned!” / We wear our fingers rough with handling them. / Oh, just another 

kind of outdoor game, / One on a side. It comes to little more: / There where it is we do not 

need the wall: / He is all pine and I am apple orchard. / My apple trees will never get 

across / And eat the cones under his pines, I tell him. / He only says, “Good fences make 

good neighbors.” / Spring is the mischief in me, and I wonder / If І could put a notion in 

his head: / “Why do they make good neighbors? Isn’t it / Where there are cows? But here 

there are no cows. / Before I built a wall I’d ask to know / What I was walling in or 

walling out, / And to whom I was like to give offense. / Something there is that doesn’t love 

a wall, / That wants it down.” I could say “Elves” to him, / But it’s not elves exactly, and 

I’d rather / He said it for himself. I see him there, / Bringing a stone grasped firmly by the 

top / In each hand, like an old-stone savage armed. / He moves in darkness as it seems to 

me, / Not of woods only and the shade of trees. / He will not go behind his father’s 

saying, / And he likes having thought of it so well / He says again, “Good fences make 

good neighbors.” [647, p. 33–34]. 
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Заголовок Mending Wall називає ситуацію, що лежить в основі твору, – 

лагодження стіни. Обидва слова виявляють широкі тематичні зв’язки: made repair, 

at spring mending-time, and set the wall (between us as we go), we wear our fingers rough 

with handling them Before I built a wall; слово wall (повторено в тексті п’ять разів, 

плюс два займенникові повтори): stone, boulders, loaves, balls, the line, fences, (what I 

was) walling in or walling out. Вже в першому рядку з’являється тема, що контрастує 

з темою назви та задається безособовим займенником something, значення якого 

необхідно з’ясувати. Йдеться про щось, що не терпить огороджування. Тема 

протидії зведенню стіни виражена достатньо динамічно. Дієслово love, поєднуючись 

зазвичай зі суб’єктом живим, проявляє в тексті невластиву йому сполучність 

(something that doesn’t love), і, як наслідок, something набуває семи одухотвореності, 

що надає динамічності темі руйнування перешкод. А зі семою одухотвореності 

легко зв’язується сема «людське». 

Дієслова другого й третього рядків утрачають свою конкретну семантику, 

диференціальні семи в структурі їхніх значень затушовуються, й на перший план 

висувається значення «руйнівної дії». В процесі десемантизації грає роль і 

сполучення to make gaps, що має найширшу семантику. Тому це сполучення 

виступає як семантичний центр ряду: doesn’t love, sends the frozen – groundswell 

under it, spills the boulders in the sun. 

Одначе тема протидії виявляється зрівноваженою вже на початку вірша. 

Слова, пов’язані зі словом wall відносинами «предмет – матеріал, з якого він 

зроблений», як загальну сему виділяють «кам’яне» й тому «важке». Виходить 

релевантне з погляду описуваної ситуації сполучення stone wall, що створює 

враження непорушності споруди. 

12-21 рядки розробляють тему людських стосунків через опозицію “I – 

neighbor”. Іменник neighbor вже містить у своїй семантиці взаємозв’язок людей. Ця 

тема знаходить вираження і в дієслові meet. Сусіди зустрічаються, та лише для того, 

щоб відгородитися один від одного: to set the wall between us. Слово wall набуває 

значення того, що розділяє на «твоє» і «моє». Тема власності, що роз’єднує людей, 
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виражена і в повторі займенника each: to each the boulders that have fallen to each, а 

також у синонімічному до нього one of a side. 

Протипоставлене “my apple trees – his pines” актуалізує сему «приналежність». 

У 21 рядку тема власності набуває подальшого розвитку внаслідок метонімічного 

переносу: He is all pine and I am apple orchard. Людина є те, чим вона володіє, вона 

оцінюється своєю власністю. Концентроване вираження теми впливу власності, що 

роз’єднує, знаходить втілення в народній мудрості: “Good fences make good 

neighbors” (Сусіда добрий, коли паркан добрий). Сліпе наслідування істин, що 

зжили себе, викликає подив поета й переконує в можливості людських стосунків, 

що визначаються іншими, ніж власність, засадами. 

34 рядок становить повтор початкового рядка вірша, проте невизначеність 

початку тут уже знята, й можна вести мову про прирощення смислу something. 

У заключній частині твору відмова поета визнати непорушність стосунків, що 

склалися між людьми, змінюється гіркою іронією та презирством до людини, яка 

перебуває у владі застарілих уявлень. Відчуженість неминуча, й займенники 

множини we, us змінюються на безликі he, him, his. У порівнянні like an old-stone 

savage armed відчуженість сягає ворожості. Образ озброєного каменем дикуна 

поглиблюється дієслівним сполученням grasped firmly, в якому на перший план 

висувається сема «чіпкості» (в’язкості), яка пов’язана з темою власності: власність 

робить людей ворогами, це дикунство на рівні кам’яного віку. Повтор народної 

мудрості в завершальному рядку вірша стає вираженням гіркої іронії на адресу 

людської обмеженості. 

Проведений аналіз не допускає однозначної інтерпретації заголовку. З одного 

боку, лагодження стіни – це наслідування застарілих засад батьків, зміцнення 

відносин власності. З іншого боку, mending wall реалізує і значення “to mend one’s 

fences” (намагатися встановити добрі, дружні стосунки), що надає назві вірша тієї 

двоплановості, яка проявляється в організації елементів лексико-семантичного рівня 

цього твору. Семантичні повтори, пов’язані з головною темою вірша, пронизують 

увесь поетичний твір, надаючи йому цілісності та єдності. Щодо цього доречно 

згадати слова Б. Ларіна: «В поетичному мовленні дуже важливим є це ведення 
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семантичних паралелей, що дає складний, такий, що дробиться, але чіткий у цій 

множинності образ...» [208, с. 15]. 

Чи відчув усі ці вочевидь продумані автором стилістичні ходи та особливості 

першотвору його український перекладач В. Бойченко? Певне, що не всі, хоча деякі 

й відчув і навіть зумів відтворити у своєму перекладі під назвою «Лагодження 

огорожі»: Є щось таке, що огорож не любить, / З-під муру вигріба набухлу землю, / 

Скидає часто зверху валуни, / Лазівки пробива на двох одразу. / Та ще й мисливці 

додають турбот: / Ходи за ними й огорожу лагодь, / Бо каменя на камені не 

лишать, / Щоб лиш на радість гавкітливим псам / Добуть кроля з-під стін. Лазівок 

тих / Ніхто немовби і не пробиває, / Та лиш весна – і ми знаходим їх. / Домовивсь я з 

сусідом за горбом, / І ми, зустрівшися, пішли межею – / Стіну між нами знову 

возвести. / І, кожний по своїй землі йдучи, / Збирали ми розкидане каміння: / То 

справжній буханець, а то кругляк, / Якому аж хотілося сказати: / «Лежи, хоч поки 

ми ще не пішли!» / Ми обдирали шкіру об каміння, / Хоча все те скидалося на гру / 

Довкола муру... Й скоро ми дійшли / Туди, де й не потрібно огорожі: / У нього – 

сосни, в мене ж – сад фруктовий, / А яблуні ж мої не стануть лазить / Під його 

сосни, щоб поїсти шишок... / Та він: «Паркан привчає поважать сусіду.» / Дух 

весняний мені затьмарив розум, / І я його наважився розраять: / «Навіщо ж він? 

Якби були у нас / Корови! Таж у нас корів немає! /  Будуючи стіну, я знать хотів 

би, / Що я обгородити нею мушу. / Є щось таке, що дуже стін не любить / І 

зносить їх.» Я ледь не мовив: «ельфи», / Та ж суть не в них. Я вельми вдовольнився 

б, / Якби це він сказав. Та він тим часом, / Вхопивши твердо кожною рукою / По 

валуну – дикун із віку кам’яного – / У темінь рушив. І здалось мені, / Що темрява – 

не тільки від дерев... / Такий дідівських правил не порушить. / Він так ужився з 

ними, що промовив / Ще раз: «Паркан привчає поважать сусіду.» [570, с. 72–73]. 

Найбільшою похибкою, що спричинила перекіс структурно-змістової будови 

твору, є, звісно ж, невиправдана заміна в заголовку та в подальшій образно-

змістовій тканині тексту вірша багатогранної смисломісткої «стіни» на значно 

вужчу за своєю символічною валентністю «огорожу». Й навіть спроба стилістичної 

реабілітації в 9, 14, 32 та 34 рядках навряд чи виправляє ситуацію, в якій дистантно-
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повторна ретроспекція у виявленні підтексту твору вже не спрацьовує. Багато інших 

названих образних чинників, як бачимо, в українському перекладі відтворено. Та 

коли втрачається головне, стрижень підтекстового каркасу, то і вся макрообразна 

структурна конструкція, як наслідок, в іншомовній інтерпретаційній версії досить 

помітно викривляється, що, на прикру противагу, не притаманне двом російським 

версіям цього Фростового вірша під однаковою назвою «Починка стены», 

запропонованим А. Казарновським [618, с. 73–75] та М. Зенкевичем [616, с. 24–25]. 

Отже, розглянуті способи прирощення смислів у художньому тексті: 

актуалізація значень слова, семантичні нашарування та семантичні зрушення тісно 

пов’язані зі специфікою літератури як мистецтва слова та, зокрема, поезією й 

поетичною образністю. Вони широко застосовуються як засоби формування 

підтексту поетичного твору і є тими його складниками, які необхідно виявляти, 

досліджувати та в належний спосіб відтворювати в тексті перекладу задля 

збереження образної домінанти поетичного твору, в нашому разі – субсемантичного 

або підтекстового образу в складі макрообразної структури вірша. 

 

5.2. Роль асоціації у творенні та відтворенні субсемантичного образу 

 

Асоціації, як відомо, можуть викликатися в реципієнта за допомогою 

різноманітних образних засобів, включаючи різні значення одного й того ж слова, 

про що йшлося вище. Про асоціативне значення слова йдеться в окремих працях і як 

про чинник комунікативної прагматики художнього тексту [60, с. 50]. Проте, ми 

можемо вести мову про асоціацію і окремо, як про узагальнене поняття, яке стає 

підґрунтям виникнення субсемантичного образу поетичного твору. 

Відтак, щодо асоціації, то асоціативний спосіб зв’язку через повторення 

елементів різних рівнів структури слова в інших словах тексту є додатковим 

відносно синтагматичного способу зв’язку й виступає як одна з умов експресивної 

гіперсемантизації значення ряду слів у поетичному тексті. Т. Казакова [155] 

простежує асоціативні зв’язки лише за семантичними ознаками структури слова та 

кваліфікує асоціацію як тісний зв’язок слова в поетичному тексті з іншими словами 
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тексту через повторюваність різних елементів його структури в інших словах 

тексту. В цій та інших її працях розглядаються внутрішньотекстові асоціації на 

різних рівнях (ритмометричному, евфонічному, лексико-категоріальному, 

семантичному та стилістичному). 

Проте, коли йдеться про відтворення в перекладі макрообразної структури 

поетичного твору, про сприйняття, декодування та переклад поетичного підтексту, в 

основі якого лежить асоціація, то тут вочевидь не можна замикатися лише на 

внтурішньотекстовій асоціації, а слід досліджувати її роль у щонайширшому 

контексті, а також чинники, що впливають на процес її сприйняття та адекватне 

відтворення в перекладі, і звісно ж аналізувати образні трансформації, за допомогою 

яких здійснюється переклад асоціації. 

Асоціація – це вербально виражений зв’язок явищ із низкою інших явищ, 

понять та уявлень, котрі виникають в індивідуума. Змістом поняття «асоціація» є 

віднаходження загальної властивості в предметах, які, на перший погляд, не мають 

нічого спільного між собою. Здатність слова вступати у взаємодію з іншими 

словами, викликати численність своєрідних реакцій, яка розгалужується та охоплює 

асоціативний зв’язок попереднього слова з наступним та наступного слова з 

попереднім, має дуже важливе значення в механізмі створення підтексту. Проте в 

нашому разі ми беремо до уваги звісно ж і позатекстові асоціації, які часто, не 

входячи безпосередньо до семантики слова, є співвідносними з фоновим знанням, 

утворюючи в такий спосіб підтекстову образність. 

Уже перший вірш першої книги Р. Фроста сонет “Into My Own” може 

слугувати прикладом творення підтекстової образності водночас за допомогою 

багатозначності та асоціації. Мотив утечі від світу, відходу, відступу – один із 

основних у творчості Фроста. Але поет не обмежується такою романтичною ідеєю. 

Втеча й відступ у нього завжди пов’язані з перепочинком, накопиченням сили та 

рішучості протидіяти незгодам цього світу: One of my wishes is that those dark trees, / 

So old and firm they scarcely show the breeze, / Were not, as ‘twere, the merest mask of 

gloom, / But stretched away unto the edge of doom. // I should not be withheld but that 

some day / Into their vastness I should steal away, / Fearless of ever finding open land, / 
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Or highway where the slow wheel pours the sand. // I do not see why I should e’er turn 

back, / Or those should not set forth upon my track / To overtake me, who should miss me 

here / And long to know if still I held them dear. // They would not find me changed from 

him they knew / Only more sure of all I thought was true [647, p. 5]. 

Підтекст цього вірша, в якому автор відкриває читачеві своє життєве кредо, 

будується на основі багатозначного символу, асоціації та перегукування з іншими 

творами. Дерева тут, з одного боку, як і в багатьох інших творах Фроста, 

символізують одночасно і смерть, потойбіччя, і природу, з якої виходить та до якої, 

зрештою, повертається все фізично суще. З іншого боку, означення дерев (So old and 

firm they scarcely show the breeze...) асоціюються в цьому творі з «великими», 

«міцними» та мудрими людьми, які не жили тваринним життям, не гнулися перед 

вітрами долі, не корилися їй, а мужньо йшли по життю своїм, обраним ними 

самими, шляхом. Порівняймо з перекладом, який, відштовхуючись від назви 

оригіналу, ми назвали «В себе»: Одне з моїх бажань: щоб ці дерева чорні, / 

Старезні і міцні, вітрами непоборні, / Не просто хмурими примарами були, / А в 

височінь, до меж буття, сягли. // Мій дух ще поки тут, але одного дня / В їх буйну 

широчінь навіки кану я, / Без остраху знайти галявину відкриту, / Або сошу украй 

колесами розбиту. // Не бачу я причин, щоби назад вертати, / Щоб не могли всі ті 

на стежку б мою стати / І навздогінці йти, кому мене бракує, / І знати хоче хто, чи 

досі їх шаную. // Знайшов би кожен з них мене таким, як знав, / Лиш впевненішим в 

тім, що правдою я звав [583, с. 321]. 

З відтворенням складових структурних елементів, в основі яких лежать 

образна асоціація та символ, в єдиній українській версії цього твору, зайвих 

утруднень, як видно з перекладу, немає. Проте, тут існує інша перекладацька 

проблема. Хоча асоціація та символ і є в цьому вірші основними чинниками 

творення образного підтексту, однак – не єдиними. Вагому роль у цьому аспекті 

відіграє в творі й асоціативне перегукування, позаяк безпосереднім літературним 

контекстом цього сонету є есе Р. В. Емерсона «Довіра до себе» та сонет 116 

В. Шекспіра. Порівняймо початок вірша із заключними рядками Шекспірівського 

сонету: Love alters not with his brief hours and weeks, / But bears it out even to the edge 
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of doom. // If this be error, and upon me proved, / I never writ, nor no man ever loved 

[648, p. 162]. 

Відтак, питання про те, якою мірою корелюється адекватність перекладу 

субсемантичного образу, в основі якого лежить асоціативне перегукування з іншими 

творами, з перекладами останніх тією самою мовою лишається відкритим. 

Асоціація та багатозначність слова формують субсемантичний образ і в 

наскрізь пронизаному символами вірші вже майже сімдесятирічного Фроста “Come 

In”. Тут за простими образами темного лісу й птаха, що співає, чітко відчувається 

образ старості, яка ще не доспівала своєї пісні й не хоче ввійти туди, у вічний 

спокій, раніше визначеного долею часу та без обов’язкового для кожного з нас 

поклику: Too dark in the woods for a bird / By sleight of wing / To better its perch for the 

night, / Though it still could sing. // The last of the light of the sun / That had died in the 

west / Still lived for one song more / In a thrush’s breast. // Far in the pillared dark / 

Thrush music went – / Almost like a call to come in / To the dark and lament. // But no, I 

was out for stars: / I would not come in. / I meant not even if asked, / And I hadn’t been 

[647, p. 334]. Оповідач-ліричний герой наближається до лісу й чує, як із його 

глибини лунає пісня дрозда. Там, де перебуває герой, – лишень сутінки, а в лісі – 

вже темінь. Він говорить, що для птаха вже занадто темно, аби знайти кращий 

прихисток, у якому він міг би перебути ніч. Усе, що йому лишається робити – це 

співати. В другому катрені автор порівнює останні сонячні промені з піснею дрозда. 

В третьому – йдеться про «темінь, що підпирає» (pillared dark) та про те, що 

дроздова пісня може бути кличем зайти до лісу, в «темінь і стогін» (dark and lament). 

У четвертій строфі ліричний герой зауважує, що в ліс він не піде, позаяк має намір 

дивитися на зірки. Він заявляє, що не пішов би до лісу навіть коли б його й 

запросили, додаючи, що його ж таки ще й не кликали. 

Лісова темінь та спосіб, у який оповідач реагує на пісню дрозда, є двома 

важливими елементами цього поетичного твору. Герой свідомий того, що якби він 

зайшов до лісу, то його становище змінилося б і стало подібним до стану птаха. Він, 

так само як і дрізд, був би «паралізований» темнотою і йому б, так як і птахові, не 

лишалося б нічого як оплакувати таку ситуацію. Ліс, асоціативно потьмарений 
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ніччю та бідою птаха, символічно стає місцем крайньої безнадії. Замість того, щоб 

скоритися й піти на поклик відчаю, автор декларує свою волю та бажання 

спрямувати свій погляд на зорі, що символізують у цьому разі красу, безкінечність 

та вічність життя. У такий спосіб поет відкидає темінь та вкотре стверджує свою 

непохитну віру в життя. 

Дещо в іншому світлі постає змальована американським поетом образна 

ситуація в українському перекладі В. Бойченка «Ввійди»: Простував я стежиною в 

ліс... / Раптом дрізд заспівав! / Ще захід світив здаля, / В лісі ж – морок запав; // 

Тож птахові темно було / Шукати нічліг / У переплетінні гілок... / Співати ж він 

міг! // Останнього промінця, / Що к землі припада, / Стачило ще на одну / Пісню 

дрозда! // З-поміж сосон, колон лісових, / Та пісня луна. / Мов у довічний спокій чи 

сон / Кличе – манить вона. // Даремно! Чекатиму зір. / Не для мене та путь, / Хоч 

би й гукнули мене – / А ще ж і не звуть [608, с. 137]. Одразу кидається в очі, що 

український тлумач цього вірша Фроста «розпрозорив» головну образну думку 

твору, зробив її ясною та зрозумілою, тобто вивів її з підтексту на перший 

смисловий план. Це сталося внаслідок того, що в тих місцях, де в оригіналі був 

лише натяк, недомовка, перекладач удався до прямого пояснення, огрубляючи в 

такий спосіб витончену образну тканину першотвору, й спотворюючи, відтак, його 

образно-стилістичну структуру (порівняймо лише переклад третьої строфи, де через 

трансформацію dark (темнота) в довічний спокій чи сон та вилучення, допущене, 

очевидно, внаслідок неврахування багатозначності слова lament (стогін, стогнання, 

тужіння; тужлива, похоронна пісня [537, с. 198]), відбулося прояснення образу, який 

несе основне навантаження у творенні підтексту оригінального вірша. 

Не ближчі, на жаль, до першотвору, ані в плані відтворення образної 

структури, ані в плані використання адекватних оригіналові лексичних та 

синтаксичних засобів, і три російські версії вірша Р. Фроста “Come In”: «Войди» 

Г. Кружкова [618, с. 275], «Зов» Б. Хлєбнікова [Там само, с. 376] та «Войди!» 

І. Кашкіна [616, с. 105]. Спираючись на аналіз їхніх перекладів, можна 

небезпідставно закинути й цим перекладачам невиправдану заміну окремих 

семантичних одиниць, котрі в першотворі лише викликають певні асоціації, 
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одиницями, що означають конкретні явища та поняття, на які лише частково 

спрямовані ці асоціації. Як наслідок, поетика першотвору, в основі якої лежить 

підтекстовий образ, приноситься в жертву проясненню основної ідеї, а то й 

цілковито спотворюється через нав’язування авторові оригіналу образів, які йому 

часом і зовсім непритаманні. 

Існують непоодинокі випадки, й зокрема у творчості Р. Фроста, коли 

субсемантичний образ формується за допомогою низки розосереджених по тексту 

вірша лексичних одиниць, що мають спільне семантичне поле та утворюють певну 

семантико-асоціативну сітку. Вони теж дають підстави вести мову про асоціацію як 

підтекстотворчий чинник. Для прикладу можна розглянути вірш Фроста “Looking 

For A Sunset Bird In Winter”, у якому на першому змістовому плані йдеться про те, 

як поет, чи ліричний герой твору, крокуючи на заході сонця додому через укриту 

снігом галявину, сподівався побачити птаха, що співав там на дереві влітку. Та 

обійшовши двічі навколо дерева, окрім листка, що самотньо висів на гілці, він 

нічого більше не побачив. Потім, піднявшись на пагорб, герой дивиться, як мороз 

лягає на сніг, і як у небі крізь чи то хмарину, чи то димок пробивається світіння 

невеликої зірки: The west was getting out of gold, / The breath of air had died of cold, / 

When shoeing home across the white, / I thought I saw a bird alight. // In summer when I 

passed the place / I had to stop and lift my face; / A bird with an angelic gift / Was singing 

in it sweet and swift. // No bird was singing in it now. / A single leaf was on a bough, / And 

that was all there was to see / In going twice around the tree. // From my advantage on a 

hill / I judged that such a crystal chill / Was only adding frost to snow / As gilt to gold that 

wouldn’t show. // A brush had left a crooked stroke / Of what was either cloud or smoke / 

From north to south across the blue; / A piercing little star was through [647, p. 232–

233]. 

Уже перше ознайомче прочитання цього твору підказує, що те, що лежить на 

поверхні вірша – не все, що хотів сказати його автор. Така підказка потрапляє до 

свідомості сприймача твору завдяки наявності в ньому низки слів та виразів, що 

асоціюються з чимось релігійним, містичним, небесним, райським, божественним: 

gold (золото – сонце, рай), breath of air (подих повітря – дух, чистота, вись, небеса), 
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across the white (по білизні – чистота), bird alight (птаха – райська птиця), summer 

(літо – рай), lift my face (підняти обличчя, дивитися вгору – дивитися на щось 

неземне), bird with an angelic gift (птаха з ангельським даром – райська птиця), 

singing in it sweet (солодко співає – як у раю), no bird was singing (немає птахи, що 

співає – відсутність раю), from my advantage on a hill I judged (використовуючи свою 

перевагу того, що, перебуваючи на пагорбі, я виніс судження – подібно до того, як 

судить про все Всевишній, що знаходиться над усім), crystal chill (кришталева 

прохолода – чистота, безпристрасність), snow (сніг – білизна, чистота), gilt 

(позолота – краса, сонце, рай), ще раз gold (золото – сонце, рай), a brush had left a 

crooked stroke (пензель лишив на небі вигнутий мазок – пензель у руках Бога), cloud 

(хмара – небеса), across the blue (на голубизні – небеса), star (зоря – небеса). 

Далі, виходячи з вищеокресленої заданої автором «асоціативної» тематики, 

розглядаємо специфіку семантики деяких лексичних одиниць, ужитих поетом, та 

значення створених окремих образів, що в підсумку дасть можливість дійти 

остаточного висновку щодо глибинного змісту твору. The west was getting out of 

gold – із заходу сходила позолота, тобто вечоріло, що може означати закінчення 

земного життя; The breath of air had died of cold – дихання, а отже життя героя 

охололо, йде до завершення; When shoeing home across the white – йдучи додому, 

тобто туди, звідки ми всі сюди прийшли; I thought I saw a bird alight – здалося, що 

побачив птаха, який спустився на землю, або освітленого променями сонця, тобто 

ілюзія щастя (англійське “alight” має кілька значень, серед яких 1) спускатися, 

сідати (про птахів, комах); 2) освітлений, у вогні [537, с. 36]); In summer when I 

passed the place – влітку, тобто посередині життя; I had to stop and lift my face – 

піднімав обличчя догори, тобто дивився в небо; A bird with an angelic gift – птах із 

даром янгола, тобто райський; Was singing in it sweet and swift – солодко співав, 

мається на увазі райський спів; No bird was singing in it now – тепер, у старості, того 

співу не було; A single leaf was on a bough – самотній листок на гілці – осінь, 

зрілість; And that was all there was to see In going twice around the tree – і більше 

нічого не побачив, хоча двічі обійшов дерево – земне щастя примарне, скільки не 

намагайся, та на тому самому місці його вже не знайдеш; From my advantage on a hill 
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I judged – перевага виносити судження, знаходячись на узвишші, тобто там, де Бог; 

a crystal chill – кришталева прохолода, тобто така, як високо в небесах; Was only 

adding frost to snow As gilt to gold that wouldn’t show – коли паморозь лягає на сніг чи 

позолота на золото, то цього непомітно, тобто добування все більше й більше 

одного й того ж (в цьому разі матеріальних цінностей) не приносить морального 

вдоволення, позаяк не несе ніякої новизни (золото тут символізує ще й земні 

матеріальні блага); A brush had left a crooked stroke – пензель лишив на небі мазок 

(звісно ж пензель у руках у Бога); Of what was either cloud or smoke – хмара чи дим, 

тобто все залежить від людини: одна бачить хмару (небеса), інша – простий дим; 

From north to south across the blue – з півночі до півдня через голубінь, тобто весь 

світ – це небеса, творіння Бога; A piercing little star was through – крізь хмару 

пробивалося світло маленької зорі, тобто своя зірка є у кожного, потрібно лише її 

угледіти та за нею піти. Цей рядок є завершальним, а отже означає, що зрештою, 

побачити Боже світло та йти за ним – єдино правильний шлях у житті. 

Зваживши лише на весь комплекс перелічених вище чинників, можна дійти 

висновку, що це вірш про одвічне метання людини між земним та небесним, про 

примарність земного щастя, про перенасичення матеріальними благами, яке в 

жодному разі не приводить до відчуття повноти життя (frost to snow, gilt to gold) й 

про те, що на схилі життя, завдяки устремлінню до Вищих Сфер, приходить 

усвідомлення того, що щастя може бути справжнім і тривалим лише тоді, коли 

людина піде своїм шляхом (за своєю зорею), визнаючи, що в основі світу лежить не 

матерія, а Бог, тобто бачачи, за власною волею, в усьому Бога (cloud or smoke). Птах 

тут саме і є символом щастя, на який нерідко, як відомо, можна натрапити і в творах 

інших письменників. 

Щодо двох відомих нам перекладів цього вірша Р. Фроста, виконаних 

українським перекладачем В. Бойченком [571, с. 106–107] та російським – 

Г. Кружковим [618, с. 189], то з огляду на те, що об’єктом нашого дослідження є 

субсемантичний образ, а він у цьому творі сформований цілим комплексом окремих 

локальних проаналізованих вище образів, які створюють релевантну для підтексту 

асоціативну сітку, цілком логічним, на нашу думку, буде й відповідне 
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покомпонентне порівняння цих образних складників субсемантичного образу 

оригіналу з відповідними місцями української та російської версій твору.  

Отже, маємо наступне: The west was getting out of gold… Вже захід золотий 

стьмянів… (образ збережено не повністю шляхом часткової репрезентації: 

трансформація розгорнутої метафори в епітет та просту метафору, але головні 

асоціаційні семи захід і золото збережені); День угасал в морозном блеске… (образ 

спотворено внаслідок згортання: часткова репрезентація асоціаційних слів west – 

угасал, gold – блеск та деталізація в морозном блеске); The breath of air had died of 

cold…Замерзло дихання вітрів… (образ спотворено внаслідок згортання: вилучення 

асоціаційної семи air); Я шел домой – и в перелесне… (образ втрачено внаслідок 

часткової компенсації образу наступного рядка); When shoeing home across the 

white… Коли поміж снігів мені… (образ збережено шляхом часткової репрезентації: 

асоціаційне white трансформовано в снігів); Где стыла голая ветла… (образ 

частково компенсовано попереднім рядком, хоча асоціаційне white утрачено); I 

thought I saw a bird alight… Птах уявився весь в огні... (образ відтворено частково: 

конкретизація в огні); Почудился мне взмах крыла... (образ відтворено частково: 

часткова репрезентація асоціаційного bird alight асоціаційним взмах крыла, яке має 

вужчий спектр асоціативних зв’язків); In summer when I passed the place… Там часто 

літньої пори… (образ збережено частково: вилучення passed); Как часто проходя 

здесь летом… (образ збережено за допомогою еквівалентів); I had to stop and lift my 

face… Лице здіймав я догори… (образ збережено: еквівалентне відтворення); Я 

замирал на месте этом… (образ втрачено: вилучення асоціаційного lift my face); A 

bird with an angelic gift… То птах мене поміж отав… (образ втрачено: вилучення 

асоціаційного angelic gift); Какой-то райский голосок… (образ збережено частково: 

репрезентація bird with an angelic gift вужче асоціативним райский голосок); Was 

singing in it sweet and swift… Солодким співом зустрічав… (образ збережено за 

допомогою еквівалентів); Звенел мне, нежен и высок… (образ збережено 

трансформацією заміни sweet and swift у нежен и высок, що викликає аналогічні 

асоціації); No bird was singing in it now… Та не співав там нині птах… (образ 

збережено за допомогою еквівалентних образних компонентів); А ныне все вокруг 
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молчало… (образ збережено через узагальнення); A single leaf was on a bough… В 

гіллі листок єдиний чах… (образ збережено: еквівалентне відтворення); Лишь 

ветром бурый лист качало... (образ збережено: динамічна еквівалентність); And that 

was all there was to see / In going twice around the tree… То все було, що я знайшов, / 

Хоч двічі крону обійшов… (образ збережено за допомогою еквівалентних образних 

компонентів); Два раза обошел я куст, / Но был он безнадежно пуст... (образ 

збережено за допомогою функціонально адекватних образних компонентів); From 

my advantage on a hill / I judged… Напевне, той вогнистий дрож / Із снігу викресав 

мороз… (образ втрачено: вилучення асоціаційних my advantage on a hill та  judged ); 

С холма в дали искристо-синей / Я видел… (інтенсивність образу знижено, герой не 

просто бачив, а міг зробити судження, судити); that such a crystal chill… (образ 

втрачено в обох перекладах: повне вилучення); Was only adding frost to snow / As gilt 

to gold that wouldn’t show... Сховавши золото важке / Під позолочення тремке… 

(образ викривлено: вилучення adding frost to snow та невиправдане додавання gilt to 

gold – золото важке Під позолочення тремке); ... садился иней / На снег – но он 

старался зря / Серебряное серебря... (образ відтворено за допомогою 

функціональних відповідників); A brush had left a crooked stroke / Of what was either 

cloud or smoke… Вгорі, мов пензлика мазок, – / Чи хмари слід, а чи димок… (образ 

відтворено, хоча зменшувальне пензлик дещо знижує його інтенсивність); По небу 

длинною грядою / Тянулось облако седое… (образ спотворено: часткова 

репрезентація Тянулось облако седое, вилучення brush had left a crooked stroke); 

From north to south across the blue… І крізь оту недвижну тінь… (образ втрачено: 

цілковите вилучення образних компонентів); Пророча тьму и холода... (образ 

втрачено: цілковите вилучення образних компонентів, введення відсутнього в 

оригіналі змісту); A piercing little star was through... Зорі пронизлива світінь... (образ 

відтворено повним еквівалентом); Мигнула и зажглась звезда... (образ відтворено 

частково: вилучення piercing). 

Як видно з проведеного зіставлення в українському перекладі найважливіше 

збережено, і хоча в ньому й зникли поодинокі образи та деякі образні відтінки, це 

суттєво не завадило відтворенню глибинного змісту твору, його підтексту, чого, на 
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жаль, не можна сказати про російський переклад, у якому кількісна домінанта 

образних втрат, спотворень та відхилень у підсумку безнадійно руйнує 

субсемантичну складову макрообразної структури першотвору. 

В іншому вірші Р. Фроста “The Mountain” [647, p. 40] вічне імплікується 

назвою гори “Hor”, взятою автором, очевидно, з метою побудови асоціації з 

латинським “Hora” – «час» [548, с. 366] та англійським запозиченням з латини 

“Horae”, що означає Ори – богині пір року [540, с. 778]. 

Із двох відомих нам, на жаль, лише російських перекладів цього твору видно, 

що один перекладач, а саме А. Сергєєв, назвавши гору «Кор» [615, с. 167], цілковито 

проігнорував у своєму перекладі цю асоціативну складову, за допомогою якої 

твориться субсемантичний образ. Інший російський тлумач О. Чухонцев назвав 

Фростову гору «Ор» [618, с. 81–83], чим поставив свій переклад ближче до 

першотвору, хоча стовідсоткового успіху не досяг, тому що така назва відбиває 

лише одне асоціативне значення оригінальної. 

Наведені приклади, в яких образний підтекст поетичного твору формується 

внаслідок актуалізації асоціативних словесних зв’язків, переконливо демонструють, 

що образне слово, з огляду на свою полісемію, широкі асоціативні та конотативні 

можливості, є важливим значимим засобом у формуванні підтексту. Підтекст у 

художньому, та зокрема в поетичному творі, як видно з проаналізованого матеріалу, 

часто створюється на основі одночасного поєднання актуалізації денотативних та 

конотативних аспектів значення слова, його багатозначності та асоціацій, які воно 

викликає в широкому контексті. 

У цілому, перекладацька практика демонструє неможливість відтворення 

асоціативних образів за допомогою стандартних рішень та уніфікованих розв’язань, 

зокрема, вдаючись до методів формалізації лексичних відповідностей. Хоча певна 

тенденція образних трансформацій під час відтворення асоціації, що лежить в основі 

підтексту вірша й спостерігається. Це, насамперед, залучення образів, котрі є 

буквальними відповідниками (аналогії) першотвору, далі, вдавання до образів, 

трансформованих, таких, що не мають прямих відповідників в оригіналі, але 
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функціонально рівноцінних. Саме в цьому плані можна вести мову про поетичний 

переклад як про систему трансформацій. 

Щодо відмінних, периферійних частин, то вже сама назва потверджує, що 

певні місця оригіналу по-різному інтерпретуються в зіставлюваних перекладах. 

Причинами такого різночитання є: багатозначність окремих місць оригіналу; 

свідоме переорієнтування звучання того чи того місця, залежно від художнього 

світогляду перекладача та його мовного тезаурусу; нездатність перекладача 

достатньо вникнути в текст та встановити спектр асоціативних зв’язків між текстом 

та реальністю. 

Образні перетворення перекладів характеризуються введенням елементів 

трьох типів: елементів, створених згідно зі світобаченням та поетикою автора 

оригіналу; нейтральних елементів, які вживаються як інтонаційно-ритмічні 

заповнювачі; елементів, що суперечать ідейно-образній структурі вірша, тобто 

викривляють його зміст та не передають підтекст. 

