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АНОТАЦІЯ 

Наняк Ю. О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на 

матеріалі трагедії Й. В. Ґете «Faust» та її англомовних і українських 

перекладів) - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.16 «Перекладознавство», 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2018, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню відтворення когнітивних та 

прагматичних аспектів індивідуалізованого мовлення персонажів у трагедії 

Йогана Вольфгана Ґете «Faust» в українських (Івана Франка, Дмитра Загула, 

Миколи Улезка та Миколи Лукаша) та англомовних (Анни Свонвік, Чарльза 

Брукса, Баярда Тейлора, Джорджа Пріста та Ентоні Кляйна) перекладах. 

Трагедія Й. В. Ґете  – твір всеосяжного змісту та глибини, значуще 

явище в історії світової літератури. Перші переклади цього твору у світі 

з'явилися одразу після публікації оригіналу і мали значний вплив на 

формування літератури та культури країн-реципієнтів. Створюючи 

індивідуалізований образ персонажа, автор, свідомо, чи підсвідомо, 

здійснював певний лексичний вибір, вписував його в певні реалії 

соціального життя, висловлював його устами певні життєві установки, 

звичні стратегії соціалізації та взаємодії з зовнішнім світом, а також явні і 

приховані наміри, прагнення та цілі. Всі ці компоненти є важливими при 

відтворенні образу. 

В основі цього дослідження – відтворення ідивідуалізованого 

мовлення персонажів засобами цільових мов. У роботі обґрунтовано методи 

дослідження мовної особистості в перекладознавстві на когнітивному та 

прагматичному рівнях. Уточнено модель мовної особистості, основу в якої 

складає мовне коло, сукупність комунікативно значущих характеристик, які 

визначають людину як представника певної цивілізації, етносу, соціальної 
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групи і як індивідуальність. Тим більше це стосується мовної особистості 

персонажа художнього твору, яка є модельною мовною особистістю, бо 

змодельований світ художнього твору лише віддзеркалює властивості 

реального світу. Аналіз мовлення такої мовної особистості надає 

дослідникові можливість враховувати і зовнішні, і внутрішні, діалогічні і 

монологічні висловлювання, а також певні риси індивідуальної вербальної 

поведінки персонажа. 

Актуальність цього дослідження зумовлено загальною спрямованістю 

сучасної філології на багатопланове вивчення особистісного мовлення, 

зокрема з увагою на лінгвокультурні, когнітивні та прагматичні виміри, та 

інтеграцією цього підходу в перекладознавстві, а саме у дослідженні 

способів відтворення у перекладах індивідуалізованого мовлення 

персонажів.  Проведене дослідження є також релевантним, оскільки 

дозволяє простежити кореляцію між специфікою вербальної поведінки 

персонажів та особливостями концептуальної картини світу, закладеної в 

них автором.  

Трагедія Й. В. Ґете «Faust» була інтерпретацією старої легенди, однак 

саме цей варіант став найвідомішим. Причиною стало те, що автор 

індивідуалізував та наділив особливим неповторним характером традиційні 

типізовані образи, що становлять найважливіше, найсуттєвіше в ідейно-

художній тканині твору. Так, до цього у всіх легендах та творах за цим 

мотивом, персонаж Фауста прагнув лише земного багатства, тобто був 

досить приземленим, і читачам, слухачам, чи то глядачам не хотілося бачити 

в цьому образі себе. Й. В. Ґете ввів персонаж Ґретхен, створивши цим 

виклик для перекладачів, адже типізований образ наївної сільської дівчини, 

який існує і в культурах країн-реципієнтів, кардинально перероджується, 

стає унікальним і самобутнім. Та й Мефістофель у цьому творі – не просто 

диявол-спокусник, уособлення зла, а дуже яскравий персонаж, втомлений 

одноманітністю існування світу, переконаний в неможливості існування 
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добра і зла окремо одне від одного. Для нього людські життя – це з одного 

боку весела гра, з іншого часто бачимо його огиду до дрібних людських 

пристрастей. Такий дуалізм породжує в Мефістофеля втому, а в Фауста 

прагнення зрозуміти сенс життя. 

У дисертації здійснено теоретичне та практичне узагальнення 

проблем відтворення засобами цільової мови індивідуалізованого мовлення 

персонажів. Випрацювання поняття мовної особистості є перспективним 

напрямком у перекладознавстві та інших міждисциплінарних студіях. Хоча 

історія дослідження цього питання сягає вже п’ятьох десятиліть, в межах 

теорії і практики перекладу є широкий простір та перспектива для 

конкретизації та теоретичного розвитку питання. Написані наукові 

дослідження концентрують свою увагу на аналізі мовних особистостей, а не 

проблем їх відтворення.  

Концепція мовної особистості нерозривно пов’язана з поняттям 

індивідуалізованого мовлення, адже особистість виражається і 

характеризується саме через мовлення. Дослідження індивідуального 

мовлення персонажів художніх творів, з одного боку, дозволяє повністю 

дослідити особистість, адже вся мовна партія представлена у тексті твору, 

а, з іншого боку обмежує дослідження, адже немає доступу до ширшого 

контексту. Автор кожного художнього твору, окрім того, що сам твір є 

виявом світогляду автора, вкладає у своїх персонажів окремі світобачення, 

відтворення яких є надзвичайно важливим для адекватного перекладу твору 

іншою мовою.  

При аналізі когнітивного рівня мовної особистості, для визначення 

національної та соціальної належності мовця, матеріалом для аналізу були 

слова та словосполучення (зокрема з етномовним компонентом); коли ж 

йдеться про формування автором загального світогляду персонажа, то 

одиницею аналізу виступає все сказане персонажем. 
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Для аналізу прагматичного рівня мовної особистості одиниці 

перекладу поділяються на три рівні: для категорій мікропрагматики 

одиницею перекладу є слова та словосполучення, для категорій 

макропрагматики – це діалоги, а для категорій мегапрагматики – все сказане 

персонажем (включно з позамовною інформацією, яка допомагає правильно 

розшифрувати сказане). 

Можна вважати припустимими незначні відхилення при перекладі 

мікропрагматичних категорій, і вони не впливають значною мірою на 

створений шляхом індивідуаліцізії мовлення образ. Та, для того, щоб 

переклад був адекватним відтворення категорій макро- та мегапрагматики – 

необхідне. Адже коли змінюється, до прикладу, точка зору мовця – 

повністю змінюється і сприйняття ходу дискусії, і, відповідно реакція інших 

персонажів, і, звичайно, створений образ та його сприйняття. 

Коли у творі є типізовані образи, які є присутніми і в культурі 

оригінального твору і в культурних системах країн-реципієнтів, часом 

неминучими є зміни у сприйнятті образу на макропрагматичному рівні 

через їх відмінне стереотипне сприйняття. Серед мегапрагматичних 

категорій найвідчутніших змін зазнала природність і в українських, і в 

англомовних перекладах трагедії. Причиною цього, мабуть, було намагання 

якнайточніше зберегти просодію. 

Окрім адекватного відтворення кожної окремої репліки персонажа, 

важливо дотримуватися характеристик образу по всьому тексту твору, не 

допускати внутрішніх суперечностей, якщо таких не було в оригінальному 

творі. Часом перекладачі не відтворюють образ, а пересотворюють його (як 

Гретхен у перекладі М. Лукаша), проте, якщо характер образу збережено у 

всьому тексті твору, то такий переклад можна вважати вдалим. Під 

пересотворенням образу розуміємо процес, коли перекладач не сліпо 

відтворює всі характеристики мовленнєвого образу оригіналу, а творить у 

цільовому тексті новий образ на основі подібності з оригінальним, яким 
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викликатиме схожі конотації та виконуватиме ту саму комунікативну мету, 

заради чого перекладач може пожертвувати певними лексичними та 

стилістичними нюансами без зміни загального характеру образу. 

Результати аналізу свідчать, що при відтворенні індивідуалізації 

мовлення персонажів на когнітивному рівні мовної особистості перекладачі 

часто застосовують стратегію одомашнення. При перекладі трагедії  

Й. В. Ґете «Faust» українські та англомовні перекладачі частіше змінюють 

образи персонажів (застосовують, наприклад, стратегію одомашнення) 

стосовно когнітивних категорій, ніж стосовно прагматичних, що можна 

пояснити тим, що для адекватного розуміння твору когнітивний рівень 

персонажів може незначною мірою відрізнятися від оригінального, 

особливо стосовно національного колориту, та наміри і прагнення героїв 

повинні залишатися незмінними для збереження суті твору. 

Дослідження охопило основні аспекти створення індивідуалізованих 

образів персонажів трагедії Й. В. Ґете «Faust» та відтворення (чи часом 

перестворення) їх у чотирьох українських та п’яти англомовних перекладах. 

Отримані результати є певним внеском у теорію та історію перекладу. 

Матеріал дисертації можна застосувати в опрацюванні теоретичних 

проблем перекладознавства, лінгво-культурології, когнітивістики та 

прагматики. Аналіз проведено на основі всіх мовних партій персонажів у 

першій частині трагедії, що складає 647 висловлюваннь (репліки у діалогах 

та монологи), які, за незначним винятком, відтворені в аналізованих 

українських та англомовних перекладах (тобто загальний матеріал для 

аналізу налічує 6439 уривків різної довжини). 

  Дослідження є спробою показати перспективу поєднання засобів та 

методології когнітивної і прагмалінгвістики з перекладознавством для 

аналізу відтворення індивідуалізованого мовлення і моделювання поведінки 

перекладача, коли він наштовхується на пов’язані з цим труднощі. Подальші 

наукові дослідження проблем індивідуалізації мовлення є перспективними 
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як в галузі когнітивної лінгвістики, так і в галузі лінгвістичної прагматики, 

дослідження засобів і способів відтворення індивідуалізованого мовлення є 

перспективним напрямком у перекладознавстві. 

  

Ключові слова: перекладознавство, індивідуалізоване мовлення, 

мовна особистість, прагматика, когнітивна лінгвістика, Ґете, Фауст. 

 

 

ANNOTATION 

Naniak Yu. O. Individualized speech as a problem of translation (based on 

the tragedy by J. W. Goethe «Faust» and its Anglophone and Ukrainian 

translations) - Qualifying scientific work,  manuscript. 

Thesis for a degree of Candidate in Philology (PhD) in speciality 10.02.16 

«Translation Studies», Ivan Franko National University of Lviv, 2018, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

 

The thesis is covering the research of the reproduction of the cognitive and 

pragmatic aspects of the individualized characters' speech in Johann Wolfgang 

Goethe's tragedy «Faust» in Ukrainian (by Ivan Franko, Dmytro Zahul, Mykola 

Ulezko and Mykola Lukash) and Anglophone (by Anna Swanwick, Charles 

Brooks, Bayard Taylor, George Priest and Anthony Klein) translations. 