У випадках видозміни образності художнього мовлення першотвору перше 

місце займає розгортання оригінального образу, тобто його смислове та лінійне 

збільшення. Тут мають місце такі процеси як нарощення, тобто деталізація образу; 

узагальнення (генералізація); плюралізація, тобто заміна однини множиною. Там, де 

має місце згортання чи скорочення образу, варто вказати на такі моменти, як: 

часткова репрезентація (внаслідок пропусків, вилучення); конкретизація; 

сингуляризація. Загальне ж розв’язання завдання адекватного перекладу поетичного 

підтексту, що базується на образних асоціаціях, залежить від успішного пошуку та 

вдалого підбору синонімічних лексичних одиниць, які в мові перекладу мають 

аналогічне коло асоціативних зв’язків.  

Насамкінець варто наголосити, що асоціація в цілому займає домінантну 

позицію у формуванні як субсемантичного образу, так і інших складників 

макрообразної структури поетичного твору, оскільки різноманітні асоціативні поля 

задіяні на всіх образних рівнях і відіграють провідну роль у формуванні поетичного 

макрообразу. 

 



331 

 

5.3. Пресупозиція й стилістичні прийоми у творенні та перекладі 

підтексту 

 

Пресупозиція та підтекст. На рівні синтаксису у створенні підтексту 

поетичного твору значна роль належить пресупозиціям закінченої думки та 

пресупозиціям частин тексту. 

Найбільш загальноприйнятим визначенням пресупозиції є розуміння її як 

певного фонового знання, спільного для учасників комунікативного акту [16, с. 84–

89]. Пресупозиція – явище екстралінгвальне, коли вона не має мовного вираження та 

базується на загальному тезаурусі читача, та інтралінгвальне, коли ґрунтується на 

семному аналізі мовних елементів. 

Пресупозиція як спосіб залучення невербальної інформації до акту комунікації 

кваліфікується сучасною лінгвістикою як тип імплікації, який, на відміну від 

імплікатур і підтексту, є асерторичним знанням, що передує вербальному планові 

висловлювання чи тексту та сприяє їхньому успішному сприйняттю й розумінню 

[553, с. 138]. У ході нашого дослідження виявлено пресупозиції, що беруть участь у 

творенні поетичного підтексту. 

У механізмі формування субсемантичного образу однаково важливу роль 

відіграє пресупозиція закінченої думки, тобто умови, що забезпечують смисловий 

зв’язок попередньої думки з наступною всередині одного-двох контактно 

розміщених надфразових єдностей, та пресупозиція частин тексту, що містяться 

поза висловлюванням закінченої думки й охоплюють дві та більше надфразових 

єдностей, обов’язково розділені в тексті певною дистанцією, тобто, що реалізуються 

в межах певного протяжного відрізка тексту. 

Пресупозиції частин тексту нерозривно пов’язані з ретроспекцією та/чи 

проспекцією тексту і поєднані з пресупозиціями закінченої думки становлять основу 

для створення підтексту поетичного твору. Підтекст накладається на асоціативно-

конотативні та пресупозитивні стосунки одиниць лексичного й синтаксичного рівнів 

мови та виражається сукупністю різних мовних засобів. 
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На разі ми не бачимо потреби розглядати окремо приклади участі пресупозиції 

у творенні підтексту поетичного твору, позаяк вона і як лінгвальне, і як 

екстралінгвальне явище має місце у більшості наведених у цьому розділі 

фактуальних фрагментів. 

Стилістичні прийоми також є важливими засобами формування 

субсемантичного образу. Тут важливо виділити взаємодію різноманітних 

стилістичних прийомів, що не виключає наявності функції створення підтексту в 

індивідуальних стилістичних прийомах, до яких, передовсім, належать алюзія, 

іронія, метафора (переважно розгорнута), дистантний повтор та деякі інші. 

Властивість саме цих стилістичних прийомів самостійно створювати 

субсемантичний образ поетичного твору можна пояснити особливо чітко 

вираженою взаємодією в них двопланових значень. 

Текст становить єдність, яка створюється внаслідок інтеграції всіх його 

частин. Під процесом інтеграції розуміється процес об’єднання та взаємодії окремих 

одиниць тексту, дія якого зумовлена наявністю спільного для цих одиниць 

комунікативного завдання. Інтеграція тексту забезпечується шляхом створення цілої 

системи зчеплення різноманітних елементів, котрі функціонують на рівні одиниць 

тексту. Стилістичні прийоми мають здатність реалізуватися водночас у межах і 

одиниць тексту, і всього тексту в цілому. Ця здатність дозволяє стилістичним 

прийомам не лише функціонувати як стилістично маркованим елементам, а й 

слугувати засобом створення внутрішньотекстових зв’язків, котрі забезпечують 

інтеграцію тексту, та сприяти розкриттю змісту тексту. 

Організація змістової структури тексту безпосередньо залежить від 

ієрархічних стосунків між наявними в ньому предикативно-релятивними 

комплексами різних типів та тієї послідовності, в якій іде декодування інформації, 

закладеної в їх смислових структурах. Під час утворення внутрішньотекстових 

зв’язків між одноступеневими прийомами, кожен із яких бере участь у розкритті 

смислу того предикативно-релятивного комплексу, в якому цей прийом 

реалізується, відбувається взаємне збагачення цих прийомів інформацією завдяки 

смислу, якого набуває кожен із показників зв’язку всередині одиниць тексту. 
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Характер інформації, що передається за допомогою стилістичних прийомів, якісно 

змінюється. У зв’язку з тим, що, перетворюючись на показники зв’язку, ці прийоми 

з’єднують великі відрізки висловлювання, а саме предикативно-релятивні 

комплекси, для яких вищим рівнем є цілий текст, результатом декодування цих 

зв’язаних в одне одиниць тексту є вже не прирощення інформації, а підтекст, тобто 

така імпліцитна інформація, яка реалізується як через указані прирощення смислу, 

так і через сумарний обсяг інформації, що перебуває в смислових структурах 

одиниць тексту. 

Алюзія, підтекст і переклад. Досліджуючи алюзію як стилістичний прийом, 

що бере участь у формуванні підтексту поетичного твору, варто насамперед 

зауважити, що відносна свобода інтерпретації смислового боку поетично тексту 

розглядається нами як обумовлена тим, що повне та вичерпне декодування 

інформації, закладеної в стилістичному прийомі, відбувається як на основі 

асоціацій, закріплених у суспільній свідомості, так і на основі асоціацій 

індивідуального порядку, а потенційна можливість з’ясування асоціативних зв’язків 

сприяє з’ясуванню споріднених семантичних зв’язків між мовними елементами, на 

основі яких утворюються алюзії. 

Функції алюзії в поетичному тексті ми розглядаємо як конструктивні – що 

визначають і спрямовують розвиток основної теми твору, а також проявляються як 

асоціативні внутрішньотекстові зв’язки; характеристичні, – що визначають чи 

доповнюють характеристику різноманітних образів; та семантичні, – що беруть 

участь у створенні підтексту як концептуального замислу поетичного твору. 

Удавання до літературної алюзії є однією із традицій англо-американської 

поезії. Алюзія, що викликає певні асоціації, економить художні засоби, дозволяє 

поетові виразити думку в оптимально лаконічній формі, створити підтекст. 

Історико-культурні алюзії разом із полісемією слова беруть участь у творенні 

підтекстової образності вірша Р. Фроста “After Apple Picking” – «Після збирання 

яблук». Назва цього твору водночас означає і реальний процес збору яблук, і стан 

людини після гріхопадіння. Конкретна дія, думка, висловлювання героя набувають 

за допомогою авторського підтексту загально-філософського значення, й вірші 
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стають «проясненням життя». Водночас усі явища та предмети відображеної у вірші 

в дійсності, не втрачаючи своєї конкретно-емпіричної визначеності, стають 

символічно-узагальненими. 

Збір яблук стає символом самого життя з його турботами і втомою. Що буде 

після збору яблук? Буде сон: One can see what will trouble / The sleep of mine, 

whatever sleep it is. Ці рядки Фроста є алюзивними і викликають у пам’яті слова 

Гамлета з його знаменитого монологу “To be, or not to be…” (Act III, scene 1): To 

sleep – perchance to dream: ay, there’s the rub! For in that sleep of death what dreams 

may come… [648, p 57]. Фрост, проте, знімає серйозність роздумів образом бабака, 

що спить: My long two-pointed ladder’s sticking through a tree / Toward heaven still, / 

And there’s a barrel that I didn’t fill / Beside it, and there may be two or three / Apples I 

didn’t pick upon some bough. / But I am done with apple-picking now. / Essence of winter 

sleep is on the night, / The scent of apples: I am drowsing off. / I cannot rub the 

strangeness from my sight / I got from looking through a pane of glass / I skimmed this 

morning from the drinking trough / And held against the world of hoary grass. / It melted, 

and I let it fall and break. / But I was well / Upon my way to sleep before it fell, / And I 

could tell / What form my dreaming was about to take. / Magnified apples appear and 

disappear, / Stem end and blossom end / And every fleck of russet showing clear. / My 

instep arch not only keeps the ache, / It keeps the pressure of a ladder-round. / I feel the 

ladder sway as the boughs bend. / And I keep hearing from the cellar bin / The rumbling 

sound / Of load of apples coming in. / For I have had too much / Of apple-picking: I am 

overtired / Of the great harvest I myself desired. / There were ten thousand thousand fruit 

to touch, / Cherish in hand, lift down, and not let fall. / For all / That struck the earth, / No 

matter if not bruised or spiked with stubble, / Went surely to the cider-apple heap / As of 

no worth. / One can see what will trouble / This sleep of mine, whatever sleep it is. / Were 

he not gone, / The woodchuck could say whether it’s like his / Long sleep, as I describe its 

coming on, / Or just some human sleep [647, p. 69].  

Як бачимо, ця не коротка, але й не занадто довга (42 рядки) поезія починається 

зі сільської сцени восени. Оповідач повідомляє, що він збирав яблука й тепер 

скінчив, хоча кошик ще не повний, і він міг яблуко-друге пропустити. Одначе, він 
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завершив роботу й готовий до спочину. У 10-15 рядках ідеться про те, що 

насувається зима; вода в діжці була вранці покрита льодом, і на траві, коли він 

прокинувся, була паморозь. Із 15 рядка й до кінця вірша йде опис сну, який за його 

передбаченням йому присниться. Автор змальовує живу картину з яблуками, які він 

зібрав, із драбиною, по якій піднімався вгору, та погребом, у якому він зберігає свої 

фрукти. З цією роботою покінчено; він «перевтомлений» і буде спати – як довго, 

поет не говорить. 

Якби це була проста поезія про збирання яблук та сон, вона все одно стала б 

зразком версифікаторської майстерності та яскравості поетичної деталі. Проте, вона 

не така проста; насправді це твір про наближення смерті. Позаяк оповідач є 

мешканцем сільської місцевості, він зображує смерть як «зимову сплячку» (рядок 7), 

що настане після того, як осінній урожай буде зібрано. Цей поетичний твір має два 

змістові рівні: буквальний урожай зібрано, і буквальний сон настає; життєвий 

урожай майже зібрано, і сон-смерть незабаром прийде. Поетичний герой тяжко 

працював (і на зборі врожаю, і протягом усього життя); він стомлений та досить-

таки готовий до смерті. Він усвідомлює, що його життя майже скінчилося; в рядках 

8-9 герой твору говорить, що він уже сонний і що йому ввижаються дивні невідомі 

речі, яких він не може позбавитися. В 17 рядку автор ніби обговорює своє 

потойбічне життя (сон). Він уявляє собі не небеса з херувимами та золотими 

сурмами, а тихий сон, сповнений ремінісценцій земного життя, сон, не схожий на 

той, яким спить бабак, згаданий у рядку 40. Він матиме у своєму «довгому сні» ті 

самі радості, які він пережив за життя – гуркіт яблук, що сиплються до погреба, 

приємний на дотик червонощокий плід. Він матиме ті ж самі прикрощі – вм’ятина 

на нозі від щабля драбини, думка про всю ту роботу, яку ще потрібно переробити. 

У цьому творі Р. Фрост, очевидно, відкидає традиційно християнську ідею 

раю, про який він має власне гуманістичне уявлення, як і те, що після смерті все 

повністю скінчиться й життя, хоч і тимчасово, але припиниться. Для нього – це все 

лише довгий сон. І в останніх трьох рядках автор натякає, що цей «сон» буде 

можливо схожим на зимову сплячку тварин, наповнений спогадами про минулу 

життєдіяльність. 
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Символічною тут явно є і встромлена в землю, але спрямована крізь віття 

дерев у небеса драбина, й ще доверху не наповнений кошик, як образні втілення 

Фростової ідеї про те, що на небеса людина може потрапити лише через праведні 

плоди свої земної діяльності. Це все дає серйозні підстави розглядати цей вірш як 

притчу про поетичну творчість зокрема, та креативне призначення людської душі, 

що перебуває в земному втіленні, загалом. 

Погляньмо, що є в перекладі під назвою «Після збирання яблук»: Я – на 

драбині, що у білий світ / Стримить крізь крону; / На землі барильце, ще не повне. / 

Лиш кілька яблук ще висять між віт / Зачаєно, без звуку, / Та втомою мої налито 

руки. / Вечір’я – в чарах зимового сну... / То яблук пахощі: в дрімоті я тону. / Мені 

донині ще в очах стоїть / Сяйливе диво: взявши на світанні / Із кадуба крижинку, – 

дивний світ / Побачив я крізь захололі грані. / Крижинка, танучи в руці, зламалась, / 

Та поміж див / Я раптом сон негаданий уздрів / І зрозумів, / Чого моїй душі 

бажалось... / Розпачливо чіпляючись за віти, / Круг мене яблука з’являлись і 

зникали, – / Рум’яні, круглі, повні ярим літом. / Вже хочеться рукам спочити на 

гіллі, / Суглоби ніг натомлених болять... / І тут я похитнувся на щаблі / Й за мить 

зачув: у темінь погреба – потоком / Аж гуркотять / Важенні яблука мої 

червонобокі... / Перетомився, на біду, / Хоч сам бажав такого урожаю: / Десятки 

тисяч яблук у саду, / І кожне я, не кваплячись зриваю, / І кожне треба в кошик 

донести, / А ті, / Що ві тер збив їх, чи й самі упали / На шпичаки та висохлий 

моріг, / У кадубах стемнілих пінних сидром / Уже заграли. / Певно, хтось би зміг / І 

розгадати дивний сон-дрімоту. / Мо, лиш байбак, / Якби не спав ще, то відчув 

достоту – / Зимова сплячка це (тут він мастак) / Чи просто сон [570, с. 70]. 

В. Бойченку вдається, на нашу думку, поєднати точність і художність, тобто 

передати змістову сутність Фростової поезії у відповідній художній формі, що в 

основних рисах адекватна першотворові. Незважаючи на те, що українська версія 

має одне суттєве образне упущення (в перекладі драбина стримить «у білий світ», а 

не в небеса, як у вірші Фроста), в усьому іншому перекладач доносить ідейне 

багатство, образність, емоційність, загальне звучання оригіналу і, як наслідок, 
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значну частину глибинної думки твору, що лежить у його підтексті, який створено 

автором оригіналу за допомогою різноманітних засобів творення, зокрема й алюзій. 

Те саме можна сказати й про російський переклад вірша М. Зенкевича «После 

сбора яблок», у якому згаданий алюзивний образ із драбиною (згадаймо драбину 

Якова) хоч і зазнав певної трансформаційної втрати, проте, все ж таки, більш 

наближений до оригіналу: Все с лесенки на небо вверх смотри – / Я выбился из сил… 

[618, с. 113]. 

Отже, алюзія є дієвим чинником творення підтексту поетичного твору і її 

повноцінне відтворення в перекладі є необхідною умовою забезпечення 

адекватності перекладу субсемантичного образу. 

Натяк у творенні та перекладі субсемантичного образу. Досліджуючи 

механізм виникнення та перекладу підтекстової образності поетичного твору, яка 

найчастіше постає зі взаємосплетіння різноманітних прийомів та засобів, ми нерідко 

натрапляємо серед чинників підтексту на таке багатомірне явище, як натяк. 

Почнімо з прикладу. Релігійно-філософський образний підтекст вірша Роберта 

Фроста “Fragmentary Blue” формується автором навколо неоднозначного слова 

“blue”, що в свідомості навіть пересічного читача поєднується з небом, спокоєм, 

миром і, звісно ж, може асоціюватися з Богом. Ось оригінал: Why make so much of 

fragmentary blue / In here and there a bird, or butterfly, / Or flower, or wearing-stone, or 

open eye, / When heaven presents in sheets the solid hue? // Since earth is earth, perhaps, 

not heaven (as yet) – / Though some savants make earth include the sky; / And blue so far 

above us comes so high, / It only gives our wish for blue a whet [647, p. 220]. 

Навіщо робити так багато уламків голубого, – ставить автор перед собою 

питання на першому, видимому змістовому плані твору, – і тут, і там у птахи, у 

метелика, чи в квітці, чи в камені-прикрасі, чи у розкритому оці, коли небеса – то 

суцільна голубінь? Адже земля – це земля, і поки що не небо, хоча деякі вчені й 

стверджують, що небо є частиною землі; та голубінь над нами постала такою 

височенною, що все сильніше розпалює нашу до неї жагу. 

«Розколюючи небеса на уламки та розкидаючи їх по землі», поет у такий 

спосіб натякає на те, що голубизни небес достатньо для всіх, тобто Бог – один, і те, 
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що люди йдуть до нього різними шляхами, створивши так багато релігій та 

різноманітних релігійних течій, його дивує. Слово “savants” (вчені), що має 

французьке, тобто романське походження, вжите тут не випадково – це своєрідна 

образна антитеза-натяк, котра в неоднозначних семантичних рамках другого рядка 

другого катрену (Though some savants make earth include the sky;), символізуючи 

споконвічну ворожнечу католицької церкви з наукою, незримою ниткою пов’язує 

перший план із головною, глибинною ідеєю твору. 

В українському перекладі вірша «Уламки блакиті» у виконанні В. Бойченка 

цей рядок абсолютно невиправдано замінено на деметафоризоване однобоке 

пояснення Хоч кажуть, що злютовані вони, чим, безперечно, значною мірою 

послаблено витончений і водночас міцний каркас продуманої автором образної 

структури першотвору. Порівняймо: Навіщо стільки голубого тону / Розносять і 

метелики, і птах, / І персні, й квіти, і очей затони? / Його ж без меж, поглянь, у 

небесах! // Земля – землею, небо ж – даль глибока / (Хоч кажуть, що злютовані 

вони), / То ж синь небес, зависла так високо, / Лише ятрить жагу голубизни [612, 

с. 95]. 

Отже, як бачимо, натяк, утілений за допомогою кількох символів та образної 

антитези, лежить в основі глибинної думки цього поетичного твору, його підтексту, 

адекватний переклад якого прямо залежить від зваженого відтворення засобів, за 

допомогою яких створюється цей натяк. 

Натяк, який формує субсемантичний образ поетичного твору, часто 

продукується автором і за допомогою інших засобів без удавання до власне 

символу. Цікавим певною мірою в цьому аспекті є вірш Р. Фроста “There Are 

Roughly Zones”, у якому йдеться про те, що людина завжди прагне чогось 

неможливого. Вона здатна думати, що для неї не існує меж і вона може здійснити 

що завгодно, або принаймні плекати ілюзії щодо такого здійснення. Герої твору 

перебувають десь далеко на півночі й, посадивши надворі дерево персика, сидять 

під час завірюхи в помешканні, розмірковуючи про те, що персик, мабуть, не 

витримає суворої зимової холоднечі. З одного боку, вони знають, що південне 

дерево не приживеться в арктичному кліматі, з іншого – вирішують чекати весни, 
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щоб подивитися, чи дерево випустить листя. Якщо ж цього не станеться, йдеться в 

останніх двох рядках твору, то дерево має винуватити безмежне людське прагнення 

неможливого: But if it is destined never again to grow, / It can blame this limitless trait in 

the hearts of men [647, p. 305].  

Російський тлумач цього вірша В. Топоров відтворив ці рядки значно ближче 

до оригіналу, ніж В. Коротич у своєму українському перекладі. Порівняймо: И если 

– гибель, то единственно виною / Наш беспредельный к беспредельности порыв 

[618, с. 267]. Нам чекати весни потрібно, щоб все до кінця пізнати, / І гілки 

пізнають, замерзаючи, закони людських справ [613, с. 92]. 

Глибинний зміст цього твору криється в ідеї автора про те, що хоча людина й 

сподівається на диво – у природі існують закони, змінювати чи переступати які вона 

не може, людина зраджує природу, коли робить спроби йти проти її законів. Цей 

висновок випливає з усієї образно-смислової фактури твору й, зокрема, натякається 

заголовком та двома дистантно розміщеними маркерами-сигналами у вигляді 

останнього слова п’ятнадцятого рядка betrayed (зраджені) та в останньому рядку 

слова trait (риса, особливість), що водночас є і коренем відомого англійського слова 

traitor (зрадник). В жодному зі згаданих перекладів ці маркери, на превеликий жаль, 

не відтворені. 

Важко зрозуміти, чим керувався український перекладач, який, попри 

цілковите зруйнування оригінальної ритміки цього вірша, ще й переклав його назву 

як «Є зони чіткі», адже оригінальна назва “There Are Roughly Zones” несе подвійне 

семантичне навантаження, позаяк слово rough в англійській мові означає і «суворий, 

важкий», і «нерівний, грубий, приблизний», тобто несе в собі полярні значення, що 

аж ніяк не відображаються однозначним Коротичевим «чіткі». Очевидно В. Коротич 

мав на меті прояснити глибинний зміст вірша, натякаючи заголовком на той факт, 

що природа не терпить компромісів. Але таке поводження з образністю першотвору 

суперечить принципам адекватного перекладу. Коли в перекладі виставляються на 

перший план образні деталі, що в оригіналі перебувають у підтексті, то це 

спотворює, а нерідко й руйнує, загальний образний концепт першотвору, заголовок 

та головний внутрішній смисл якого в цьому разі є амбівалентними, що 
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підкріплюється, зокрема, ще й таким рядком оригіналу: That though there is no fixed 

line between wrong and right… [647, p. 305]. 

Не збагнув неоднозначності заголовку і російський інтерпретатор вірша, 

переклавши його назву як «Там строгая страна» [618, с. 267]. 

Отже, виявлення та дослідження підтекстотворчих особливостей такого 

стилістичного прийому як натяк, дозволяє розкрити глибинний смисл поетичного 

твору та сприяє адекватному відтворенню в перекладі субсемантичного образу, в 

основі якого є натяк. 

Епіграф, підтекст і переклад. Аналогічна алюзії взаємодія відбувається між 

текстом поетичного твору та поставленим до нього епіграфом, внаслідок якої 

виникають нові асоціативні поля та нові художні значення. 

Завдяки посиланню, що міститься в епіграфі та має ремінісцентний характер, 

поезія живе й рухається в оточенні історичних надбань, світової культури, 

асоціативно пов’язується з духовними набутками людства Як позатекстовий 

елемент, епіграф створює додаткові асоціативно-емоційні поля в творчості поетів, 

нерідко виражає їхнє ставлення до зображуваного в творі. 

Досить цікавим прикладом творення субсемантичного образу є випадок, коли 

Р. Фрост увінчує свою останню книгу “In the Clearing”, що побачила світ за рік до 

його смерті, епіграфом And wait to watch the water clear, I may [632, p. 11]. Цей 

епіграф є не чим іншим, як рядком із його ж вірша “The Pasture” («Пасовисько»). 

З одного боку, цей епіграф у цьому разі має алюзивний характер і натякає 

читачеві, що автор хоче сказати те, що він уже колись раніше сказав усім своїм 

віршом “The Pasture” (див. наш коментар до “The Pasture” далі в цьому дослідженні). 

Не можна в цьому контексті лишити поза увагою і факт винесення Фростом “The 

Pasture” на «фасад» усіх своїх поетичних збірок, що виходили після написання цього 

вірша. Це свідчило про своєрідне авторське запрошення читача до своєї поезії як до 

чогось нового, чистого тощо. Тобто тут поет вочевидь дає нам зрозуміти, що всі 

його книги характеризуються тематичною та змістово-виражальною цілісністю. І 

тому не виключено, що розуміння багатьох творів чергової збірки доведеться 
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шукати в попередніх книгах поета. Тобто ці вірші потрібно розглядати в широкому 

індивідуально-творчому авторському контексті. 

І це ще не все. Чому саме цей рядок, а не якийсь інший із вірша “The Pasture” 

вибрав поет для епіграфа? Придивившись пильніше, можна помітити, що в назві 

книги є слово “clearing”, а в епіграфі є слово “clear”. А це вже є чимось, що нагадує 

дистантний повтор та натякає на те, що назва книги має тлумачитися не лише в 

межах свого автосемантичного поля, тобто як «на вирубці», мається на увазі лісу, 

але також і як «на очищенні», якому саме – фізичному, духовному, суспільно-

політичному... – про це нам скажуть поезії цієї книги. 

Переклад епіграфів – справа копітка й відповідальна. Адже перекладач має 

спочатку дослідити всі функції, які виконує епіграф у першотворі, а потім, 

очевидно, вивчити всі існуючі переклади твору, з якого взятий епіграф, і 

визначитися, який саме є найбільш прийнятним. У разі ж, коли твір, із якого взято 

епіграф, не перекладався потрібною мовою, перекладач змушений відтворювати 

його самотужки, застосовуючи свій талант і, передовсім, знання щодо смислово-

образної та контекстуально-значеннєвої специфіки винесеного в епіграф 

висловлювання в його рідному творі, інших його особливостей, коли висловлювання 

взято не з твору, а з іншого джерела, й, звісно, щодо його призначення та 

функціональних властивостей в перекладуваному оригіналі. 

Іронія як стилістичний прийом у творенні та відтворенні 

субсемантичного образу. У розгляді іронії, як засобу творення субсемантичного 

образу, ми беремо за вихідне твердження розуміння іронії як стилістичного 

прийому, що «ґрунтується на одночасній реалізації двох логічних значень, що 

перебувають в опозиції одне до іншого – словникового та контекстуального» [456, 

p. 146], а також визначення іронії як тропа, що «ґрунтується на контрастному 

протиставленні форми вираження та змісту вираженої думки» [523, p. 44]. Основна 

прагматична функція іронії, на нашу думку, полягає в тому, щоб змусити реципієнта 

критично переосмислити висловлене та викликати в нього критично-глузливе 

ставлення до сказаного. Разом із тим, «іронія – один із засобів, що стимулює 

співтворчість одержувача» [252, с. 60]. 
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До того ж зазначмо, що стилістичний прийом іронії заснований на 

протиставленні опозиційних значень, проте не зводиться лише до опозиції. Іронія 

розуміється як мовленнєвий смисл, як інформація, котра передається та 

сприймається «на основі змісту, вираженого мовними засобами поєднано з 

контекстом та мовленнєвою ситуацією на тлі суттєвих у певних умовах мовлення 

елементів досвіду та знань мовця й одержувача повідомлення» [41, с. 95]. Звідси, 

іронія як стилістичний прийом становить складні взаємовідносини мовленнєвої 

реалізації мовних значень із контекстом, мовленнєвою ситуацією та фоновими 

знаннями. 

Прикладами побудови підтексту поетичного твору за допомогою іронії, яка 

конструюється автором за допомогою різноманітних засобів творення, може 

слугувати вже згадувана поема “New Hampshire” [647, p. 159–172]. Загальна 

«метафоричність», багатошарова іронія, невловимість переходу від серйозності до 

жарту перетворюють цю поему, майстерно стилізовану під легку вагонну бесіду, на 

твір, що вимагає зусиль для розуміння його дійсного смислу. 

Уже сама назва іншого вірша Р. Фроста “Accidentally On Purpose” («Випадково 

навмисне») [Там само, p. 425] як словесний образ оксиморонного характеру несе в 

собі сильний заряд іронії. Трапляється, що в одному циклі творів Фроста є два вірші 

з протилежними висновками – це вже іронія як спосіб творення підтексту. 

Демонстрацією підтексту, побудованого на іронії та дистанційному повторі 

може бути вірш “The Need Of Being Versed In Country Things” («Потреба знатися на 

сільському житті»), в якому змальовано сумну картину післяпожежного обійстя, де 

уцілілою від вогню лишилася тільки повітка, через розбиті вікна якої птахи літають 

туди-сюди, клопочучись біля звитих у повітці гнізд. Горе прийшло до людей, що тут 

мешкали, а не до птахів, для яких по весні, як завше, так само зацвів бузок і 

розпустилася природа. Та все ж, здається, що печальна картина зруйнованого 

запустілого подвір’я пригнічує і птахів. 

Маркерами підтексту, що мають привертати увагу читача до прихованої 

думки твору, в цьому вірші виступають у вигляді розосередженого дистанційного 

повтору заголовок та передостанній рядок останнього катрену, де й міститься іронія, 
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в основі якої лежить контраверсійна синтаксична конструкція: For them there was 

really nothing sad. / But though they rejoiced in the nest they kept, / One had to be versed 

in country things / Not to believe the phoebes wept [Там само, p. 242]. 

Буквальний смисл, закладений автором у перший змістовий план кінцівки 

твору, несе повідомлення, що потрібно знатися на сільських речах (на сільському 

житті), аби не повірити, що птахи плакали (співаючи). Але загальна аж надто 

мінорна тональність усього вірша, печальний і безнадійний настрій ліричного героя 

твору, та вже згаданий дистанційний повтор підказують, що останні рядки вірша 

криють у собі тонку іронію, і птахи тут дійсно сумують, але сумують «у підтексті». 

З усього видно, що обидва перекладачі цього ліричного шедевру 

(український – В. Бойченко, російський – А. Сергєєв) зрозуміли концептуальний 

прихований у підтексті смисл поетичного твору та не змогли, на жаль, адекватно 

відтворити у своїх інтерпретаціях його образне втілення. Обидва тлумачі вивели 

глибинну образну інформацію із підтексту на перший змістовий план, унаслідок 

чого втрачено тонку авторську іронію зокрема та зруйновано вишукану 

макрообразну структуру першотвору загалом. Порівняймо з оригіналом: Журба 

сюди ішла не до птахів, – / У них немає горя і невдач. / А той, хто тямить у 

сільськім житті, / На згарищі розчує плач [608, с. 135]. Не к птицам сюда 

приходила беда. / Но, как хорошо бы им не жилось, / Знающий толк в деревенских 

делах / В их песнях не может не слышать слез [616, с. 79]. 

Побудовою сарказму на лексико-стилістичних контрастах, створюваних 

елементами книжного та розмовного стилю мовлення, які несуть іронічну 

конотацію, характеризується вірш Р. Фроста “Fire and Ice” («Вогонь і лід»). 

Розгляньмо оригінал та три переклади цього твору – один українською мовою 

та два – російською, наперед зазначивши, що можна було б очікувати, що через 

низку перекладів, які доповнюють один одного, розкриються різні аспекти 

першотвору й читач матиме змогу скласти про нього об’єктивне враження. Та 

подивімося, чи дають вони направду таку можливість. Ось оригінал: Some say the 

world will end in fire / Some say in ice / From what I’ve tasted of desire / I hold with those 
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who favor fire / But if it had to perish twice / I think I know enough of hate / To say that 

for destruction ice / Is also great / And would suffice [647, p. 242]. 

Авторові на собі довелося випробувати, що таке вогненна пристрасть та 

льодяна ненависть. Він замислюється над причинами, що можуть занапастити світ і 

знаходяться в душі людини, в здатності любити й ненавидіти. Та чи тільки над цим? 

Оригінал складає труднощі для перекладача тим, що поетична якість 

народжується в ньому зі злиття в міцне єдине образне ціле складових його 

виразності та багатозначності, що гармонують між собою в цьому цілому. Варто 

назвати чотири з них, котрі можна вважати суттєвими. Це, по-перше, смисл 

ключових слів – усі вони «стоять» на римі. По-друге, сама рима, що забезпечує 

семантичну взаємодію і в остаточному підсумку – нарощення експресивності. Рима 

слугує тут розгортанню антитези: лексичні пари до слів, що винесені в назву, 

підібрані автором свідомо й осмислено. По-третє, це розмір, чергування різних 

ритмічних фраз, строфіка – все, що створює певну інтонацію, інакше кажучи, маса 

службових, допоміжних слів, десемантизованих і граматизованих абстракцій, які, 

звісно, для перекладача не є обов’язковими, але в сукупності дають ту особливість, 

без відтворення якої адекватний переклад немислимий. По-четверте, це стиль, у 

якому, власне, й реалізується іронічне ставлення Фроста до філософської проблеми. 

Якщо відтворення перших трьох компонентів можна вважати значною мірою 

питанням техніки (зокрема й ключових слів, смисл яких досить прозорий), то 

трактування стилю має вже принципове значення. Саме через стиль перекладач 

повинен виразити естетичну позицію автора першотвору (звісно, за наявності всього 

іншого). Можна передбачити, що стиль буде й основною сферою перекладацьких 

різночитань. Стиль у цьому випадку є концептуальним, він проймає всю художню 

тканину твору, його складові й становить структурну домінанту. 

Чим же вартий уваги стиль? Власне, якщо питання дещо спростити, то 

зіткненням на невеликій площі двох різних функціональних стилів: розмовного та 

витіювато книжного. Це виявляється і в лексиці, і в фразеології, і в синтаксисі. Some 

say контрастує з I hold with those who favor, що імплікує вилучення в другому рядку 

того, що є в першому, – з підкресленою «кучерявістю» третього та шостого рядків; 
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end – з perish to favor fire, з ice is also great (останнє слово особливо примітне своїм 

яскравим розмовним забарвленням) тощо. Наслідком такого зіткнення буденності, 

предметної простоти й книжної софістичності є іронія Фроста, глузування здорового 

життєвого смислу з апокаліптичних прогнозів. 

Коментуючи “Fire and Ice”, І. Кашкін писав: «Задумуючись про кінець сущого, 

Фрост дає своєрідну космогонію пристрастей, однаково згубних, усе одно чи то 

спопеляюча любов чи льодова ненависть. Вірш цей не можна сприймати надто 

буквально. В загальному контексті життєлюбної творчості Фроста цілком ясно, що 

якщо все одно, як пропадати, то зовсім не все одно, жити чи вмерти, і зовсім не все 

одно, як жити» [564, с. 601]. 

Чи не здається дивним і суперечливим «у загальному контексті життєлюбної 

творчості Фроста» думка про згубність пристрастей, про «кінець сущого»? 

Гадається, що й сам І. Кашкін якраз і сприйняв Фростовий шедевр надто буквально: 

він упіймав думку, але не те, як вона висловлена. Невдалий переклад Кашкіна 

«Огонь и лед» цілком підтверджує його критичне тлумачення: Одни огня пророчат 

пасть. / Другие льда покров. / Я ко всему готов. / Поскольку мне знакома страсть, / 

Я предпочту в огне пропасть. / Но если миру суждено / Два раза смерть принять, / 

То ненависти лед давно / Нам довелось узнать. / И, в сущности, не все ль равно, / 

Как пропадать [Там само, с. 235]. 