The tragedy by J. W. Goethe has been an important phenomenon in the 

history of world literature. The first translations started to appear immediately 

after the publication of the original and they produced a significant impact on the 

shaping of literature and culture of target countries. Creating an individualized 

image of the character, the author, consciously or subconsciously, made a certain 

lexical choice, ushered the image into certain realia of social life, expressed 

certain life settings, usual strategies of socialization and interaction with the 

outside world, as well as obvious and hidden intentions, aspirations and goals. All 
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these components are important while reproducing the image in the target 

language. 

The basis of this research is the methodology of reproduction of the 

individualized speech of the characters by the means of the target languages. The 

research substantiates the methods of studying the language personality in 

Translation Studies on the cognitive and pragmatic levels. The basis of the model 

of the language personality is the linguistic circle, a set of communicatively 

meaningful characteristics that define a person as a representative of a particular 

civilization, an ethnic group, a social group, and as an individual. It even more 

concerns the language personality of the artistic work character, which is a model 

language personality, because the modeled world of the artistic work only reflects 

the properties of the real world. The analysis of the speech of such a language 

personality provides the researcher with the opportunity to take into account both 

external and internal, dialogical and monologue utterances, as well as certain 

features of the individual verbal behaviour of the character. 

The study is relevant due to the general orientation of contemporary 

philology on the multifaceted study of personal speech, in particular with attention 

to linguocultural, cognitive and pragmatic dimensions, and the integration of this 

approach in Translation Studies, namely the study of ways of reproduction in the 

translations of individualized speech of characters. The study is also relevant as it 

allows us to trace the correlation between the specifics of the verbal behaviour of 

characters and the peculiarities of the conceptual picture of the world, embodied 

in them by the author. 

The tragedy by J. W. Goethe «Faust» was also an interpretation of ancient 

legend, but this variant became the most famous. The reason for it is that the 

author individualized and gave special unique character to the typical traditional 

images. Before it, in all the legends and artistic works on this motive, Faust was 

seeking only for earthly riches, he was mundane, and readers, listeners or viewers 

did not want to recognize themselves in this image. J. W. Goethe introduced the 
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character of Gretchen, creating challenge for translators, because the typical 

image of a naive girl, which exists in the cultures of target countries, is reborn, 

becoming unique and distinctive. In this tragedy Mephistopheles is not just a 

seductive devil, the personification of evil, but a very bright character, tired of the 

monotony of world, understanding the impossibility of the existence of good and 

evil apart from each other. For him, human life is on one hand an entertaining 

game; on the other hand, we often see his aversion to trivial human passions. 

Because of this duality, fatigue appears in the image of Mephistopheles, and Faust 

acquires the desire to understand the meaning of life. 

The theoretical and practical generalization of problems of reproduction of 

characters’ individualized speech has been done in the thesis. Elaborating the 

notion of language personality is a promising trend in Translation Studies and 

other interdisciplinary studies. Although the history of research on this issue has 

endured for five decades, there is ample scope and prospect for the concretization 

and theoretical development of the issue within the theory and practice of 

translation. Performed researches focus their attention on the analysis of language 

personalities, not the problems of their reproduction. 

The concept of language personality is inextricably connected with the 

concept of individual speech, the personality being expressed and characterized 

through language. The study of the individual speech of the characters of artistic 

works, on the one hand, allows us to fully explore the personality, since the entire 

language party is represented in the text of the work, and, on the other hand, 

restricts the study, since there is no access to a wider context. The author of each 

artistic work, in addition to the fact that the work itself is an expression of the 

author's outlook, provides his characters with separate worldviews, reproduction 

of which is extremely important for an adequate translation of the work into 

another language. 

In the analysis of the cognitive level of the language personality, with the 

purpose of determining the national and social affiliation of the speaker, the 
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material for analysis is represented by words and phrases (in particular, with the 

ethnolinguistic component); when it comes to the formation of the general outlook 

of the character by the author, then the unit of analysis is everything uttered by 

the character. 

To analyse the pragmatic level of language personality, the units of 

translation are divided into three levels: for categories of micropragmatics the 

units of translation are words and phrases, for the categories of macropragmatics 

it is a dialogue and for categories of megapragmatics it is everything said by the 

characters (including extralinguistic information which helps to properly decode 

the spoken text). 

Minor variations in the translation of micro-pragmatic categories are 

acceptable, as they do not significantly affect the image created by the 

individualization of speech. However, for the translation to be adequate, 

reproduction of the categories of macro- and megapragmatics is necessary. When 

changing, for example, the viewer's point of view – the change is introduced in 

the perception of the course of the discussion, and, accordingly, the reaction of 

other characters, and, of course, created image and its perception. 

When there are typical images in the work that are present in the culture of 

the original work and in the cultural systems of target countries, changes in 

perception of the image at the macro-pragmatic level are sometimes inevitable 

because of their different stereotyped perception. Among the megapragmatic 

categories, changes in the naturalness in the Ukrainian and Anglophone 

translations of the tragedy were most noticeable. The reason for this, apparently, 

was an attempt to preserve the form as accurately as possible. 

In addition to adequate reproduction of each individual character 

utterances, it is important to preserve the characteristics of the image throughout 

the work to avoid internal contradictions, if they were not present in the original. 

Translators sometimes do not reproduce the image and recreate it (as Gretchen in 

the translation by M. Lukash), but if the whole image is sustained throughout the 



11 
 
 

text of the work, such a translation is rather successful. Under image recreation 

we understand the process, when the translator does not blindly reproduce all the 

characteristics of the image of the original, but creates a new image in the target 

text based on the similarity with the original, which will rather possess the same 

meaning and perform the same communicative purpose for which the translator 

can sacrifice some lexical and stylistic nuances.  

The analysis results show that while rendering characters’ individualization 

of speech at the cognitive level translators often employ the strategy of 

domestication. Translating the tragedy by J.W. Goethe «Faust», Ukrainian and 

Anglophone translators changed images of characters (using, for example, the 

strategy of domestication) for cognitive categories more often than for pragmatic 

ones. It can be explained by the fact that for an adequate understanding of the 

work the cognitive level of the characters may slightly differ from the original, 

especially with regard to national colouring, but intentions and aspirations of the 

characters must remain intact to preserve the essence of the work. 

The research has covered the main aspects of creation the individualized 

images of the characters of J. W. Goethe's tragedy «Faust» and the reproduction 

(or sometimes re-creation) of them in four Ukrainian and five Anglophone 

translations. The results obtained are a contribution to the theory and history of 

translation. The material of the thesis can be used in the elaboration of theoretical 

problems of Translation Studies, linguo-culturology, cognitivism and pragmatics. 

  The study is an attempt to demonstrate the prospect of combining means 

and methodology of cognitive and pragmatic linguistics with Translation Studies 

for the analysis of the reproduction of individualized speech and modelling the 

behaviour of a translator when s/he encounters difficulties associated with it. 

Further research on the problems of speech individualization is promising both in 

the field of cognitive linguistics and in the field of linguistic pragmatics; research 

of means and methods of reproduction of individualized speech is a promising 

trend in the Translation Studies. 
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ВСТУП 

 

Художня література соконвіку відображає зовнішній світ свого часу 

та внутрішній світ автора, а класичними ставають твори, в яких читачі 

впізнають себе зі своїми проблемами, радостями, смутками та прагненнями. 

Велике значення мають і самі особистості персонажів, бо у насправді 

«живому» персонажі можна побачити себе, або ж своїх близьких. Образи 

деяких персонажів стають «вічними», хвилюють усі покоління людей та 

надихають на творчі пошуки митців різних часів. Трагедія Й. В. Ґете «Faust» 

– квінтесенція знаменних образів світової літератури – від мудрого Фауста 

та суперечливого Мефістофеля до ніжної і чуттєвої Маргарити.  

Саме персонажне мовлення конструює мовленнєву особистість героя, 

нашаровуючи культурно-етичні, соціальні та когнітивні конотації й 

налаштування, які актуалізують його мовну особистість. Антропоцентричне 

спрямування перекладознавчих досліджень впродовж останніх років 

зводилось до ґрунтовного аналізу особистостей перекладачів художньої 

літератури, співвідношення індивідуального стилю автора та перекладача, 

проте відтворенню індивідуалізованого мовлення персонажа не приділяли 

належної уваги. На початку ХХІ ст. спостерігаємо поворот у мовознавчих 

студіях, що зосереджується на аналізі семантичних, когнітивних та 

прагматичних аспектів мовлення літературних героїв.  

Відповідно, актуальність цього дослідження зумовлено загальною 

спрямованістю сучасної філології, зокрема перекладознавства, на 

багатопланове дослідження особистісного мовлення, зокрема з увагою на 

лінгвокультурні, когнітивні та прагматичні виміри, та інтеграцією цього 

підходу в перекладознавстві, а саме у дослідженні способів відтворення у 

перекладах індивідуалізованого мовлення персонажів. Проведене 

дослідження є також релевантним, оскільки дає змогу простежити 
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кореляцію між специфікою вербальної поведінки персонажів та 

особливостями концептуальної картини світу, закладеної в них автором.  

Метою дослідження є встановлення особливостей індивідуалізації 

мовленнєвої поведінки персонажів та окреслення труднощів, які вони 

становлять для перекладу, а також з’ясування причин модифікацій мовних 

особистостей героїв та наслідків цих змін для смислової і естетичної єдності 

та адгерентної перекладного твору.  

Відповідно до поставленої мети було окреслено таке коло завдань: 

– обґрунтувати з перекладознавчого погляду сутність термінів 

«індивідуалізоване мовлення», «мовна особистість» та «мовленнєва 

особистість»; 

– поглибити методику перекладознавчого аналізу індивідуалізації 

мовлення персонажів на когнітивному та прагматичному рівнях (на основі 

класичної схеми мовної особистості Ю. Н. Караулова); 

– встановити критерії, параметри та алгоритм перекладознавчого 

аналізу індивідуалізованого мовлення персонажа художнього твору; 

– подати історико-персонологічну характеристику перекладів трагедії 

Й. В. Ґете «Faust» в українській та англомовних культурах, враховуючи 

культурологічне підґрунтя країн-реципієнтів; 

– виявити когнітивний рівень мовних особистостей головних 

персонажів першої частини трагедії Й. В. Ґете «Faust» за допомогою 

дослідження їхніх національних та соціальних домінант, виражених через 

етномовні компоненти, та вербалізовані загальні життєві погляди, що 

виявляються через ключові концепти, концептуальні метафори та метонімії; 

проаналізувати, наскільки можливе відтворення когнітивних категорій 

мовних особистостей, враховуючи етнокультурні та ментальні властивості 

носіїв цільової мови та які зміни і з яких причин застосовувалися при 

відтворенні; 
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– схарактеризувати прагматичний рівень мовної особистості 

ключових персонажів першої частини трагедії Й. В. Ґете «Faust» за 

допомогою  категорій мікро-, макро- та мегапрагматики, проаналізувати 

складність відтворення цих категорій та застосовані стратегії; 

– встановити, які стратегії для яких категорій перекладачі 

використовували найчастіше, а також, наскільки частота використання 

певних стратегій відрізнялася в українських та англомовних перекладах, та 

яких змін і трансформацій зазнали мовні характеристики персонажів першої 

частини трагедії Й. В. Ґете «Faust» в українських та англомовних 

перекладах, співвіднесеність цих змін залежно від рівня та вплив на 

цільового читача. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Проблематика дослідження 

відповідає темам науково-дослідної роботи кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського 

національного університету імені Івана Франка «Удосконалення методики 

перекладу різножанрових текстів з українською та англійською мовами як 

робочими» (держ. реєстр № 0111U008011) та «Актуальні питання англо-

українського перекладу на початку ХХІ сторіччя» (номер державної 

реєстрації 0114U000868). Тему дисертації «Індивідуалізоване мовлення як 

проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й. В. Ґете «Faust» та її 

англомовних і українських перекладів)» затверджено на засіданні Вченої 

ради Львівського національного університету імені Івана Франка [протокол 

№ 22/3 від 26 березня 2008 р.]. 

Об’єктом дослідження є індивідуалізоване мовлення як проблема 

перекладу.  

Предметом дослідження є засоби і способи відтворення 

індивідуалізованого мовлення персонажів трагедії Й. В. Ґете «Faust» 

цільовими мовами (англійською та українською).  
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Матеріалом дослідження слугує перша частина трагедії Й. В. Ґете 

«Faust», її українські переклади І. Франка, Д. Загула, М. Улезка та  

М. Лукаша та англомовні переклади А. Свонвік, Ч. Т. Брукса, Б. Тейлора, 

Дж. Пріста та Е. Кляйна. Аналіз проведено на основі всіх мовних партій 

персонажів у першій частині трагедії, що складає 647 висловлюваннь 

(репліки у діалогах та монологи), яких, за незначним винятком, відтворено 

в аналізованих українських та англомовних перекладах (тобто загальний 

матеріал для аналізу налічує 6439 уривків різної довжини, що становить 32,5 

умовних друкованих аркуші). 

У дисертації було застосовано такі методики та методи: 

перекладознавчий аналіз; прагмасемантичний аналіз мовленнєвих актів і 

контекстуальний аналіз для дослідження стратегічних особливостей 

індивідуалізації мовлення персонажів; концептуальний аналіз тексту для 

дослідження виявів індивідуалізації мовлення персонажів, когнітивних 

аспектів мовних особистостей, а також для визначення їхніх ціннісних,  

концептуальних домінант, концептуальних девіацій та типових для них 

образних засобів; аналіз словникових дефініцій; контекстуальний аналіз; 

якісно-кількісний аналіз змісту з метою виявлення або вимірювання 

відображених фактів і тенденцій, необхідний для аналізу категорій 

прагматики; герменевтичний метод, елементи кількісного аналізу для 

визначення найчастіше вживаних слів персонажами, щоб, таким чином, 

визначити їхні мовні домінанти. 

Наукова новизна роботи полягає у дослідженні методів відтворення 

цільовою мовою засобів індивідуалізованого мовлення персонажів, з 

акцентом на прагматичні та когнітивні чинники. 

Положення, що виносяться на захист:  

1. Перекладознавчий аналіз різномовного індивідуалізованого 

мовлення персонажа сприяє осмисленню цільовим читачем образів світової 

літератури не лише з мовного а й з лінгвокультурологічного погляду. 
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2. Вагома складова перекладознавчого аналізу індивідуалізованого 

мовлення персонажів – дослідження семантичної багатоплановості, 

стилістичної маркованості, концептуальних конотацій та прагматичних 

аспектів, які актуалізують і оживляють образ героя. 

3. Для перекладознавчого аналізу індивідуалізованого мовлення 

персонажа художнього твору виокремлено критерії, а саме – адекватність 

перекладу комунікативним ситуаціям та мовленнєвим актам у вихідному 

тексті та його прозорість для розуміння цільовою аудиторією, а також 

параметри аналізу: чи образ героя відтворено повністю, із найповнішою 

адекватністю у передачі його внутрішніх якостей; з певними втратами або 

змінами; пересотворено.  

4. Елементи кількісного підрахунку підтверджують, що українські 

перекладачі трагедії Й. В. Ґете «Faust» здебільшого застосовують стратегію 

одомашнення при перекладі індивідуалізованого мовлення персонажів, тоді 

як англомовні вдаються до стилізації задля надання героям елітарності. В 

українських перекладах актуалізовано різновиди стратегії одомашнення у 

відтворенні індивідуалізованого мовлення персонажів: якщо І. Франко 

використовує етнокультурне одомашнення, то М. Лукаш – асоціативне. 

5. На множинність перекладів трагедії Й. В. Ґете «Faust» впливали такі 

територіальні, часові та культурні параметри: на українських перекладах 

позначилися поетичні норми різних історично-політичних періодів 

існування української мови (бездержавний період, офіційна українізація, 

час Відлиги); на британські переклади впливала германофілія; прагнучи 

позбутися колоніального мислення, американські перекладачі розвивали 

свою, незалежну від Британії, літературу та засадничі принципи перекладу.  

6. Мовлення Фауста та Мефістофеля відтворено з незначними 

зсувами, зокрема: у перекладі І. Франка Фауст – частіше, ніж в оригіналі – 

вживає слово «дух», акцентуючи його пориви та дерзання, тоді як у А. 

Свонвік Фауст, в свою чергу, більше говорить про душу. Жіночі образи – 
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Ґретхен та Марту – перекладачі пересотворюють, враховуючи хронотоп 

цільового читача, тобто стратегії перекладачів зумовлено, крім 

індивідуальних особливостей, культурними, історико-політичними та 

територіальними мотивами. Простежено, що рівень відтворення 

індивідуалізованого мовлення персонажа залежить також від часового, 

територіального та суспільного чинників. 

Обґрунтованість і достовірність пошуку забезпечено комплексним 

аналізом перекладів, що спирається на здобутки сучасного 

перекладознавства та мовознавства.  Дослідження є спробою показати 

перспективу поєднання засобів та методології когнітивної та прагматичної 

лінгвістики з перекладознавством для аналізу відтворення 

індивідуалізованого мовлення і моделювання поведінки перекладача, коли 

він наштовхується на пов’язані з цим труднощі.  

Теоретичне значення дисертації полягає в обгрунтуванні 

комплексної комунікативно-когнітивної характеристики методів 

індивідуалізації персонажного мовлення; визначенні та поглибленні методів 

відтворення індивідуалізованого мовлення персонажів засобами цільової 

мови. Результати дослідження є внеском у теорію і практику художнього 

перекладу та лінгвокультурологічний аспект перекладознавства. Аналіз 

проведено на матеріалі трагедії Й. В. Ґете «Faust» і її українських та 

англомовних перекладів, що є певним внеском до загальної історії світової 

літератури, зокрема до історії українського та англомовного художніх 

перекладів. 

Практичне значення роботи полягає в застосуванні її основних 

результатів у курсах теорії і практики перекладу, контрастивної лінгвістики, 

стилістики, лексикології, спецкурсах з інтерпретації тексту, наукових 

дослідженнях з проблем мовної особистості, моделювання персонажного 

мовлення та індивідуалізації мовлення персонажа (що вже частково 
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зроблено на відділі Англо-українського перекладу Львівського 

національного університету імені Івана Франка).  

Апробація роботи. Основні положення дисертації апробовано на 

Міжнародних наукових конференціях «Іван Франко: дух, наука, думка, 

воля» (до 150-річчя від дня народження)» (Львів, 2006 р.), 

«Перекладознавство, літературознавство, мовознавство: тенденції розвитку 

на зламі ХХ – ХХІ століть» (Дрогобич, 2007), «Актуальні проблеми 

перекладознавства та методики навчання перекладу» (Харків, 2009 р., 2013 

р.), «Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті українського 

перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша» (Київ, 2009 р.), «Мови і 

світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2010 р.), «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2010 р.), Мова і 

культура» імені Сергія Бураго (Київ, 2010), Authenticity and Imitation in 

Translation and Culture (Варшава, 2015 р.); наукових сесіях Наукового 

товариства ім. Шевченка. Комісія всесвітньої літератури ім. Миколи 

Лукаша (Львів, 2007 р., 2009 р., 2010 р., 2015 р., 2017 р.), звітних наукових 

конференціях Львівського національного університету ім. І. Франка за 2009, 

2010 та 2015 рр. (Львів, 2010 р., 2011 р., 2016 р.), «Національна ідентичність 

у перекладі» (Львів, 2018). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 17 

одноосібних публікаціях. 

Структура роботи. Дисертація загальним обсягом 207 сторінок (160 

сторінок основного тексту) складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, 

загальних висновків та списку використаних джерел. 

У Вступі обґрунтовано актуальність проведеного дослідження, 

зв’язок роботи з науковими темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт 

і предмет дослідження, визначено матеріал та методичний апарат роботи, 

наукову новизну, теоретичне й практичне значення.  
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У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

мовної особистості та індивідуалізації мовлення персонажа у перекладі» 

розглянено теоретичні засади проведеного дослідження, зокрема, 

комунікативні й когнітивні параметри мовлення, історію та сучасні підходи 

до вивчення індивідуалізованого мовлення та поняття мовної особистості, 

його типології. Подано комплексну характеристику індивідуалізованого 

мовлення та основні підходи до його відтворення. Детально опрацьовано 

категорії аналізу когнітивного та прагматичного рівнів мовної особистості 

у світлі перекладознавчих парадигм. 

Другий розділ «Трагедія Й. В. Ґете «Faust» в українських та 

англомовних перекладах: перекладознавчий погляд» містить стислий 

опис рецепції трагедії в Україні та англомовному світі, зокрема, акцентуючи 

на культурних передумовах для сприйняття як трагедії загалом, так і 

конкретних персонажів, а також, на чинниках, які впливають на відтворення 

засобів індивідуалізованого мовлення у перекладах цільовими мовами. 

У третьому розділі «Відтворення індивідуалізованого мовлення 

персонажів у трагедії Й. В. Ґете «Faust» в українських та англомовних 

перекладах» подано зразки аналізу засобів індивідуалізації мовлення 

персонажів автором та їх відтворення у перекладах. Аналіз структуровано 

за ключовими образами трагедії. 

У загальних висновках викладаються основні результати 

дослідження, розкриваються можливості відтворення індивідуалізованого 

мовлення персонажів, накреслюються подальші перспективи дослідження. 