Тут можна закинути перекладачеві багато гріхів: недотримання ритмічного 

малюнку, строфіки, недбале ставлення до смислу компонентів, що римуються, 

надмірні доповнення та прояснення прихованих смислових зв’язків (огня пасть, 

ненависти лед) тощо, не кажучи вже про принцип еквілінеарності, яким у перекладі 

цілковито знехтувано. Та головне не в цьому. Перекладач, захопившись умовно-

поетичними формулами (яких в оригіналі немає) та книжними зворотами (які він 

сприйняв серйозно та посилив), не надав значення різноголоссю та взаємодії стилів, 

що породжують іронічний підтекст, як наслідок, дав помилкове, песимістичне 

тлумачення кінцівки твору. Одного цього досить, щоби поставити під сумнів якість 

його перекладу. 
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М. Зенкевич, не вдаючись до доповнень, намагався зберегти від оригіналу те, 

що видавалося за такого підходу можливим: Кто говорит, мир от огня / Погибнет, 

кто от льда, / А что касается меня, / Я за огонь стою всегда. / Но если дважды 

гибель ждет / Наш мир земной, ну что ж, / Тогда для разрушенья лед / Хорош, / И 

тоже подойдет [605, с. 237.] 

Переклад небагатослівний, зберігає в цілому за певної розбивки фраз 

характерну інтонацію, але віддавши меншу, ніж І. Кашкін, данину традиційній 

поетизації, М. Зенкевич підключився до ресурсів лише розмовної стихії і не пішов 

далі предметного плану. Він утратив ключові слова пристрасть і ненависть, чим 

вихолостив антитезу «вогонь-лід», перетворив її на загадку. Останній рядок тут, на 

відміну від першотвору зайвий, позаяк нічого не додає до слова хорош. До того ж 

точні рими оригіналу невиправдано модернізовані (что ж – хорош, лед – подойдет). 

Не розв’язав художнього завдання, поставленого Фростом, і український 

перекладач В. Бойченко: Хто каже – згине світ в огні, / Хто – у льодах. / А 

вибирати дай мені – / Стояв би я за смерть в огні. / Ану як двічі – смертний шлях? / 

Ненависть звідавши без меж, / Скажу: загибель у льодах – / Не менший жах, / 

Підійде теж [608, с. 135]. Тон рядків 3-5 цілковито змінено на далекий від 

оригіналу риторичний псевдодіалог. Сполучення стояти за смерть у поетичному 

ряду просто не звучить, оскільки нагадує ідіому з прийменником на; виходить, що 

Фрост готовий стояти в огні. У першовірші ненависть, якої зазнав поет, не 

безмежна (без меж) – просто він бачив її, скуштував сам, відчув на собі в достатній 

кількості, щоб висловити міркування про життя; та перекладач, мабуть, має право 

дати й таке тлумачення. Куди помітніше на структурі художнього цілого 

позначилося те, що ненависть залишилася без необхідної антонімічної пари (desire). 

В перекладі проте відверто вип’ячено інше почуття, яке в оригіналі лише 

припускається, але не акцентується, – страх (жах). Плюралізація слова лід вочевидь 

заради рими (у льодах) надала йому мальовничості, та водночас забрала те 

узагальнююче значення, яке йому по-іншому могла б надати ненависть. 

Три перекладачі – три трактування, не так по-різному близьких до оригіналу, 

як по-різному від нього віддалених. Який же висновок? Ми далекі від думки, що 
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вірш “Fire and Ice” не може бути повноцінно перекладений узагалі. Нашим 

завданням було показати, що в цьому разі переклад унеможливлений нездатністю 

перекладачів осягнути механізми творення іронії, яка лежить в основі 

субсемантичного образу твору Фроста. 

Існує й багато інших засобів творення іронії, що становлять основу 

субсемантичного образу, як, наприклад, іронічна інтонація, графічна акцентуація та 

ін., але вичерпний розгляд їх усіх не входить до завдання цієї праці. Варто лише 

зазначити, що переклад вірша не може бути адекватним, якщо він не відбиває такої 

важливої грані його макрообразної структури як підтекст, що базується на іронії. 

 

5.4. Тропи в побудові й перекладі субсемантичного образу 

 

Вагомим чинником, що теж перебуває в центрі активності творення 

субсемантичного образу виступають, звісно, й тропи. Прийом метафоризації, що 

створює додатковий прихований зміст, характерний для багатьох поезій Р. Фроста, 

як раннього, так і пізнішого періоду. В основі тотожності образів у творах поета 

лежить якась одна, часом незначна спільна риса, але це, зрештою, виливається у 

зримий образ, «інформацію другого шару». 

Так, у вірші “West Running Brook” [647, p. 257] центральний предмет 

розмірковування героя «щось», а вірш “For Once, Then, Something” [Там само, 

p. 225] виявляється декларацією агностицизму «реалістичного» напряму. В цьому 

творі обіграється думка Демокрита про те, що «істина на дні колодязя». 

Спостерігаючи поверхню води в колодязі, герой бачить своє власне «богоподібне» 

відбиття на тлі віддзеркаленого неба. Вибравши інший кут зору, герой пронизує 

поглядом воду, й на мить йому вдається побачити на дні істину? шматочок кварцу? 

принаймні, щось (знову «щось»!), але краплі води зі стін колодязя раптово падають 

на поверхню, скаламучують її, і «щось» не вдається розгледіти. Істина тут 

визнається незалежною від людини, можливо, рівною «шматочкові кварцу», але 

принципово непізнанною, оскільки її пізнанню перешкоджає сама природа. 
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Проникнення в таємниці природи у Фроста виявляється або випадковим даром 

(“Two Look at Two” [Там само, p. 229]), або ж ілюзією, як у вірші “A Boundless 

Moment” [Там само, p. 233], де берізка з минулорічним листям, яке ще не опало, 

сприймається за квітучу райську яблуню. 

Камінні огорожі досить характерні для фермерських ділянок Нової Англії, та у 

Фроста огорожа набуває метафоричного смислу, бо це все, що віддаляє людину від 

людини, всі бар’єри, що розділяють людей, культури, країни (“Mending Wall” [Там 

само, p. 33]). Алегорична метафорика теж характерна для багатьох творів Фроста. 

Знаходимо її і у вірші “Too Anxious for Rivers” [Там само, p. 379], де зображено 

річку, що тече до моря, але шлях їй загородила гора. Річка тут символізує життя, 

гора – смерть, а море – життя після смерті. Подібне можна сказати й про образ 

струмка як життєдайної сили у віршах “Spring Pools” [Там само, p. 245] та “Hyla 

Brook” [Там само, p. 119]. 

Крім метафори, що лежить в основі авторської символіки, яка формує підтекст 

поетичного твору, перекладачам творів Фроста доводиться мати справу і з «явними» 

метафорами, мовними чи індивідуальними, використаними автором першотвору як 

структурні складові концептуального субсемантичного образу. Для прикладу 

візьмімо досить значний за обсягом віршовий твір Р. Фроста “The Death of the Hired 

Man” [Там само, p. 34–40]. Змалювання місячної ночі починається в ньому описом 

за допомогою звичайних мовних метафор-дієслів: Part of the moon was falling down 

the west / Dragging the whole sky with it to the hill [Там само, p. 38]. Потім картина 

оживає: місячні промені – це струни арфи, на яких героїня Мері грає «нечутну теплу 

ніжність», котра обгортає її чоловіка Воррена, який сидить поруч із Мері. 

Ця розгорнута метафора у творі Фроста несе в собі велике стилістичне 

навантаження. Вона значною мірою підкреслює душевний стан двох героїв, які 

беруть близько до серця долю самітної людини. Метафоричне змалювання ночі у 

світлих тонах ще більшою мірою підкреслює благородність, щедрість людської 

душі. 

Метафора – це стилістичний засіб, який має певні функції. Вона дає оцінку 

явищу або предметові, виконуючи, в такий спосіб, функції конкретизації та оцінки. 



349 

 

Розгорнута метафора у наведеному прикладі має експресивно-образне навантаження 

та виконує ще й описово-зображувальну функцію. 

Якщо звернутися до перекладу цього твору («Смерть наймита» [611, с. 67–

71]), то можна побачити, що загалом перекладачеві В. Бойченкові вдалося 

відтворити українською мовою розгорнуту метафору в адекватному стилістичному 

ключі, що засвідчує і зіставлення оригіналу з перекладом: Part of the moon was 

falling down the west , Dragging the whole sky with it to the hills / Its light poured softly in 

her lap. She saw it / And spread her apron to it. She put out her hand / Among the harp-

like morning-glory strings, / Taut with the dew from garden to the eaves, / As if she played 

unheard some tenderness / That wrought on him beside her in the night [647, p. 38]. Ріг 

місяця на захід падав, / Схиляючи на пагорби все небо. / А світло на коліна Мері 

слалось. / Вона фартух йому підклала і рукою / Торкнула, наче арфи, струн 

досвітніх / Зарошених від даху і до грядок, / Мов граючи нечутну теплу ніжність, / 

Що обгортала їх у теплу ніч [611, с. 67]. 

Проте, в перекладі мають місце й деякі хиби, пов’язані, зокрема, й з 

відтворенням тропів. Так, складний зображувальний епітет harp-like morning glory 

strings (промені сонця порівнюються зі струнами арфи), який вказує на стан та 

ознаку струн, замінено на порівняння торкнула, наче арфи, струн досвітніх, що 

вказує вже не на спосіб дії (як торкнула?). Заміна одного тропу іншим, звісно, 

відповідає засадам адекватного перекладу, проте лише тоді, коли збережено 

стилістичну функцію тропу. 

Подібне відбувається і з наступним образом Taut with the dew from garden to 

the eaves, де слово taut – туго натягнуті (струни), окрім своєї експресивно-

підсилювальної функції допомагає ще й у вираженні психологічного стану героїв, їх 

емоційного напруження. У перекладі це послаблено. 

Лінгвостилістичний аналіз українських та російських віршових перекладів 

демонструє, що попри відтворення в перекладі метафори за допомогою еквівалентів 

(повне відтворення образного, емоційного й семантичного змісту метафори зі 

збереженням її структури й стилістичної функції) та аналогів (образна й семантична 

наповненість перекладної метафори неповністю збігається з образною й 
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семантичною наповненістю метафори першотвору за збереження стилістичної 

функції тропа), найбільш розповсюдженим способом передачі метафоричних 

виразів є трансформація. Це пояснюється тим, що перекладач поетичного твору 

долає не лише опір мовного матеріалу, як це відбувається під час перекладу прози. В 

нашому разі він обмежений необхідністю передачі ритміко-інтонаційної 

своєрідності оригіналу, що значною мірою перешкоджає передачі метафор їх 

еквівалентами. 

Приклади численні навіть з одного Р. Фроста. Вірш “Come in”: The last of the 

light of the sun / That he died in the west / Still lived for one song more / In a thrush’s 

breast [647, p. 334], переклад І. Кашкіна «Войди!»: Яркий закат заронил / Песню 

дрозду в грудь. / Солнца хватит, чтоб спеть еще раз, / Только надо поглубже 

вдохнуть [616, с. 105].  

Найхарактернішими видами трансформацій є: а) взаємозаміна власне метафор, 

образних порівнянь, метафоричних епітетів, дієслівних метафор (персоніфікацій): 

(вірш “Acquainted with the Night”) I have looked down the saddest city lane. [647, 

p. 255], (переклад «Я знаю ніч» В. Бойченка) Журу провулків погляд мій долав. [572, 

с. 81]; б) згортання (компресія) тропа, є поетичною економією мовного матеріалу: 

(вірш “Directive”) I stole the goblet from the children’s playhouse. [647, p. 377], 

(переклад «Указание» А. Сергєєва) Я утащил из детства эту чашку. [616, с. 114], 

або We know the valley streams that when aroused / Will leave their tatters hung on barb 

and thorn. [647, p. 378], Известно, разбуди ручей в долине, / И он лохмотья по 

кустам развесит. [616, с. 115]; в) розгортання (розширення) метафоричного образу, 

яке полягає в збільшенні кількості лексико-семантичних одиниць для вираження 

смислової та стилістичної інформативності метафори оригіналу: (вірш “After Apple-

Picking”) I skimmed this morning from the drinking trough / And held against the world of 

hoary grass. [647, p. 68], (переклад «После сбора яблок» М. Зенкевича) … Увиденный 

сквозь льдистое стекло, – / С воды его я утром взял из кадки, / В нем все лучилось, 

искрилось, цвело. [616, с. 39]. 

Широкозастосовним видом трансформації є використання метафоричного 

порівняння: (вірш “Directive”) By now, pull in your ladder road behind you / And put a 
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sign up CLOSED to all but me. [647, p. 377], (переклад «Указание» А. Сергєєва) Как 

лестницу, дорогу подыми / И прикрепи табличку ХОДА НЕТ. [616, с. 114]. 

Нерідко під час перекладу поетичних творів перекладачі вдаються й до 

компенсації втрачених метафоричних образів. Компенсація втрат є одним із дієвих 

засобів досягнення художньої адекватності тексту перекладу текстові першотвору, 

але за таких обставин метафоричні образи, що виступають у ролі компенсаторів, 

мають органічно входити в художню тканину поетичного твору. Найтиповішими 

помилками перекладачів у відтворенні метафорики поетичного тексту за допомогою 

компенсації є зміна стилістичного відтінку образу, порушення авторських асоціацій, 

неузгодженість образів із поетичним контекстом, ускладнення метафоричних 

образів та порушення норм мови перекладу. 

Насиченість віршових рядків метафоричною образністю, тісна взаємодія 

окремих тропів одного з іншим та з усім образним контекстом вимагає від 

перекладача творчого підходу до розв’язання складного завдання – якнайповніше 

відтворити художні образи – спосіб втілення ідеї та змісту першотвору зокрема й у 

його підтексті. 

 

5.5. Символ у творенні й відтворенні підтекстового образу 

 

Виникнення та переклад образно-підтекстової інформації в поетичному тексті, 

в основі якої лежить загальноприйнята та індивідуальна авторська символіка, 

внутрішньотекстові та надтекстові відносини слів-символів, що спричинюють появу 

додаткового смислу теж перебувають у полі нашого дослідження. 

Процес проникнення в символічні іншомовні значимості пов’язаний з іще 

більшими труднощами, ніж декодування тропеїчних конструкцій. Код перекладу 

символів часто винесений за межі матеріального тексту або ледь окреслений його 

загальною структурою. Іноді цей код слід шукати в інших текстах того самого чи 

навіть іншого автора, в поетичній традиції тощо. Природно, що традиційність чи 

хоча б рекурентність символу значно полегшує його інтерпретацію. 
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О. Лосєв вважав, що «символ дуже близький до метафори, але він не є 

метафора. І в символі, і в метафорі ідея речі та образ речі пронизують одне одного, і 

в цьому їх безумовна подібність. Але в метафорі немає того загадкового предмету, 

на який її ідейна образність лише вказувала б як на щось їй стороннє» [229, с. 153–

154]. Звернімо увагу й на трактування символу Р. Веллека як «певного явища, що 

виражає собою зовсім інше, але водночас вимагає уваги й до себе як до явища 

самостійного, за яким стоїть власне значення» [367, с. 205]. Цікавою є й думка, що 

«в символі однаково важливо те, що відбувається в обох планах; конкретний 

предметний образ повинен мати безумовну внутрішню переконливість, 

прискореність у власному прямому значенні. Тоді лише за ним відкривається вихід 

у безкінечний смисловий простір» [119, с. 163]. 

Символ – це завжди певною мірою атрибут, розрахований на 

взаємопорозуміння (героями твору, автором і читачем) його невиявленої вочевидь 

суті, що робить його вельми привабливим для формування не лише металогічної 

образності, а й образу підтекстового. 

Одним із прикладів, де за допомогою символу будується підтекст поетичного 

твору може слугувати вірш Р. Фроста “Two Look At Two”, в якому поет розповідає 

про те, як нічні сутінки застають на лісовому узвишші закохану пару, яка, дещо 

налякана небезпечною місциною та пізнім часом, вирішує повертатися назад і 

натикається спочатку на оленицю, а потім і на оленя, що спокійно стоять, дивляться 

на людей, а потім бредуть далі своїм шляхом.  

Зіштовхуючи у такий спосіб один із одним два місткі образи-символи, як 

закохана пара людей та пара тварин, автор проводить художню паралель між світом 

людини та світом природи, втілюючи образну думку про те, що людина вийшла з 

природи й тому має з нею багато невидимих зв’язків, що коли людина не одна – їй 

багато легше долати життєві перешкоди, й те, що скрута гуртує людей, є природнім. 

Визначальною фразою, котра дає читачеві ключ до розуміння субсемантичного 

образу цього поетичного твору є рядок She seemed to think that, two thus, they were 

safe. (Здалося, вона подумала, що вони обоє були, в такий спосіб, у безпеці), який, на 

жаль, зовсім відсутній в обох українських перекладах цього вірша, виконаних 
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поетом В. Бойченком. Порівняймо: She saw them in their field, they her in hers. / The 

difficulty of seeing what stood still, / Like some up-ended boulder split in two, / Was in her 

clouded eyes: they saw no fear there. / She seemed to think that, two thus, they were safe. / 

Then, as if they were something that, though strange, / She could not trouble her mind with 

too long, / She sighed and passed unscared along the wall [647, p. 229]. І ув очах 

стемнілих був не страх, / А зачудованість незрушністю / Їх постатей. Вона їх 

мала, / Певне, за камінь, надвоє розбитий. / Якщо ж то тільки камінь, хай і 

дивний, / То що в ньому цікавого, – й вона / Зітхнула і пішла собі неспішно [610, 

с. 118]. В очах її стемнілих був не страх, / А зачудованість незрушністю / Їх 

постатей. Вона їх прийняла, / За камінь, певне, надвоє розбитий. / Якщо ж то 

тільки камінь, хай і дивний, / То що ж у нім?... Й вона / Зітхнула – та й пішла собі 

неспішно [572, с. 84–85]. 

Прикладом нерозуміння механізму побудови субсемантичного образу 

поетичного твору, в основі якого лежить слово-символ, що до того ж іще й 

спирається на історичний контекст, можуть бути переклади вірша Фроста “A Peck of 

Gold”. І український перекладач В. Коротич, і російський – А. Сергєєв не збагнули 

глибинної суті вірша та, як наслідок, відтворили лише його перший змістовий план, 

у якому йдеться про те, що місто, в якому мешкав ліричний герой постійно 

обвівалося вітрами, котрі приносили багато пилу. Дорослі часто говорили йому 

малому, що в тому пилові є справжнє золото, і позаяк пил покривав усе, що люди 

їли та пили, то кожен із жителів начебто мав за свій вік з’їсти певну кількість золота: 

Gold dusted all we drank and ate, / And I was one of the children told, / “We all must eat 

our peck of gold” [647, p. 249]. 

Звернімо одразу увагу на те, як обидва перекладачі інтерпретували у своїх 

перекладах останні три рядки: Був з пилом навпіл мій щоденний обід. / Я думав – які 

ж вони, чи значні – / Сліди золотого піску в мені?.. [613, с. 91]. С едою пыль 

попадала в рот, / И я от родителей слышать мог, / Что в каждом есть золотой 

песок [616, с. 84]. Як бачимо, кожен із них тлумачить їх по-своєму і жоден – 

адекватно, зокрема, останній рядок, а саме він і є ключем до розкриття 
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підтекстового образу цього вірша, де «золото», що виступає тут символом мрії, 

ілюзії вжито шість разів у невеличкому творі на три катрени. 

Звісно ж Фрост робить у своєму вірші посилання на «золоту лихоманку» в 

Каліфорнії, на той період історії США, коли люди божеволіли від золота, вони 

шукали його повсюдно й бачили навіть там, де його й бути ніколи не могло. Та 

головна ідея твору полягає в думці автора, захованій у підтекст, про те, що кожен із 

нас у той чи той спосіб дивакуватий, бо зазвичай вірить у якусь нісенітницю. В 

дитинстві нам батьки розповідають певну казку чи міф і ми віримо в них протягом 

усього життя. "We all must eat our peck of gold”, – каже Фрост, маючи на увазі, що ми 

сприймаємо багато речей на віру й кожен із нас носить у собі якусь вигадку, 

розказану йому в дитячому віці і в яку він вірить. До того ж Фрост тут, як і завжди, 

багатозначний, бо англійське peck, ніяк, до речі, не передане ні в заголовку, ні в 

останньому рядку твору жодним із перекладачів, має два значення: перше – міра 

сипких тіл, що дорівнює 9,08 л, друге – безліч, маса, купа. Тобто автор натякає на те, 

що хтось із нас носить цього в собі якусь невелику кількість, а хтось дуже багато. 

У контексті згаданих історичних асоціацій та дистантних маркерних повторів-

перегукувань (peck of gold) Фростове gold не сприймається як звичайна поетична 

метафора, а є символічним утіленням золотої мрії кожної людини, ще одним 

цікавим образним упредметненням автора, для художнього мислення якого 

характерний як глибинний історизм, так і спостережливе проникнення в глибокі 

нетрі людської психіки, що, на жаль, до снаги побачити не всякому поетові, який 

береться за переклад творів американського корифея. 

Образ пустелі, порожнього космічного простору, як запустіння, що є 

внутрішньо притаманним ліричному героєві лірико-філософського вірша Р. Фроста 

“Desert Places”, тяжіє швидше до металогії, ніж до образності підтекстової, проте, 

якщо добре вчитатися й поміркувати, то образ цей можна розгорнути й до значно 

ширшого символічного узагальнення в плані того, що запустіння, порожнеча є 

характерним часовим явищем чи не для кожної людської душі. Та, в будь-якому 

разі, психологічною розв’язкою цього вірша є рядки останнього катрену: They 

cannot scare me with their empty spaces / Between stars – on stars where no human race 
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is. / I have it in me so much nearer home / To scare myself with my own desert places 

[647, p. 296]. Символізм цих рядків невиправдано «розкрито» та винесено на 

металогічний образний план в українському перекладі В. Коротича: Під зорями 

неживими кам’яніють крислаті клени. / Нічого зараз не видно – лиш снігів маяття 

шалене. / Та я не боюся пустелі, що ніч її стелить біло / Я нині себе боюся, бо 

пустельно в душі у мене [613, с. 92]. 

Символ лісу як вічної сплячки-небуття в цьому творі, як і в багатьох інших 

віршах Фроста, теж має місце. Він тут, як нам видається, є тією цеглиною, яка 

скріплює воєдино і поле, вкрите чистою білизною, і великі мертві міжзоряні 

простори, й самі зорі, на яких ніхто не живе, тобто – підмурівок стрижневого образу 

твору: небуття, порожнеча не повинні нас лякати, адже вони невідворотно присутні 

скрізь, і саме вони і є початком усього – думки, ідеї, нового життя тощо: And the 

ground almost covered smooth in snow, / But a few weeds and stubble showing last. / The 

woods around it have it – it is theirs. / All animals are smothered in their lair. [647, 

p. 296]. Погляньмо, як виглядає цей образ-символ у згаданому перекладі: І все 

вкривається шаром білим та рівним, / Лише брунатна стерня стирчить де-не-де з-

під снігу. / Ліси насичені снігом, що ліг навколо, / Сховано під снігом барлогові чорні 

кола [613, с. 92]. 

Вживання «лісу» в множині, тобто образна трансформація плюралізації 

(очевидно через машинальне калькування англійського woods), значною мірою 

позбавляє перенесення на нього значення завжди сингулярного небуття. Символ-

образ лісу як суворого мовчазного небуття розмитий в українському перекладі ще й 

переакцентуацією на «насичення снігом». 

На образі лісу, що символізує спокій небуття та манить поета у свої глибини, 

побудовано й підтекст широковідомого вірша Р. Фроста “Stopping by Woods on a 

Snowy Evening” [647, p. 224]. Існують два вислови Фроста про цей твір. Він сказав 

якось, що хотів би бачити його надрукованим зі сорока сторінками приміток до 

нього. Іншим разом поет зауважив, що “Stopping by Woods…” містить усе, що він 

коли-небудь знав [438, p. 356]. 
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Насамперед цей вірш можна розглядати як поетичну замальовку на тему про 

красу зимового лісу. Вдивляючись пильніше, можна побачити в ньому боротьбу між 

потягом до споглядання краси та почуттям обов’язку, тобто протистояння естетики 

та етики. Проте, вдумавшись у дивну фразу: The woods are lovely, dark and deep, 

неважко помітити у звабливій притягальній силі лісів іншу силу, котра спокушує та 

втягує в себе рано чи пізно все живе. Отже, вірш Фроста перегукується зі 

знаменитим гетевським “Über allen Gipfeln”, відомим у перекладі М. Лермонтова як 

«Горные вершины». Але якщо Гете обіцяє подорожанинові спокій небуття як 

близьку та бажану ціль (“balde ruhest du auch” – «скоро обретешь покой и ты»), то 

Фрост не може й не хоче віддатися закликові темного й глибокого лісу, навіть 

найтемнішого вечора року. Ще не все земне здійснено, ще рано на спокій, ніби 

говорить він, і цю думку буде розвинуто у пізнішій поезії автора “Come In” [647, 

p. 334]. Цікаво, що у Фроста поклик смерті є водночас і поклик краси; таке гостре 

почуття гріховності та згубності краси – особливість пуританської свідомості й 

зовсім не властиве пантеїстові Гете. 

Символом природи, що дає матеріальну оболонку людській душі й так само 

потім її забирає, виступає море у вірші Р. Фроста “Sand Dunes”. Море тут оточене 

низкою похідних від нього символів, як то хвилі, піскові дюни, бухта, мис, морська 

мушля, корабель, хатина на березі, котрі разом із ним беруть участь у творенні 

підтексту твору, який стає зрозумілим лише після розгортання усієї сюжетної лінії 

вірша. Сюжет твору такий: піскові дюни – то витворене морем продовження хвиль, 

за допомогою яких море збирається накрити й, у такий спосіб, знищити тих людей, 

яких йому не вдалося втопити. Але море, знаючи своє матеріальне оточення, не знає 

людини, яка «віддасть йому і корабель, і помешкання» задля своєї внутрішньої 

свободи: Sea waves are green and wet, / But up from where they die / Rise others vaster 

yet, / And those are brown and dry. // They are the sea made land / To come at the fisher 

town / And bury in solid sand / The men she could not drown. // She may know cove and 

cape, / But she does not know mankind / If by any change of shape / She hopes to cut off 

mind. // Men left her a ship to sink: / They can leave her a hut as well; / And be but more 

free to think / For the one more cast-off shell [Там само, p. 260–261]. 
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Підтекст цього твору складають три споріднені думки: 1) матеріальна природа 

не розуміє людини: як би вона не змінювала свою форму впливу на неї, вона ніколи 

не змінить спосіб людського мислення, погляди людини на речі, на життя (If by any 

change of shape / She hopes to cut off mind); 2) людині насправді не потрібні всі ті 

матеріальні цінності, які вона накопичує протягом життя, вона живе в природі й 

природа дає їй усе необхідне; 3) як би людина не відривалася від природи, вона все 

одно після смерті до неї повернеться. 

Український перекладач В. Бойченко, як видно з усього, зрозумів глибинну 

образність першотвору, але відтворив її дещо пафосно й до того ж, увівши «розум і 

дух» замість «людини», виніс підтекстову образну інформацію другої строфи на 

перший експлікаційний змістовий план і в такий спосіб значною мірою зруйнував 

субсемантичний образ твору: Море каміння змиває, / І змінює кожен пруг, / Та 

зовсім воно не знає, / Що значить розум і дух. // Люди можуть негоді / Оселю 

віддати, човна, / Аби лиш відстоять свободу – / Хай варта й життя вона [612, 

с. 95]. 

Особливо яскраво роль символу у творенні підтексту спостерігається у вірші 

“Birches” [647, p. 121–122]. Цей твір створено в Англії в 1913 чи 1914 р. Сам поет 

висловлювався про те, що написав його, сумуючи за Новою Англією. У 1886 році, 

коли Робертові було одинадцять років, сім’я Фростів жила в селі Сейлем (Salem). У 

школі майбутній поет потоваришував із Чарльзом Пібоді (Charles Peabody), який 

«катався на березах» на фермі свого батька та навчив цьому юного Роберта. Вірш 

складається з двох частин: ліричного опису та моралі, до того ж «мораль» іронічна й 

багатозначна. Гойдання на березах тут – хитання ліричного героя, авторський 

символ руху від вірша до вірша, від дикої природи до людей, від конфронтації з тим 

чи тим і назад до злиття. Всі позиції героя «проміжні» – всі спрямовані в русло 

прагматичної невизначеності, яка примирює незалежність матеріального світу та 

абсолютність свідомості через «відповідність інтересам» і агностицизм. 

Існує багато інтерпретацій заключної частини вірша “Birches” – писали про 

символічне зображення фізичного й духовного, світського й релігійного, 

практичного й теоретичного, вбачали в ньому параболу праці та відпочинку, 
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творчості й рутини тощо. Цікавими є наступні рядки: May no fate will fully 

misunderstand me / And half grant what I wish and snatch me away / Not to return. 

Earth’s the right place for love: / I don’t know where it’s likely to go better [Там само, 

p. 122]. Вони досить достовірно та по-своєму привабливо звучать в українській 

інтерпретації В. Бойченка: Якби лиш доля не утнула жарту / Й не вволила лиш 

перше з цих бажань. / Земля – єдине місце для любові. / Не знаю, де любилося б 

сильніш [571, с. 106]. 

Р. Фрост був добре обізнаний не лише з класичною літературою (латинською 

та грецькою), а й з античною філософією. В Дармутському коледжі він вивчав 

філософію Платона, а в Гарварді слухав курс лекцій з історії філософії, який читав 

відомий американський філософ Джордж Сантаяна. До філософії Платона поет 

ставився в цілому негативно. 1938 року він напише: “…I am not the Platonist… By 

Platonist I mean one who believes what we have here is an imperfect copy of what is in 

heaven” (Я не платоніст... Платоністом я називаю того, хто вірить, що те, що ми 

маємо тут є недосконалою формою того, що є на небесах) [516, p. 462]. 

Наведені вище рядки з вірша “Birches” полемізують із «Бенкетом» Платона, де 

йдеться про любов як поступове сходження сходами краси до прекрасного (промова 

Сократа) [440, p. 40]. Вірш певною мірою відкидає християнське вірування про 

загробне життя й наголошує на красі та добрі земних речей. Довгий опис красивих 

берез, що контрастує з темнотою позаду них, підкреслює красу сільської місцевості 

Нової Англії, на тонкощах якої Р. Фрост добре знався особисто. Опис льодяного 

буревію виконує ту саму функцію, автор використовує бурю для створення сцени, 

що добре запам’ятовується. В кінці вірша поет прояснює свою думку. Людина була 

б набагато ближча до істини життя, якби лишалася простою, близькою до природи, а 

не поміркованою та запобігливою, якою вона є насправді (It’s when I’m weary of 

considerations [647, p. 122]). Людина постійно прагне піднестися за межі цього світу, 

але їй не варто було б цього робити; їй варто знати й любити земні речі, та лишити 

загробне життя в спокої. Вірш за характером не є критичним, він – медитативний. 

Фрост не засуджує людину, яка вже не гойдається на березах, як хлопчисько, але з 

жалем та співчуттям бажає, щоб це було можливим. 
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Проаналізувавши складне, подекуди іронічне, образно-символічне наповнення 

твору, можна дійти висновку, що головна ідея вірша “Birches”, яка лежить у його 

підтексті, полягає в тому, що лише в гармонійному поєднанні життя духовного 

(шлях до неба) та життя матеріального, тобто життя тіла (шлях до землі) – повнота 

людського буття. Жити лише духом, забувши про повсякденність, як живуть монахи 

та відлюдники, так само неможливо для поета, як і цілковито віддатися буденним 

турботам цього світу. До подібного висновку можна прийти й прочитавши 

перекладацькі версії цього твору, позаяк усі три вони виконані на належному 

майстерному рівні. 

«Підтекстово-символічним» є і вірш Фроста “The Wood-Pile”, у якому герой, 

блукаючи лісом, спочатку натрапляє на пташку, яка злякано пурхає перед ним із 

гілки на гілку, але чомусь не тікає, а потім на оберемок дров, що от-от розпадеться, 

бо потрухлявів і лежить підпертий із одного боку живим деревцем, а з іншого двома 

гнилими кілками. «Лише той, кого захопила нова мета, – розмірковує автор через 

героя твору, – міг забути про свою працю та лишити заготовані ним дрова, які 

замість того, щоб обігрівати домівку, обігрівають замерзле болото енергією свого 

розкладання»: ...only / Someone who lived in turning to fresh tasks / Could so forget his 

handiwork on which / He spent himself, the labor of his ax, / And leave it there far from a 

useful fireplace / To warm the frozen swamp as best it could / With the slow smokeless 

burning of decay [Там само, p. 102]. Ось переклад цих рядків у виконанні 

В. Бойченка:...тільки / Той, хто все життя постійно бачить / Приваби справ нових, 

міг так забути / І діло нелегке, й сокири труд, / Лишивши тут, далеко від домівки, / 

Ці дрова, що драгву промерзлу гріли / Бездимним тлінням – розпадом клітин [608, 

с. 132]. 

Металогія вірша зрозуміла – автор толерантно й водночас іронічно натякає, 

що людина, прагнучи мати все більше й більше, часом не задумується над тим, чи їй 

дійсно це потрібно, й тому без користі для себе нищить природу та намарне 

витрачає свої зусилля. В основі підтексту цього твору лежить кілька образів-

символів – пташка, дрова, що гниють, живе дерево та мертві кілки, котрі підпирають 

в’язанку. До того ж автор вірша зумисно привертає увагу читача до образу пташки 
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тим, що змальовує картину, в якій герой твору нібито не розуміє, чому пташка, 

налякана його присутністю, не тікає від нього, що їй було б так легко зробити, а 

перескакує з гілки на гілку, з дерева на дерево попереду нього, адже читачеві одразу 

стає зрозумілим, що вона явно відводить непроханого гостя подалі від свого гнізда. 

Саме завдяки такому прийому й напрошується висновок: пташка боїться, що якщо 

людина приходить до лісу, аби щось узяти в природи, то вона так само може забрати 

щось і в неї, тобто природа все ж таки у якийсь спосіб намагається захиститися від 

шкідливої діяльності людини. 

Продовження підтекстової інформації цього вірша закладено в символічних 

трухлявих кілках, що підпирають дрова з одного боку, в живому деревці, що тримає 

в’язку дров з іншого, та в самих дровах, що гниють: зрештою, оберемок 

розпадеться, згниє й удобрить нове молоде деревце, тобто, незважаючи на будь-які 

зусилля людини, в остаточному підсумку все повертається назад у природу. 

Вищенаведена образно-підтекстова інформація декодується без особливих 

потуг і в перекладі В. Бойченка «Дрова» [Там само, с. 132], і в двох російських 

перекладах: «Поленница» А. Кушнєра [618, с. 131] та «Дрова» А. Сергєєва [616, 

с. 49], що свідчить про вдале відтворення образної структури цього твору Фроста 

згаданими перекладачами. 

Відтак, кожен уривок поетичного твору, як і весь твір у цілому, містить якісь 

формальні ознаки, що фокусують увагу читача на окремих частинах тексту, 

змушують задуматися над значимістю його елементів. Найвідомішим способом 

привертання уваги читача є різноманітні повтори. Саме вони «... допомагають 

організувати всі одиниці тексту, що виходять за межі речення у всіх різновидах 

тексту» [331, с. 117]. Вищою формою повторів є лейтмотиви, на яких, на думку 

Т. Сільман, «тримається вся архітектоніка тексту» [333, с. 87]. До таких лейтмотивів 

належать слова-символи, що сприяють поглибленню загальної ідеї твору. 