Список використаних джерел містить 286 позицій.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ 

МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ У ПЕРЕКЛАДІ 

 

1.1. Поняття «індивідуалізоване мовлення» та «мовна особистість» у 

філології 

Лінгвістика ХХІ століття набула антропоцентричної спрямованості, 

обравши основним об’єктом свого вивчення – homo lingualis (за 

однойменною працею В. А. Маслова). Ще свого часу В. Гумбольдт 

наголошував: «Вивчення мови не містить у собі кінцевої мети, а разом з 

іншими галузями слугує вищою й загальною метою пізнання людством 

самого себе і свого ставлення до всього видимого й прихованого навколо» 

[35, с. 32] (у всіх випадках, де не зазначено інакше, переклад мій. – Ю. Н.). 

Отже, людина існує в мові, а мова «досліджується як репрезентативна 

форма людської свідомості, засіб пізнання та інтелектуального 

конструювання світу, продукт творчості мовної особистості» [1, с. 273] 

(курсив мій – Ю. Н.). 

Зацікавлення категорією особистості прийшло у лінгвістику із 

суміжних наук – літературознавства і лінгводидактики, які відповідно 

зосереджувалися на аналізі індивідуального стилю автора та вихованні 

мовленнєвої компетенції особистості. Зокрема, вивчення стилістики 

художнього твору включало аналіз ідіолекту автора як «одного з 

найважливіших складників індивідуального стилю письменника [265, с. 

299]». Поетичний ідіолект – це індивідуально-авторська мова, а ідіостиль 

– це «спосіб опису альтернативного поетичного світу, що включається в 

культурно-поетичну парадигму [154,  с. 155]», «особливий спосіб створення 

поетичної реальності і, водночас, спосіб здійснення поетичної комунікації 

[154, с. 149]» засобами поетичного ідіолекту. 
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Область саме лінгвістичних досліджень, які концентруються навколо 

поняття мовної особистості, В. П. Нерознак пропонує називати 

«лінгвістичною персонологією» або «лінгвоперсонологією» [138, с. 113], 

звертаючи увагу на когнітивні та прагматичні чинники вивчення мови 

особистості. «Людський чинник в мові» (за висловом 

Е. Бенвеніста) спроектував дослідження таких понять як «індивідуалізоване 

мовлення», «мовленнєва» та «мовна особистість». Безумовно, індивід 

володіє певною сукупністю здатностей і характеристик, які «зумовлюють 

створення і сприйняття ним текстів, що вирізняються рівнем структурно-

мовної складності та глибиною і точністю відображення дійсності» [13, с. 

187-190]. Тобто шляхом аналізу індивідуального мовлення особи можна 

сконструювати ситуативний портрет мовленнєвої особистості мовця, яка 

стає втіленням його мовної особистості.  

Перше звернення до мовної особистості пов'язане з іменем 

німецького вченого Й. Вайсґербера [113, с. 118]. Саме ж поняття в широкий 

науковий обіг ввів Ю. М. Караулов, який вважає, що мовна особистість – 

це людина, що володіє здатністю створювати і сприймати тексти, що 

розрізняються за: «а) ступенем структурномовної складності; б) глибиною і 

точністю відображення дійсності; в) певною цільовою спрямованістю» [74, 

с. 57]. Згідно з поглядами науковця, «мовна особистість» – це особистість, 

яка виражається в мові і реконструюється в загальних рисах на базі мовних 

даних, вміщає в себе і психічні, і етичні, і соціальні та інші компоненти, але 

зосереджений на мові та дискурсі [74; с. 86]. У концепції мовної особистості 

простежується нерозривний зв’язок етнокультурних і соціокультурних 

витоків у людині, з одного боку, та індивідуальних особливостей – з іншого 

[73]. Приходимо до висновку, що мовна особистість – це вид представлення 

особистості, що базується на аналізі дискурсу носія мови з погляду 

характеристики цілей, які визначають особистісне спілкування. 

В основу дослідження мовної особистості покладено вивчення 
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пізнавальної та мовленнєвої діяльності мовця, відтворення його уявлень про 

навколишній світ, мовних здібностей, думок та смислів, реалізованих ним у 

вигляді тексту (Ю. Д. Апресян [9], М. М. Бахтін [11], О. М. Шахнарович 

[181; 182], Н. І. Андрейчук (Homo Lingualis) [3]). 

Через синтез дефініцій, задля відповідності специфіці дослідження 

виведено таке визначення: мовна особистість – вид представлення 

особистості, що базується на аналізі дискурсу носія мови з погляду 

використання системних засобів цієї мови для відображення бачення ним 

певної дійсності і для досягнення конкретних комунікативних цілей.  

З поняттям «мовна особистість» тісно пов’язане поняття 

«мовленнєва особистість», адже, у цьому аспекті, соссюрівська дихотомія 

«мова–мовлення» не могла не вплинути на дослідників щодо осмислення 

феномену мовної особистості на тлі диференційних ознак, що призвело до 

окреслення мовленнєвої особистості. Ми поділяємо думку, що доцільно 

розмежовувати поняття «мовна особистість» і «мовленнєва особистість», 

оскільки мовленнєва особистість відображає колізії мовленнєвого 

середовища, для неї характерна динамічність та залежність від ситуаційного 

контексту. Відповідно, мовленнєва особистість – це реалізація потенціалу 

мовної особистості, що пов’язана з екстралінгвістичними й лінгвістичними 

характеристиками певної ситуації спілкування: її комунікативними цілями 

й завданнями, її темою, її етнокультурними, соціальними й психологічними 

параметрами. Пізнання мовної особистості здійснюється шляхом 

масштабного аналізу індивідуального мовлення та його кореляції з 

позамовним тлом. Погоджуємось з міждисциплінарним вектором 

дослідження мовної особистості, оскільки «мовна особистість – ось та 

наскрізна ідея, яка ... проймає всі аспекти вивчення мови і одночасно руйнує 

кордони між дисциплінами, що її вивчають людину» [74, с. 3].  

В. В. Виноградов обґрунтував два шляхи вивчення мовної 

особистості – особистість автора і особистість персонажа. Ці два вектори – 
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дослідження мовних особистостей реальних людей і фікційних героїв – до 

сьогодні є магістральними. Н. І. Андрейчук у своїй монографії «Семіотика 

лінгвокультурного простору Англії кінця XV–початку XVII століття» 

розглядає мовну особистість у лінгвокультурному просторі [3]. 

Формування, розвиток та зміни мовної особистості досліджено в роботах Г. 

А. Іванової [64], Т. В. Симоненко [158], О. Н. Хрустальової [172], Н. В. 

Зозулі [55], О. А. Семенюка [157], Л. П. Халяпіної [171], Л. А. Петрової [144] 

та М. А. Федотової [166]. Розвиток та витоки елітарної мовної особистості 

висвітлено у дослідженні Є. М. Санченко у 2009 р. [153]. Мовні особистості 

літературних персонажів змодельовано в роботах З. А. Кузневич і І. В. 

Трещаліної: це мовні особистості героїв Е. Хемінгуея [100] і А. П. Чехова 

[164]. Досліджено мовні особистості автора художнього тексту, серед них 

П. Куліша [46], Уласа Самчука [161], В. Набокова [71], Миколи Хвильового 

[48]. Мовну особистість Ю. М. Лотмана досліджено у дисертації  В. Я. 

Парсамової [141]. Об'єктом дослідження в роботі  Т. Є. Пшеніної є мовна 

особистість Г.-В. Катулла [257]. Фразову номінацію як засіб вираження 

мовної особистості автора досліджено в дисертації Я. А. Фрікке [170]. Н. М. 

Сологуб у своїй праці «Мовний світ Олеся Гончара» описує індивідуальну 

авторську мовну картину світу. Дослідниця зазначає, що «створення 

картини світу письменником відбувається шляхом пізнання і оцінки 

дійсності, що й формує його філософсько-естетичне кредо, оцінювальний 

погляд автора організовує сюжет, виявляється в композиції, в системі 

образів, у мові [160, с. 7]». Комунікативну компетенцію Івана Франка у 

міжкультурних, інтерперсональних та риторичних вимірах досліджувала Т. 

А. Космеда [91]. 

Дослідження мовної особистості потребує виділення критеріїв для 

класифікації у виділенні типів і різновидів мовленнєвої поведінки людини. 

Необхідно прослідкувати зв’язок між особистісними психологічними 

характеристиками людини, факторами, що впливають на її становлення 
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(сім’я, її вплив тощо), та її дискурсивною поведінкою. Тобто необхідно 

встановити не лише психологічні особливості певного індивіда, а також 

умови становлення його особистості, виявити ті фактори, що стали 

ключовими у процесі становлення, а також дослідити жанрову специфіку 

дискурсу особистості для того, щоб отримати комплексну характеристики 

мовленнєвої біографії особистості [50, с. 37]. 

У ракурсі нашого дослідження, мовна особистість автора – Й. В. Ґете 

– має безпосередній вплив на мовні особистості створених ним героїв, 

зокрема ключових образів філософської трагедії «Faust», оскільки авторська 

модальність відображає оцінне ставлення автора до зображуваного ним 

світу та його героїв. 

Важливо зазначити, обмежені можливості авторського мовлення в 

драматичному творі з урахуванням кінцевого адресата накладають 

додаткове навантаження на висловлювання героїв. Персонажне мовлення є 

як засобом створення образів, так і засобом передачі ставлення автора до 

них, що приводить до необхідності розуміння реплік глядачем одночасно в 

декількох планах [22, с. 80]. 

У цьому руслі, мовна особистість персонажа художнього твору – це 

«складна багаторівнева цілісна структура, що створена із мовного матеріалу 

і наповнена різнотипною інформацією» [105, с. 123]. Мовні одиниці всіх 

рівнів у мовленні персонажа, перебуваючи у тісному зв’язку і взаємодії, 

творять наперед встановлену автором «внутрішню композиційно-смислову 

єдність» [23, с. 155], кожен елемент якої і вся система в цілому набувають 

особливого семантичного навантаження, а з іншого боку – отримують 

властивість породжувати «проективні» форми: «Мова ніби надбудовує над 

лінією мовлення додатковий багатовимірний простір, у постійному контакті 

з яким мовлення розширює свої дисменсійні потенції» [76, с. 186].  

Вивчення мовлення персонажів художніх творів дає дослідникові 

певні переваги. По-перше, ми маємо повний дискурс особистості, що 
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неможливо при аналізі реальної мовної особистості. По-друге, ми здатні 

аналізувати не тільки зовнішнє мовлення, а й внутрішнє та слідкувати за 

роботою свідомості й розумовим процесом [19, с. 181]. Те, що персонаж 

висловлює від свого імені, є його самохарактеристикою. Незалежно від 

смислового змісту репліки вона багатоаспектно характеризує мовця, 

виявляючи його освіченість, загальну культуру, соціальний статус, 

професійну належність тощо. Всі репліки персонажа складають його 

мовленнєву партію [101, с. 156]. 