Належне опрацювання системи символів у поетичному творі допомагає 

читачеві розкрити його підтекст, зрозуміти загальну ідею твору, а перекладачеві 

адекватно її відтворити як твірну основу субсемантичного образу в межах 

поетичного макрообразу. 
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5.6. Дистантний повтор у творенні та перекладі субсемантичного образу 

 

Як видно з численних прикладів, у творенні підтекстової образності в поезії 

поряд із іншими засобами досить часто застосовується дистантний (дистанційний) 

розосереджений повтор, який можна по праву назвати провідним засобом творення 

субсемантичного образу поетичного твору. 

Дистантний повтор є способом створення ретроспективно направленого 

поетичного підтексту, підготованого попереднього знання попередніх подій. Він 

також може бути основою перспективно направленого підтексту, який виявляється в 

міру прочитання подальших частин тексту поетичного твору. З огляду на 

віддаленість один від одного елементів дистантного повтору, останній не володіє 

функцією формування локального підтексту, а є прерогативою концептуального 

субсемантичного образу поетичного твору, що виникає на суперлінеарному рівні 

внаслідок акумуляції суспільно-закріплених та індивідуально-закріплених 

конотацій. 

Для смислового змісту мовного елемента небайдужа частота його вживання на 

певному відрізку мовленнєвого ланцюга. Наявність додаткового змісту, що набуває 

словникова одиниця в тексті внаслідок її інтенційного повторення, викликає 

необхідність виявлення за допомогою компонентного аналізу, ступеню збереження 

чи руйнування її семантичної тотожності. Рекурентність лексичної одиниці в різних 

надфразових єдностях свідчить про виникнення різноманітних конотацій, 

акумуляція яких створює додаткову інформацію текстові. 

Дистанційні стосунки надфразових єдностей установлюються за допомогою 

поняття «домінуючої теми», що є єднальною ланкою надфразової єдності, яка 

виділяється. Повторення лексичної одиниці в кількох дистанційно розміщених 

надфразових єдностях супроводжується її семантичними зсувами, внаслідок чого 

вся сукупність конотацій надфразових єдностей освітлюється з нового 

несподіваного боку. Смислове навантаження за такої ситуації збільшується. 
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У межах загальних семантичних процесів тут можна виділити два основні: це 

зсув в ієрархії сем, тобто заміщення архісеми, що зазвичай пов’язано із включенням 

до семантичної структури слова оказіональної семи чи пучка реалізовуваних сем та 

зміщення сем, тобто заміщення однієї чи кількох диференціальних сем іншими, які 

не входять до складу слова. Ці процеси відбуваються під час переходу актуалізації 

лексичної одиниці з лінеарного рівня на суперлінеарний під впливом семантичних 

індикаторів, роль яких виконують фонові знання, сукупність текстової інформації, 

асоціації. 

Прикладом розосередженого дистантного повтору, що актуалізується в 

єдності з іншими засобами, а саме з натяком та риторичним питанням, у створенні 

субсемантичного образу поетичного твору може бути вірш Р. Фроста “To An 

Ancient”, ідейна суть якого полягає в роздумі автора над смислом буття: чи 

приходить людина в цей світ, аби просто жити фізичним природним життям, 

лишаючи після себе нащадків, чи все ж таки вона покликана виконувати якесь 

духовне призначення та залишати на землі плоди свого творчого надбання. На такий 

остаточний висновок щодо головної думки твору наштовхують і розпорошені по 

всьому текстові твору сигнали-натяки (дистанційний повтор), і два риторичні 

питання, котрі, завершуючи останній тривірш поезії, водночас і творять, і 

огранюють її концептуальний субсемантичний образ: Your claims to immortality were 

two. / The one you made, the other one you grew. / Sorry to have no name for you but 

You. / We never new exactly where to look, / But found one in the delta of a brook, / One in 

a cavern where you used to cook. // Coming on such an ancient human trace / Seems as 

expressive of the human race / As meeting someone living, face to face. // We date you by 

your depth in slit and dust / Your probable brute nature is discussed. / At which point we 

are totally nonplussed. // You made the eolith, you grew the bone, / The second more 

peculiarly your own, / And likely to have been enough alone. // You make me ask if I would 

go to time / Would I gain anything by using rhyme? / Or aren’t the bones enough I live to 

lime? [647, p. 382]. 

Головним маркером субсемантичного образу наведеного поетичного твору є 

розосереджений дистанційний повтор made/grew, який привертає увагу читача до 
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теми творчої діяльності людини (made) та її фізичного існування (grew), буквально – 

вирощуванню своїх кісток. Підсилюють творення субсемантичного образу 

розкидані в тексті вірша натяки immortality – безсмертя, як стан існування людської 

душі; in the delta of a brook – гирло ручаю, як уособлення природи, з якої виходить і 

куди, зрештою, йде фізична оболонка людини; cavern where you used to cook – 

печера, в якій здійснювалося приготування їжі, тобто якась людська праця, як 

творчість; probable brute nature – можлива тваринна природа прадавньої людини, як 

амбівалентний натяк на грубе фізичне та творче духовне людське життя; the eolith – 

еоліт, як період розвитку, становлення людини; the bone – кістка, як уособлення 

фізичного плану людського існування; The second more peculiarly your own – друге 

(тобто кістка), як матерія, яка, на перший погляд, є переконливішим доказом 

минулого існування конкретної людини; You make me ask – зміна часу на 

теперішній, що дає ефект безпосередньої присутності та взаємопов’язаності 

древньої і сучасної людини; go to time – залишатися в пам’яті, тобто у вічному 

існуванні. І, нарешті, конкретизують, «зводять на ноги» та скріплюють 

субсемантичну образну структуру вірша риторичні питання (Would I gain anything by 

using rhyme? Or aren’t the bones enough I live to lime? – Чи дасть мені щось, коли піду 

за межу земного буття (букв. – перетворюся на вапно), моя поезія? Чи може буде 

досить того, що після мене лишаться мої кістки?), відповідь на які повинен (а може 

й не повинен) дати читач. 

Ось український переклад цього твору під назвою «Звернення до 

стародавнього предка», запропонований Є. Крижевичем: Дві речі для нащадків Ти 

лишив – / Одну зробив, а другу Ти зростив, / Твоє ж ім’я не збереглось до наших 

днів. // Шукали ми тебе навпомацки, / Кістяк знайшли на березі ріки, / А поряд у 

печері – черепки. // Хоч і здавалося, що йшли ми манівцем, / Та слід знайшли 

прадавній ми, а це – / Що бачити тебе живцем. // Ми намагались визначить твій 

вік, / Гадали ми, що ти за чоловік, / І врешті-решт зайшли в тупик. // Ти залишив у 

вічності свій слід, / Свої кістки, прадавній еоліт – / І цього досить для прийдешніх 

літ. // Якщо б судилося мені ввійти в віки, / Було б це моїм віршам завдяки, / Чи 

тому, що знайдуть мої кістки? [612, с. 98]. 
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Із наведеного перекладу бачимо, що український тлумач намагався зберегти 

розподіл художнього матеріалу як по тексту всього вірша, так і всередині окремо 

взятої строфи. Одначе, ця перекладна версія повно не відбиває субсемантичного 

виміру макрообразної структури оригіналу. Так, зокрема, не знаходимо в ній другої 

частини немалосуттєвого для розкриття глибинної думки твору дистантного 

розосередженого повтору made/grew, або, точніше, повтор, як такий, у перекладі 

взагалі відсутній. Сигнал-натяк immortality замінено на для нащадків, що могло б 

викликати певний зсув у художньому змісті та образній структурі вірша, проте, 

подальша компенсація цього образного маркеру в першому рядку п’ятої строфи Ти 

залишив у вічності свій слід... цілком відповідає принципам адекватного перекладу. 

Такі сигнали підтексту як in the delta of a brook та cavern where you used to cook теж 

відтворені в цій інтерпретаторській версії Фростового вірша, до того ж іще й 

достатньо вдало – на березі ріки, у печері – черепки. А от заміна амбівалентного 

сигналу-натяку probable brute nature на що ти за чоловік, пов’язана, очевидно, з 

підшукуванням рими, значною мірою знизила його образну інтенсивність. Далі 

йдуть цілком адекватні образні відповідники: the eolith – прадавній еоліт; the bone – 

Свої кістки; go to time – ввійти в віки; using rhyme – віршам завдяки; bones – мої 

кістки. Не знаходимо лише в перекладі образного фрагмента The second more 

peculiarly your own, тобто має місце вилучення, та це суттєво не впливає на 

розкриття теми, що не лежить на поверхні, а вправно кодується в образах 

першотвору. 

І, нарешті, кінцівка вірша, де у вигляді риторичних питань контрастують два 

просторо-часові плани – минуле й теперішнє, та водночас вони виявляються 

пов’язаними незмінністю ситуації. Те, що суб’єкт ставить запитання, робить 

мовленнєву дію динамічнішою і водночас підкреслює важливість останніх двох 

рядків у розкритті підтексту твору. Тут відбувається контекстуальне розширення 

семантики питання (додаткова конотативна семантика). В українській інтерпретації 

через заміну в другому питанні (останній рядок вірша) теперішнього часу на 

майбутній картина втрачає динамізм, ефект безпосередньої присутності. 
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Та було б, одначе, не об’єктивно стверджувати що українська версія вірша “To 

An Ancient” не заслуговує на загальну позитивну оцінку, адже перекладач успішно 

впорався з відтворенням українською мовою денотативної та частково конотативної 

семантики багатьох образних реалій першотвору, й тому, незважаючи на вказані 

недотяги й прорахунки, в цілому його переклад досить правдиво відбиває зміст і 

форму оригінального твору. 

Поетична мініатюра Р. Фроста “Nothing Gold Can Stay”, як і деякі інші твори 

поета, дає можливість пересвідчитися, як на терені невеликого поетичного тексту з 

метою формування глибинної думки віршового твору може бути задіяний цілий 

комплекс мовних та стилістичних засобів, включаючи розосереджений дистантний 

повтор. У цьому творі, що у Фроста трапляється досить часто, таких глибинних 

думок, актуалізованих через підтекстову образність, маємо кілька. Ось оригінал: 

Nature’s first green is gold, / Her hardest hue to hold. / Her early leaf’s a flower, / But 

only so an hour. / Then leaf subsides to leaf. / So Eden sank to grief, / So dawn goes down 

to day. / Nothing gold can stay [647, p. 222–223]. 

У коротенькому вірші, який складається з усього-на-всього сорока слів, 

розподілених у восьми рядках, на першому змістово-образному плані йдеться про 

невблаганну скороминущість природних красот: свіжа весняна зелень швидко 

жовтіє; з бруньок розпускається цвіт, який невдовзі осипається; щастя Едему 

переходить у сум; схід сонця перетворюється на день. Усім цим речам і явищам 

притаманний золотий колір, колір краси, коштовності. Все золоте, – підводить 

підсумок в останньому рядку автор, – не довготривале. 

Тема смерті та перемін, із якою в цьому вірші маємо справу, притаманна 

творчості Фроста в цілому. Тут поет бере прості добре відомі зміни зі світу природи: 

ніжна зелень першого листя швидко темніє, потім в’яне й сам листок; золото Едему 

стає темнотою смерті; навіть золото світанку безслідно розтає у денному світлі. Все 

має померти, й нічого з цим не поробиш. Американські дослідники творчості 

Фроста Джон Суіні та Джеймс Ліндрот убачають у цьому вірші чисту констатацію, 

яка може викликати емоцію в читача, котрий, збагнувши всю цю красу обуриться 

тим, що вона скоро минає. «Релігійний автор, – вважають вони, – обговорюючи тему 
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смерті та перемін, додав би заспокоєння у вигляді прийдешнього потойбічного 

життя; Фрост цього не робить, тому що його цінностями є людина та природа, і для 

нього смерть є смерть» [522, p. 49]. 

Одразу зауважмо, що ми з таким висновком принципово не згодні, позаяк 

Фрост цим віршом саме й наголошує на ідеї вічності життя у вигляді циклічних 

перемін. Але робить він це не прямо, не експліцитно, виносячи свою думку на 

змістову поверхню твору, а імпліцитно, кодуючи її у вірші за допомогою 

композиційних особливостей останнього. Побудувавши композицію у такий спосіб, 

що останній рядок твору повністю дублює заголовок (дистантний повтор), автор 

натякає, що все закінчується тим, чим і починалося – закінчується початком, і, отже, 

життя триває, тобто смерті немає, а існують лише переміни. 

Маючи своїм складником полісемантичне слово-символ gold, котре, окрім 

контекстуального значення «краси» несе ще й загальноприйняте символічне 

значення «матеріальних цінностей, матеріального багатства», згаданий 

дистанційний розосереджений повтор паралельно підкреслює ще й іншу глибинну 

думку автора, закладену в твір: матеріальні цінності – не вічні, а отже це не те, що 

людина повинна накопичувати (згадаймо біблійне – збирати варто лиш те, що є 

вічним). Фрост виразив цю думку дуже по-фростівському, тим то він і Фрост. 

Як бачимо, невтішні аналогії, на які натикається внутрішній зір поета на 

видимому плані твору, під пером генія перетворюються на місткий підтекстовий 

образ, що несе в собі певною мірою повчальне та досить оптимістичне духовне 

навантаження. 

У світлі вищенаведеного неважко зробити й відповідний аналіз трьох 

перекладацьких інтерпретацій цього твору, в кожній із яких, на жаль, складно 

дошукатися глибокої безпосередності Фростового дуалістичного світосприйняття, 

як і належного відтворення всього комплексу образних субсемантичних чинників 

першотвору. 

Хибою українського перекладу «Відходить усе золоте», яку, до речі, було б 

досить легко виправити, є те, що його автор В. Бойченко, не усвідомлюючи 

функціональної важливості стовідсоткового дублювання заголовку останнім рядком 
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першотвору, дещо його видозмінив, чим і звів нанівець підтекстовий образний 

задум автора: У золото зелень піде, / А золото вмить опаде. / З-між листя – 

суцвіття зростуть, / Та швидко вони опадуть. / Стихає листяний шум – / Так рай 

загортається в сум. / І досвіток днем відцвіте. / Не вічне усе золоте [612, с. 95]. 

Російський переклад Г. Кружкова «Все золотое зыбко» не постраждав від 

подібного інтерпретаторського прорахунку, в ньому передано дистатний повтор 

заголовку й останнього рядка, проте, тут вочевидь наявне певне спотворення 

внутрішнього образного наповнення тексту першотвору (Nature’s first green is gold, 

Her hardest hue to hold. – Новорожденный лист Не зелен – золотист.) та не зовсім 

вдала образна компенсація (So Eden sank to grief, – Как райскими цветами, Природа 

тешит нас; So dawn goes down to day. – Ведь, как зари улыбка...), які, загалом не 

перекреслюють право на існування цієї версії: Новорожденный лист / Не зелен – 

золотист. / И первыми листами, / Как райскими цветами, / Природа тешит нас; / 

Но тешит только час. / Ведь, как зари улыбка, / Все золотое зыбко [618, с. 175]. 

І, нарешті, російський варіант “Nothing Gold Can Stay” І. Фрадкіна «Недолог 

золотистый цвет», який хибує головно тим, що семантику дистантно повтореного 

образу, в основі якого лежить символ gold, тут значно звужено трасформацією 

конкретизації багатозначного gold в значно менш семантично містке золотистый 

цвет: Природа дарит нам на час / Тот цвет, что радует всех нас, / С рожденья 

золотист цветок, / Он свеж, но за листком листок, / Срываясь, улетает вдаль. / 

Рай погружается в печаль, / И переходит в день рассвет… / Недолог золотистый 

цвет [Там само, с. 369–370]. 

Але двовершинний дистантний повтор (заголовок – останній рядок) у цьому 

перекладі відтворено, чим збережено й прихований у підтексті за допомогою цього 

композиційного прийому ідейно-образний висновок автора першотвору, хоча й у 

вельми збідненому смисловому варіанті. 

Отже, як видно з цих та багатьох інших прикладів, розосереджений 

дистанційний повтор найчастіше виступає одним із головних сигналів наявності 

підтексту в поетичному творі, й повноцінне відтворення його в перекладі є 
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невід’ємною частиною достовірного відображення поетичного твору як 

макрообразу. 

 

5.7. Риторичні питання, порядок слів та підтекст оригіналу й перекладу 

 

Про те, що чинником субсемантичного образу, а звідси, і його маркером може 

слугувати риторичне питання, як синтаксичний засіб увиразнення мовлення, тобто 

синтаксична фігура, застосована автором у будь-якій частині поетичного твору, 

щойно йшлося під час розгляду вірша “To An Ancient” та його перекладів. Іншим 

таким прикладом може бути сонет Р. Фроста “The Broken Drought”. Риторичне 

питання, що побудоване на словесному звороті та має умовно-діалогічний характер, 

мотивує подальше уявне розгортання художнього викладу, яке розкриває ті чи ті, 

пов’язані з запитанням, смислові аспекти. Ось оригінал задекларованого вірша: The 

prophet of disaster ceased to shout. / Something was going right outside the hall. / A rain, 

though stingy, had begun to fall / That rather hurt his theory of the drought / And all the 

great convention was about. / A cheer went up that shook the mottoed wall. / He did as 

Shakespeare says, you may recall, / Good orators will do when they are out. / Yet in his 

heart he was unshaken sure / The drought was one no spit of rain could cure. / It was the 

drought of deserts. Earth would soon / Be uninhabitable as the moon. / What for that 

matter had it ever been? / Who advised man to come and live therein? [647, p. 399–400]. 

У цьому сонеті, як і у вірші “To An Ancient”, знаходимо одразу два риторичні 

питання: What for that matter had it ever been? та Who advised man to come and live 

therein?. Маючи в собі як конкретне інформаційне, так і ширше філософське 

наповнення, обидва питання несуть у собі стандартне комунікативне навантаження 

та водночас набувають додаткового функціонального статусу – спонукають 

читацьку уяву до варіативного узагальнення змісту твору: життя – коротке; людина 

прийшла на землю ненадовго; навіщо ми тут? 

Тепер придивімося до перекладу Д. Павличка «Розбита посуха»: Кричати 

перестав пророк біди, / Бо всю його теорію посухи / Гроза розбила. Не відчувши 

скрухи, / Він заревів, аж скинулись плоди... / Оратори, писав Шекспір, завжди, / 
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Коли байдужна зала, для отухи / Вигукують, аж тріскаються здухи. / Пророк не 

вірив, що плювком води // Зламати можна суш, немов ударом. / Земля, як Місяць, 

буде незабаром – / Загине все на тверді кам’яній. // Чи не була вона завжди такою / 

Безлюдною, пустотною, гіркою? / Хто людям жити наказав на ній?! [614, с. 140]. 

Нічим суттєвим не виправдане прояснення образу, що стоїть за першим 

риторичним питанням (в оригіналі: What for that matter had it ever been?, в перекладі: 

Чи не була вона завжди такою Безлюдною, пустотною, гіркою?) та не зовсім 

доречна заміна Who advised man (Хто порадив людині) на Хто людям ... наказав у 

другому питанні призвели до відчутного образно-семантичного зсуву й навіть до 

ідейного викривлення першотвору. 

Унаслідок поєднання різностильових слів, яке, очевидно, робилося лише для 

формального дотримання віршованого розміру, з’явилася в українській 

інтерпретації сонету й певна стилістична кострубатість через плювок води, адже 

англійське spit, яке дійсно в одному зі своїх значень перекладається як «плювок», 

має ще й інше значення – «невеликий дощик» [537, с. 499], яке найвірогідніше й мав 

на увазі автор першотвору, позаяк воно досить природно гармонує з вочевидь 

нейтральним стилем сонету. 

Подібні образні «уточнення» (виділені у наведеному перекладі) не мають 

прямих відповідників в оригіналі твору й, на щастя, дуже рідко трапляються в інших 

інтерпретаціях сонетів Р. Фроста, здійснених таким талановитим і вправним 

версифікатором, яким, безперечно, є Д. Павличко [594; 595]. 

Принагідно зауважмо, що в сонеті “The Broken Drought” автор майстерно 

обігрує прізвище Шекспіра, спочатку називає його, а потім вживає в одному з 

наступних рядків, а саме в дев’ятому, he was unshaken sure (він був непохитно 

переконаний) як образну антитезу першому кореневі двокореневого прізвища 

англійського літературного генія shake – хитати, трясти (в англійській мові 

Shakespeare буквально означає «спис, яким трясуть, хитають»). Та ледь чи можна 

ставити на карб перекладача відсутність цієї гри слів в українській версії, позаяк із 

огляду на мовну асиметрію, українською її відтворити не видається можливим. 
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Віднаходження різноманітних засобів висунення смислу сприяє з’ясуванню 

суттєвих зв’язків усіх рівнів і частин тексту, що своєю чергою веде до найповнішого 

сприйняття тексту, його повноцінного аналізу та адекватного перекладу. 

Відправною точкою аналізу повинно слугувати декодування сильної позиції тексту, 

якою є насамперед заголовок (у разі його наявності). Заголовок – важливий стимул, 

що налаштовує читача на сприйняття основних тем, образів та ідей твору чи його 

уривку. Він може містити дуже важливий елемент чи елементи тематичної сітки, що 

створює головні образи, теми, ідеї. 

Повторення цих елементів та їх стилістична релевантність можуть 

підтверджуватися їх присутністю в іншій сильній позиції тексту – в його початкових 

рядках, позаяк саме тут можлива поява центральних образів. Елементи тематичної 

сітки, яка веде лейтмотивну тему, зазвичай пронизують увесь текст, але функцію, 

що налаштовує на потрібну тему, виконує заголовок та початок твору. У разі 

наявності в творі чи уривку тем, що контрастують, у тексті може простежуватися ще 

одна сильна позиція – його «золотий перетин», чи композиційний злам, що вводить 

та контрастує сітку, яка створює контрапунктні образи. Перевірці правильності 

віднаходження сіток, а відповідно й правильності розуміння ідей тексту, сприяє 

декодування кінця тексту (теж його сильна позиція). Правильність знаходження 

найважливіших елементів кінцівки забезпечується внутрішньою структурною 

упорядкованістю тексту, яка є індивідуальною для кожного поета, а також 

специфікою засобів висунення, характерною для конкретного автора й тексту.  

Поетичний смисл віршового твору, зокрема й глибинний, підтекстовий, 

розкривається іноді і внаслідок аналізу порядку розміщених у творі слів, тобто 

суміщення руху тексту від початку до кінця й від кінця до початку. Для ілюстрації 

можна використати досить вдалий, на нашу думку, приклад із поезії О. Блока, де 

смисл строфи, яка містить ланцюжок слів, логічно здавалося б між собою не 

пов’язаних, виникає як наслідок контакту між словами: слова-поняття («ночь», 

«улица») та слова-означення («тусклый», «ледяная») створюють трагічний образ 

безглуздості життя, до того ж важливий саме цей порядок переліку: ночь, улица, 

фонарь, аптека, – бессмысленный и тусклый свет…. Важливий цей порядок слів 
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тому, що висновок, який іде за цим переліком: Живи еще хоть четверть века, / Все 

будет так – исхода нет… [36, с. 69] виявляється замкненим у кільце: Умрешь – 

начнешь опять сначала, / И повторится все, как встарь: / Ночь, ледяная рябь 

канала, / Аптека, улица, фонарь [Там само]. 

Останнє слово в ланцюжку – фонарь (імплікація: все те ж безглузде й бліде 

світло, що ллється). Так виникає відчуття безвиході, замкнутого кола, вирвати з 

якого не може навіть смерть [360, с. 110]. У перекладі важливо передати саме 

відчуття замкнутого кола. Ось одне з перекладацьких рішень: Night: the street, a 

foolish lamp giving / A dingy light, a druggist’s store: / For a quarter of century go on 

living, / No escape. All will be as before. / You die: afresh you start life boldly, / Just as 

before each detail repeat. / Night: the canal rippling so coldly, / The druggist’s store, the 

lamp, the street [625, p. 73–74]. 

Перекладач по-своєму передає ідею замкнутості, групуючи смисли навколо 

слів night та street. Порівнюючи цей переклад із оригіналом, пересвідчуємося, що 

модель першотвору збережена. Перекладачеві вдалося розкрити смисл художнього 

цілого, зрозуміти його внутрішню структуру, виявити домінуючі в ньому зв’язки та 

впорядкованості. Разом із тим це не тотожні тексти. Так, деякі конотації, пов’язані, 

наприклад, з англійським foolish, не зовсім вільно вкладаються в семантичне поле 

російського бессмысленный, що не сприяє ідентичному сприйняттю оригінального 

образу англомовним читачем. У цьому разі доводиться покладатися на інтуїцію 

останнього, позаяк тезаурусний аналіз не виявляє відмінностей між цими словами. 

Проте відчуття замкнутого кола відчаю і безвиході в перекладі відтворено 

передовсім завдяки продуманій передачі порядку слів, тобто шляхом збереження 

синтаксичних образотворчих засобів першотвору. 

Отже, належний аналіз і повноцінне функціональне відтворення риторичних 

питань та порядку слів оригіналу є однією з умов адекватного перекладу, позаяк 

вони як синтаксичні впорядкованості можуть виступати образними чинниками, які 

впливають на формування субсемантичного рівня макрообразу поетичного твору. 
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5.8. Роль заголовка у формуванні підтексту першотвору та його переклад  

 

Як щойно зазначалося та вже неодноразово було видно із багатьох раніше 

наведених прикладів, смислова багатоплановість вірша в багатьох випадках 

значною мірою залежить від заголовку. І якщо зовнішній бік зв’язку заголовка з 

текстом зводиться до розгадування в тексті загадок та інтриг заголовку, то 

внутрішній базується на активній ролі заголовку у формуванні підтексту поетичного 

твору. 

Ю. Карпенко справедливо зауважує, що назва акумулює ідейний зміст, 

художній задум, твору, є його візитною карточкою [159, с. 29]. Заголовок твору криє 

в собі логіку інтерпретації його субсемантичного образу: акцентує символіку, що 

потребує тлумачення з метою розкриття підтексту, закладеного поетом у першотвір. 

Функції заголовка поетичного твору важко переоцінити. Його добір є одним із 

найважливіших аспектів творення поетичного твору, про що свідчать і текстологічні 

дослідження, і численні свідчення авторів. Як перший знак тексту, заголовок 

виконує головно ономасіологічну функцію, дає ім’я текстові як об’єкту за темою як 

однією з його характеристик. Виконує заголовок і функцію проспективну, 

орієнтуючи читача щодо сподіваного змісту тексту. Після завершення читання 

(слухання), читач (слухач) повертається до заголовку й переосмислює його, 

виходячи зі знання всього тексту. На цій стадії актуалізується концепт, виражений 

заголовком. «Притаманний більшості заголовків концептуально-тематичний 

характер, сприймається не одномиттєво, а в русі від тематичного до 

концептуального» [204, с. 45]. 

Внутрішній смисл заголовка поетичного твору, за нашими спостереженнями, 

тісно пов’язаний із наявним підтекстом останнього у більшості випадків, і виявити 

його специфіку – означає з’ясувати його місце в організації підтексту, визначити 

типи та види зв’язку з текстом на матеріалі синтаксичних та інших моделей, що 

функціонують у тексті. Лише остаточне, вторинне, сприйняття заголовку дозволяє 

проникнути в суть інтенційних змін його смислу та зрозуміти значимість у загальній 
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комунікації тексту. Якщо ж заголовок не вписується у підтекст, то він існує сам 

собою, нічим не збагачуючи поетичний твір. 

Аналізуючи підтекст на двох рівнях його виникнення, – мовному та 

композиційному, вдається оцінити роль виявлених типів та видів зв’язку заголовку з 

текстом у створенні підтексту, що, своєю чергою, приводить до висновку про 

необхідність вивчення функціональної специфіки заголовку як одного з найперших 

етапів дослідження підтексту. 

Способи інтеграції заголовку в текст, що, зрештою, визначає його «роботу» на 

підтекст, різноманітні: а) заголовок – структурно-семантична зав’язка підтексту, 

його «ситуація-основа»; б) заголовок – структурно-семантична скріпа кільцевої 

композиції; в) заголовок – ланка тексту» [156, с. 7]. 

Будь-яка модель фрагментарної структури, винесена в заголовок, збуджує чи, 

принаймні, повинна збуджувати активність сприйняття своєю неясністю, 

незавершеністю. Розшифрування від структурно-семантичних приростків до 

введення в повну конструкцію відбувається на тлі контексту, що в кожному разі 

збагачує фрагментарну структуру новим смислом. Заголовок є елементом 

повідомлення та структурною ланкою в організації поетичного підтексту. Всі 

способи актуалізації заголовка підвищують його роль у створенні підтексту та 

включають його до числа семантико-синтаксичних способів творення 

субсемантичного образу. 

На відміну від оригінального, перекладний заголовок завжди виходить із 

превентивного повного знання цілого тексту та індивідуальності сприйняття його 

концепту перекладачем, що спричинює ранню експлікацію концепту та його 

змістово-оцінні зміщення. Всі багатоаспектні зв’язки заголовка з текстом під час 

перекладу зазвичай не зберігається, що зумовлено дефіцитом певних форм і 

категорій мови перекладу. Граматична омонімія та полісемія, що надають 

оригінальному заголовку неоднозначності, яка може зніматися подальшим текстом, 

часто не можуть бути відтворені під час перекладу, з огляду на що перекладений 

заголовок часто виявляється однозначно експлікованим. 
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Як видно з прикладів, зі всієї різноманітності фактів дійсності автор виділяє 

заголовком певну групу предметів, явищ чи понять, пов’язаних між собою в 

реальності чи в свідомості читача за законами зовнішньої чи функціональної 

подібності, суміжності, асоціації і под. Таким способом у свідомості читача 

створюється установка на сприйняття саме цієї інформації. З огляду на те, що 

англійська та українська мови належать до різних груп, існують значні відмінності в 

лінгвістичній інформації, яку несе слово, що є одним із чинників, які визначають 

зміщення перекладу заголовка. Основа з’ясування рівноцінності мовних засобів у 

цьому разі, очевидно, може бути лише функціональною, а не формальною. 

І. Арнольд розглядає заголовок як сильну позицію тексту поруч із епіграфом, 

початковими та кінцевими рядками твору чи уривку [11, с. 26–27]. «Проспективна 

функція заголовку, – зауважує І. Гальперін, – сприяє адекватності інтерпретації 

тексту. Заголовок художнього твору містить у собі його тему та ідею в 

концентрованому вигляді, тобто змістово-фактуальну та змістово-концептуальну 

інформації в гранично стислій формі» [70, с. 25]. В. Кухаренко визначає заголовок 

як рамочний знак, що вимагає неодмінного повернення до себе після прочитання 

тексту та нарощує обсяг значення за допомогою контекстуальних значимостей 

найрізноманітніших мовних елементів [203, с. 50].  

Заголовок покликаний назвати твір, виокремити його серед інших, повідомити 

про його зміст, зацікавити читача, привернути його увагу. Всі ці функції він може 

виконати за умови тісної взаємодії з текстом. Заголовок практично є першим 

реченням тексту й повинен бути включеним до його структури. Щодо поезії, то тут 

він дуже часто виявляється й своєрідним вихідним пунктом створення підтексту, 

його структурно-семантичною зав’язкою, «ситуацією-основою». Зазначмо, що в 

багатьох розглядуваних нами прикладах саме заголовок виконує функцію першої 

вершини розосередженого дистантного повтору, який є маркером підтексту 

поетичного твору. 

Прикладом, де заголовок є комунікативним та композиційним ядром тексту з 

двоплановим (підтекстовим) розвитком теми може бути маленька проте досить 

широковідома драма Р. Фроста “Home Burial” [647, p. 51–55], яка з особливою 
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силою втягує в себе читача, де він – третій учасник жахливої сцени між дружиною 

та чоловіком. У назві передбачається не лише похорон єдиної дитини на сімейному 

цвинтарі, а й похорон кохання, сім’ї, дому. Тут автор, облишивши свою звичайну 

класичну стриманість, експресивно й нещадно аналізує властивості та протиріччя 

жіночої та чоловічої психіки. Душа Фроста розкрита навстіж, це душа трагічного 

поета. З іншого, не менш важливого плану бачимо, що це – імпліцитна лірична 

оповідь про подолання духовного застою та емоційної інертності, про вихід із 

душевної кризи внаслідок психологічного потрясіння, в якій заголовок саме і є тим 

елементом, що виконує підтекстотворчу функцію. 

Багатозначності заголовку “Home Burial”, де home виступає водночас і 

іменником, і прикметником, тобто означуваним і означенням, не зрозуміли, чи 

просто не відтворили, ні український тлумач М. Стріха – «Хатній похорон» [620, 

с. 28], ні російський А. Сергєєв – «Домашние похороны» [615, с. 168]. У їхніх 

інтерпретаціях заголовок цього твору Фроста відображає лише перший змістовий 

план, тоді як в оригіналі це і «домашній похорон» і «похорон дому», і «похорон 

родини». Версія іншого російськомовного перекладача О. Чухонцева значно 

вдаліша – «Семейное кладбище» [618, с. 83], хоча стовідсотково вона й не відбиває 

смислову багатоплановість оригінального заголовку. 

Найбільші можливості в ролі зав’язки підтексту мають «фрагментарні» 

структури заголовків. Ця частина цілого висловлювання, котра повторюється в 

тексті, обростає додатковими відтінками значень, взаємодіє з навколишніми 

структурами, а включаючись в основне (повне) висловлювання, набуває нового та 

неочікуваного смислу. Створюється напруга, що забезпечує увагу, зацікавленість 

реципієнта. Прикладами тут можуть бути такі поезії Фроста як “The Pasture” [647, 

p. 1], де “pasture” водночас і «пасовисько», і «духовна пожива»; “A Minor Bird” [Там 

само, p. 250], де “minor” водночас і «маленька» птаха, і «сумна» птаха, і «мінор», як 

музикальний термін, що теж бере участь у побудові підтексту; “The Vanishing Red” 

[Там само, p. 142], де “red” одночасно й «індіанець», і «червоний». У цих поетичних 

творах заголовок є першою вершиною дво- чи кількаверхого дистантного повтору, 

який разом із багатозначністю заголовка та іншими засобами бере участь у побудові 
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субсемантичної образної структури. З огляду на це, справедливим буде зазначити, 

що українські переклади вищезгаданих підтекстотворчих заголовків, виконані 

В. Бойченком, лише в першому випадку відбивають їхню полісемантичну сутність: 

«Пасовище» [612, с. 96] та, на жаль, не мають цих характеристик у другому й 

третьому випадках: «Пташка» [611, с. 72], «Останній індіанець» [608, с. 134]. У 

російських перекладах ситуація виглядає аналогічно: «Пастбище» (І. Кашкін) [616, 

с. 141], «Пичужка» (А. Сергєєв) [Там само, с. 85], «Пичуга» (Б. Хлєбніков) [618, 

с. 209], «Последний индеец» (А. Сергєєв) [616, с. 59]. 

Отже, «фрагментарна конструкція» в заголовку функціонує не лише як спосіб 

безпосереднього вираження авторського ставлення до описуваних подій, а і як засіб 

викликати загострену увагу реципієнта та як суттєвий елемент композиції підтексту. 

Детальний стилістичний аналіз текстів переконує в тому, що основне стильове 

навантаження заголовка поетичного твору – бути вихідною семантично-

композиційною ланкою підтексту (в разі його наявності) або й кількох пiдтекстових 

планів, що нерідко спостерігається в творах, зокрема, в поезіях Р. Фроста. 