Персонажне мовлення – єдина форма зображення дійових осіб. Саме 

воно розкриває соціальні, психологічні, етичні якості особистості, дає 

досить цілісну характеристику людини [102, с. 80]. Створення мовленнєвої 

характеристики персонажа зумовлене не тільки належністю твору до 

певного напряму, жанру, а й статтю, віком, національністю, культурно-

освітнім рівнем дійової особи. Індивідуалізоване автором мовлення 

персонажів витворює їхні мовні особистості, які починають «жити» в 

літературі та набувати нових сенсів.  

Індивідуальне в мистецтві та літературі виступає не як одиничний 

факт, а як засіб розкриття загального, тому індивідуалізація – це елемент 

художньої типізації. У процесі типізації митець відповідно до ідейного 

задуму твору, своїм світоглядом і суб'єктивними особливостями своєї 

поетичної манери виділяє найбільш характерні риси певного соціального 

явища. Узагальнення, досягнуті шляхом типізації, автор за допомогою 

творчої уяви втілює у формі індивідуалізованих, самобутніх характерів, що 

діють в конкретних, своєрідних обставинах.  

Типізація та індивідуалізація в мистецтві – специфічний спосіб 

відтворення дійсності, при якому художнє узагальнення, проникнення в 

сутність зображуваних явищ здійснюється через розкриття їхніх 

індивідуальних, конкретно-чуттєвих особливостей. Індивідуальне в 

мистецтві виступає не як одиничний факт, а як засіб розкриття загального, 
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тому індивідуалізація – це елемент художньої типізації [268]. У процесі 

типізації митець відповідно до ідейного задуму твору, згідно зі своїм 

світоглядом і суб'єктивними особливостями поетичної манери, виділяє 

найхарактерніші риси певного соціального явища. Узагальнення, досягнуті 

шляхом типізації, художник за допомогою творчої уяви втілює у формі 

індивідуалізованих, самобутніх характерів, що діють в конкретних, 

своєрідних обставинах. Спроби відірвати типізацію від індивідуалізації, 

протиставити їх один одному, негативно позначаються на художній 

творчості. Без індівідуалізації герої твору виглядають не живими людьми зі 

своїми характерами, а «рупорами духу часу», нагадуючи якісь мляві схеми 

й алегорії. З іншого боку, індивідуалізація без типізаціі не в змозі створити 

справді реалістичний художній образ: не проникаючи в сутність 

зображуваного, вона так чи інакше перетворюється на простий опис 

поодиноких і випадкових фактів. 

Одне і те ж поняття чи будь-яке почуття різні люди можуть 

висловити сотнями різних мовних конструкцій, що залежать від соціального 

стану героїв, освіти, виховання, вдачі, звичок і національної приналежності 

[79, с. 215]. 

Згідно з концепцією цього дослідження вважається: 

індивідуалізоване мовлення персонажа художнього твору – це весь текст, 

який автор вкладає в уста персонажа. Саме тому доцільно спершу 

розглянути індивідуалізацію мовлення автором як процес. 

Метою індивідуалізації автором мовлення героїв художнього твору 

є виокремлення певних їхніх рис. Процес індивідуалізації мовлення 

персонажів автором може бути свідомим і підсвідомим. Очевидно, жодному 

автору не спаде на думку зображати персонажів однаковими, адже для 

художньо твору потрібен певний конфлікт, а для цього герої твору повинні 

бути різними, мати різні думки, переконання і мотиви, тобто вони повинні 

відрізнятися на прагматичному і когнітивному рівні. Оскільки персонажі 
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згідно з задумом мають різний соціальний досвід, освіту і психологічні 

установки, то і підбір лексики для висловлення думок у них буде різним. 

Лише талановитий автор може зобразити героїв із глибинним внутрішнім 

світом, які запам’ятаються широкому загалу. Така індивідуалізація 

мовлення персонажа здебільшого відбувається через духовне злиття автора 

з ним і відбувається підсвідомо. 

Свідома індивідуалізація мовлення персонажа автором може 

відбуватися або для комічного ефекту, або щоб підкреслити національну 

приналежність і погане володіння мовою написання твору, чи певні психічні 

вади, що впливають на мовлення, або для підкреслення інших особливих 

рис персонажа. 

Персонажі художніх творів відрізняються своїми мотивами, освітою, 

соціальним досвідом, психологічними установками. Саме тому способи 

індивідуалізації персонажів художніх творів автором потрібно розглядати 

поаспектно. Доцільно виділити прагматичний і когнітивний аспекти 

індивідуалізації мовлення персонажа з подальшим розділенням їх на менші 

підрозділи.  

Індивідуальне мовлення персонажів можна розглядати одразу з 

трьох перспектив: мікро-, макро- і метаконтекстів. Під мікроконтекстом 

розуміємо конкретний комунікативний епізод, у якому конкретний 

персонаж реалізує свою інтенцію щодо адресата (мовленнєва особистість 

героя). Макроконтекст передбачає наявність інтегративних ознак мовця як 

представника певної культури, соціуму та певного часопростору. 

Метаконтекст є найширшим і містить всю систему думок, знань та 

світогляду, у межах яких оперує адресант. Таким чином, аналіз 

індивідуального мовлення у зазначених трьох контекстах дає нам зріз для 

створення портрету мовної особистості персонажа.  

У питанні про структуру мовної особистості всі дослідники так чи 

інакше посилаються на модель мовної особистості, запропоновану  



33 
 
 

Ю. Н. Карауловим; її часто використовують як основу для аналізу різних 

мовних особистостей, вона видозмінюється та модифікується. Ця модель 

складається з трьох рівнів: вербально-семантичного, конституюючим 

поняттям є асоціативно-вербальна мережа; лінгво-когнітивного або 

тезауруса – формує і перетворює індивідуальні знання (картини світу), 

основним поняттям є особистий тезаурус; мотиваційного або прагматикону 

– здійснює текстову діяльність людини, в основі лежить мотиваційна 

система мовної особистості [74, с. 60-62]. «Кожен з рівнів характеризується 

своїм набором одиниць, які в сукупності охоплюють всі використовувані 

при вивченні мови одиниці, своєрідно перерозподіляючи їх відповідно до 

специфіки названих рівнів» [75, с. 672]. 

«Лексикон», нижчий вербально-семантичний рівень, включає «фонд 

лексичних, граматичних та стилістичних засобів, використаних особистістю 

при продукуванні достатньо представницького масиву текстів» [74, с. 87]. 

На цьому рівні, варто також враховувати, за концепцією  

В. Виноградова, стилістику мови твору; стилістику мовлення персонажа та 

стилістику художньої літератури (індивідуальну стилістику) автора. Отже, 

цей рівень складає портрет мовленнєвої особистості і необхідною 

передумовою становлення та функціонування мовної особистості. Засоби 

мовної характеристики персонажа відіграють важливу роль у створенні 

літературно-мистецького типу. Те, як говорить та чи інша людина, які мовні 

засоби переважають у її висловлюваннях, певним чином її характеризує. 

Проте, власне словник персонажа як список слів, що складають його 

дискурс, може сказати про нього аж ніяк не все («лексикон грає допоміжну 

роль у відтворенні особливостей тієї чи іншої мовної особистості» [74, с. 

96]). Саме аналіз співвідношення між словами як одиницями 

індивідуального лексикону відкриває шлях до визначення елементів 

концептуальної системи індивідуума [97, с. 112].  

Когнітивний рівень характеризує «властиву їй картину світу і 
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втілений в її тезаурусі» [74, с. 87]. Передбачається існування певної 

домінанти, яка визначається національною культурою, традиціями та 

прийнятою в суспільстві ідеологією. Цей рівень припускає існування мовної 

моделі світу особистості, її тезаурусу, культури. Мовна особистість 

починається саме з цього рівня, саме на ньому передбачається відображення 

мовної картини світу особистості, її культури. 

Мотиваційно-прагматичний рівень охоплює «комунікативно-

діяльнісні потреби особистості», співвідносячи «мотиви, які нею керують, 

установки ... мету, «інтенціональності» (перераховані в порядку низхідної 

ієрархії) особистості з мовною поведінкою і її змістом ... » [74, с. 88]. 

«Інваріантом тут треба вважати уявлення про сенс буття, мету життя 

людства і людини як виду гомо сапієнс, тоді як змінну частину складають 

індивідуальні мотиви і цілі» [74, с. 38]. Це другий значущий рівень з 

інтелектуального (когнітивного) погляду. Зрозуміло, що поділ на рівні 

досить умовний, адже жоден з них не може існувати окремо. 

Окрім того, аналіз мовної особистості персонажа потрібно 

проводити «діалогічно», а саме з врахуванням взаємодії персонажа з 

іншими, чому сприяє апарат комунікативної лінгвістики. Тому для нашого 

дослідження, ключовим є також термін «мовленнєвий акт», який трактуємо 

як «цілеспрямовану мовленнєву дію, мінімальну одиницю соціомовленнєвої 

поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації». Основними 

рисами мовленнєвого акту є інтенціональність, тобто цілеспрямованість, й 

мовленнєві акти завжди співвіднесені з особою мовця [13, с. 170].  

У цьому дослідженні центральне питання – як Й. В. Ґете 

індивідуалізує мовлення персонажів його трагедії «Faust», та які шляхи 

перекладу обирають українські та англомовні перекладачі. Залежно від 

компетентності, соціокультурного тла та знань читача (а кожен перекладач 

– це спочатку читач), аналіз індивідуалізованого мовлення героїв в мікро-, 

макро- та мегаконтекстах дозволяє декодувати їхні мовні особистості, що 
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займає ключове місце для розуміння таких філософських творів, як Ґетева 

трагедія. Переклад персонажного мовлення – це не просто математична 

сума відтворених мовних одиниць, а глибинний аналіз соціокультурних та 

прагматичних чинників, залучених у конкретному фрагменті твору. 

Щобільше, усвідомлення мовних особистостей персонажів дає відповідь на 

питання, чому ці герої стають «вічними», ре-контекстуалізованими в іншим 

творах за мотивами драми Ґете. Тому розгляд теоретичного спектру 

проблем для відтворення мовної особистості персонажа в перекладі подано 

в наступному підрозділі.  
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1.2. Індивідуалізація мовлення та мовна особистість персонажа 

в сучасному перекладознавстві 

Переклад художніх творів особливо пов’язаний із труднощами 

відтворення та збереження художнього мовлення. Як вже згадувалось, 

умовно розрізняють мовлення автора, власне його ідіостиль, та мовлення 

його персонажів, тобто індивідуалізоване мовлення головних героїв, яке 

витворює їхні мовні особистості. У створенні художнього образу, автор 

надає мовленню персонажів особливих індивідуальних характеристик, що 

створює значні виклики при перекладі. Перед перекладачами постає ціль – 

не лише вміло і вправно передати особливості мовлення, а й зберегти 

стилістичну маркованість, прагматику та конотації, які актуалізують образ 

персонажа.  