Досить часто трапляються й випадки, коли заголовок збірки поетичних творів, 

об’єднаних спільною тематикою, виступає основною складовою творення 

підтекстового образу, що проходить через твори всієї книги. Такий приклад маємо із 

восьмою книгою Фроста  “Steeple Bush” [647, p. 375], назву якої в одній із перших 

російськомовних антологій американського поета під назвою «Из девяти книг» 

невдало перекладено як «Куст на кровле» [616, с. 111]. “Steeplebush” – це 

американська таволга [561, p. 1267], тобто лугова рослина чагарникового типу, що 

вирізняється з поміж інших своєю невибагливістю та життєстійкістю. Неважко 

здогадатися про зміст підтексту Фростової книги, якщо взяти до уваги, що 

лейтмотивом більшості віршів, котрі до неї увійшли, є тема загрози, яку несе 

людству ядерна зброя. Цю помилку в інтерпретації заголовку книжки частково 

виправили укладачі останньої російськомовної збірки поезій Фроста, переклавши 

назву восьмої книги як «Таволга» [618, с. 309], хоча й такий переклад мало що 

говорить російськомовному читачеві. 
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Заголовок може бути структурно-семантичною основою підтексту, складовою 

частиною кільця, що його обрамовує, зв’язною ланкою тощо. Іншими словами, 

заголовок у поетичному творі є елементом семантичної та стилістичної структури 

повідомлення, тому роль його часто можна визначити лише в зв’язку з проблемою 

підтексту. Заголовкова конструкція часто стає структурно-семантичним центром 

підтексту, позаяк дистантна реалізація значення має на меті створення підтексту 

[333, с. 85]. І так звана «гра із заголовком» – є не що інше, як запрограмована 

автором побудова підтексту, де поступовий «прояв» смислу заголовка створює 

необхідну для твору поліфонію. 

Відтак, заголовок та початкові рядки тексту допомагають читачеві та 

перекладачеві виробляти стратегію декодування, створюють попередню готовність 

до діяльності, мобілізацію уяви, попередній прогноз кола можливих образних 

узагальнень. Своєрідну роль заголовка в побудові образного підтексту в поезії 

відображає, на нашу думку, класифікація, в основі якої – формальна представленість 

заголовкової структури в тексті. Залежно від цього, виділяються два типи зв’язку 

заголовка з текстом. Перший – виражений формально, позаяк заголовкова структура 

повторюється в тексті. Другий – не виражений формально, оскільки структура 

заголовку не повторюється в тексті й між ними зв’язок асоціативний. 

Найбільш ефективний у поезії перший тип зв’язку заголовку з текстом. 

Повтор заголовкової конструкції може бути одноразовий та багаторазовий, повний 

або частковий. Зовні це виглядає як своєрідна «гра» із заголовком, а насправді, як 

уже згадувалося, йде процес формування субсемантичного образу поетичного твору. 

Тут заголовок розрахований на ерудицію читача-перекладача, завдяки якій 

з’ясовуються певні асоціативні зв’язки. Так, рамочна конструкція (дистантний 

повтор) у вірші Р. Фроста “Provide, provide”, де заголовок повністю відтворюється в 

завершальному рядку, явно говорить про наявність підтексту: PROVIDE, 

PROVIDE // The witch that came (the withered hag) / To wash the steps with pail and 

rag / Was once the beauty Abishag, // The picture pride of Hollywood, / Too many fall 

from great and good / For you to doubt the likelihood. // Die early and avoid the fate. / Or 

if predestined to die late, / Make up your mind to die in state. // Make the whole stock 
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exchange your own! / If need be occupy a throne, / Where nobody can call you crone. // 

Some have relied on what they knew, / Others on being simply true. , What worked for 

them might work for you. // No memory of having starred / Atones for later disregard / Or 

keeps the end from being hard. // Better to go down dignified , With boughten friendship at 

your side / Than none at all, Provide, provide! [647, p. 307]. 

Оксфордський словник розкриває значення винесеного в заголовок і 

семантично близьких до нього слів так: 1) provide – забезпечувати, потурбуватися, 

придбати; передбачити; готуватися, забезпечити; 2) to provide against one’s old age – 

забезпечити себе на старість; 3) providence – передбачливість; провидіння, промисел 

божий [563, p. 674]. Отже, ставлення поета до старості та смерті читач може 

сприймати двояко: і як до трагічної скорботної неминучості, і як до задуманого 

волею Бога підсумку, до якого людині слід готуватися і йти усвідомлено. Така 

різнополюсна смислова двоплановість характерна для багатьох творів 

американського поета. На жаль, цей вірш Фроста не перекладався ні українською, ні 

російською мовами. 

Отже, заголовок поетичного твору відіграє велику роль у формуванні та 

перекладі субсемантичного образу і як перша вершина структури того особливого 

виду дистантного повтору, на якому часто базується підтекст, і як складник інших 

моделей побудови підтексту. Зокрема, формування субсемантичного образу 

пов’язане зі семантичними змінами назви поетичного твору, яка виступає засобом 

творення підтекстової образності тоді, коли: перспективно позитивний заголовок 

несе ретроспективний негативний смисл; гіперсемантизація заголовку здійснюється 

внаслідок незбігу номінативного значення заголовку та змістово-фактуальної 

інформації тексту; заголовок набуває ретроспективної амбівалентності на 

суперлінеарному рівні; заголовок є компонентом уже згаданого розосередженого 

повтору. 

Розгляньмо семантичне навантаження заголовку вірша К. Сендберга: 

LIMITED // I am riding on a limited express, one of the crack trains / of the nation. / 

Hurtling across the prairie into blue haze and dark air go / all-steel coaches holding a 

thousand people. / (All the coaches shall be scrap and rust and all the men and / women 
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laughing in the diners and sleepers shall pass to / ashes.) / I ask a man in the smoker 

where he is going and he answers: / “Omaha” [639, p. 208]. 

Заголовок “Limited” привертає увагу як сигнал-маркер прихованого смислу, в 

цьому разі – поетичного підтексту, внаслідок розосередженого дистантного повтору 

слова limited у першому рядку вірша. І немає необхідності вдаватися до серйозних 

лексикографічних джерел, щоб з’ясувати, що limited тут у Сендберга вжито і в 

значенні «обмеженого кола людей як еліти, яка має доступ до недоступних для 

простих людей речей», і як «людей, обмежених у багатьох інших аспектах життя в 

негативному смислі цього слова». Український переклад вірша відсутній, а 

російський – у виконанні І. Кашкіна – не надто вдалий щодо вищенаведеного 

розшифрування підтексту: ЛЮКС // Я еду в экспрессе люкс, этой гордости нации. / 

Звякая буферами, несутся по прерии сквозь сизую дымку / и закатную мглу 

пятнадцать цельностальных вагонов / с тысячью пассажиров. / (все вагоны 

станут кучей ржавого лома, и все пассажиры, / смеющиеся по салон-вагонам и 

купе, станут прахом). / Я спрашиваю соседа по купе, куда он едет, и он отвечает: / 

«Омаха» [564, с. 209]. 

Переклад заголовка як «Люкс» зберігає лише одне зі значень англійського 

Limited – belonging to a private company and too luxurious for ordinary folk to afford 

[562, p. 636]. Відтак, і заголовок, і повторене в першому рядку люкс має вужчий 

спектр значень, ніж слово limited, і, як наслідок, суттєво обмежує коло смислових 

асоціацій першотвору. 

Не другорядна в цьому вірші К. Сендберга і роль окремої деталі, як 

експресивного підсилювача поетичного підтексту. На неоднозначне запитання: 

«Куди він їде?», сусід по купе кидає коротке, конкретне й однозначне «Омаха». 

Omaha – деталь, яка говорить про те, що ми звикли мислити сьогочасними 

категоріями й не задумуємося над смислом буття – як у назві картини Гогена: «Хто 

ми? Звідки? Куди ми йдемо?». Тому й обмежений термін нашого земного буття, й 

наше бачення його смислу. 

Відтак, значимість заголовка в тому, що він є важливим орієнтиром, надає 

спрямованості всьому процесові розуміння та стимулює активність реципієнта. Як 



380 

 

невід’ємний елемент смислової та стилістичної структури поетичного твору, 

заголовок займає в ньому сильну позицію. Важливо підкреслити, що хоча заголовок 

є першим сигналом смислу, він може бути повністю зрозумілим лише в 

ретроспекції. Заголовок не лише сприяє створенню підтексту, а і є його 

індикатором, а позатекстова ситуація, вказана заголовком, допомагає читачеві 

зрозуміти підтекст поетичного твору, а тлумачеві, звісно, – ще й достовірно його 

передати мовою перекладу. 

 

5.9. Ім’я як підтекстотворчий чинник та його переклад 

 

Чимало прикладів, узятих зі світової літературної прози й поезії дають 

підстави вести мову про ім’я, вжите автором у тому чи тому творі, як про 

самостійний засіб формування підтексту художнього твору. 

Ім’я, як відомо, належить до власних назв, які займають помітне місце у 

творенні «семантичної композиції» тексту художнього твору [374, с. 102]. Увага 

науковців до такого цього лексичного рівня спричинена передовсім його 

функціональними особливостями: семантичною місткістю, концептотворчою 

вагомістю в художньому тексті, а також здатністю розкривати (хоча й 

опосередковано) специфіку авторського індивідуального стилю. 

Дослідження художньої антропонімії літературного твору уможливлює 

виявлення прикметних особливостей її функціонування, серед яких символізація та 

алюзійне «розкодування» семантики художнім контекстом, на основі чого 

формується глибинна образно-змістова єдність твору. Даючи імена персонажам 

твору, його автор піклується про семантичну місткість обраних антропонімів, 

створюючи умови для актуалізації їхньої конотативної специфіки [94, с. 83]. 

Зосереджуючи в собі культурологічну інформацію, художні імена беруть участь у 

формуванні ідейного замислу твору, набирають статусу ключових слів, що 

засвідчується частим їх винесенням у позицію заголовку. 

Вивченню функціонування власних назв, зокрема, імен, у художніх текстах 

присвячено чимало праць вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких Ю. Браїлко 
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[44], Д. Єрмолович [120], І. Желєзняк [123], С. Кад’ю [471], Ю. Карпенко [159], 

Л. Корновенко [188], В. Маслова [233], І. Паненко [280] та інші. 

Найбільшу перспективу вивчення сучасним перекладознавством власного 

імені, прізвиська тощо становить, на нашу думку, саме їх підтекстотворча функція, 

зокрема, шляхи відтворення в перекладі імені та його семантико-асоціативного 

спектру як засобу творення субсемантичного образу поетичного твору. 

Підтекстові функції власних імен, зокрема в поезії, поділяються на дві нерівні 

за значенням групи: «ім’я з підтекстом» та «ім’я в підтексті» (тобто в певній системі 

підтексту в творі). Підтекстові функції різноманітні, а спираються вони на мовні 

властивості категорії «власнойменності» в їхніх найрізноманітніших варіаціях. 

Сприйняття прихованого «значення» таких власних імен факультативне: 

може, реципієнт здогадається й у нього виникне належна асоціація, а може бути, що 

й ні. Й для відповідного образу характеристична роль імені в жодному разі не 

милиця, без якої йому не обійтися. Ні – але, схопивши підтекст такого імені, 

реципієнт збагачений у своєму сприйнятті образу, позаяк він, окрім усього іншого, 

розшифровує і таємні знаки суб’єктивного авторського ставлення до героя; образ, 

інакше кажучи, отримує в імені не вивіску, що наперед роз’яснює реципієнтові, з 

чим той має справу, а лише своєрідний акомпанемент. 

Підтекст імені не обов’язково передбачає обігравання номінативного 

походження останнього. Він виникає іноді завдяки протонімії, тобто тотожності чи 

близькості конкретного імені з іменем іншої добре відомої особи – героя іншого 

твору чи реальної людини – за зближенням рис чи самих цих осіб. Власні імена, 

розраховані на сприйняття в протонімічному зв’язку, або власні імена-алюзії, досить 

часто беруть участь у створенні підтекстового образу твору, й це вже буде «ім’я в 

підтексті». Підтекст у творі, що виникає за участю перегукувань власних імен, 

нерідко має вирішальне значення в змісті твору. В таких випадках художня функція 

власного імені набуває генерально-релевантного характеру. Це – вершина поетики 

імен. І внаслідок аналізу, що пов’язує поетику власних імен із концепцією твору в 

цілому, часом виникає нове його прочитання. 
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Власне ім’я, як уже згадувалося, з огляду на особливості своєї мовної 

природи, здатне нести значні художні функції, залишаючись водночас звичайним, 

«природним», лише латентно, у прихованому вигляді. За таких обставин 

найзначніша роль випадає аж ніяк не імені – самостійному носієві підтексту, а імені, 

що бере участь у створенні підтексту твору (підтексту суттєвої частини, сторони 

твору). В таких випадках визначального значення не має, чи наділено ім’я саме 

символічним «смислом», прямим чи прихованим, чи воно не має такого. Неважливо, 

чи асоціюється воно саме, поза залежністю від контексту, з тими чи тими 

«сторонніми» реаліями, чи ні. 

Виноски та пояснення потрібні, на нашу думку, під час перекладу 

промовистих імен, коли вони суттєво впливають на формування підтексту, 

наприклад, Martin Eden, де прізвище Eden, як відомо, означає «едем», «рай» і вжите 

Дж. Лондоном і в заголовку роману, і в найменуванні його головного героя задля 

створення іронічного підтексту. 

Іноді ж письменник чи поет іменем тієї чи тієї особи, співвіднесеним із 

певною ситуацією, в якій ця особа постає перед нами, натякає на прислів’я, 

літературну ремінісценцію, традицію, звичку тощо, а образ, що вимальовується у 

відповідному виразі, своєю чергою, здійснює вплив на сприйняття читачем 

персонажа, утворює підтекстове асоціативне тло для цього персонажа. Цікавим 

прикладом тут може послугувати вірш американського поета Е. А. Робінсона під 

заголовком-іменем “Flammonde” [638, p. 25–27], головна ідея якого зосереджена на 

думці про те, що людське суспільство дуже рідко дійсно знає, або замислюється над 

тим, хто є насправді ті люди, яких воно виносить на високі «п’єдестали» суспільного 

життя. 

Не розглядаючи поки що інші засоби творення субсемантичного образу цього 

твору (заголовок та розосереджений дистантний повтор), зупинімося лише на імені, 

що в цьому творі є одним із головних маркерів підтексту, позаяк несе основне 

навантаження у його творенні. Аналізуючи заголовок вірша, неважко помітити, що 

двокореневе слово Flammonde – французького походження. Розглянувши панораму 

значень обох його коренів, можна побачити, що серед низки інших там є й такі 
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значення: flamme: 1) полум’я, вогонь; 2) гарячковість, пристрасть, запал, любов 

[555, с. 105]; monde: 1) світ; 2) рід людський; 3) світське товариство, світ; 4) народ, 

натовп, маса людей [Там само, с. 160].  

Аналіз такого смислового спектру цього імені наштовхує на розуміння того, 

що автор заклав у підтекст думку, що героїв чи людей на «п’єдесталах» часто 

роблять не їх власне сумління, талант чи ще якісь чесноти, а самі люди, гарячкувата 

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

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

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

узагальнення та типізації, а отже, засобом творення підтексту. 

Цей вірш є прикладом формально вираженого зв’язку імені та заголовка з 

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

повтор у вигляді рамочної конструкції. Перша фраза вірша – The man Flammonde, 

потім ця ж фраза трапляється в тексті ще чотири рази і вона ж стоїть у самому кінці. 

Ще два рази в тексті вжито саме ім’я Flammonde. Отже, всього ім’я Flammonde 

використано в творі сім разів, включаючи заголовок та рамочну конструкцію, що 

свідчить про наявність іще одного способу створення підтексту, що акцентує увагу 

читача на текстуальній семантиці власного імені. 

Щодо перекладу імені-прізвища Flammonde, то за відсутністю українських чи 

російських інтерпретацій цього твору, можемо висловити лише власне бачення: 

найдоречнішим тут, очевидно, був би переклад за допомогою транскрибування, хоча 

певні образні втрати за таких обставин, звісно, неминучі. 

Іншим прикладом творення субсемантичного образу за допомогою імені може 

слугувати й ономастичний аспект творення додаткового прихованого смислу у 

поемі Р. Фроста “The Death of the Hired Man” [647, p. 34–40], у якій ім’я одного з 

головних героїв – Warren. Саме від цього персонажа залежить розв’язання 

головного конфлікту-ідеї твору – суперечки між «справедливістю» та 

«милосердям». Автор не стає на бік жодної зі сторін. І це він дає зрозуміти двома 

способами. Перший із них те, що головний герой, наймит Сайлас, помирає, й 

питання знімається ніби саме собою. Другий спосіб вираження прихованого 
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смислу – це ім’я того, чия думка має бути вирішальною. Серед інших значень слова 

“Warren” в англійській мові є й “maze” [561, p. 1469], тобто «лабіринт». У такий 

спосіб автор дає зрозуміти, що ситуація складна, вона як лабіринт, із якої виходу 

можна й не знайти. 

З огляду на це, перед перекладачем постає своєрідний дуальний вузол: із 

одного боку, йому треба відтворити зовнішню форму імені, щоб передати 

інонаціональний відтінок духу тексту, з іншого – він має донести до читача 

перекладу імпліцитну семантику, яку несе ім’я Warren. Досягти водночас і першого, 

й другого в цьому разі, як видно, не вдається ні українському перекладачеві 

В. Бойченкові, ні російському М. Зенкевичу, які відтворили це ім’я перший за 

допомогою транскрибування й транслітерації, тобто, вдавшись до трансформації 

змішаного типу, – Воррен [611, с. 67–74]), другий – за допомогою виключно 

транскрибування – Уоррен [618, с. 103–113]. Перекладені імена для читачів 

перекладів, як не важко здогадатися, в смисловому аспекті мало що кажуть. 

Отже асоціації, викликані іменем, можуть бути не лише додатковим засобом 

характеристики героя, а й засобом узагальнення, типізації, джерелом додаткових 

значень, а відтак, засобом творення субсемантичного образу поетичного твору, який 

дуже часто є образною домінантою й вимагає під час перекладу першочергової 

уваги. 

 

5.10. Перегукування та підтекст в оригіналі й перекладі 

 

Поруч із факторами, що, як самостійно, так і поєднано з іншими 

лінгвостилістичними засобами, беруть участь у творенні поетичного підтексту, 

чинником, на якому базується субсемантичний образ, досить часто виступає 

перегукування поетичного твору з іншими витворами культурного та духовного 

надбання людини, їх фрагментами, окремими уривками, фразами, авторськими чи 

народними висловами тощо. Наведімо одразу кілька прикладів. 

Вірш “Acquainted With The Night” Р. Фроста на перший погляд – сумна 

лірична поезія про одиноку людину, можливо автора, яка блукає в негоду 
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порожніми вулицями нічного міста, не зустрівши нікого, крім сторожа, проходячи 

повз якого опускає очі, аби не давати пояснення щодо своєї дивної прогулянки. В 

переносному, металогічному, смислі – це нібито глибоко песимістичний твір про 

безмірну самотність його героя, який, з одного боку, намагається йти по життю 

непоміченим, байдуже його споглядаючи крізь своє переконання, що всесвіт 

байдужий до своїх мешканців, а з іншого – чекає на якісь спрямовуючі знаки долі: I 

have been one acquainted with the night. / I have walked out in rain – and back in rain. / I 

have outwalked the furthest city light. // I have looked down the saddest city lane. / I have 

passed by the watchman on his beat / And dropped my eyes, unwilling to explain. // I have 

stood still and stopped the sound of feet / When far away an interrupted cry / Came over 

houses from another street, // But not to call me back or say good-by; / And further still at 

an unearthly height, / One luminary clock against the sky // Proclaimed the time was 

neither wrong nor right. / I have been one acquainted with the night [647, p. 255]. 

Утім ретельне вивчення історії написання й сам текст твору наводять думку 

про дещо інший висновок. У виданні 1928 р. цей вірш входив до рубрики “Fiat nox”, 

що пародіювала біблійне “Fiat lux” (Хай буде світло) [457, p. 73]. Твір перегукується 

з біблійним: He is despised and rejected by men, / A man of sorrows, and acquainted with 

grief. / And we hid, as it were, our faces from Him / He was despised, and we did not 

esteem Him. / (Isaiah 53 : 3) [645, p. 824]. 

Глибинний зміст, закладений автором у підтекст вірша “Acquainted With The 

Night”, починає прояснюватися після ознайомлення з продовженням відповідного 

уривку з Біблії: Surely He has borne our griefs / And carried our sorrows; / Yet we 

esteemed Him stricken, / Smitten by God, and afflicted. // But he was wounded for our 

transgressions, / But He was bruised for our iniquities; / The chastisement for our peace 

was upon Him, / And by His stripes we are healed. / All we like sheep have gone astray; / 

We have turned, every one, to his own way; / And the Lord has laid on Him the iniquity of 

us all (Isaiah 53 : 4,5,6) [Там само]. 

У книзі пророка Ісаї йдеться про страждання Слуги Господнього. Ось 

український відповідник обох цитат: «Зневажений, останній між людьми, чоловік 

болів, що зазнав недуги; немов Людина, що перед нею обличчя закривають, 
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зневажений, і ми його нізащо мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі 

наші болі. Ми ж, ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же 

був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, 

була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали; кожен ходив 

своєю дорогою; провини нас усіх Господь поклав на нього» [604, СЗ, с. 857]. Тож і 

постає питання, а чи не мав автор на увазі, створюючи цей вірш, так часто 

приречену на самотність та нерозуміння з боку інших гірку долю поета, з усіма його 

сумнівами, емоційними надривами та філософськими роздумами, на плечі якого 

Бог, як на Слугу Господнього, покладає місію страждання за людські гріхи та земні 

беззаконня? Очевидно, що так воно і є, бо в такому разі складається в зрозумілу 

образно-змістову систему і вся, на перший погляд, здавалося б, розрізнена, 

символіка та поодинокі образи цього поетичного твору: night, outwalked the furthest 

city light, the saddest city lane, watchman on his beat, dropped my eyes, unwilling to 

explain, an interrupted cry, luminary clock against the sky. 

Удаватися до детального розбору чотирьох відомих нам перекладів вірша 

“Acquainted With The Night” («Я знаю ніч» В. Бойченка [608, с. 136], «С ночью я 

знаком» Б. Хлєбнікова [618, с. 219], «Знакомство с ночью» В. Топорова [Там само, 

с. 372], «С ночью я знаком» І. Кашкіна [616, с. 86]) потреби, як нам видається, 

немає, бо всі вони, не беручи до уваги окремі незначні недоліки, загалом адекватно 

передають як форму, так і зміст (і перший його план, і підтекст) оригіналу. 

Лишається пускатися в здогади, чи сягне розуміння читачів цих перекладів 

глибинного підтекстового змісту, закладеного автором першотвору, адже подібні 

сумніви можуть бути справедливими й щодо читачів оригінальної англомовної 

версії цього вірша. Але то вже справа не перекладознавча, а суто інтерпретаційно-

суб’єктивна. 

Поезія може перегукуватися не лише зі словесними творами, а й з музичними. 

Так, «Чотири квартети» Т. С. Еліота написані за принципом чергування й 

повторення музичних тем і навіяні пізніми квартетами Л. Бетховена. І дійсно, їх 

музична організація досконала, звучання вишукане, а зміст квартетів, завдячуючи  

домінантним інтонаціям ліричної сповіді, сприймається легко. І це тоді, коли 
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інтелектуальна організація творів, де за принципом музичної поліфонії звучать 

філософські мотиви, лишається досить складною [279, с. 23]. 

Цитата у формуванні та перекладі підтексту. Із непоодиноких раніше 

наведених прикладів добре видно, що у своїй творчості як один із елементів 

перегукування і інші поети, і Р. Фрост широко використовують цитату. Так, уже 

перша збірка поезій Фроста, яка вийшла 1914 року в Англії, коли невдатному 

фермерові було 39 років, він назвав її цитатою з Генрі Лонгфелло – “A Boy’s Will” 

[647, p. 3]. “A boy’s will is the wind’s will, and the thoughts of youth are long, long 

thoughts”, – говориться у вірші Лонгфелло “My Lost Youth” [636, p. 69]. 

У першій антології віршів Фроста, що вийшла друком російською мовою 1963 

року ця книга носить назву «Воля мальчика» [616, с. 11], а в третьому зібранні 

творів та перекладів поета “A Boy’s Will” перекладено як «Прощание с юностью» 

[618, с. 39]. Коментуючи цей переклад, Ю. Здоровов зазначає, що «в радянській 

американістиці за цією збіркою закріпилася назва «Воля хлопчика», яка є дослівним 

перекладом. Але ні вірш Лонгфелло, ні сама збірка Фроста підґрунтя для такого 

перекладу не дають. У Лонгфелло йдеться про те, що бажання, наміри чи настрої 

хлопчика (підлітка, юнака) непостійні, як вітер. Змістовий переклад цього заголовка 

повинен враховувати і його метафоричне значення» [Там само, с. 383–384]. Як 

бачимо, глибше вивчення оригіналу призводить до покращення якості перекладу і 

навіть до зміни назви цілої книги. 

Як знак-заступник цілого тексту, цитата носить метонімічний характер, тобто 

цитата – це такий засіб, за допомогою якого частина заміщує ціле, акумулюючи в 

собі «не пойменовані» смисли всього цитованого твору. В основі цитати в 

поетичному тексті лежить актуалізація у реципієнта переживання тексту-джерела, 

його атмосфери, на тлі якої і сприймається текст, що цитує. 

Сутнісною характеристикою цитати є її двобічна спрямованість – у бік 

вихідного (донорного) тексту, що цитується, і в бік «чужого» тексту, що цитує. 

Отже, істинний смисл поетичного тексту, що цитує, може бути розкритий лише за 

допомогою звертання до тексту-джерела цитати, тобто за врахування широкого 

контексту, що виходить за межі власного тексту. Беручи до уваги те, що в «чужому» 
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тексті цитата семантично видозмінюється, піддаючись дії внутрішньотекстових 

відносин «чужого» тексту: опріч інваріантного смислу, закріпленого в колективній 

свідомості, цитата зазнає відомої трансформації смислу. Цитата, безумовно, є 

повтором, але важливим стає не повторення, а «несхожість, що народжується 

досвідом нового пізнання» [17, с. 20], цитату можна інтерпретувати як підведення 

під художню модель нової ситуації за збереження загального смислу вихідної 

моделі дійсності, якою є той твір, звідки взята цитата. 

Суть сприйняття взагалі, та сприйняття підтексту зокрема, полягає в тому, 

щоб зрозуміти теперішнє за допомогою інформації, накопиченої в минулому. 

Підтекст, як ми вже знаємо, дуже часто базується на двовершинній структурі 

«ситуації-основі» та «ситуації-повторі», пов’язаних одна з одною дистантними 

смисловими зв’язками, та виникає з урахуванням взаємодії та безперестанного 

поглиблення контекстних зв’язків. Необхідність врахування контекстних зв’язків 

під час виявлення підтексту, побудованого на перегукуванні з іншими творами, в 

основі якого лежить цитата, з’ясування способів взаємодії дистантних смислових 

зв’язків набуває вирішального значення. 

Онтологічною властивістю цитати є її приналежність до двох контекстів, 

донорного та «чужого». Важливим є не лише об’єктивні дані цитати – її смисл у 

вихідному контексті, а й спосіб її включення до нової поетичної системи. Проте 

незалежно від ступеню трансформації, якої зазнає цитата в «чужому» тексті, вона 

спрямовує сприйняття читача на моделювання паралельних смислів. Отже виходить, 

що цитата живе «подвійним життям»: вона дає можливість відчути, що за планом 

твору, який цитує, стоїть інший план, план цитованого твору. 

Цитата є способом концентрації матеріалу та економії мовних елементів у 

поетичному тексті – прирощення смислу відбувається через невідтворені 

компоненти цитованого твору. Ліричний вірш, із огляду на специфіку жанру, є 

висловлюванням ліричного «я», він тяжіє до монологу. Цитата, належачи до двох 

текстів, знову бере участь у процесі багатократного художнього освоєння дійсності, 

підпорядковуючи монологічність жанру діалогізації та поліфонії, вона належить до 
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проективних форм мови, надбудовує над поетичним текстом багатомірний простір 

та слугує збільшенню його мірності. 

Відтак, ефективність цитати як одного з найбільш спеціалізованих засобів 

реалізації підтексту поетичного твору, що характеризується сприйняттям інформації 

водночас на двох рівнях, «забезпечується рівночасною направленістю цитати на два 

тексти – вихідний (той, що цитується) та «чужий» (той, що цитує) – двома рівнями 

сигніфікації. Ось заголовок та перші чотири рядки поезії Р. Фроста: HAEC FABULA 

DOCET // A Blindman by the name of La Fontaine, / Relying on himself and on his cane, / 

Came tap-tap-tapping down the village street, / The apogee of human blind conceipt [647, 

p. 394] та відповідний російський переклад А. Кушнєра: HAEC FABULA DOCET // 

Слепого звали, скажем, Лафонтен, / Себе лишь веря, крался он вдоль стен, / 

Постукивая палочкой тук-тук: / Сплошное недоверье и испуг [618, с. 321]. Підтекст 

цього вірша (збиткування над байковим моралізаторством) формується за 

допомогою імені сліпого (Лафонтен) та заголовку-цитати (в перекладі з латини – 

«Так говорить байка»). 

Інший твір Р. Фроста “The Lesson for Today” (1941) є відповіддю поета на 

розповсюджені тоді в США есхатологічні настрої та має уявного співрозмовника – 

видатного поета IX століття Алкуіна, глави Академії при дворі Карла Великого. IX 

століття – останнє століття «темного середньовіччя». Саме працями поетів та вчених 

Академії відкривається так зване «Каролінгське відродження». Р. Фрост 

використовує у своєму вірші латинські цитати ver aspergit terram floribus (весна 

засипає землю квітами) та Memento Mori (пам’ятай про смерть) взяті з вірша 

Алкуіна «Епітафія самому собі». Ось рядки із першою цитатою: … Of being born at 

once too early and late, / Yet singing but Dione in the wood / And ver aspergit terram 

floribus / They slowly led old Latin verse to rhyme / And to forget the ancient lengths of 

time, / And so began the modern world for us [647, p. 351] та переклад Г. Кружкова: … 

Что поздно родился иль слишком рано, / Что век совсем не подходящ для муз, / И 

все же пел Диону и Диану, / И ver aspergit terram floribus, / И старый стих 

латинский понемногу / К средневековой рифме подвигал / И выводил на новую 

дорогу [618, с. 299]. І друга цитата: I hold your doctrine of Memento Mori. / And were 
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an epitaph to be my story / I’d have a short one ready for my own. / I would have written 

of me on my stone: / I had a lover’s quarrel with the world [647, p. 355]. Я помню твой 

завет: Memento mori, / И если бы понадобилось вскоре / Снабдить надгробной 

надписью мой прах, / Вот эта надпись в нескольких словах: / Я с миром пребывал в 

любовной ссоре [616, с. 307]. 

Щодо перекладу цитати, за допомогою якої формується підтекст поетичного 

твору як субсемантичний образ у структурі макрообразу, то тут є очевидним, що 

вона може відтворюватися двома способами: 1) залученням уже перекладеної 

цитати із цитованого твору, в разі, якщо існує переклад (чи переклади) цього твору, 

та 2) здійсненням власного перекладу цитати перекладачем, який перекладає твір, 

що цитує. Якщо ж цитата, вжита автором оригіналу мовою, відмінною від мови його 

твору, то в такому разі бажано лишати цитату неперекладеною, що більшість 

перекладачів і роблять. 

Парафраза у творенні та відтворенні підтексту поетичного твору. Близько 

до цитати в плані творення субсемантичного образу стоїть парафраза. 

У заключній частині поетичної драми Р. Фроста “A Masque of Mercy” її герой 

Пол, відповідаючи на зауваження Кіпера щодо страху перед смертю та судом, дуже 

близько до тексту перефразує уривок зі Псалму 19:14: We have to stay afraid deep in 

our souls / Our sacrifice – the best we have to offer, / And not our worst nor second best, 

our best, / Our very best, our lives laid down like Jonah’s, / Our lives laid down in war 

and peace – may not / Be found acceptable in Heaven’s sight [647, p. 520]. Порівняймо з 

текстом Біблії: Let the words of my mouth  / and the meditation of my heart / Be 

acceptable in Your sight, / O Lord, my strength and my / Redeemer [645, p. 634]. З огляду 

на відсутність перекладів цитованої драми у віршах, лишається зауважити, що 

майбутньому перекладачеві цього твору, звісно ж, необхідно дослідити цю 

парафразу, для чого ретельно ознайомитися і з першоджерелом, на яке спирається 

автор драми. 

Парафразами, перегукуваннями, цитатами, пародіями, алюзіями, асоціаціями 

тощо рясніє вся поезія Т. С. Еліота. Так, коли візьмемо переклад другої частини його 

поеми «Чотири квартети» «Іст Кокер» [578, с. 128–135], що пойменована за назвою 
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села в графстві Сомерсет, звідки походили предки поета, то вже на початку 

знаходимо кілька вдало відтворених фраз із твору предка Еліота «Книга про 

правителя» (1531). «В моїм початку мій кінець» – варіація на тему девізу Марії 

Стюарт «У моєму кінці мій початок», а також перефразування реплік Гаррі та Агати, 

героїв драми Еліота «Сімейна зустріч». «Безмовне гасло» – натяк на сімейний девіз 

Еліотів “Tace et fac” – «Мовчи і дій». Літературне тло першої частини «Іст 

Коукера» – книга Екклезіаста, третьої частини – поема «Сходження на гору Кармел» 

іспанського поета Сан-Хуана де ля Круса, четвертої частини – окремі мотиви з 

«Божественної комедії» Данте. «Іст Коукер» складається з ланцюга парадоксів: «у 

моєму початку – мій кінець» (лейтмотив вірша), «життя і є смерть» (парафраза 

відомого постулату англійського неоплатоніка XVII ст. Томаса Брауна «світ не для 

того, щоб жити, а для того, щоб умирати»), «темрява і є світло», «знання і є 

незнання», «надія і є безнадія», «наше здоров’я і є наша хвороба». 

Перекладати поетичні твори такої складності – завдання не з легких. Щоб 

отримати більш чи менш об’єктивну картину поетового художнього світобачення 

одного перекладу було б замало, то ж не випадково укладач творів цього поета 

Соломія Павличко подає «Квартети» кожен у перекладі різних перекладачів 

(Г. Кочура, М. Москаленка, Д. Павличка, М. Стріхи). 

Головною рисою поеми Т. С. Еліота «Безплідна земля», перекладеної Іваном 

Драчем [Там само, с. 70–86], є подвійність, а точніше – множинність значень 

кожного слова, кожного образу. За емоційними драмами й колізіями твору лежать 

прадавні міфи, які в тлумаченні Т. Еліота живуть новим життям, розвиваються й 

трансформуються в непередбачені первісним каноном структури, переплітаються, 

взаємонакладаються, інтерферують. Середньовічний міф про пошуки чаші Грааля 

зливається з легендами про Ісуса Христа та з міфами Давньої Греції, Індії, Єгипту. 

Своєю чергою на це нашаровуються інші літературні лейтмотиви, серед яких 

найважливіші з «Божественної комедії» Данте, з «Бурі» Шекспіра, із п’єс 

англійських драматургів єлизаветинської доби Кіда, Вебстера, Мідлтона. З цього 

плетива як хрестоматійних, так і маловідомих образів Т. Еліот витворює свій міф 

про хаос сучасного життя, вульгарність цивілізації та її прогресу, про духовну 
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деградацію людини та девальвацію її почуттів, про занепад культури й крах 

філософії гуманізму. В такому апокаліптичному за своєю суттю міфі співіснують дві 

безперечні константи, як-то: безплідна, спустошена земля як символ природи й 

людського духу та впертий пошук відродження, попри всю його неможливість у 

безплідній землі. В тексті твору безкінечні кантівські алюзії, потік асоціацій, 

фантасмагорія і символіка переплітаються з натуралізмом і відвертою пародією. 

Кожне слово тут безмірно значуще, тому коментар тексту, як справедливо зауважує 

С. Павличко, може зайняти цілу книжку [279, с. 12]. У «Вогненній проповіді», де 

Будда закликає відмовитися від «вогню» почуттів, відійти від світу, Еліот 

демонструє, що лишилося у світі від вогню пристрасті. Пародійна стихія робиться 

тут всеосяжною: автор пародіює Сафо, Шекспіра, Голдсміта, Стівенсона, древні 

ритуали родючості, сучасну любов, вульгарну любов вульгарних людей – таких собі 

містера Суіні і місіс Портер, клерка й друкарки із Сіті. Наприкінці, за аналогією з 

вагнерівськими рейнськими русалками, співають своїх пісень три потопельниці, три 

дочки Темзи, що оплакують своє безчестя й свою забруднену відходами річку. 

Нарешті словами «Сповіді» святого Августіна герой поеми просить Бога порятувати 

його від нечестивого клекотання пристрастей. Подібне накладання різних ситуацій, 

різних часових площин і ракурсів, різних стилів властиве для міфологічного ладу 

всієї «Безплідної землі». 

Шедевр молодого Т. С. Еліота «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока» 

написаний у манері потоку свідомості, потоку асоціацій і є надзвичайно 

переобтяженим літературними алюзіями, ремінісценціями, прихованими й 

відкритими цитатами. Крім того, Т. Еліот імітує, а не раз і пародіює стилі різних 

письменників і цілих епох. Та все ж стиль самого Т. С. Еліота не є колажем, потік 

чужих слів і думок не приводить його до інтелектуальної вторинності, за всім цим 

криється ідея зміщення духовних параметрів світу. Цей твір у всій своїй складності 

намагалися відтворити й успішно відтворили українською мовою перекладачі 

О. Гриценко [Там само, с. 28–33] та В. Коротич [Там само, с. 161–166], зокрема й за 

рахунок адекватної передачі парафраз, використаних автором оригіналу для 

творення багатошарових підтекстів, тобто субсемантичної образності. 
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Пародія, підтекст і переклад. Що стосується пародії, механізм виникнення 

якої почасти показано вище, коли йшлося про цитату й парафразу, й до повнішого 

розкриття творення якої можна додати ще й звукову асоціацію, що «посилюється 

ритмом, вступаючи в протиріччя з новим семантичним наповненням слів, зі 

смислом усього рядка, породжуючи сатиричний ефект» [166, с. 115], то тут варто 

відзначити, що загалом розрізняються два її види. Перший – гумористична пародія, 

пародія-стилізація, що використовує ті ж мовні засоби, що й оригінал, у комічному 

наслідуванні йому; це – пародія доброзичлива й дружня стосовно пародійованого 

твору. Другий вид пародії – сатирична, що протистоїть оригіналові, висміює ідейну 

та естетичну сутність твору, автора чи літературного напряму. 

Характерними ознаками пародії будь-якого типу, як вважає І. Арнольд, є 

направленість на якийсь відомий читачам твір чи низку творів, чи напрям та 

спирання на цю співвіднесеність. Двоплановість, що виникає за таких обставин, для 

різних типів пародії різна. В сатиричній пародії плани протиставлені так, що 

виявляється умовність і навіть безглуздість пародійованої системи. Сатирична 

пародія зумисно руйнує єдність форми та змісту, притаманну художньому текстові, 

розвінчує та утрирує невідповідність та особливо фальш у пародійованому. В 

пародії типу стилізації обидва плани відповідають один одному, але форма 

утрирувана, іноді застосовується оголення прийому [12, с. 5]. 

Пародія далеко не завжди виступає як спеціально створений у цьому жанрі 

окремий текст. Нарівні з існуванням текстів, які є цілковито пародійними, елементи 

пародійно-іронічного та пародійно-стилізуючого зображення постійно 

вкраплюються в інші жанри. Для розуміння сучасної поезії та здійснення якісного 

перекладу дуже важливо вміти розпізнавати цей тип двоплановості, тим паче, що 

питома вага пародійних елементів у поетичному тексті може бути досить значною. 

На сьогодні існують лише поодинокі праці щодо перекладу пародії. Так, у 

статті Л. Дородних [109], присвяченій дослідженню особливостей перекладу 

літературних пародій на основі аналізу множинних перекладів, виділено два 

потенційні підходи до перекладу пародій. Перший підхід орієнтується на текст 

оригіналу, коли зберігається зміст та прагматичний ефект вихідного твору; 
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натомість втрачається прецедентний зв’язок із невідомим у цільовій культурі 

твором-основою. За другого підходу відбувається орієнтування на одержувача й 

зміна вектору прецедентності, за умови зберігання пародійного характеру твору, 

водночас не виключається можливість утрати авторського сюжету та системи 

образів, що в перекладі поезії, на наше переконання, є неприпустимим. 

Специфіка перекладацької інтерпретації в такому разі полягає очевидно в 

тому, що міра адекватності перекладу віршового твору, в якому наявний 

субсемантичний образ, сформований на основі пародії, залежить від міри 

проникнення перекладача як у механізм творення пародії в тексті першотвору, так і 

в особливості твору, що пародіюється. 

 

5.11. Переклад інтонаційно-ритмічних чинників субсемантичного образу 

 

Субсемантичний образ поетичного твору може формуватися за допомогою як 

змістово-смислових, так і формотворчих компонентів віршового тексту. Одним із 

джерел виникнення підтексту в поезії можуть бути інтонація, ритм та інші засоби, 

що традиційно відносять до елементів віршової форми. 

Немалосуттєвою у творенні підтексту є насамперед роль інтонації поетичного 

твору. Вивчення ролі інтонації в творенні художнього підтексту є досить нагальною 

потребою в плані розробки способів відтворення підтексту в перекладі. Зосібна в 

творчості поетичній численні приклади дають можливість розглядати інтонацію і як 

елемент пародії, і як елемент перегукування, що будується на пародії та поза нею, і 

як самостійний емоційний, оцінний тощо компонент структури віршового твору, за 

допомогою якого створюється та відтворюється субсемантична образність. 

До підтексту входять і «бачення», і завдання, і думки, і ставлення. І все це 

знаходить вираження в інтонації. Саме вона передає читачам і слухачам те, що 

думає, відчуває, уявляє собі автор твору. «Інтонація – це реалізований підтекст, що 

звучить, залежно від якого один і той же уривок у виконанні читця може звучати з 

найрізноманітнішими інтонаціями» [79, с. 99]. Визнаючи засобом вираження 

підтексту лише інтонацію (іноді разом із мімікою та пантомімікою), деякі 
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дослідники до числа чинників, що сприяють розкриттю підтексту, справедливо 

приєднують конситуацію (термін П. Роуча – В. К.) [507, p. 157]. 

Вираження підтексту чи конкретизація значень, як ми вже неодноразово 

пересвідчилися, є вельми складний процес, у якому бере участь не лише інтонація, а 

й багато інших мовних засобів. У висловлюванні цей процес здійснюється за 

взаємодії всіх груп мовних засобів – синтаксичних, лексичних тощо, але зокрема й 

інтонаційних. У практиці мовного спілкування ізольовані від конситуації 

висловлювання поодинокі. Зазвичай, сприймаючи висловлювання співрозмовника, 

слухач (читач) використовує також інформацію, що надходить із конситуації. Саме 

ця інформація відіграє вирішальну роль під час усвідомлення смислу підтексту 

висловлювання та під час конкретизації його значення. 

Відтак, смисл, підтекст інтонації здебільшого удається виявити, лише 

користуючись інформацією, що йде від конситуації. Якщо такої інформації немає, 

значення інтонації можна встановити настільки, наскільки дозволяють моделі, 

розроблені в практиці мовного спілкування та зберігаються в пам’яті носія мови. 

Розглядаючи підтекст як емоційне значення, виражене чи невиражене 

лексично, під час передачі якого в процесі мовленнєвого акту велику роль відіграє 

інтонація, С. Смоленська наділяє інтонацію двома функціями – синтаксичною 

(малодослідженою ділянкою) та емоційною. На думку дослідниці, в другій ділянці 

використання мовленнєвої інтонації найцікавішим питанням є питання про підтекст 

та про способи його вираження лексично (повністю або частково) або ж, як зазначає 

авторка, він може бути лексично не виражений, але випливати зі всієї ситуації 

мовлення [337, с. 83]. 

Дослідниця робить припущення: що менше підтекст виражений лексично, то 

багатша інтонація, й виділяє три випадки: 1) підтекст виражений лише інтонацією; 

2) підтекст виражений чисто у вигляді натяку (тобто підтекст виражений лексично 

лише частково (натяк кидається одним, двома словами, а інтонація допомагає 

розкрити підтекст); 3) підтекст повністю виражений лексично, а інтонація лише 

допомагає виразити підтекст. На основі аналізу емоційних значень, зібраних 

прикладів-ситуацій з англійського усного мовлення (п’єси, діалоги) С. Смоленська 
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склала їх типологію. За емоційним значенням вона виділяє наступні групи: 1) жарт, 

дотеп, насмішка, глузування, іронія, знущання, їдкий сарказм; 2) порада, 

застереження, погроза; 3) занепокоєння, непокоєння з тривогою, страх, жах; 4) жаль, 

співчуття, симпатія, тривога за іншу людину; 5) невдоволення, роздратування, 

досада, гнів; 6) недовіра, підозра, осуд, звинувачення; 7) вибачення, каяття, 

самоосуд; 8) самомилування, самозакоханість, самовпевненість, нахабство; 

9) почуття образи, спроба виправдатися та відвести звинувачення, пояснення, 

почуття власної правоти; 10) прохання, вмовляння, мольба, напучення, 

наполегливість, догана, вимога, розпорядження, наказ; 11) захоплення, симпатія, 

неприхильність, нехіть, відраза; 12) зацікавленість, милування, обожнювання, любов 

[Там само]. 

Приклади вираження інтонацією прихованого смислу в прозі наводяться в 

багатьох працях (див.: [37; 417; 101; 442; 264; 391). У творах поетів інтонація теж 

широко використовується для формування різноманітної образності, включаючи 

образність підтекстову. Конкретними прикладами цього аспекту формування 

субсемантичної образності може бути значна кількість творів Р. Фроста, включаючи 

й вірш “The Vanishing Red”, у якому поет виражає прихований смисл за допомогою 

ритміко-інтонаційних особливостей. Фростівську інтонацію тут можна назвати 

імплікаційною, тобто такою, що домислює двоякість міркування, можливість інших 

значень, наявність підтексту. 

Як видно з першотвору, внісши в традиційні метри ритм та інтонації 

розмовної мови, Р. Фрост створив незрівнянну ілюзію простоти й водночас наситив 

драматизмом саме звучання фраз: кожна з них стала полем битви між класичним, 

що піддається скандуванню, розміром і тонами буденного мовлення. Цей конфлікт, 

як і всі «головні конфлікти Фроста», повинен залишатися нерозв’язаним і 

нерозв’язним. «Говірний вірш» у цьому та інших творах виявився найбільшим 

завоюванням поета: він створював практично невичерпні можливості виразності. 

За допомогою розмовної інтонації вірша “The Vanishing Red” автор, з одного 

боку, створює монотонну атмосферу приспання пильності обманутого, як 

дізнаємося в кінці, індіанця, та ефект несподіваності його загибелі, внаслідок 
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лукавої підступності мірошника, яка теж увиразнюється цією ж таки інтонацією. З 

іншого боку, ритмо-інтонаційна плавність, уповільнений темп, подовжені тони та 

напівтони наводять на думку про твердість і нібито природність поступу «білої 

цивілізації» на теренах північноамериканських земель, про невідворотність загибелі 

червоношкірих аборигенів під технократичними жорнами новоприбульців як нібито 

носіїв вищої культури та неминучого прогресу. 

Ось початок оригіналу: He is said to have been the last Red Man / In Action. And 

the Miller is said to have laughed – / If you like to call such a sound a laugh. / But he gave 

no one else a laugher’s license. / For he turned suddenly grave as if to say, / “Whose 

business – if I take it on myself, / Whose business – but why talk round the barn? – / When 

it’s just that I hold with getting a thing done with.” [647, p. 142]. 

Інтонаційний механізму цього поетичного твору досить вдало відтворений 

українським перекладачем В. Бойченком під назвою «Останній індіанець», у чому 

легко пересвідчитися вже з поверхневого прочитання його інтерпретаторської 

версії: Він, кажуть, був останнім індіанцем / Ув Ектоні – мірошник все сміявся, / 

Коли хихикання те сміхом звати можна... / Та більш нікому не давав сміятись – / 

Він миттю супився, неначе промовляв: / «А ви чого? Я все беру на себе [570, с. 74]. 

За допомогою фонетичних, строфічних та ритмічних властивостей форми 

Фрост досягає максимальної ефективності передачі думки. Поетичне слово він 

робить фокусом, зосередженням дії усіх факторів форми, чим досягає його 

максимальної місткості. Це сприяє тому, що ці, як традиційно прийнято вважати, 

формотворчі чинники, беруть досить помітну участь у творенні як синсемантичної, 

так і субсемантичної образності. 

Завдяки формотворчим засобам поетичного образотворення неможливо 

сплутати з манерою іншого поета й лаконічний, простий та водночас семантично 

насичений вірш Е. Дікінсон, в основі метрики якого не знаходимо нічого, окрім 

звичайних ямбічних розмірів англійського релігійного гімну, дитячого вірша, пісні, 

балади. Улюбленим розміром Е. Дікінсон є «простий метр» з чергуванням восьми- 

та шестистопових рядків та простою системою римування. Вслід за Р. Емерсоном, 

хоча й вельми вдаліше, поетка запроваджує в поетичну творчість розмовні 
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простонародні та біблійні ритми. У її віршах відсутні традиційні розділові знаки, 

вони замінені на тире, яке виступає в ролі коми чи крапки, чи просто позначає 

паузу, що є дієвим чинником ритму: Life, and Death, and Giants – / Such as These – 

are still – / Minor – Apparatus – Hopper of the Mill – / Beetle at the Candle – / Or a Fife’s 

Fame – / Maintain – by Accident that they proclaim – [630, p. 168]. 

Незважаючи на те, що український інтерпретатор цієї філософської мініатюри 

М. Стріха ретельно зберігає вищезазначені акцентуаційні атрибути першотвору, 

ритм оригіналу, у підтексті якого втілено образ невпорядкованості, хаосності цього 

світу, йому відтворити не вдається: Життя і Смерть і Велети – / Такі як Оці – 

мовчать – / Менші Пристрої – Жорна млина – звучать – / Метелик навколо свічі – / 

І Слава що дме в сопілку – / Потверджують – усе Випадок і тільки – [577, с. 170]. А 

спричинене таке недотримання принципу еквіритмічності в перекладі неуважним 

ставленням тлумача до силабіки оригіналу, тобто до його складового оформлення, а 

також до характеру римування, які передовсім і формують ритм цього вірша. 

І коли вже мова зайшла про Е. Дікінсон у світлі підтексту та способів його 

формування в поетичному творі, то тут варто зауважити, що «недбалість» 

римування, мови, орфографії, якими дорікали Дікінсон у ХІХ столітті, була 

свідомим прийомом. Характер творчого бачення поетеси певною мірою прояснює 

рядок одного з її програмних віршів: Tell all the Truth but tell it slant – / Success in 

Circuit lies / Too bright for our infirm Delight / The Truth’s superb surprise / As Lightning 

to the Children eased / With explanation kind / The Truth must dazzle gradually / Or every 

man be blind – [629, p. 176]. Ось досить вдалий переклад цього твору того ж 

М. Стріхи: Скажи всю Правду – та не враз – , Іди не навпростець – / Сліпучий 

надто є для нас  / Ясний її Вінець – / Коли пояснюєш про Грім / Дитині – шкодить 

спіх – / Так Правда йде шляхом кружним – / Чи – осліпляє всіх – [577, с. 211]. 

Отже, скажи всю Правду – та не враз… Правда, тобто справжній, головний 

смисл, за Е. Дікінсон, має бути висловлена не прямо, а специфічно складно, 

загадково. Такий «субсемантичний» підхід передбачає подвійність, потрійність 

ракурсу, що забезпечило б максимальну місткість образу. Е. Дікінсон прагне 

граничної точності в називанні й означенні кожного предмету чи явища, водночас 
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поетеса вдається до недомовок, умовчань, загадок; «уникаючи визначеності, вона 

досягає тієї ж таки визначеності» [278, с. 30], чому, як видно, сприяє насамперед 

специфічне інтонування, вишукана ритмомелодика, римувальні схеми її віршів 

тощо: This my letter to the World / That never wrote to me – / The simple News that 

Nature told – / With tender majesty [629, p. 160]. І знову влучний переклад, у якому без 

надмірного залюблення у послівне копіювання, вже інший перекладач О. Гриценко, 

майстерно відтворює і ритм, і підсилену ним смислову багатогранність: Цей Лист – 

до світу що мені / Не слав своїх листів – / Природа – вилита в слова / Величні і 

прості – [577, с. 115]. 

Загадка й недомовка як принципи світобачення та чинники витвору 

несподіваних образних структур виступають домінантними художніми прийомами в 

поетичній творчості Е. Дікінсон, яка завжди висловлюється про все (життя, смерть, 

Бога) як мінімум двозначно: To invest existence with a stately air / Needs but 

remember / That the acorn there / Is the egg of forests / For the upper air! [630, p. 158]. 

Щоб існуваня перейняв осяяний етер, / Лиш пам’ятати треба, / Що жолудь той 

тепер / Є зародком рясних лісів / Для вищих сфер [Переклад наш – В. К.]. 

Поетика багатозначності, загадки й недомовки є в Е. Дікінсон абсолютно 

важливими. І не останню роль у її побудові відіграє інтонація та звукопис, як 

компоненти субсемантичного образу, на що звертають увагу і дослідники, і 

перекладачі творів американської поетеси, хоча й кожен у межах своєї віршознавчої 

компетентності та свого власного розуміння образних домінант індивідуального 

стилю перекладуваного поета: The Soul selects her own Society – / Then – shuts the 

Door – / To her divine Majority – / Present no more – [630, p. 160]. Переклад М. Стріхи: 

Душа обере Спорідненість – / Потому – двері замкне – / В її божисту 

Довершеність / Ніхто вже не зазирне – [577, с. 260]. Перекладацька версія 

Д. Павличка: Душа сама назавжди вибирає / З ким бути їй – / А потім – 

божественний світ на ключ – / Немов покій – [Там само, с. 91]. Якщо у двох 

наведених перекладах звукопис (зокрема виділені алітерації) передано адекватно, то 

ритміко-інтонаційна своєрідність зазнала різночитань, що відчувається вже під час 

прочитання уголос обох перекладених фрагментів. 
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У вірші “My Butterfly” Р. Фроста майоріння метелика над мертвими квітами, 

що в підтексті означає хиткість людського існування, передається нерівними 

рядками, а також нерівнорядковими, різноримованими строфами: Thine emulous fond 

flowers are dead, too, / And the daft sun-assaulter, he / That frighted thee so oft, is fled or 

dead: / Save only me / (Nor is it sad to thee!) – / Save only me / There is none left to mourn 

thee in the fields [647, p. 28]. 

Метрико-ритмічна організація вірша знаходить у творах Р. Фроста найширше 

застосування як засіб передачі змісту як першого плану, так і прихованого у 

підтексті. Баладно-казкові “In a Vale” [Там само, p. 15], “Wind and the Window 

Flower” [Там само, p. 10], “Love and a Question” [Там само, p. 7] виливаються в 

плавні строфи, метрична регулярність яких нагадує ритміку Г. Лонгфелло в «Пісні 

про Гаявату». Створюється така наспівність регулярністю ямбічного руху вірша та 

симетричністю анапестичних замін, котрі можуть звучати в яких-небудь 

паралельних позиціях, наприклад, у кінці одного рядка та на початку наступного: 

When I was young, we dwelt in a vale / By a misty fen that rang all night… [Там само, 

p. 15]. Порівняймо зі вдалим у цьому плані перекладом Р. Дубровкіна: В ту пору я 

был совсем молодым, / Наш дом обветшалый стоял у болота… [618, с. 51], або на 

початку першого й третього рядків як своєрідна «ритмічна алітерація»: When the 

frosty window veil / Was melted down at noon, / And the caged yellow bird / Hung over 

her in tune… [647, p. 10], яка, на жаль, відсутня в обох російських перекладах 

Б. Хлєбнікова: Он в полдень увидал ее / В оттаявшем окне, / Где весело ручной 

щегол / Насвистывал над ней [618, с. 47] та В. Топорова: Заметил ее он когда / 

Январское солнце взошло, / И в клетке проснулся щегол, / И разындевело стекло… 

[Там само, с. 361], до того ж внутрішньорядкова співзвучність window – yellow 

сприяє в першотворі створенню ритмічного паралелізму, що в перекладах теж не 

відображено. 

Але всі ці фактори – фонетичний, строфічний, метрико-ритмічний – не діють 

нарізно, а зливаються в органічну єдність. Так, інструментування вірша “In a Vale” 

поєднується з одноманітно регулярним рухом чотиристопового ямбу та симетрично 

вкрапленими анапестичними замінами в плавній, заокругленій строфі, що створює 
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гіпнотичну наспівність; мерехтіння метелика в “My Butterfly” передається не лише 

нерівними рядками та нерівностоповими строфами, а й зіткненнями анапестичної та 

хореїчної стопи: ... And the daft sun-assaulter, he... / ... There is none left to mourn thee 

in the fields… [647, p. 28] чи протиставленням пірихію в одному рядку та спондея в 

іншому: Precipitate in love, / Tossed, tangled, whirled and whirled above… [Там само]. 

Органічно непомітна на перший погляд взаємодія звукового складу лексики з 

ритмічним та строфічним малюнком: звуки [f], [s], (daft, sun-assaulter, left, tossed, 

fields), які передають шелест крил метелика, та звуконаслідувальне whirl, повторене 

для створення ефекту кругового польоту. В “Storm Fear”[Там само, p. 9] цільності 

враження сприяє перетворення вітру на звіра, що виє як вовк; такий ефект 

створюється нерівними, переривчастими, як дихання, рядками, що «задихаються» в 

укорочених ритмом рядках та шиплять (with a sort of stifled bark), а також 

пронизливою нотою вузького й високого звуку [і] в beast. 

Відтак, взаємопроникнення форми та змісту набуває характеру стилістичного 

прийому в арсеналі мовних виражальних засобів, за допомогою яких твориться, 

попри іншу, й субсемантична образність віршів Р. Фроста. 

Інтонація, ритм, звукопис та інші формотворчі засоби поетичного вираження, 

як видно із численних прикладів, часто огранюють, увиразнюють, відтінюють, а 

нерідко й несуть у собі семантичні елементи підтексту поетичного твору, чим 

аргументується необхідність їх достовірного відбиття в перекладі задля збереження 

субсемантичного образу та досягнення адекватності відтворення іншою мовою 

всього поетичного твору як макрообразу. 

 

5.12. Звукосимволіка, підтекст і переклад 

 

У великого поета глибоко продумана звукова структура вірша перебуває в 

найтіснішому зв’язку з його композиційною структурою, а через неї, як виявляється, 

і з глибинним смислом твору, тобто з його підтекстом. 

Один із поетичних принципів, зокрема, Р. Фроста – широко декларований ним 

принцип «осмисленого звучання» (sound of sense). У листі до свого приятеля Джона 
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Бартлетта поет виголошував: «...осмислене звучання... Це сама життєва сила нашого 

мовлення. Це чистий звук – чиста форма. Той, хто зайнятий цим більше, ніж 

змістом – той художник» [516, p. 79–81]. 

Чи може звуковий образ бути самостійним субсемантичним образом? – 

питання дискусійне й потребує фактичних доказів. Якщо існує звукова семантика, 

то напевне може існувати й підтекст, що на ній ґрунтується. Однак те, що осмислене 

звучання активно впливає на формування підтекстового образу – факт безперечний, 

і про це йтиметься далі. 

Субсемантичний образ має прив’язку найчастіше до семантичного компонента 

висловлювання (сюди входить і формотворча семантика, як-то звукова семантика, 

семантика ритму й под., тобто багато різновидів синсемантичної образності), а не до 

лексеми, не до мовної форми вираження. Тому субсемантичний образ часто 

виявляється дієвим не лише під час заміни окремого слова на синонімічне, а й під 

час заміни на синонімічний і окремого виразу. Хоча під час аналізу поетичних 

текстів було помічено, що в окремих випадках субсемантична образність віршового 

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

в мові існують слова чи вирази, які важко перефразувати чи підібрати до них 

синоніми, зберігши їх первісне значення, але такі випадки є досить поодинокими. 

Ще однією відмітною властивістю підтексту є його виводимість. Увесь 

вивчений корпус прикладів демонструє, що будь-який підтекст може бути 

декодованим згідно з правилами виводимості, які вказують, у який спосіб адресат 

виводить наслідок відповідно з презумпцією кооперації, спираючись, з одного боку, 

на літературне значення висловлювання, з іншого боку, на дотримання максим 

мовленнєвого спілкування. 

Відтак, автор переслідує дві мети – зберегти об’єктивність під час передачі 

подій, а також скоротити висловлювання, гадаючи, що спільне денотативне 

значення адресата й мовця будуть сприяти осмисленню імпліцитних висловлювань. 

У цьому зв’язку виникає можливість проведення демаркаційної лінії між 

локальним субсемантичним образом та образом металогічним. Відмінність між 

ними полягає в тому, що металогія строго прив’язана до конотативного значення 
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слова чи групи слів і зникає під час його чи їх заміни. Локальна субсемантика часто 

зберігається навіть тоді, коли слово, або навіть цілий вираз замінено синонімічним. 

Отже, домислювання локального субсемантичного образу має прив’язку до 

семантичного компоненту висловлювання, а не до мовної форми вираження. 

Субсемантичний образ зберігає свої функціональні характеристики після заміни 

слова чи словосполучення синонімічними (виняток 3% – 6%, коли немає синонімів). 

А домислювання концептуального субсемантичного образу є невіддільним і від 

виражального компонента (форми) макрообразної структури поетичного твору. 

Саме тому ми вбачаємо недоцільним вести мову про те, що концептуальний 

субсемантичний образ виникає у вигляді другого семантичного нашарування на 

структурі лише семантичної частини макрообразу (автосемантичного образу), 

позаяк елементи вираження (форми, синсемантичного образу) теж беруть участь у 

творенні підтексту. 

Прикладом тут може прислужитися опрацьовані вище інтонація, ритм, а також 

фонетична символіка, яка свідчить, що символічні значення звуків часто формують 

контури одночасно як автосемантичного, так і субсемантичного образу. Зокрема, 

якщо ми проаналізуємо звукову сторону рядків Whose woods these are I think I know 

та The woods are lovely, dark and deep із найвідомішого вірша Р. Фроста “Stopping by 

Woods on a Snowy Evening” [647, p. 224], то зможемо побачити, як низка довгих 

звуків [u: u: i: a:] та [u: a: a: a: i:], що йдуть один за одним, тут вживаються не лише 

для фонетичного вираження простору, глибини, безкінечності лісу, а й безмірності. 

загадковості потойбіччя, невідомості небуття, яке тут цей ліс символізує у підтексті. 

До того ж, якщо woods, these, are, dark та deep можуть бути зарахованими до 

лексичних одиниць, сформованих зі звуків, які набули фонетичної семантики в 

процесі свого виникнення й становлення woods – широта, простір, велика займана 

площа; these – множинність – а звідси – велич, широта й глибина; are – також 

множина, неосяжність; dark – темінь, глибінь, deep – глибина, темнота, то така 

лексична одиниця як whose набуває звукової семантики лише в контексті цього 

образу. Пропонуємо назвати її контекстною звуковою семантикою. 
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Жоден із багатьох перекладачів, які доклали своїх зусиль до перекладу вірша 

“Stopping by Woods on a Snowy Evening”, на жаль, не помітили не те що впливу 

звукосимволіки на формування підтекстового образу цього твору, а й наявності 

будь-яких ознак звукової семантики у вищенаведених рядках взагалі, про що 

свідчать відповідні рядки з їхніх перекладів: Весь ліс засипав білий сніг… .Ліс кличе 

в темну глибину (Переклад В. Бойченка [611, с. 68]). Прервал я санок легких бег… А 

лес манит, глубок и пуст. (Переклад І. Кашкіна [564, с. 237]). Чей это лес? Я 

вспомнил чей… А лес манит, красив, глубок. (Переклад А. Сергєєва [617, с. 16]). Чей 

это лес – я угадал… Лес чуден, темен и глубок. (Переклад Г. Кружкова [618, с. 370]). 

Чей это лес и эти дали?...Прекрасен лес, дремуч, глубок. (Переклад О. Чухонцева 

[Там само, с. 181]). Мне кажется, я знаю чей… Лес дивен: мрак и глубина. 

(Переклад Т. Гутіної [Там само, с. 371]). Чей это лес, не знаю я… Хоть лес красив, 

дремуч, высок (Переклад В. Васильєва [609, с. 6]). 

Проте, навіть така «представницька» неувага до звукосемантичних засобів 

творення субсемантичного образу поетичного твору в жодному разі (й зокрема в 

цьому конкретному випадку) не означає, що вони не заслуговують і не будуть 

належно досліджені перекладознавством у найближчому майбутньому. 

  

5.13. Паравербальні засоби творення підтексту та їх відтворення у 

перекладі 

 

Досліджуючи проблеми перекладу поетичного підтексту, не слід випускати з 

уваги той факт, що переклад – це насамперед відтворення процесу спілкування, яке 

здійснюється в комунікативних актах. А спілкування є обміном інформацією, 

передача певної інформації однією людиною іншій. Передавати ж інформацію 

можна й без використання мови, наприклад, за допомогою жестів, пантоміміки, 

хореографії тощо. 

Розуміння чужого мовлення визначається загальним досвідом мовців [341, 

с. 33]. Розбіжність же невербальних засобів комунікації різномовних учасників 
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поетичного дискурсу передовсім пояснюється етнокультурними особливостями того 

чи того суспільства. 

Поряд з попередньо опрацьованими інтонацією, ритмом, тоном, темпом, 

звукосимволікою, джерелом підтексту, хоча в поезії це трапляється не так часто, 

можуть бути жест, міміка й інші тілорухи. Йдеться не про жести й міміку читців чи 

акторів під час виконання твору, хоча жест читця чи актора є додатковим 

виразником його ставлення до героїв, подій та станів, зображуваних у виконуваному 

творі, а про зображені автором паралінгвізми безпосередньо в тексті поетичного 

твору. 

Р. Якобсон, розрізняючи переклад внутрішньомовний, міжмовний і 

міжсеміотичний, маючи під останнім на увазі лише інтерпретацію вербальних знаків 

несловесною системою символів [470]. Перекладознавець В. Радчук цілком 

справедливо зазначає, що переклад є поняттям родовим і може включати перехід 

змісту з будь-якої системи знаків у будь-яку іншу. Інакше семіотику довелося б 

розуміти дуже вузько. Концепції Р. Якобсона, на думку дослідника, «бракує 

тлумачення несловесних творів словесними, котре перекладачеві може вельми стати 

в нагоді, надто під час застосування прийомів пояснення й компенсації. Нерідко 

випадає так, що в перекладі треба врахувати позамовні елементи: мелодію пісні, 

жестикуляцію в розмові, зорові образи в кіносюжеті, ілюстрації до книжки... Відтак, 

до міжсеміотичних належать усі види інтерпретації, які є несловесними за джерелом 

і результатом...» [304, с. 174]. 

Отже, варто, на нашу думку, зупинитися на тому, що паравербаліка є 

важливим засобом психологізації образного зображення, створення модально-

прагматичних імплікацій, позаяк зображені жести й міміка дають реципієнтові 

можливість заглянути в душевний стан героя. Домінантними тут є суб’єктно-оцінні 

імплікації, що обумовлюється емоційною основою паравербальних засобів, або, як 

пише, В. Аданакова, паралінгвізмів [1, с. 129]. 

Попри гаданий аграматизм міміки та жестів, їхня біологічна примарність 

відносно природної мови як засобів спілкування зумовлює їх активність та 

аналогічну мовному знакові поведінку в системі комунікації [91, с. 32], з чого 
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випливає, що комунікативно релевантні жести й міміка семантично й 

функціонально еквівалентні вербальному висловлюванню. 

Тілорухи, що супроводжують комунікативний акт, можуть почасти 

розкривати, уточнювати й доповнювати значення окремих одиниць тексту, а нерідко 

й створювати нові значення. Наявність жестів у певній комунікативній ситуації 

може створювати несподіване значення лексичної одиниці чи ситуації. Й інформація 

такого типу має враховуватися перекладачем, оскільки за певних умов вона може 

стати релевантною для підтексту. Без належного відтворення вербального 

вираження невербальних засобів вираження змісту, що подаються зазвичай у 

вигляді авторських ремарок стосовно рухової поведінки героїв, у перекладі часто 

зникає саме субсемантичний образ. Наведімо типовий приклад такої перекладацької 

похибки, що має місце в українській та російській інтерпретаціях невеличкої поеми 

Р. Фроста “The Death of the Hired Man”. 

У завершальному епізоді цього твору після довгої суперечки між чоловіком та 

дружиною – чи виявити милосердя до старого немічного наймита, який не раз 

підводив господарів у відповідальні миті, а тепер, довго десь поблукавши, знову 

прийшов проситися до них на ферму й заснув у сусідній кімнаті, – дружині вдається 

переконати чоловіка не віддавати наймитові «по заслузі», а проявити милосердя до 

старої людини, яка очевидно прийшла до колишніх хазяїв помирати. Ця думка 

(конфлікт між справедливістю та милосердям) не виражена у творі експліцитно, 

вона міститься в підтексті, маркером якого саме і є вербально виражений жест. 

Господар іде подивитися на старого наймита й, забачивши, що той помер, виявляє 

свою солідарність із дружиною тим, що бере її руку у свою: Warren returned – too 

soon, it seemed to her – / Slipped to her side, caught up her hand and waited. / 

“Warren?” She questioned. / “Dead”, was all he answered [647, p. 40]. Тобто цей жест 

служить своєрідною ознакою катарсису, яким закінчується драматичний діалог між 

чоловіком і жінкою. Такий катарсис є вираженням перемоги любові. 

Нехтуючи семантичним наповненням указаного описаного в тексті жесту, 

російський перекладач М. Зенкевич перетворив цю останню драматичну сцену на 

парадоксально-сміхотворний епізод: Уоррен возвратился очень быстро. / Склонился 
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молча и пожал ей руку. / «Что с ним, Уоррен?» / «Мертв», – ответил он [618, 

с. 113], адже й пересічному читачеві зрозуміло, що, сповіщаючи про смерть, руку не 

тиснуть. 