Відповідно, при перекладознавчому аналізі виникає проблема не 

лише у виявленні методів і мети індивідуалізації персонажного мовлення, а 

й у методах відтворення образу та створеного ним ефекту. Значні труднощі 

для перекладача становлять базові когнітивні відмінності носіїв мов 

оригіналу та перекладу, які, в свою чергу, можуть спричинити неправильне 

розуміння і деформувати прагматичний ефект висловлювань персонажів.  

Тепер теоретики і практики перекладу дедалі частіше звертаються до 

пошуку стратегій і тактик відтворення індивідуального мовлення. Зокрема, 

Т. Андрієнко досліджувала проблему відтворення соціалекту художніх 

персонажів у перекладі [6], питання гендерної орієнтації 

індивідуалізованого мовлення в художньому перекладі досліджували  

А. Вандишева [Вандишева 2005], Ю. Олексійчук [Олексійчук 2007],  

О. Сизова [Сизова 2007] та О. Крисало [95], проблеми відтворення 

просторіччя головних персонажів у художньому тексті висвітлила О. 

Медвідь [115].  

У персонологічному напрямі в перекладознавстві активізувалися 

дослідження мовної особистості перекладача на початку ХХІ ст. 2005 р. у 
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кандидатській дисертації О. Н. Шевченко [184] обрано предметом цього 

дослідження реалізацію мовної особистості перекладача у дискурсі його 

перекладів. Визначено, що мовна особистість перекладача виявляється у 

розбіжності між вихідним і перекладним текстом, а одиницею її аналізу 

служить перекладацька трансформація. Автор аналізує формування трьох 

рівнів у структурі мовної особистості перекладача, запропонованої Ю. Н. 

Карауловим, з погляду застосовуваних перекладацьких трансформацій і 

виділяє в структурі мовної особистості перекладача «зони підвищеної 

креативності», тобто ті фрагменти перекладного тексту, в яких виявляється 

співавторство перекладача. 

В українській традиції є численні праці, де досліджено особистості 

відомих українських перекладачів, зокрема – дисертаційні дослідження І. 

М. Одрехівської [140] та Н. М. Гриців [34]. Мовну особистість перекладача 

досліджено у докторській дисертації та виданій на її основі монографії М. 

Л. Іваницької [67]. Опубліковано низку розвідок про творчу особистість 

перекладача: Р. П. Зорівчак та Г. М. Косів вивчали особистість Віри Річ [56; 

58; 59; 89; 90; 239]; творчу особистість перекладача у світлі теорії контекстів 

досліджувала О. В. Мазур [107; 108; 110; 111]. Вплив особистості 

перекладача М. Лукаша на відтворення тексту дослідила В. Р. Савчин [149; 

150; 151; 152]. Ще багато дослідників працювало у руслі перекладацької 

персонолоії [112; 187; 158 та ін.]. Однак вивчення відтворення мовних 

особистостей героїв художніх творів залишається на маргінесах наукового 

пошуку.  

Якщо врахувати два основні напрямки аналізу тексту, які виділив  

К. Брінкер, а саме – системно-орієнтований та комунікативно-

прагматичний [198, с. 12-17], то очевидно, що при аналізі перекладу 

індивідуалізованого мовлення ці вектори набувають особливого значення. 

В окресленні мовленнєвої поведінки героїв системно-орієнтаційний вектор 

формує лінгвостилістичний підхід до аналізу мовленнєвих актів, а 
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комунікативно-прагматичний скеровує на панорамніший, прагматико-

культурологічний підхід. 

Лінгвостилістичний підхід зводиться до зіставлення першотвору з 

одним чи кількома перекладами, аналіз відтворення мовних засобів 

оригіналу в друготворі, зокрема стилістичних елементів образності, 

просодійних, лексичних, граматичних та композиційних особливостей 

вихідного тексту. Так, йдеться про визначення семантико-стилістичної 

структури мовленнєвих актів певного персонажа – певної «абстрактної 

моделі», яка закріплює його істотні особливості (тобто особливості, що є 

важливими для ідейно-образного змісту мовлення героя) й ігнорує його 

неістотні риси [86, с. 116-117]. Ця модель допомагає перекладачеві виділити 

ті мовні одиниці оригіналу, адекватний переклад яких є необхідною 

передумовою відтворення оригіналу, адже пропуск або затьмарення навіть 

одного елемента семантико-стилістичної структури тексту призводить до 

певних змін художнього образу в перекладі [86, с. 119]. Відповідність 

оригіналові полягає в збереженні «визначальних пунктів структури кожного 

рівня», включаючи відтворення характеру взаємодії рівнів між собою [86, с. 

128]. При перекладі індивідуалізованого мовлення доцільно розглянути, на 

яких рівнях індивідуалізація найбільше виявлена. 

Варто вести мову про такі типи відповідності: 1) за ситуативною 

моделлю еквівалентність перекладу виявляється у тотожному відтворенні 

ситуації; 2) за семантичною моделлю відповідності простежуються через 

тотожні значення одиниць мови оригіналу та перекладу на різних рівнях; 3) 

за інформаційною моделлю еквівалентність – це збереження відносної 

рівності змістової, смислової, семантичної, стилістичної та функціонально-

комунікативної інформації, що міститься в оригіналі та перекладі; 4) за 

комунікативно-функціональною моделлю еквівалентність ґрунтується на 

ідентичному комунікативному ефекті оригіналу та перекладу [77, с. 550-



39 
 
 

553]. Дві останні моделі найбільше підходять до специфіки цього 

дослідження.  

М. Ріффатер стверджує, що відмінність між художнім і нехудожнім 

перекладом полягає в тому, що нехудожній відтворює те, що є у тексті, а 

художній повинен відтворити те, що текст тільки припускає [228, 217]. 

Таким чином, прослідкувати співвідношення між прихованою, 

імпліцитною, та явною інформацією у мовленні персонажа є безумовним 

завданням перекладача.  

Оскільки перекладач є представником іншої культури і поділяє 

інший культурний та історичний простір, переклад можна охарактеризувати 

як процес, який полягає в пошуку подібностей між мовами і культурами, але 

у відмінних представленнях [226, с. 306]. Відповідно, не лише двомовність 

перекладача є безсумнівною необхідністю, але і його двокультурність [229, 

с. 42], адже метою перекладу художнього твору є створення такого тексту, 

який би був найближчим до оригіналу, але і водночас був зрозумілий для 

читача. Це твердження перегукується з двома максимами перекладу, які 

висунув Й. В. Ґете: одна вимагає, щоб автор-іноземець був перенесений до 

нас у такий спосіб, щоб ми могли сприймати його як співвітчизника. Інша 

вимагає, щоб ми самі вирушили до іноземця і пристосувалися до його умов 

життя, його особливостей і його стилю вживання мови [235, с. 78].  

Дж. Штайнер розвинув гіпотезу Ґете, вказавши про «золоту середину», 

мудрий компроміс між одомашненням та очуженням, оскліьки переклад 

включає в себе набагато більше, ніж заміну лексичних і граматичних 

елементів мови – у процесі перекладу слід досягнути, за А. Поповічем, 

«експресивної відповідності» між оригіналом і перекладом.  

Переклад-очуження, ще з часів романтиків, виконував функцію 

пізнання інших культур, розвитку цільової мови та відтворення 

індивідуальності автора. Вперше ґрунтовно з цією ідеєю виступив у 1813 

році Ф. Шляєрмахер у лекції «Про різні методи перекладу», хоча ще за три 
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місяці до появи цієї лекції Й. В. Ґете вів мову про три епохи перекладу [204, 

с. 223-225], і саме переклад-очуження підходить під критерії третьої і 

найвищої епохи перекладу [145, с. 98]. Як зазначає Л. В. Коломієць, з 

погляду необуквалізму саме переклад очуження є елітистським; адже 

необуквалізм недвозначно засуджує популістський переклад для «мас» з їх 

вимогою негайного розуміння тексту в системі знайомої поетичної мови [82, 

с. 91]. 

З другого боку, одомашнення певних елементів тексту є неминучим і 

часто без цього прийому неможливо адекватно відтворити образ оригіналу. 

Таким чином, якщо Ґретхен оригіналу говорить про реаліїї життя в 

Німеччині, що значною мірою відрізняються від українських, одна з 

головних її рис – те, що вона проста міщанка, без освіти – втрачається.  

О. В. Дзера виділяє дві традиції одомашнення: асоціативно-алюзивне та 

етнопоетичне й лінгвостилістичне [40, с. 30]. 

Окрім запропонованого М. Бейкер аналізу «знизу-вгору», тобто від 

слова чи фрази до тексту [192, с. 6], у цьому дослідженні також застосовано 

аналіз «згори-вниз», що відповідає «текстовій еквівалентності», яка сприяє 

розумінню цілісного образу мовної особистості персонажа в цільовому 

тексті [229, с. 69]. Тобто спершу аналізується відтворення загальних 

прагматичних та когнітивних характеристик реплік, які розкладаються на 

складові – фрази, слова, що також піддаються аналізу. У жодному випадку 

не нівелюється значення окремих слів для адекватності відтворення, адже 

будь-якому слову притаманні різні колективні та індивідуальні асоціації, які 

мають емоційну значущість для того, хто їх уживає [120, с. 58], у випадку 

цього дослідження – для образу, створеного автором. 

Функціональний аналіз полягає у тому, що окремі компоненти тексту 

розглядають з погляду їх ролі в організації цілого тексту. При цьому аналізі 

враховується і авторське ставлення до того, що повідомляється, 

авторський/а намір (інтенція) тощо.  
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Прагматичний аналіз тексту випливає з функціонального, логічно 

продовжує і розвиває його. Одним із найголовніших етапів перекладу є 

прагматичний аналіз речення і комунікативної ситуації загалом. Аналіз 

умов комунікації, соціально-рольової характеристики комунікантів, їхніх 

взаємовідносин та загальної пресупозиції, вивчення змісту ситуації 

оригіналу, її адекватна інтерпретація зумовлюють збереження в ході 

перекладу інтенції мовця, реалізацію перлокутивного ефекту. На перший 

план прагматика висуває не абстрактну систему, а живу людину, яка 

здійснює комунікацію за певних умов й обставин [167, с. 219].  

Тому на прагматичному рівні доцільно взяти за одиницю перекладу 

діалог, який розглядаємо як комунікативний акт, що відбувається в 

ситуаційно і культурно значимому контексті. Класичне визначення діалогу 

подає О. Селіванова [155, с. 128]: «Діалог – це форма мовлення, зумовлена 

позамовними факторами спілкування двох або кількох (полілог) осіб, 

комунікативні ролі яких інверсуються (мовець стає адресатом, а адресат 

перетворюється на мовця, адресатом якого є перший мовець), за умови 

визнання учасниками спілкування спільної мети й напрямку комунікації». 

Загалом, для діалогічного мовлення притаманні контекстуальні розриви, 

інтенсивний вжиток дискурсивних маркерів, ґендерно та соціально 

маркована лексика, а також явище стихомітії, що створюють складнощі в 

процесі перекладі. Відтворення прагматичного потенціалу в перекладі може 

створити необхідність конкретизації, заміни слова із загальним значенням 

на його більш конкретний еквівалент, що розкриє суть явища.  

У цьому значенні переклад – це більше, ніж просто міжмовне 

перекодування. Збереження ілокутивних ідентифікаторів, текстової 

динаміки та ритмічної організації – надважливі у прагматичному спектрі 

діалогу. Нерідко перекладач задля досягнення кінцевої мети вдається до 

прагматичної адаптації, прагматичної «правки» перекладу, до змін, які він 

вносить до тексту перекладу, аби досягти необхідної реакції (розумової, 
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емоційної, фізичної тощо) з боку адресата. Це можуть бути заміни й навіть 

пропуски деяких елементів речення або, навпаки, доповнення речення 

додатковими, не існуючими в тексті-оригіналі структурно-семантичними 

елементами. 

Одним з важливих аспектів підходу до перекладу є когезія. 

Реструктуризації поверхні тексту під час перекладу неминучі, оскільки 

правила когезії в різних мовах не збігаються. Однак, якщо когезивні засоби 

вихідного тексту цілком ігноруються, і перекладач не компенсує їх, 

створюючи незалежну, але паралельну когезію, перекладний текст може 

втратити свою семантичну цілісність та деформувати мовленнєву 

характеризацію героя [84, с. 218]. 

Сам собою, словник персонажа як список слів, що складають його 

дискурс, може сказати про нього аж ніяк не все («лексикон грає допоміжну 

роль у відтворенні особливостей тієї чи іншої мовної особистості» [74, с. 

96]). Аналіз же співвідношення між словами як одиницями індивідуального 

лексикону відкриває шлях до визначення елементів концептуальної системи 

індивідуума [97, с. 112]. Тобто питання різної концептуалізації світу у мові 

оригіналу та мові перекладу також потребує детального аналізу. 

Когнітивні аспекти створення та відтворення образів спершу 

аналізуємо, намагаючись виділити ключові когнітивні установки персонажа 

(тобто засадничі принципи його світогляду), виділивши на 

загальнотекстовому рівні ключові концептуальні метафори та метонімії, 

якими оперує персонаж, і аналізуємо відображення їх у перекладі. 

Предметом вивчення когнітивного рівня є тезаурус, яким автор наділяє 

персонажа, щоб мати змогу висловити систему цінностей, яка визначає 

сенсово-життєву і діяльнісну позицію мотивів, інтересів і цілей [10, с.189]. 

У цьому ракурсі, основні одиниці вивчення – ідеї (концепти). 

Створюючи образ персонажа, автор художнього твору формує 

свідомість зображуваного індивіда, а також його цілі, мотиви та ставлення 
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до світу. Завдання письменника полягає в тому, щоб на основі вибраного 

типу зробити свого персонажа унікальним. Тобто його мовленнєва партія 

визначає і світогляд, знання про світ та способи його пізнання, життєвий 

досвід (когнітивний рівень), і його загальну мотивацію, а також цілі 

кожного конкретного висловлювання. Для найповнішого відтворення 

образу в перекладі потрібно зберегти кожен із зазначених вище аспектів. 

Щоб відтворити вплив оригінального образу на читача, перекладач 

часом вдається до пересотворення образу. Концепція перекладу як 

пересотворення оригіналу зумовлена піднесенням ваги цільової культури та 

її літературної полісистеми у пріоритетах перекладача; на цій основі 

піднесення статусу ре-креативного перекладу, або пересотворення, 

зорієнтованого передусім на запити та потреби цільової культури [81, с. 98]. 

Однак, у цій роботі йдеться не про пересотворення цілого твору, а окремих 

образів. Цей процес відбувається на когнітивному рівні мовної особистості. 

Коли певний образ має певні риси типізованого в культурі оригінального 

твору, доцільно застосувати стратегію одомашнення стосовно певних 

мікро- та макрокогнітивних категорій когнітивного рівня, серед них: 

релігійні та соціальні норми поведінки, типові тактики взаємодії, тощо. 

Таким чином, для цільового читача цей образ видаватиметься типовим і для 

його культури. Це стосується передусім образів Ґретхен, Марти та 

Валентина, проте, якщо персонажі Марти та Валентина не мають розвитку 

в оригіналі, то у Ґретхен відбувається перехід від типізованого образу до 

індивідуалізованого (тут можна виокремити підхід М. Лукаша).  

Кінцева мета перекладу – рівнозначний вплив текстів на своїх 

адресатів – стає можливою за умов урахування сукупності чинників 

комунікативно-мовленнєвої ситуації, культурологічних аспектів й, 

найголовніше, збереження комунікативно-прагматичної інтенції мовця 

оригіналу. 
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1.3 Відтворення індивідуалізованого мовлення: когнітивний 

рівень  

У когнітивістиці мову вивчають з погляду того, як вона відображає 

бачення світу людиною і способи концептуалізації світу, загальні принципи 

категоризації та механізм обробки інформації, а також із позиції того, як у 

мові представлено пізнавальний досвід людини і вплив навколишнього 

середовища [15]. Іншими словами, мова відкриває свідомість іншої людини, 

роблячи її доступною для багатогранних впливів. Як зазначають Т. В. 

Булигіна та А. Д. Шмельов, «у природній мові позамовна реальність є 

світом, що береться в інтерпретації його людьми разом з їхніми відносинами 

один до одного, і в цьому розумінні «онтологія» явищ, як вона представлена 

природною мовою, визначається тим, як люди, що використовують мову, 

концептуалізують позамовну діяльність; з іншого боку, будь-які мовні 

хитросплетіння можливі лише на фоні певного способу мовної 

концептуалізації світу» [20]. 

Продовжуючи думку, С. Б. Кримський наголошує, що будь-яке 

знання задане у вигляді зв'язного тексту [96, с. 30], тому, коли створюється 

або розшифровується текст, то йдеться не про мову, а про знання, яке мова 

виражає [121, с. 102], а також про способи його концептуальної організації 

[39, с. 9]. Відповідно, мовленнєві акти героїв, їхня семантика виступає 

вербально кодованим фрагментом знань, який є органічною частиною 

їхньої цілісної системи знань про світ [179, с. 141], «опредметненим, 

лінгвістично представленим» знанням. Як зазначав Л. Вітґенштайн, 

«Кордони моєї мови означають кордони мого світу» [237, с. 144]. Під 

впливом когнітивної лінгвістики текст почали розглядати як форму 

репрезентації знань у мові, як концептуальне модельне відображення 

дійсності, як представлення сфери свідомості автора та його поглядів та як 

модель впливу на свідомість, інтелект, погляди і поведінку читачів [155, с. 

112; 146; 88]. Отже, мовленнєві партії персонажів репрезентують та 
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концептуально моделюють їхнє відображення дійсності як представлення 

сфери їхньої свідомості, поглядів та знань.  

Розглядаючи когнітивний рівень мовної особистості персонажа 

художнього твору, потрібно звертати увагу на те, який вплив сказане 

персонажем матиме і на читача. До прикладу, І. Франко у теорії сугестії 

дотримувався думки, що сугестивний вплив твору базується на 

підсвідомому, прихованому в образах, спогадах, асоціаціях про пережите. 

«Естетичний досвід», отриманий читачем спричиняє переживання ним 

катарсису разом із персонажем, розширює його «горизонт очікувань», 

збагачує емоційно-психологічний досвід реципієнта і осідає в його 

підсвідомому [29 с. 32]. 

Для детального аналізу індивідуалізації мовлення на когнітивному 

рівні потрібно виділити способи вербалізації когнітивних установок героїв, 

ключових концептів та наскрізних концептуальних метафор, які вони 

актуалізують. 

Для когнітивного мовознавства другої половини ХХ ст. засадничим 

став «діалогічний» підхід, тобто висловлювання є спрямоване не лише на 

адресата (як у прагматичному підході), а й на очікування відповіді від 

адресата (безпосередньої або у вигляді правильно сприйнятого змісту 

висловлювання) [136, с. 50]. У такому руслі, діалог визначається як 

психолінгвістичний феномен, результат мисленнєвого процесу. 

Взаєморозуміння в діалозі залежить від бази знань співрозмовників, а саме 

від їхнього ментального простору, який Факоньєр та Тернер [134] 

визначають як «невеликий набір концептів, що вибудовуються в процесі 

нашого мислення і розмови для розуміння і дій у певній ситуації». 

Конкретний ментальний простір ініціюється при першій згадці концепту, 

який до нього належить і продовжує розвиватись у процесі розмови, 

зазнаючи модифікацій при розвитку думки та дискурсу.  

Щоб осягнути концепти, потрібно врахувати аспекти категоризації у 
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мовах оригіналу та перекладу. Досліджуючи проблему категоризації, Дж. 

Лакофф стверджує, що вона відбувається за трьома принципами: (1) галузь 

досвіду (те, з чим ми маємо подібний досвід складається в одну категорію); 

(2) принцип вірувань і міфів (те, що пов’язане з віруваннями і міфами, 

складається в одну категорію); (3) принцип важливих властивостей (те, що 

має важливу властивість складається в одну категорію). Таким чином, Дж. 

Лакоф вводить поняття ідеалізованої когнітивної моделі, яка включає 

чотири типи структурних принципів [214, с. 113-114]: (1) структури 

судження (уточнюють елементи, їхні властивості та асоціації); (2) образно-

схематичні (схематичні образи, які відображають траєкторію, довжину, 

форму, вміст та ін.); (3) метафоричне перетворення (перенесення 

структурних та образно-схематичних моделей однієї галузі в іншу галузь); 

(4) метонімічні перетворення  (перенесення елементів структурних та 

образно-схематичних моделей однієї галузі в іншу модель).  

Відштовхуючись від категоризації буття вихідною та цільовою мовами 

відповідно, слід урахувати особливості концептуалізації світу цими мовами. 

С. Воркачов подає таке визначення концепту: це – «одиниця колективної 

підсвідомості, яка має мовне відображення і є етнокультурно-специфічною» 

[27, с. 271]. Дж. Лакофф і М. Джонсон у книзі «Metaphors We Live by» [1980] 

розробили теорію, яка внесла системність в опис метафори як когнітивного 

механізму і продемонструвала великий евристичний потенціал 

застосування теорії у практичному дослідженні. Автори стверджують, що 

метафора не обмежується лише сферою мови, що самі процеси мислення 

людини значною мірою метафоричні. Метафора як феномен свідомості 

виявляється не тільки в мові, але і в мисленні, і в дії. Тобто метафора є 

властивістю мислення, а метафоричні вирази і вислови в мові є лише 

поверхневим вираженням концептуальних метафор, що лежать в їх основі. 