На жаль, і в українському перекладі В. Бойченка ця важлива образотворча 

деталь не знайшла свого повноцінного відтворення: Вернувся Воррен надто 

швидко. / Безмовний сів і стиснув руку Мері. / «Що, Воррене?» / «Помер», – той 

відповів [611, с. 71]. 

Із низки розглянутих нами та іншими дослідниками прикладів добре видно, 

що зображені автором «невербальні засоби комунікації іноді більшою мірою, ніж 

вербальні (лексичні та граматичні), передають емоційну характеристику 

повідомлюваного» [83, с. 51]. І все, що складає так званий паралінгвістичний 

контекст, який створюється вищезгаданими паралінгвістичними засобами та до 

якого по праву належить ще й «некодифікована фонація» [254; 253, с. 96] (сміх, 

шепіт, крик, інтонація обурення, засмучення, іронії тощо), тією чи тією мірою 

впливає на творення субсемантичного образу поетичного твору й безсумнівно 

заслуговує на належну увагу перекладача, який ставить собі за мету адекватне 

відтворення першотвору мовою перекладу. 

Отже, поетичний підтекст, сформований за допомогою вербального 

вираження невербальних засобів комунікації, тобто паралінгвізмів, як семантико-

психологічної категорії, що виявляється внаслідок інтерпретації поетичного тексту, 

створює певні труднощі під час сприйняття, декодування та перекладу тексту, 

подолати які допомагає парамовний контекст. Такий підтекст створює додатковий 

смисл вірша, який іноді є головною ідеєю твору (концептуальний підтекст) чи 

принаймні допомагає її розкрити, а частіше – формує локальний поетичний 

підтекст, без аналізу та розуміння яких неможливе й адекватне сприйняття та 

відтворення у перекладі поетичного твору як макрообразного утворення.  

Маркерами поетичного підтексту, за допомогою яких він виявляється та на які 

має орієнтуватися інтерпретатор під час здійснення перекладу, в цьому випадку є 

паралінгвізми. З огляду на національно-культурні особливості, схожі паралінгвізми 

в різних мовах можуть мати подібне чи відмінне семантичне наповнення, що 
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вимагає додаткових знань перекладача, які уможливлять правильно обрану 

стратегію перекладу та застосування в разі необхідності відповідних 

перекладацьких трансформацій. 

 

5.14. Оказіональні засоби творення субсемантичного образу і їх переклад 

 

У процесі дослідження нами виявлено низку інших засобів, за допомогою 

яких автори створюють поетичний підтекст. З огляду на регламентовані обмеження 

обсягу цієї праці, коротко розгляньмо їх із погляду подальшого відтворення в 

перекладі. 

Графічні засоби вираження та відтворення підтексту. Сигналами, що 

вказують на поетичний підтекст, можуть виступати авторські виділення в тексті 

твору, як-то курсив, жирний шрифт, знак наголосу, специфічна строфіка тощо. Ось 

приклад такого виділення за допомогою дефісу у вірші К. Москальця «Мюнхен», де 

автор натякає на інтимні стосунки з коханою: ... запам’ятовування тривожних 

мелодій / тихого нічного року, / голосів покійних джимів, фредів, дженіс / і спалахи 

запальнички, / моментальні знимки твоїх персів, / т-в-о-ї-х-з-а-п-л-ю-щ-е-н-и-х-в-і-д-

н-а-с-о-л-о-д-и-о-ч-е-й, / порухів твоїх з минулого / в теперішнє майбутнє, / твій 

стогін, твоя ти, твоє «я» [592, с. 109]. 

Курсив як засіб образного втілення в поетичних текстах трапляється значно 

частіше. Для прикладу можна навести вірш Р. Фроста “In Hardwood Groves”, де в 

образі листя, зображено цикл життя природи: життя – смерть – розклад – життя. 

Необхідність розкладу перед початком нового життя тут підкреслюється 

повторенням модального дієслова “must”, причому третій повтор – виділено 

курсивом: Before the leaves can mount again / To fill the trees with another shade, / They 

must go down past things coming up. / They must go down in to the dark decayed. / They 

must be pierced by flowers and put / Beneath the feet of dancing flowers. / However it is 

in some other world / I know that this is the way in ours [647, p. 26]. 

Ці дистанційно повторені модальні дієслова виступають маркерами 

субсемантичного образу твору, головним змістом якого постає невідворотність 
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циклічного переходу матерії з одного стану в інший, як передумова існування життя 

в природі, думка про неминучий (обов’язковий – must!) коловорот, кругообертання 

матерії, що розповсюджується на людей та постулює як закон буття. І призначення 

введеного автором курсиву – привернути увагу читача до вказаних маркерів 

підтексту. 

Перекладач В. Бойченко не відтворив цих пiдтекстових індикаторів, чим якщо 

й не позбавив твір субсемантичного образу, то, безперечно, досить помітно 

«затуманив» його яскравість. Порівняймо його переклад з оригіналом: Щоб листя 

знов посіло крону в строк, / Й новою тінню виповнило віти, / Йому злетіти треба в 

тьму і тлін, / Назустріч парості новій злетіти. / Воно засохне на списах трави. / Над 

ним у танці квіття забуяє. / Не знаю, як буває по світах... / На білім світі лиш отак 

буває [612, с. 97]. 

До прийому виділення курсивом ключових образно-смислових слів, за 

допомогою яких створюється підтекст поетичного твору, вдавалася у своїх поезіях 

американська поетеса Деніз Левертов: flickering on water, for he doesn’t know / what 

look is. / I see he has never seen. / …and now he says he can find his way. He knows / 

where he is going, it is nowhere, it is filled / with presences. He says. I am [634, p. 94–95]. 

Цей фрагмент вірша “A Solitude” (Самотність), у якому йдеться про самотність 

сліпої людини та світ її відчуттів, містить виділені курсивом слова look та I am, які 

допомагають читачеві зрозуміти головну ідею твору – протиставлення примарності 

зовнішніх атрибутів життя та людської душі, піклування про яку є основа духовної 

цінності буття. 

Для адекватного відтворення такого авторського прийому достатньо, на нашу 

думку, удатися до того ж курсиву і в українському перекладі, виділивши ним ті ж 

самі смислово-важливі лексичні одиниці: як світло на воді, бо він не знає, / що 

виглядати означає. / Він від народження сліпий. / …каже тепер, що дійде вже сам. 

Він знає, / йде ж бо куди, бо йде у нікуди, де душі / людські. Він каже. Я є [585, 

с. 125]. 

У вірші “Birches” («Берези») Р. Фрост виділяє курсивом Toward, ставлячи у 

такий спосіб під емфатичний наголос «напрямок до небес». Поет вочевидь робить це 
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заради натяку на головну ідею твору, яка криється у підтексті: гойдання на березах 

символізує тут метання людини між духовним (до неба) та матеріальним (до землі). 

В українському перекладі В. Бойченка ця важлива образна деталь, сигнал підтексту, 

не відтворена, порівняймо: And climb black branches up a snow-white trunk / Toward 

heaven, till the tree could bear no more… [647, p. 121]. Гілками чорними, як хлопець, 

братись знову / Угору, в небо, поки верховіття [571, с. 106]. 

Настрій зими, що насувається, виражений у вірші Р. Фроста “October” [647, 

p. 27–28] графічно у вигляді різної довжини рядків, що імітують розкидане листя та 

нестійкість погоди. Існують і інші приклади графічних засобів творення 

субсемантичної образності, як-то форма строфи, застосування великих літер, знаків 

оклику та знаків питання, тире, три крапки тощо. 

Як бачимо, елементи вираження синсемантичного образу (такі як, наприклад, 

звукова символіка та графіка) є водночас і елементами творення підтекстового 

(субсемантичного) образу й беруть активну участь у формуванні його якісних 

характеристик. А це, своєю чергою, є свідченням того, що автосемантичний, 

синсемантичний та субсемантичний образи є зазвичай взаємопов’язаними, 

взаємообумовленими та взаємопроникними вимірами макрообразної структури 

поетичного твору в цілому. 

Серед низки малодосліджених комунікативних засобів творення образності 

поетичного твору, і субсемантичної зокрема, спостерігаються такі як умовчання, 

недомовка, драматичний конфлікт, гра слів, монтаж, протиставлення, а також 

стилістичне тло вірша та деякі інші. 

Умовчання. Немалосуттєвим фактором формування підтексту є й умовчання. 

Ведучи мову про мовчання як один із компонентів людського спілкування, 

С. Крестинський зазначає, що «мовчання, як і всі інші засоби спілкування, вербальні 

та невербальні, має свою комунікативну значимість, тобто воно виконує певну 

комунікативну функцію в процесі спілкування» [196, с. 92]. 

Мовчання як комунікативний акт має місце тоді, коли не актуалізується 

певний мовленнєвий акт, а комунікативний намір зберігається. Мовчання буде 

комунікативно значимим, якщо через нього може бути передана певна інформація 
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від відправника до отримувача та розшифрована останнім на основі знання 

контексту, ситуації, пресупозицій та всіх інших обставин, за яких відбувається 

процес спілкування. Таке мовчання може зберігати інтенційний зміст мовленнєвого 

акту, імплікувати психічний стан суб’єкту, соціальні умови спілкування, тобто 

формувати субсемантичний образ. 

Окреслюючи умови знаковості мовчання, Г. Почепцов вказує на: 

1) усвідомлене та умисне використання мовчання з боку відправника, 2) обізнаність 

одержувача про навмисний характер мовчання і 3) володіння відправником та 

одержувачем спільним знанням щодо значення мовчання [298, с. 90]. 

Отже, акт мовчання – це не просто знак і не просто нульовий мовленнєвий акт, 

це складніша комунікативна одиниця, котра, включаючи ознаки знаковості та 

мовленнєвоактові характеристики, здатна виражати найрізноманітніші психологічні 

стани, бути маркером соціального статусу суб’єкта й, відтак, підтексту, 

ґрунтованого на акті мовчанні. 

Розмірковуючи про недомовку й підтекст, інший дослідник Д. Урнов зазначає, 

що в найпізнішій літературі, яка раз у раз користується підтекстом, недомовка 

виникає раніше, це буквальна недомовка, не межа виразу, а умисне умовчання. 

«Звичайно, до підтексту здавен удавалися як до натяку, інакомовлення; недомовка 

слугувала й езоповою мовою. Відмінність очевидна: підтекст-натяк ясний більш-

менш одразу, підтекст, як непіддатлива проблема, не прояснюється іноді і з часом» 

[366, с. 63]. І далі: «Підтекст-інакомовлення виглядає психологією, проте за 

природою своєю не збігається з психологічним дослідженням, і це виразно видно – 

до манірності. Маяковський вловив це реплікою, кинутою в полеміці 20-х років: 

«…це головно прикриття підсвідомих процесів, які не бажають бути 

розшифрованими»» [Там само]. І, ще далі: «…кожен істинний художник володіє 

даром недомовлювати» [Там само, с. 66]. 

«Якщо спробувати проробити операцію протилежну й прямо виразити цю 

«думку», «якесь невизначене почуття», то все, що з таким зусиллям приховується 

перетвориться на банальність», – зазначає Д. Урнов [Там само, с. 69] і має рацію, 

адже ми й самі неодноразово переконуємося, що будь-яке «прояснення», тобто 
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виведення перекладачем інформації, закладеної автором першотвору у підтекст, з 

імпліцитного рівня тексту на експліцитний, призводить до втрати перекладуваним 

твором його художності, як головного критерію естетичної цінності. Ось типова 

помилка «удосконалення» позиції автора оригіналу в російському перекладі 

Фростового вірша “Two Tramps in a Mud Time”: Лишь там, где с нуждой призванье 

слилось, / И труд стал игрой для спасенья людей, – / Лишь там работа идет 

всерьез / Во имя неба и лучших дней [616, с. 97]. 

Бажання перекладача А. Сергєєва поліпшити «образні позиції» Р. Фроста 

призвело до викривлення першотвору, де сказано: And the work is play for mortal 

stakes [647, p. 277], тобто «робота є грою, де ставка – життя». Проте, уподібнення в 

перекладі своїх дій «спасінню людей» у тій ситуації, коли реальне, а не умоглядне 

«спасіння» вимагає, очевидно, протилежних дій, на ділі перетворює героя на циніка 

й ханжу. 

Щодо мовчання як засобу створення підтексту, то такі приклади не надто вже 

й численні, й тому перше, що спадає нам у цій ситуації на думку, це повернутися до 

прикладу, розглянутого вище в контексті тактильних засобів створення додаткових 

смислів, у якому для створення субсемантичного образу, окрім жесту, автор 

застосовує ще й прийом мовчання. Для ефективної ілюстрації 

відтворення/невідтворення цього явища процитуймо цей приклад в рядок разом із 

його двома перекладами: Warren returned – too soon, it seemed to her – / Slipped to her 

side, caught up her hand and waited. / “Warren?” She questioned. / “Dead”, was all he 

answered. – Уоррен возвратился очень быстро. / Склонился молча и пожал ей руку. / 

«Что с ним, Уоррен?» / «Мертв», – ответил он. – Вернувся Воррен надто швидко. / 

Безмовний сів і стиснув руку Мері. / «Що, Воррене?» / «Помер», – той відповів. Як 

бачимо, в оригіналі є waited, яке означає, що герой деякий час мовчить і про щось 

думає. А думає він про те, погодитися з дружиною і пристати на її «милосердя» чи 

продовжувати наполягати на своїй «справедливості». Потім він бере свою дружину 

за руку, що означає, що він із нею погоджується. Тобто тут у побудові підтексту 

один невербальний засіб «мовчання» підкріплено іншим невербальним засобом – 

«жестом». В обох перекладах факт мовчання не передано, незважаючи на те, що в 
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одному є молча, а в і іншому – Безмовний, оскільки ці слова передають лише стан 

героя і аж ніяк не відбивають динаміку, тобто процес і час, який потрібний для 

мовчання та для переживання емоційного стану, яке воно виражає. 

Конфлікт. Приклади драматичного конфлікту (як носія прихованого смислу) 

та вдалого чи невдалого його «розв’язання» деякими перекладачами довго шукати 

не доводиться. Це і вже достатньо проаналізована поема Фроста “The Death of the 

Hired Man”, у підтексті якої розгортається конфлікт між «справедливістю» та 

«милосердям», це й такі твори Р. Фроста як “Blueberries” [647, p. 59] та “The 

Generations of Men” [Там само, p. 73], у яких мить подолання відчуження, постає 

моментом катарсису, викликаного зверненням до минулого – через спогади про 

приємні відчуття, пов’язані зі збиранням ягід (“Blueberries”), в “The Generations of 

Men”, зокрема, – через уявну мандрівку в часі. Це і досить великий за обсягом вірш 

“A Hundred Collars” [Там само, p. 44], який перекладався, на жаль, лише російською 

А. Сергєєвим як «Сто воротничков» [616, с. 32]. Цьому перекладові (чи його 

авторові), у якому (чи у якого) спотворений смисл першотвору знову викликаний 

намаганням зробити позицію Фроста однозначною і безспірною, можна лише 

поспівчувати. 

Специфіка драматичного конфлікту зумовлюється зазвичай одвічною 

духовною роз’єднаністю персонажів. Попри зрідка позірне порозуміння, в будь-

якому разі він лишається нерозв’язаним і нерозв’язним, не здійснює скільки-небудь 

помітного впливу на учасників. Конфлікт діалогу “Home Burial” [647, p. 51] 

базується на різному ставленні чоловіка та жінки до смерті дитини. Конфлікт цей 

нерозв’язний; оскільки зумовлений непримиримою відмінністю психіки двох 

людей. Невтішність матері переросла в душевну хворобу, її травмує те, що всі люди, 

зокрема її чоловік, уважають за можливе продовжувати звичайне життя після такої 

трагедії. Ричард Пуар’є відмічає кілька рівнів відокремленості подружжя: 

відмінність мовленнєвих характеристик, різне відчуття часу, сама конструкція 

будинку [499, p. 126–127]. Все це достатньо благополучно відтворено в українській 

версії М. Стріхи «Хатній похорон» [620, с. 30–31] та в російських перекладах 

О. Чухонцева «Семейное кладбище» [618, с. 83–84] і А. Сергєєва «Домашние 
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похороны» [615, с. 168–170]. Зрозуміло, що детальне зіставлення та аналіз 

першотвору й перекладів у такому разі зайняли б багато й багато сторінок. 

Оригінальний майстер пейзажної лірики Р. Фрост уміє барвистим словом 

ретельно змалювати в деталях емоційно насичений пейзаж, точно й талановито 

відтворити кольори та відтінки. Часом навіть задумуєшся, що ж у його віршах є 

домінантою – перший, автосемантичний план, чи, майже завжди наявна в творах 

поета субсемантика. Таким є і останній вірш із книги “The Boy’s Will” “Reluctance” 

[647, p. 29–30]. Поет блукає сільським ландшафтом і повертається додому. Листя 

опало, за винятком дубового, але пізніше опаде й понесеться по замерзлому снігу в 

небуття і воно. Мертве листя, зів’яла айстра – куди все дівається? Людина відчуває в 

собі якусь зраду, приймаючи за належне кончину речей, щоб то не було – кохання 

чи пора року. Це іще один елегійний твір Фроста, де оплакується рік минаючий. Але 

цього разу у вірші відчувається дух «неприйняття», бунту проти смерті. 

Незважаючи на те, що кінець любові, як і кінець пори цвітіння, неминучий, – 

людське серце відмовляється його приймати, відмовляється слухняно go with the 

drift of things (йти за плином речей). В останньому чотиривірші твору має місце 

ефективний контраст між ідеєю «зради» та образом охочого поступання, поклоніння 

та прийняття. Й іронічною є порада поета, не поступатися здоровому глуздові, 

порада на користь бунтівливої, але марної субординації розуму перед серцем. 

Українському перекладові цього вірша, виконаному Є. Крижевичем 

(«Небажання»), бракує як деяких наявних в оригіналі елементів, що підсилюють 

образність, так і аналогічності відтворення емоційного настрою героя, а звідси й 

головної підтекстової ідеї твору. Аналізуючи першотвір, неважко помітити, що 

Фрост вживає в ньому чимало архаїчної лексики на зразок wended, lo, wither, 

очевидно підкреслюючи в такий спосіб думку про неминучість відходу, відмирання 

того, що віджило. Цей «архаїчний додаток» є засобом закріплення в тексті вірша 

ідеї, наявної в його субсемантичному вимірі. Перекладач цього Фростового прийому 

вочевидь не помітив і, звісно, не скористався ним у своїй інтерпретації твору. 

«Розмитим», нечітким знаходимо в перекладі й «підсумковий» образ – головну ідею 

вірша, порівняймо: Ah, when to the heart of man / Was it ever less than a treason / To go 
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with the drift of things, / To yield with a grace of reason, / And bow and accept the end / 

Of a love or a season? [Там само, p. 30]. Чи, бува, не найбільшою з вад / Для людини 

завше було – / Збайдужіти до ходу подій, / Не різнити добро де і зло, / І спокійно 

дивитись на те, / Як відходять любов і добро? [612, с. 98]. 

У перекладі зникла аналогія між порою року та людськими почуттями, або 

навіть більше – філософськими категоріями. Відсутній начисто у Є. Крижевича й 

хребет образної структури оригінального твору – гостре зіткнення понять, 

контрастне зіставлення яких народжує об’ємний і місткий образ. У цьому разі це 

протиставлення ідеї «зради» та стоїчного сприйняття неминучого. Про наявність хоч 

якоїсь слабенької іронії в тексті перекладу вести мову, на жаль, теж не доводиться. 

Контраст. Зі щойно викладеного достатньо чітко стає зрозумілим, що 

драматичний конфлікт дуже щільно межує з контрастом. Характерним для творення 

субсемантичної образності як прози, так і поезії є контраст, що виникає з: 

1) семантичної опозиції контактно чи дистантно розміщених надфразових єдностей; 

2) опозиції початку та кінця поетичного тексту, позаяк контраст становить 

передовсім опозицію двох елементів, що базується на 

передбаченості/непередбаченості і є одним із основних способів організації образної 

структури. За контрастного суположення контекстів, виражених надфразовими 

єдностями або початком/кінцем, їхні смисли вступають у взаємодію і внаслідок 

цього породжують нову семантику. 

Тож на цьому етапі дослідження стає очевидним, що субсемантичний образ 

має сигнали матеріальної репрезентації в поетичному тексті, які обумовлюються: 

системним лінгвістичним потенціалом мовного елемента; синтагматичним 

оточенням; кореляцією денотативного та конотативного планів мовного елемента; 

взаємодією лінеарного та суперлінеарного рівнів тексту. Маркери поетичного 

підтексту диференціюються за рівнями: лексичному та композиційно-

архітектонічному. Вони розосереджені на різних рівнях поетичного тексту, тому, 

внаслідок оберненого зв’язку, можна дійти висновку, що підтекст виконує 

текстоутворювальну функцію. 
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Прикладом контрасту, що спричинює виникнення підтексту поетичного твору 

може слугувати дещо нижче проаналізований оригінал і переклад вірша 

американського поета Е. А. Робінсона “Richard Cory”, в якому завжди чемний, 

елегантний, культурний, шляхетний, благородний, багатий, щедрий, життєрадісний 

джентльмен одного дня несподівано для всіх кінчає життя самогубством. 

До важкоперекладної, а часом і до неперекладної поетичної образності можна 

віднести й ті форми багатовершинного субсемантичного образу-архіпелагу, які 

створює Тарас Шевченко за допомогою мовного контрасту на загальному тлі лінгво-

емоційної фактури своїх окремих поетичних творів. 

Так, наприклад, субсемантичний образний зачин, в основі якого лежать 

контраст між позитивним і негативним семантичним навантаженням лексичних 

одиниць, асоціативний намір та варіативний ритміко-семантичний повтор, 

спостерігаємо у двадцятирядковому вступі до поеми «Катерина», у першій 

формально невиділеній строфі якого має місце контраст між позитивно 

маркованими лексичними одиницями кохайтеся й чорнобриві та негативно 

маркованими – чужі й лихо, а також авторська інтенція асоціювати в читача двічі 

повторене москалі з чужі та лихо. Образ ускладнюється ще й тим, що разом зі 

значенням «солдат» слово «москаль» несе в собі ще й конотацію історично 

спричиненої зневажливої назви українцями своїх північних сусідів: Кохайтеся, 

чорнобриві, / Та не з москалями, / Бо москалі – чужі люде, / Роблять лихо з вами 

[621, с. 17]. Заключний чотиривірш вступу повторює перший із певною варіацією, 

що теж, на нашу думку, є частиною образотворчого стилістичного прийому: 

Роблять лихо з вами замінено на Знущаються вами. Нововведене знущаються 

підсилює тут і семантичний контраст, і асоціативну інтенцію: Кохайтеся ж, 

чорнобриві, / Та не з москалями, / Бо москалі – чужі люде, / Знущаються вами 

[Там само]. 

Подальше розгортання субсемантичного образу відбувається завдяки 

вкрапленням у текст поеми російських фраз, що в емоційному плані негативно 

контрастують зі загальним українським тлом та водночас асоціюються з 

«москалями» як носіями віроломства й зла. Не останню роль у створенні тотального 
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негативного образу «москаля» відіграє й стилістичний контраст між самими 

російськими вкрапленнями, які подаються в полярному мовно-стильовому втіленні. 

Спочатку – це грубі розмовні вирази, що тяжіють до вульгаризмів, та, контрастуючи 

зі загальною співчутливо-нейтральною україномовною семантичною тональністю 

твору, передають істинну внутрішню суть «москалів»: Іде Катря, шкандибає;/ 

Дивиться – щось мріє… / Либонь, ідуть москалики… / Лихо!.. серце мліє… / 

Полетіла, зустрілася, / Пита: «Чи немає / Мого Йвана чорнявого?» / А ті: «Мы не 

знаем». / І, звичайно, як москалі, / Сміються, жартують: / «Ай да баба! Ай да 

наши! / Кого не надуют!» [Там само, с. 28]. «Дура, отвяжися! / Возьмите прочь 

безумную! / Что ж вы стали?» [Там само, с. 31]. 

А потім цей піднесено-пестливий стиль, який, контрастуючи зі стилем 

попередніх російськомовних вкраплень, а також із подальшою сюжетною 

байдужістю героїні-мовця, стає образним втіленням лицемірства й підступності: 

Пита пані, як зоветься? / «Івась». – «Какой милый!» / Берлин рушив, а Івася / 

Курява покрила… [Там само, с. 34]. 

У перекладі поеми «Катерина» П. Фединського першу вершину 

субсемантичного образу першотвору зведено цілком ідентично оригіналові. Тут 

love, dark-browed girls контрастують із strangers, wrong, негативна конотація яких 

успішно сфокусована на двічі повторене Muscovites: Fall in love, you dark-browed 

girls, / But not with Muscovites. / For Muscovites are strangers, / They will do you wrong 

[643, p. 14]. До того ж, перекладач іще робить і зноску, пояснюючи читачеві 

перекладу подвійну конотацію реалії «москаль»: Muscovite (Москаль) – Term for a 

soldier and also a pejorative Ukrainian term for a Russian. Both connotations are used in 

the poem Kateryna. Elsewhere in the Kobzar, it mostly refers to soldier [Там само]. 

Заключну строфу вступу до поеми П. Фединський відтворює в аналогічному 

оригіналові ключі: Fall in love, you dark-browed girls, / But not with Muscovites. / For 

Muscovites are strangers, / They make a mockery of you [Там само]. Тут, як бачимо, 

wrong замінено на mockery, що адекватно передає експресивну функцію образного 

елемента «знущаються» в першотворі. 
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Менш вдалим у розглядуваному аспекті виявився переклад цього уривку 

поеми Т. Шевченка, здійснений В. Річ: Fall in love, you dark-browed girls, / But not 

with Moscow’s soldiers, / Moscow’s soldiers come as strangers, / And will harm you 

coldly [640, p. 23]. Очевидними мінусами тут є застосування перифразу Moscow’s 

soldiers, що спричинило збіднення образу внаслідок утрати вказаної вище 

негативної конотації реалії «москалі», а також механічне дублювання першої строфи 

в кінці вступу до поеми, що привело до повної відсутності в перекладі образної 

складової, репрезентованої в оригіналі словом знущаються, а відтак і її 

експресивної та асоціативної образних функцій. 

Далі проаналізуймо переклад російськомовних украплень, які обоє тлумачів із 

огляду на об’єктивні причини (російська мова не є спорідненою з англійською, і 

російський текст був би англійському читачеві незрозумілий) подали у своїх 

перекладах англійською, причому, П. Фединському це, на нашу думку, вдалося 

краще: Something glimmers up ahead / It seems, some Muscovites… / Trouble!.. The heart 

grows faint / She flew ahead, she met / And asked “Is not my dark-haired Ivan / With 

you?” And they, in Russian, / “This we do not know”. / And, of course, like Muscovites / 

They jest and joke around: / “Atta babe! Our guys rock! / Just who they won’t 

bamboozle!” [643, p. 20]. “Let go, you fool! / Take this crazy one away!” [Там само, 

p. 21]. The lady asks, what is his name? / “Ivan.” – “O how sweet!” [Там само, p. 23]. 

Якщо зі стилістично нейтральним виразом Мы не знаем ускладнень не 

виникає (в перекладі маємо This we do not know), то розмовне висловлювання Ай да 

баба! Ай да наши! Кого не надуют! викликає під час перекладу певні труднощі, з 

якими П. Фединський успішно впорався за допомогою розмовних та цілком тут 

доречних Atta babe! та bamboozle (Atta babe! Our guys rock! Just who they won’t 

bamboozle!). Вигук Atta babe! очевидно сконструйовано перекладачем за аналогією з 

Attaboy – coll. interj. expressing encouragement or approval [Poss. corr. of that’s the boy!] 

[561, p. 77] із заміною boy на babe, яке є похідним від розмовного baby (Babe – a 

form of baby [Там само, p. 88]). Переклад слів головного негативного героя Дура, 

отвяжися! Возьмите прочь безумную! Что ж вы стали? як Let go, you fool! Take 
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this crazy one away!, а також слів його дружини Какой милый! як O how sweet! не 

викликає особливих критичних зауважень. 

Дещо слабкіший у цьому стосунку переклад В. Річ: On goes Kateryna, 

footsore; / Sees: something far off. Feeling / This may be Moscow-soldiers coming. / Alas! 

Her heart is reeling. / She flew forward, met with them; / Asks: “Is my dark Ivan / Among 

you? But they reply:/ “We know no such man!” / They laugh and jeer at her, as is / The 

Moscow-soldiers’ way: / “What a lass! What fine chaps of ours! / Whom won’t they lead 

astray? [640, p. 37]. Fool! Let go of me! / Take the crazy wench away!” [Там само, 

p. 41]. The lady asks: “What is your name, dear?” / “Ivas”. “Ah, how sweet!” [Там 

само, p. 45]. Стилістично пом’якшене відтворення розмовно-грубого Ай да баба! Ай 

да наши! як What a lass! What fine chaps of ours, а розмовно-вульгарного Кого не 

надуют! стилістично нейтральним Whom won’t they lead astray? тут призводить до 

втрати аналізованого мовного контрасту. 

Схожу контрастну образну функцію відіграють і польські вкраплення в 

українському тексті поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»: Та слухає, як шляхетство / 

Навісно гукає. / Nie pozwalam! nie pozwalam! – / Шляхта репетує, / А магнати 

палять хати, / Шабельки гартують [621, с. 60]. Тобто тут так само маємо і мовний 

контраст, і асоціативну інтенцію, за допомогою яких автор формує негативний образ 

підступних і зажерливих тогочасних ворогів України. 

В оригінальному варіанті поеми є пояснювальна виноска: Nie pozwalam! Не 

дозволяю! – право вето (заборони), яке мав у XVII – XVIII ст. кожен член польського 

сейму. За цим правом голос лише одного депутата міг зірвати ухвалу сейму [Там 

само, с. 558]. 

Щодо перекладу П. Фединського, то він залишає польське вкраплення в його 

оригінальному вигляді: Watching kings flee Poland, / Listening to fire spouted by the 

gentry:/ “Nie pozwalam! Nie pozwalam!” / The gentry howls / And magnats burn down 

houses, / Tempering their little swords [643, p. 41]. Проте цей перекладач робить 

одразу дві виноски, в яких у певний спосіб принаймні пояснює авторський 

підтекстово-образний задум: 1. Nie pozwalam – Polish phrase for “I do not allow“. A 

single member of the Sejm could veto any proposal by shouting the term, which became 
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associated with anarch. 2. And magnats burn down houses – Reference to licentiousness 

of Polish nobles [Там само]. 

В. Річ так само лишає незмінним Шевченкове польське вкраплення, але 

жодних пояснень не дає, що, на нашу думку, нівелює образний контраст і навіть 

може збити з пантелику англомовного читача: And neighbors watched in wonder / 

Dumbly too as the poor kings / From Poland fled hot-footed / And listened as the Gentry 

folk / In their anger shouted: / “Nie pozwalam! Nie pozwalam!” / This cry forever 

rousing, / While magnates laboured , whetting sabers, / Setting fire to houses [640, p. 81]. 

Відтак, аналіз засвідчує можливість лише часткового відтворення в 

англійському перекладі образного контрасту, що створюється на текстовому та 

міжфразовому рівнях поетичного твору завдяки стильовій варіації вкраплених 

іншомовних висловлювань на основі спорідненості української та російської, а 

також української та польської мов. Під час перекладу іншомовних вкраплень 

цільовою мовою це відтворення відбувається завдяки збереженню стилістичної 

функції вкраплення. Проаналізовані переклади свідчать про різну ступінь 

повноцінності такого відтворення, спричинену ставленням перекладача до 

стилістичної функції чи функцій кожного окремого вкраплення. 

Безперечно, існує й низка інших малодосліджених щодо поезії та її перекладу 

засобів, за допомогою яких формується субсемантичний образ поетичного твору. 

Розгляньмо оглядово деякі з них. 

Словесно-образні обігравання, каламбур. Підтекстотворчими засобами в 

поезії можуть бути й різноманітні словесно-образні обігравання, а також каламбур. 

Так, наприклад, у книзі Р. Фроста “Steeple Bush” із різних боків обіграється 

тема бомби: в поєднанні зі звичними нападками на науку у вірші “Why Wait for 

Science” [647, p. 395], з роздумами про неминучість загибелі людства безвідносно 

бомби у вірші “The Night Light” [Там само, p. 382], з так само неминучими в пізній 

творчості Фроста каламбурами у вірші “Bursting Rapture [Там само, p. 399], що 

перекладається і як «палкий захват», і як «вознесіння на небеса з вибухом», і що в 

перекладі А. Кушнєра оприявлений як «Взрывной восторг» [618, с. 327].  
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Назва іншого вірша Р. Фроста “Accidentally On Purpose” (Випадково навмисне) 

[647, p. 425] є словесним образом оксиморонного характеру і першою сигнальною 

вершиною іронічного підтексту цього твору. Загалом, у цього поета чимало віршів з 

неоднозначними, часом протилежними висновками, або ж у межах однієї збірки 

сусідують вірші з полярними висновками, що є теж прийомом створення іронії як 

підтексту. 

Монтаж. Вище ми розглянули взаємодію асоціативних полів, зіставлення 

предметів, різні взаємодії слова з контекстом. Однак цей закон чинний і серед 

більших елементів, коли зіставляються окремі уривки тексту, образи, картини, 

сцени, розміщені не хаотично, а свідомо чи підсвідомо змонтовані автором у 

певному порядку. Послідовність зіставлюваних фрагментів у ліричній поезії 

визначається зазвичай процесом ліричного переживання, а їх зміна, переходи від 

одного до другого супроводжуються порушенням емоціонального темпоритму. 

Як композиційний засіб, монтаж в літературі заснований на поєднанні, 

«стикуванню» неоднакових за темою, змістом, стильовим забарвленням уривків 

твору. «Поставлені поруч будь-які два фрагменти поєднуються неминуче в нове 

уявлення, яке виникає з такого зіставлення вже як інша якість» [404, с. 253]. Отже 

монтаж є ще одним засобом творення додаткових значень, а відтак і образної 

інформації. 

Для поезії, як і для літератури в цілому, властиві прийоми різного монтажу, 

як-то: пропорційності крупного, загального та середнього планів, паралельного та 

перехресного монтажу, контрастних зіткнень тощо, за допомогою яких не так 

порівнюються якісь епізоди чи сюжетні події, як посилюється їхнє емоційне 

звучання й шляхом взаємодії асоціацій відбувається породження нових художніх 

значень. 

Дослідження монтажу в поетичному мистецтві як чинника субсемантичного 

образу та відтворення його особливостей у перекладі становить безумовну 

перспективу сучасних перекладозначих досліджень.  

Повтор. Попри те, що в ліричному творі можуть зіставлятися певні фрагменти 

тексту, що мають образно-семантичну самостійність, особливої ваги в ліриці як 
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додаткове джерело творення образної інформації набуває і принцип повтору. Мова  

не про розосереджений дистантний повтор, про який багато йшлося вище, а про 

повтор, за якого в поетичному тексті повторюються окремі образи, строфи, речення, 

фрази, рядки, слова, склади, звуки, та який функціонує як спільний елемент у 

зіставленні окремих фрагментів, у введенні у взаємодію тих асоціативних полів, які 

групуються навколо цих фрагментів. Повторюваний, приміром, звук непомітно 

притягує попереднє слово, що починає звучати акомпанементом, думкою та образом 

другого плану, позаяк у взаємодію вступають не тільки слова зі своїми 

актуалізованими значеннями, а й сталі асоціативні поля, активовані довкола цих 

слів. Механізм взаємодіяння асоціативних полів, утворення образів, однаковий і для 

простих елементів, і для складних частин цілого. 

Рима – це теж своєрідний повтор, який спрямовує увагу реципієнта назад до 

рядка, який стоїть на цій рим і який звучить у свідомості вже по-новому, привносить 

взаємодію всіх своїх асоціативні полів, актуалізованих значень, можливих 

семантичних нашарувань і зрушень, всієї художньої семантики, художнього 

«надтексту» й у такий спосіб сприяє творенню нового образу. 

Уподібнення/розподібнення – ще одна функція повтору, на якій ґрунтується 

зіставлення несхожого, виникнення своєрідного. Повторювана частина у словах, 

фразах і реченнях, що визначає їхню подібність, змушує виступати яскравіше 

неповторювані, несхожі частини.  

Наскрізний елемент – теж повтор, який часто виступає вираженням 

лейтмотиву поетичного твору. Синтаксичний, словесний, образний повтор повертає 

реципієнта до попередньої частини тексту, притягуючи художньо-образну 

атмосферу того фрагмента, який і вступає у взаємодію з текстом довкола повтору. 

Наскрізний елемент часто виноситься у раніше розглянутий нами в цій роботі 

заголовок. Зазвичай це – образ, який виражає головну думку вірша, його ідею. І, як 

ми вже зазначали, взаємодія між текстом поетичного твору і його заголовком – це 

теж джерело творення смислових приростків, образної семантики. 

Індукування оказіональних сем. Іншим засобом творення підтексту 

поетичного твору є індукування оказіональних сем унаслідок іррадіації контексту: 



423 

 

нове значення, що виникає в такий спосі, доповнює, змінює змістово-фактуальну 

інформацію поетичного тексту. Оказіональна сема обмежується саме сферою акту 

мовлення, терміновим впливом контексту на системне значення реалізованого 

слова. 

Художня деталь. що імплікує додаткову інформацію через показ 

невідповідності між зовнішньою поведінкою героя та його внутрішнім світом теж 

може бути дієвим чинником у створенні субсемантичного образу. Адитивність 

деталей сприяє створенню образу персонажа на суперлінеарному рівні. Художня 

деталь може репрезентуватися різними типами, як-то: зображальний, 

уточнювальний, характерологічний, імпліцитний [203, с. 79]. Всі вони сприяють 

творенню підтексту, позаяк розосереджені по всьому текстові, спрямовані на 

створення образу більш-менш складного об’єкту відображення й розраховані на 

читацьке творче сприйняття. Під час осмислення деталі відбувається контамінація 

двох планів оповіді: синтагматичного й текстового, що є основою виділення деталі 

як сигналу підтексту. 

Співположення різних типів викладу. Іншим маркером підтексту, щоправда 

здебільшого характерним для художньої прози, хоча й трапляється в поезії, можна 

вважати таке співположення різних типів викладів, яке створює смислову 

непаралельність та об’ємний поліфонічний опис персонажа, що веде до 

переосмислення тексту. Об’ємна характеристика персонажа через різні типи 

викладу породжує додаткову інформацію про героя, змінює напрям оцінки в його 

сприйманні читачем. 

Багатовекторний підтекст та його переклад. Як було видно упродовж 

нашого дослідження, твір, що характеризується наявністю підтексту, дуже часто 

містить у собі більше, ніж один засіб творення глибинної образної інформації, що 

дозволяє вести мову про конвергенцію сигналів субсемантичного образу, яка є 

диференціальною ознакою онтологічної сутності підтексту як категорії тексту. 

Конвергенція сигналів підтексту свідчить про його текстову природу й вирізняє 

його серед інших способів створення додаткової інформації (стилістичних прийомів, 

конотації, двозначності, імплікації, пресупозиції тощо). Окрім цього, наявність 
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кількох маркерів субсемантичного образу в тексті доводить інтенційність його 

створення автором, а також збільшує можливість реципієнта для його сприйняття й 

декодування, й, звісно, ускладнює його переклад.  

Цікавими, з погляду симультанного багатовекторного творення підтексту, чи 

простіше, як ми пропонуємо його назвати, багатовекторного підтексту, є твори 

англійського поета Вільяма Блейка та їх українські переклади, розлого 

проаналізовані в нашій монографії [1, с. 554–569]. Ступінь адекватності перекладу 

багатовекторного підтексту прямопропорційна кількості відтворених перекладачем 

підтекстових маркерів першотвору. 

Неперекладний підтекст. Проблема неперекладності всього тексту, 

порушена в роботах С. Баснет [416, p. 43], Д. Ларджа та Д. Акаші [529], а також у 

розвідках інших дослідників, зокрема й у кількох наших (див.: [478; 479]), є 

релевантною і для субсемантичного образу, позаяк він виникає на рівні цілого 

тексту чи значного його відрізку. Дж. Кетфорд розрізняє два типи неперекладності, 

які він називає лінгвістичними та культурними. На лінгвістичному рівні 

неперекладність має місце у разі, коли якомусь елементові вихідної мови немає 

лексичного чи синтактичного відповідника в цільовій мові [430, p. 43]. Друга 

категорія неперекладності, водночас висунута і А. Поповичем, проста, але більш 

проблематична. Мовна неперекладність, аргументує Дж. Кетфорд, виникає 

внаслідок розбіжностей вихідної та цільової мов, тоді як культурна неперекладність 

виникає внаслідок відсутності в цільовій мові культурних релевантних ситуативних 

деталей, наявних у тексті вихідної мови [Там само, p. 44]. 

Як видно з нашого дослідження, засобів творення підтексту в поетичній 

творчості існує багато. Проте, хоча й досить рідко, все ж таки доводиться 

натрапляти в англомовній поезії на такі засоби творення субсемантичного образу, 

які, на жаль, не можуть бути відтворені іншою мовою, принаймні українською чи 

російською. Продемонструймо деякі з них на прикладі вірша Е. А. Робінсона 

“Richard Cory”: Whenever Richard Cory went down town, / We people on the pavement 

looked at him: / He was a gentlemen from sole to crown, / Clean favored, and imperially 

slim. // And he was always quietly arrayed, / And he was always human as he talked; / But 
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still he fluttered pulses when he said, / “Good-morning,” and he glittered when he 

walked. // And he was rich – yes, richer than a king – / And admirably schooled in every 

grace: / In fine, we thought that he was everything / To make us wish that we were in his 

place. // So on we worked, and waited for the light, / And went without the meat, and 

cursed the bread; / And Richard Cory, one calm summer night, / Went home and put a 

bullet through his head [638, p. 221]. 

У цьому творі йдеться про хиткість матеріального успіху, ненадійність 

комфорту й благополуччя. Головний персонаж твору Ричард Корі «героїчно» 

приховував від оточуючих свої турботи й проблеми. Автор нічого не каже про 

причини його несподіваного для сторонніх самогубства, проте аналіз підібраної для 

опису героя лексики проливає світло на корені трагедії. Кидається в очі значна 

кількість англіцизмів у вірші про мешканця американської провінції: from sole to 

crown (американець сказав би “from head to foot”), pavement (замість американського 

“sidewalk”), clean-favored (замість “shapely”) й под. У Ричардові Корі було щось від 

старомодного англійського аристократа. Він був не лише richer than a king (знову ж 

таки це більш схоже на англійське порівняння), але й was always human when he 

talked. Таким людям не витримати тієї нелюдської напруги, якої вимагає боротьба за 

місце під сонцем у сучасному, в цьому разі американському, суспільстві «рівних 

можливостей», яке в гонитві безглуздого матеріального накопичення щодалі 

позбавляється «архаїчних» засад духовності та моралі, теплих добросердних 

стосунків, живого людського спілкування. Є в цього дуже американського вірша й 

ширший аспект тлумачення: ніхто не заслуговує на заздрість, кожна людина варта 

лише співчуття. Можна розглядати цей вірш і як ілюстрацію до українського 

прислів’я «Чужа душа – темний ліс». 

Отже, як бачимо, можуть існувати й неперекладні види поетичного підтексту, 

зокрема, підтекст, що ґрунтується на вкрапленнях англіцизмів у тексті 

американського вірша. 
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Висновки до п’ятого розділу 

 

Субсемантичний образ, як система словесних зображально-виражальних 

засобів, притаманний не всім, а лише окремим поетичним творам. Така система 

складається з непрямих висловлювань автора, які мають прихований смисл, що 

виявляється в контексті – не лише в найближчому текстовому оточенні, мовленнєвій 

ситуації, а й у ширшому мовному та позамовному контекстах. Кожна деталь 

субсемантичного образу виступає як елемент системи текстових та позатекстових 

зв’язків. 

Субсемантичний образ має в поетичному тексті сигнали-маркери, які 

обумовлюються системним лінгвістичним потенціалом мовного елемента, 

кореляцією його денотативного та конотативного планів, синтагматичним 

оточенням, асоціативними зв’язками, а також взаємодією лінеарного та 

суперлінеарного рівнів тексту. 

Маркери субсемантичного образу диференціюються за рівнями: лексичним та 

композиційно-архітектонічним, тобто вони розосереджені на різних рівнях тексту, і 

відтак субсемантичний образ виконує текстотворчу функцію. 

Субсемантичний образ поетичного твору формується на основі матеріальних 

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

діє в межах широкого контексту. В реалізації субсемантичного образу поетичного 

твору беруть участь різнорівневі мовні та не/паравербальні засоби. 

Субсемантичний образ може бути концептуальним, що становить головний 

прихований смисл усього поетичного твору, локальним, що виражає відносно всього 

поетичного твору якусь окрему приховану думку чи думки, та синхронним, що 

втілює іншу, незалежну від основної, ідею чи ідеї віршового твору. 

За наявності у віршовому творі концептуального субсемантичного образу, він 

зазвичай є його глибинною думкою, головною ідеєю, і йому підпорядковані всі інші 

складники макрообразної структури твору, як-то образи автосемантичні та 

синсемантичні. Водночас два останні виступають головно засобами творення 

субсемантичного образу, його виражальним каркасом. Неповне осмислення 
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домінантності та неврахування такого механізму побудови субсемантичного образу, 

призводить до його неадекватного відтворення в перекладі. 

Серед найпоширеніших способів актуалізації субсемантичних образів 

поетичного твору спостерігаються такі: акумуляція конотацій; розподіл слів та 

висловлювань у тексті; взаємодія образів та асоціацій; дистантний повтор; 

інтенційне привертання уваги; контраст; конфлікт; перегукування; семантико-

асоціативна сітка (семантична організація тексту); синтаксична організація тексту; 

ситуація, коли за певною експресією ліричного персонажа криється переживання 

зовсім іншого змісту, яке найчастіше виражається у формі асоціації (за суміжністю, 

за контрастом, за подібністю), через подвійне чи метафоричне порівняння, 

уособлення як наслідок перенесення антропоморфних якостей на образи живої та 

неживої природи; стилістичні прийоми. 

Ці та інші розглянуті в цій праці способи формують субсемантичний образ за 

допомогою таких засобів: алегорія; алюзія; асоціація; багатозначність суджень 

автора чи персонажа; випадкова репліка; гра слів; графіка; додаткові 

(контекстуальні) смисли слів; елемент ідіоми, прислів’я, приказки; епіграф; 

заголовок; звукопис; зіткнення стилів; змішання різностильових елементів; 

зображення тактильних засобів: жесту, міміки (опис міміко-пантономічних станів 

героїв) тощо; інакомовлення; індукування оказіональних сем; інтонація; іронія; 

композиція; короткі повідомлення про поступові сили природи та поведінку 

людини; монтаж; мовчання; різні форми натяку; недомовки автора чи героя твору; 

непрямий мовленнєвий акт; несподівані переходи; образне обігравання; одночасна 

актуалізація різних парадигматичних потенцій лексичних одиниць на лінеарному та 

суперлінеарному рівнях; опис зовнішніх ознак предметів, що дозволяє авторові 

уникнути їх назв; парафраза; пародія; пауза; перегукування змісту та форми твору з 

іншими творами; поєднання лексики та інтонації; пресупозиція речення та частин 

тексту; протилежне значення; протиставлення стилів, образів, прийомів, 

формотворчих засобів; рефрен; розділові знаки, що підсилюють додаткові смислові 

відтінки; семантико-синтаксична переривчастість реплік; сильна позиція; символ 

(загальноприйнятий, локальний, ідіолектний); символіка імені та інших власних 
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назв; ситуативний контекст; смислові протиріччя: слова та вчинку персонажа, 

значення та смислу висловлювання, смислу й тону мовлення, оцінного ставлення 

автора (або героя) до зображуваних подій тощо; смислові стрибки; стилістичні 

фігури, зокрема, риторичне питання; строфіка; співположення різних типів викладу; 

тропи: метафора, метонімія, синекдоха, перифраз, іронія тощо; умовчання; художня 

деталь; цитата. 

Невисловлені автором почуття в процесі спілкування можуть виражатися за 

допомогою опису тактильних засобів спілкування (зображення потиску руки, 

поцілунку, пози співрозмовників, міміки, жесту, тону мовлення, тембру голосу, 

довільної та мимовільної емоційної експресії тощо). 

Поетичний твір, що характеризується наявністю субсемантичного образу, 

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

інформації, що свідчить про конвергенцію маркерів субсемантичного образу, яка є 

диференціальною ознакою його онтологічної сутності як категорії тексту. 

Конвергенція маркерів субсемантичного образу доводить його текстову 

природу й вирізняє його серед інших способів творення додаткової інформації 

(стилістичних прийомів, конотації, двозначності, імплікації, пресупозиції тощо).  

Наявність кількох маркерів субсемантичного образу в тексті свідчить про 

інтенційність його створення автором, а також збільшує можливість реципієнта 

щодо його сприйняття й декодування, й ускладнює його переклад. Творення 

субсемантичного образу за допомогою симультанних різноманітних мовних та 

інших засобів вираження, уможливлює введення поняття багатовекторного 

субсемантичного образу поетичного твору. 

Адекватне відтворення субсемантичних образів поетичного твору часто 

здійснюється за допомогою засобів, які є функціонально аналогічними засобам їх 

творення в оригінальному тексті. 

Семантичні засоби автосемантичного рівня твору, а також звук, метр, ритм, 

графіка та інші формотворчі засоби та виражальні елементи перекладу мають 

подібний до оригінального вплив на побудову та підсилення сприймання 

субсемантичного образу поетичного твору. Тож ступінь адекватності відтворення 
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субсемантичного образу в перекладі залежить від ступеню відтворення як 

автосемантичних, так і синсемантичних образів. 

Еквівалентність маркерів субсемантичного образу у вихідному та цільовому 

текстах може розглядатися як інваріант перекладу. 

Субсемантичний образ у перекладі не виникає, якщо неможливо відтворити 

його сигнали внаслідок мовної асиметрії. Явище мовної асиметрії викликає 

нейтралізацію маркерів субсемантичного образу в перекладі, що спостерігається за 

відтворення таких сигналів, як одночасна актуалізація парадигматичних потенцій 

лексичної одиниці, індукування оказіональних сем акумуляції конотацій, 

викликаних промовистими іменами, ретроспективна амбівалентність заголовку, 

специфіка мовного діалекту чи варіанту мови тощо. 

Під час перекладу частина субсемантичного образу поетичного твору може 

переходити в змістово-фактуальну інформацію під впливом факторів мовної 

асиміляції та особливостей інтерпретаційної установки перекладача. 

Міра адекватності перекладу субсемантичного образу перебуває в прямо 

пропорційних стосунках залежності від міри кількісного та якісного перекладу 

сигналів-маркерів підтексту, наявних у тексті поетичного твору. 

 

Основні положення, викладені в п’ятому розділі, висвітлюються в 

одноосібних публікаціях автора: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 39; 49; 52; 54; 55; 57; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 

67; 68]. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі розбору теоретичних концепцій та відповідних праць інших 

науковців, аналізу оригіналів та перекладів, а також власних досліджень та 

перекладацької практики отримано певні вихідні теоретичні твердження та 

практичні результати, що інтегруються в нижчевикладених висновках. 

Образна структура поетичного твору є структура художнього організму, тому 

закони поетичної творчості можуть бути виявлені лише в єдиному структурно-

семантичному аспекті, а образ як найменша «клітина» і всеохопна художня 

універсалія є оптимальною одиницею перекладу, позаяк це поняття включає і 

частину, й ціле, адекватного відтворення яких має прагнути перекладач. 

Проведені дослідження дозволяють вважати доведеним фактом висунуту 

гіпотезу, що макрообраз поетичного твору – це структурно-системне утворення, до 

якого входять автосемантичні, синсемантичні та субсемантичні образні виміри з їх 

відносинами в структурі цілого, системною взаємодією мікрообразів на рівні 

кожного виміру й поза ним у межах усієї структури та асоціативними зв’язками 

образів твору всіх рівнів поза межами його структури. Розуміння поетичного твору 

як макрообразу сприяє досягненню адекватності перекладу в процесі його 

здійснення та виявленню похибок у готовому перекладі під час його аналізу. 

Макрообразна перекладацька схема поетичного твору становить такий 

комплексно-компонентний структурно-системний взірець, керуючись яким, 

перекладач може максимально охопити й осмислити всі складники твору та 

щонайповніше відтворити їх у перекладі, а критик і дослідник перекладу здійснити 

його повноцінний аналіз. 

Залежність макрообразної схеми від асиметрії вихідної та цільової мов та від 

деяких інших факторів очевидна, тому вона не може бути повністю відтворена в 

перекладі; можливе лише відтворення у кожному конкретному випадку її головних, 

домінантних характеристик, релевантних для категорійного смислу цілого, позаяк 

лише цілісний поетичний твір має художньо-естетичну цінність. 
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Поєднання системного та структурного аналізу, а також інших методологій, 

методів та видів аналізу, дає можливість випрацювати макрообразний метод аналізу 

оригіналу й перекладу поетичного твору на предмет їх відповідності. 

Аналіз за допомогою схеми макрообразної будови поетичного твору дозволяє 

проаналізувати поетичний оригінал як структурно-системне цілісне образне явище, 

як макрообраз з усіма взаємостосунками його образних рівнів та мікрообразних 

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

вищезазначеними характеристиками під час їх зіставлення. 

Аналіз оригіналу й перекладу за допомогою макрообразної схеми 

відрізняється від усього того, що традиційно використовується в перекладознавчих 

працях, тим, що він охоплює макрообразну структуру поетичного тексту в усій її 

повноті та взаємодії її окремих складників і дозволяє ґрунтувати висновки не на 

окремих фактах, а на сукупності явищ, що містяться в поетичному тексті. 

Макрообразне розуміння поетичного твору сприяє з’ясуванню індивідуальної 

своєрідності конкретного твору, дозволяє перекладачеві виокремити основне через 

установлення схеми його загальної структури та відтворення її в перекладі, 

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

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

дослідникам перекладу таке макрообразне бачення дає можливість виявити 

перекладацькі трансформації в перекладі поетичного твору та визначити міру 

близькості структури перекладу й оригіналу. 

Поетичний текст має складну макрообразну структуру, яка об’єднує системи 

автосемантичного, синсемантичного та субсемантичного образних рівнів, як 

взаємозумовлених вимірів макрообразу поетичного твору, що потребують 

повноцінної реконструкції в перекладі з урахуванням їхніх ієрархічних та інших 

взаємостосунків у межах макрообразу та в ширших контекстах. Взаємопов’язаність 

образних рівнів є причиною того, що спотворення в перекладі одного з них 

призводить до викривлення та зникнення, іншого, формою вираження якого він є. 

Автосемантичний рівень макрообразної структури поетичного твору 

складають образи автологічні та металогічні. Автологічні образи представлені 
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мовними елементами в автономному номінативному вжитку, вони 

взаємозбагачуються в художньому оточенні, набувають у ньому конкретності та 

відрізняються індивідуальністю. Носіями автологічних образів є повнозначні слова, 

а формування художнього потенціалу автологічного образу відбувається на кількох 

підрівнях семантичного рівня: лексичному, стилістичному, морфолого-

синтаксичному. До металогічних образів належать передовсім словесні образи, 

тобто вони характеризуються тенденцією до вживання слів та виразів у 

«переносному», «образному» смислі. В процесі перекладу правомірно з’ясовувати 

еквівалентні стосунки відповідних засобів на цих підрівнях. 

Основою синсемантичних образів є формотворчі елементи поетичного твору: 

композиційні, графічні, ритміко-інтонаційні та евфонічні засоби організації 

поетичного мовлення, що виконують у ньому смислову функцію чи увиразнюють 

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

навантаження, яке актуалізується разом із іншими вербальними та паравербальними 

мовними явищами, релевантними для певного твору в межах різноманітних 

контекстів. Синсемантичні образи можуть набувати самостійних символічних та 

контекстуальних значень безпосередньо в поетичному дискурсі та входити до 

системи образів-домінант твору. 

Субсемантичний образ – це образ, що формується в межах загальної 

макрообразної структури на підтекстовому рівні поетичного твору. Формою 

вираження субсемантичного образу можуть бути як автосемантичні образи, так і 

синсемантичні. В поетичному творі субсемантичний образ, у разі його наявності, є 

зазвичай вираженням головної думки, «прихованої» глибинної ідеї твору, й тому він 

– образ семантико-композиційний та концептуально-підтекстовий. 

Субсемантичний образ може бути інтенційним та оказіональним. Він 

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

виявляється образно-підтекстова інформація, та на які повинен орієнтуватися 

тлумач під час доперекладного аналізу й процесу перекладу. 

Переклад можна вважати адекватним першотворові лише тоді, коли 

відображення зовнішньої єдності змісту й форми поетичного тексту 
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супроводжується відтворенням його глибинної структури, якою є субсемантичний 

образ, що має матеріальну репрезентацію в тексті, й збереження якого в перекладі є 

потенційно можливим за наявності певних умов системного та індивідуально-

перекладацького характеру, а також обов’язковим у плані його домінантного 

позиціонування в межах макрообразу конкретного поетичного твору. 

Поетичний переклад – це процес і результат макрообразного перестворення 

іншомовного віршового твору засобами цільової мови через збереження всіх рівнів 

його образної структури з урахуванням їх взаємозалежності, домінантності та 

асоціативних зв’язків у межах та поза цією структурою. 

Під час перекладу перекладаються не елементи поетичного тексту, а 

відтворюється функція того чи того елемента в естетичній цілості першотвору з 

огляду на недопустимість ігнорування діалектичного зв’язку між деталлю та цілим. 

Сутність мікрообразу конкретного твору у всій його повноті усвідомлюється 

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

яке в ньому міститься, проте функція його в системі цілого стає недоступною для 

розуміння, вона збагненна лише тоді, коли цілісність мікрообразу проглядається 

реципієнтом у щонайширшому художньому контексті. Всередині нового цілого, 

зокрема і в перекладі, мікрообраз майже завжди набуває нових функцій, акцентів 

відповідно до вимог системи нової художньої єдності. Внаслідок дії закону 

побудови нового цілого відбувається зміщення художньої сутності мікрообразу. 

Багаторівнева організація поетичного твору як макрообразу зумовлює 

неоднорідний характер еквівалентності у віршовому перекладі. Розробка семантики 

слова, його змістова детермінованість дозволяє встановити типи еквівалентності 

автосемантичних образів. Автосемантичні образи перекладу можуть перебувати в 

еквівалентних, частково еквівалентних та нееквівалентних стосунках із 

відповідними образами першотвору. 

Автологічні образи відтворюються головно за допомогою еквівалентів, хоча 

має місце й деавтологія, тобто передача нетропеїчного образу тропеїчним, 

додавання, заміщення та інші перекладацькі трансформації. Словесні образи, що 

формують металогічну частину поетичного тексту, відтворюють образними 
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еквівалентами (повними або частковими), кальками (покомпонентно-образними або 

смислово-образними) чи дескриптивними перифразами. 

Більшість перекладацьких проблем, пов’язаних із відтворенням 

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

відповідників, так  через застосування перекладацьких трансформацій. З огляду на 

неможливість повного збереження всіх образних компонентів вірша та зв’язків, що 

існують між ними, перекладач змушений прагнути передачі домінантних факторів, 

котрі потрібно встановити на основі доперекладного семантико-стилістичного 

аналізу тексту. До домінантних образів поетичного твору можуть належати як 

звукові, інтонаційно-ритмічні образні компоненти вірша, так і графічні та 

синтаксичні. Всі вони вимагають під час перекладу функціонального підходу з 

огляду на жанрову та історико-літературну специфіку цільової культури. 

Субсемантичний образ як система словесних зображувально-виражальних 

засобів притаманний певним поетичним творам і складається з непрямих 

висловлювань, які мають прихований смисл, що виявляється не лише в близькому 

текстовому оточенні, мовленнєвій ситуації, а й у ширших семантичних контекстах. 

Субсемантичний образ виявляється внаслідок інтерпретації поетичного 

тексту, під час якої може виникати багатозначність підтексту, яка створює певні 

труднощі під час сприйняття, декодування та перекладу тексту, подолати які 

допомагає контекст. 

Без розуміння субсемантичного образу неможливе адекватне сприйняття та 

переклад змістово-концептуальної інформації поетичного твору. 

Розгляд складників субсемантичного образу відбувається в двох аспектах – 

композиційному та структурному, й розкриття конкретного співвідношення 

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

елементі становить основне завдання доперекладного аналізу вірша. 

Субсемантичний образ формується в міру розгортання змістово-фактуальної 

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

структура субсемантичного образу охоплює найчастіше весь поетичний твір і, отже, 

межі цього образу й твору збігаються, структурне співвідношення між складниками 
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вірша, макрообразна структура якого має субсемантичний вимір, стає основним 

законом сприйняття та відтворення в перекладі поетичного твору. 

Крім концептуального субсемантичного образу, що становить головний 

прихований смисл усього поетичного твору, виділено локальний субсемантичний 

образ, що виражає стосовно всього твору якусь окрему приховану думку чи думки, 

та синхронний субсемантичний образ, що втілює іншу, паралельну до основної, 

ідею чи ідеї віршового твору. 

У процесі дослідження виявлено та проаналізовано тридцять два засоби 

творення субсемантичного образу поетичного твору. Виявлення в поетичному тексті 

кількох сигналів-маркерів, що свідчить про поєднання в одному творі кількох таких 

засобів, свідчить про функціонування багатовекторного підтексту поетичного твору, 

а відсутність досі відомих маркерів за інтуїтивної виводимості підтексту дає 

підстави вести мову про суб’єктивний інтерпретаторський підтекст. 

Способи відтворення в перекладі субсемантичних образів різноманітні – від 

віднаходження прямих еквівалентів їх маркерного втілення в тексті до вдавання до 

всіх відомих перекладацьких трансформацій. Адекватне відтворення 

субсемантичних образів поетичного твору часто здійснюється за допомогою засобів, 

які є функціонально аналогічними засобам їх творення в оригінальному тексті. 

Семантичні засоби автосемантичного рівня твору, а також звук, метр, ритм, 

графіка та інші формотворчі засоби та виражальні елементи перекладу мають 

подібний до оригінального вплив на побудову та підсилення сприйняття 

субсемантичного образу поетичного твору. Тож ступінь адекватності відтворення 

субсемантичного образу в перекладі залежить від ступеню відтворення як 

автосемантичних, так і синсемантичних образів. Субсемантичний образ є 

комунікативно значущим елементом тексту й еквівалентність його сигналів-

маркерів в обох мовах може розглядатися як інваріант перекладу. 

Під час перекладу частина субсемантичного образу поетичного твору може 

переходити у змістово-фактуальну інформацію під впливом факторів мовної 

асиміляції та особливостей інтерпретаційної установки перекладача. Зафіксовано й 

неперекладні форми субсемантичного образу, що спричинено асиметрією соціо-



436 

 

мовно-культурних середовищ, у межах яких функціонує першотвір та його 

іншомовний відповідник. 

Відтак, головними структурними компонентами макрообразної 

перекладацької схеми поетичного твору є автосемантичний, синсемантичний та 

субсемантичний образні рівні. Автосемантичний рівень складається з образів 

автологічних та металогічних. Автологічні образи формуються за допомогою 

денотативних значень лексичних одиниць. До засобів металогічного образотворення 

належать: епітет, порівняння, метафора, персоніфікація, символ, метонімія, 

евфемізми, антономазія, алюзія, цитата, іронія, фразеологія, реалії, засоби 

граматики, парафраза, пейзаж, спеціальні образні ефекти, рідковживані слова, 

авторські неологізми та інші засоби. Синсемантичний образний рівень складають 

формотворчі компоненти вірша, до яких належать: композиційна єдність вірша, 

звукова інструментовка, евфонія, асонанс, алітерація, звукова семантика, інтонація, 

мелодика, фразовий наголос, пауза, тембр, темп, ритм, метр та його семантика, 

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

особливості розміщення вірша на сторінці, синтаксис, пунктуація та інші засоби. 

Основні засоби творення субсемантичного образного рівня наступні: одночасна 

актуалізація парадигматичних потенцій лексичної одиниці, семантичні нашарування 

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

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

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

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

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

оказіональних сем, художня деталь, співположення різних типів викладу та інші 

засоби. 

Розроблена макрообразна перекладацька схема поетичного твору покликана 

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

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

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

взаємозумовленість елементів у межах цієї структури та їхню взаємодію з іншими 
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елементами поза її межами. Відтак, з одного боку, образ перекладається образом у 

всій його асоціативній зумовленості, тобто передається дух, а з іншого – за 

можливості зберігається мовна структура образу та взаємодія його складників у 

межах та поза межами його структури. 

Пропонована образна схема поетичного твору не лінійна, а об’ємна, 

голографічна, тобто всі її структурні рівні, образні системи та їх елементи 

взаємообумовлені та взаємопов’язані і є формою вираження один одного. 

В поетичному перекладі абсолютне збереження автосемантичних, 

синсемантичних та субсемантичних образів оригіналу практично нездійсненне. У 

процесі перекладу доводиться рахуватися з перетвореннями, втратами на одних 

рівнях, заповненнями, а часом і привнесеннями на інших. Саме тому поетичний 

переклад становить багаторівневий процес трансформацій та апроксимацій, мета 

якого полягає у віднайдені в мові перекладу взаємоєднальних рівноцінних елементів 

на відповідних рівнях функціонування поетичного мовлення, художньо-змістова 

цілісність яких перебуватиме в адекватних стосунках із художньо-змістовою 

цілісністю першотвору. Зіставний аналіз оригіналів та перекладів демонструє, що їх 

макрообразні структури цілковито ніколи не збігаються, а лише проявляють 

тенденцію до зближення, сприяти якому і має перекладацька макрообразна схема. 

Отримані результати та загальні висновки не вичерпують увесь обсяг питань, 

пов’язаних із перекладом поетичного твору, а тому не претендують на остаточне 

розв’язання цієї багатоаспектної проблеми. Перспективу дослідження може 

складати подальше опрацювання образних вимірів макрообразної структури 

поетичного твору, деталізація їхнього наповнення, виявлення інших засобів 

творення субсемантичного та інших образів з метою віднаходження ефективних 

аналогів для їх перекладу та розробки нових критеріїв повноцінності відтворення в 

перекладі складників макрообразної структури поетичного твору на її різних рівнях. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

АВТОСЕМАНТИЧНИЙ ОБРАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОСЕМАНТИЧНИЙ  

ОБРАЗНИЙ РІВЕНЬ 

Металогічні образи: 

 епітет;  

 порівняння;  

 метафора; 

 персоніфікація;  

 символ; 

 метонімія;  

 евфемізми;  

 антономазія;  

 алюзія;  

 цитата;  

 іронія;  

 фразеологізми;  

 реалії;  

 засоби граматики;  

 парафраза;  

 пейзаж;  

 спеціальні образні ефекти;  

 рідковживані слова;  

 авторські неологізми;  

 інше 

 

Автологічні образи: 

 слова в номінативному 

значенні  
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Додаток Б 

СИНСЕМАНТИЧНИЙ ОБРАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Композиційна єдність  

вірша 

Звукова інструментовка: 

 евфонія; 

 асонанс; алітерація; 

 звукова семантика; 

 інтонація: 

 мелодика; 

 тембр; 

 темп; 

 ритм: 

 фразовий наголос; 

 пауза; 

 метр та його 

семантика; 

 рима 

Графіка: 

 графічна 

композиція твору; 

 строфіка; 

 шрифтові та інші 

виділення; 

 особливості 

розміщення вірша 

на сторінці 

 

СИНСЕМАНТИЧНИЙ  

ОБРАЗНИЙ РІВЕНЬ 

 

Синтаксис 

 

Пунктуація 
 

Інше 
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Додаток В 

СУБСЕМАНТИЧНИЙ ОБРАЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одночасна 

актуалізація 

парадигматичних 

потенцій 

лексичної одиниці 

Семантичні 

нашарування та 

семантичні 

зрушення 
Асоціація Пресупозиція Алюзія 

Натяк Епіграф Іронія Символ Інші 

тропи 

Дистантний 

повтор 

Риторичне 

питання 

Заголовок 

Ім’я 
Перегукування 

Цитата 
 

СУБСЕМАНТИЧНИЙ  

ОБРАЗНИЙ РІВЕНЬ 
Парафраза 

Пародія 

Звукосимволіка 

Паравербальні 

засоби 

Ритмомелодика 

Графіка 

Стилістичне 

тло 

Умовчання 

Конфлікт 
Контраст 

Словесно-

образні 

обігравання 

Каламбур 

Монтаж Повтор Індукування 

оказіональних 

сем 

 

Художня 

деталь 

 

Співположення 

різних типів 

викладу 

Інше 



490 

 

Додаток Г 

МАКРООБРАЗ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Автосемантичний образний рівень: 
Автологічні образи: слова в номінативному 

значенні. 

Металогічні образи: епітет, порівняння, 

метафора, персоніфікація, символ, метонімія, 

евфемізми, антономазія, алюзія,  цитата, іронія, 

фразеологізми, реалії, засоби граматики, 

парафраза, пейзаж, спеціальні образні ефекти, 

рідковживані слова, авторські неологізми, інше. 
 

Синсемантичний образний рівень:  
Композиційна єдність вірша.  

Звукова інструментовка: евфонія; асонанс; 

алітерація; звукова семантика; інтонація – 

мелодика, тембр, темп, ритм (фразовий 

наголос, пауза, метр та його семантика, рима).  

Графіка: графічна композиція твору; 

строфіка; шрифтові та інші виділення; 

особливості розміщення вірша на сторінці.  

Синтаксис.  

Пунктуація.  

Інше. 

Субсемантичний образний рівень:  

Одночасна актуалізація парадигматичних 

потенцій лексичної одиниці; Семантичні 

нашарування та семантичні зрушення; Асоціація; 

Пресупозиція; Алюзія; Натяк; Епіграф; Іронія; 

Символ; Інші тропи; Дистантний повтор; 

Риторичне питання; Заголовок; Ім’я; 

Перегукування; Цитата; Парафраза; Пародія; 

Ритмомелодика; Звукосимволіка; Паравербальні 

засоби; Графіка; Стилістичне тло; Умовчання; 

Конфлікт; Контраст; Словесно-образні 

обігравання; Каламбур; Монтаж; Повтор; 

Індукування оказіональних сем; Художня деталь; 

Співположення різних типів викладу; Інше. 

 