Таким чином, метафора трактується як «розуміння та сприйняття однієї речі 

в термінах іншої». Наша повсякденна значеннєва система, в рамках якої ми 
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думаємо і діємо, по суті своїй метафорична [103, с. 25]. Такий підхід 

дозволив остаточно вивести метафору за рамки мовної системи і розглядати 

її як феномен взаємодії мови, мислення та культури.  

Когнітивні метафори мають бути відтворені в перекладі іншими 

мовами з урахуванням ментальності й культури потенційної читацької 

аудиторії. Фактично, він є основною частиною національно-літературного 

процесу, оскільки виступає посередником між літературами, без нього 

неможливо було б говорити про міжлітературний процес у всій його повноті 

[69, с. 93]. 

Більшість дослідників погоджується, що не завжди навіть не 

когнітивну метафору можна зберегти у перекладі (наприклад тому, що образ 

метафори невідомий у мові перекладу, чи асоціації, які викликає метафора 

в мові оригіналу, втрачаються). Тому дослідники обґрунтували декілька 

методів перекладу метафор. Р. ван ден Брюк [236, с. 77] пропонує такі 

варіанти: 1. Переклад ‘sensu stricto’ (тобто перенесення і змісту (tenor) і носія 

(vehicle) мови оригіналу у мову перекладу). 2. Заміна (тобто заміна носія 

мови оригіналу носієм мови перекладу, який має приблизно той же зміст). 

3. Парафраз (тобто відтворення метафори мови оригіналу неметафоричним 

висловом мови перекладу). 

Р. ван ден Брюк сам називає ці способи перекладу метафори 

попередніми схемами чи теоретичними можливостями. На противагу 

описовій структурі Р. ван ден Брюка, П. Ньюмарк викладає свої думки 

прескриптивно, щоби забезпечити принципи, обмежені правила і норми 

перекладу та підготовки перекладачів. За класифікацією П. Ньюмарка, 

основні способи перекладу метафори такі: 1) відтворення того самого 

образу у цільовій мові, якщо у ній він має приблизно таку ж частотність і 

вживаність, як і у вихідній мові; 2) заміщення образу вихідної мови 

стандартним образом цільової мови (крилаті вислови, прислів’я тощо); 3) 

переклад метафори за допомогою порівняння зі збереженням образу; 4) 
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переклад метафори за допомогою порівняння (або – оказіонально – 

метафори) плюс пояснення її значення; 5) згортання метафори до пояснення 

її значення; 6) вилучення; 7) буквальний переклад метафори плюс 

пояснення її значення [222, с. 87–91; 80, с. 156]. Однак, коли говоримо про 

когнітивну метафору, а не метафору як суто лінгвістичний та стилістичний 

феномен, запропоновані В. ден Брюком варіанти перекладу більш 

відповідні.  

При відтворені метафор важливими є когнітивні структури 

моделювання цільової мови та вихідної. Таким чином, існує три варіанти: 1. 

подібні структури моделювання (немає концептуального зсуву між 

метафорами при перекладі), 2. відмінні структури моделювання 

(відбувається концептуальний зсув між метафорами, тобто відмінні на рівні 

сприйняття реципієнтом), 3. порівнювані структури моделювання (однакова 

концептуалізація, проте відрізняються засобами вербалізації) [217; 190]. 

 Японський дослідник М. Хіраґа стверджує, що існує чотири способи 

відтворення як концептуальних, так і звичайних метафор: 1. однаковий 

метафоричний концепт і однакові метафоричні висловлювання, 2. 

однаковий метафоричний концепт, але відмінні метафоричні 

висловлювання, 3. відмінні метафоричні концепти з подібними 

метафоричними висловлюваннями, 4. відмінні метафоричні концепти і 

відмінні метафоричні висловлювання [211, 151-161]. 

Метонімія в сучасній філології все частіше розглядається як 

когнітивний механізм репрезентації знань і як результат їх відображення в 

системних значеннях мовних одиниць і в процесі будування висловлювання 

[16, с. 11]. Концептуальна метонімія передбачає здійснення 

субститутивного мапування, тобто операцію ідентифікації імплікативних 

зв’язків між складниками певної царини (концептами джерела) та 

проектування їх на інший складник цієї ж царини (концепт мети) шляхом 

лінгвокогнітивної процедури заміщення [147, с. 99]. Ця когнітивна категорія 
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присутня на всіх рівнях мови, та особливо вона характерна для текстового 

рівня репрезентації знань – адже при описі будь- якої події чи низки подій 

ми називаємо лише ті, котрі інтегрують в себе інші, конкретніші, і надають 

можливість активувати міжконцептуальні зв’язки, забезпечуючи розуміння 

повною мірою [16, с. 14].  

Когнітивні метафори та метонімії мають бути відтворені в перекладі 

іншими мовами з урахуванням ментальності й культури потенційної 

читацької аудиторії. Для цього дослідження доцільно стверджувати, що 

коли мова йде про концептуальні метонімію та метафору, можна говорити 

про такі типи відтворення:  

1. Повне відтворення. Не завжди можливе, адже для цього 

необхідно відтворити не лише когнітивну метафоризацію дійсності 

персонажем, але і щоб сприйняття цієї метафоризації у культурах вихідної 

мови та цільової мови цілком збігалося. Так, до прикладу, у індивідуалізації 

автором образу Марти з трагедії Й. В. Ґете, її прагматичний підхід до 

метафоризації життя як товару і намагання отримати матеріальну вигоду від 

всіх подій буде зрозумілим і прийнятним для німецькомовного, 

англомовного та україномовного читачів, адже такі типажі існують у всіх 

культурах і сприймаються з незначним осудом. 

2. Часткове відтворення (трансформація чи збереження певних 

компонентів). Для цього типу важливий не лише міжкультурний, але й 

діахронний підхід. Валентин, брат Ґретхен, на перше місце у своєму житті 

ставить честь, свою особисту та родинну. Для сучасного читача у всіх 

аналізованих культурних системах видаватиметься дивним той факт, що він 

намагається вбити сестру за те, що вона не вберегла свою честь і таким 

чином зганьбила його. Також у трагедії Й. В. Ґете метафоризація 

Мефістофелем життя як театру та мистецтва, хоч сама по собі, без привˈязки 

до образу диявола, і наявна у західній традиції (відома цитата В. Шекспіра), 

та викликатиме різні ступені сприйняття та здивування читачів через те, що 
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втілює її саме цей персонаж Й. В. Ґете. 

3. Вилучення. Досить складний для аналізу тип, адже для 

адекватного сприйняття перекладеного твору (а не вільної інтерпретації) 

такий тип можливий лише для епізодичних персонажів. 

Лінгвокультурологія включає поняття «мовна картина світу» та 

«мовна особистість». Пропонується використання лінгво-когнітивного 

підходу до комунікації, оскільки він дозволяє проаналізувати як її 

загальнолінгвістичний аспект, так і національно-детермінований компонент 

[94, с. 20-21]. Когнітивний підхід у лінгвокультурології розвивають 

українські лінгвісти, зокрема С. Жаботинська, О. Селіванова,  

Т. Радзієвська, пояснюючи тим, що традиційний семантичний аналіз 

одиниць вербального рівня не враховує асоціативні зв'язки [114]. 

Таким чином, лінгвокультурологічний аналіз із застосуванням 

апарату когнітивістики дозволяє ситуативно розглядати мікрокогнітивні 

категорії творення мовної особистості персонажа. Особливу увагу 

звертаємо на реалії та фразеологічні одиниці, оскільки значення в них 

пов’язані з цілим комплексом перетворень в концептуальних системах, де і 

закладені знання людини про світ.  
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1.4. Підходи до відтворення індивідуалізованого мовлення: 

мотиваційно-прагматичний рівень  

Наступний – мотиваційно-прагматичний – рівень мовної особистості 

зосереджується передусім на комунікативних тактиках і стратегіях, що 

зумовлюються потребами персонажів у самовираженні й самоствердженні. 

Цілі, мотиви, інтереси, установки та інтенціональності героїв 

ословеснюються в мовленнєвих актах, тобто саме в діалогічному мовленні 

постає їхній індивідуалізований образ. Характер прагматичного впливу 

визначається трьома основними чинниками: по-перше, це зміст 

висловлення; по-друге, сприйняття повідомлення, що залежить від 

властивості знаків, з яких складається висловлювання; по-третє, 

прагматичний вплив, який залежить також від характеристик рецептора, що 

сприймає повідомлення [83, с. 138]. Загалом, прагматичні засоби Ф. Бацевич 

умовно розподілив за мікро-, макро- та мегарівнями.  

На мікрорівні варто виокремити механізми позначення об’єктів 

дійсності: референція, дейксис та анафора [12, с. 115]. Кожен знак 

співвіднесений в рамках конкретної знакової ситуації (семіозису) з тим чи 

іншим предметом, явищем, фактом, подією, станом справ як своїм 

денотатом (або референтом). Ця співвіднесеність опосередковується 

свідомістю людини, що використовує знаки. Інакше кажучи, не сам знак 

вказує на той чи інший предмет або називає предмет, цей акт вказівки на 

предмет (акт референції) здійснює людина за допомогою вибору і вживання 

відповідного знака. Дейксис – в широкому значенні цього терміна – 

позначає вказівку на щось. Вказівні займенники, деякі прислівники, що 

вказують напрямки дії і навіть деякі дієслова, які мають у своїй смисловій 

структурі силу напрямку руху, є засобами дейксису [28, с. 109; 12, с. 118]. З 

поняттям дейксису тісно пов’язане поняття анафори та катафори, причому 

термін анафора вживають лише у випадку відсилання адресата до 

попереднього контексту – ретроспекція, а катафора – до наступних 
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фрагментів тексту – проспекція [12, с. 119-127]. Для перекладу мовлення 

персонажа важливим є визначення цих категорій і відтворення їх 

елементами відповідної системи у цільовій версії. 

Серед ключових термінів макрорівня є пресупозиція, яку визначено як 

сукупність фонових знань учасників комунікації, що є невід’ємним 

елементом інтерпретації мовленнєвого актів. У широкому сенсі такі фонові 

знання комунікантів включають факти буття соціуму, події, пов'язані з 

власне ситуацією спілкування, які створюють умови для «передрозуміння 

тексту» (Г. Гадамер) чи «передзнання» (О. Кубрякова), які – відповідно – є 

умовою формування нового знання. Перекладачеві варто ретельно 

прослідкувати наявність конфлікту пресупозицій персонажів у певній 

ситуації спілкування, чи спільність пресупозицій, проте різну реакцію на 

ситуативний контекст – усі ці чинники впливають на методи перекладу 

задля відтворення прагматичного потенціалу індивідуалізованого мовлення 

персонажів. На макрорівні виділяють також інтенціональність, емпатію і 

прагматику поглядів учасників комунікації. 

Мегарівень стосується дискурсу мовлення певного персонажа у різних 

контекстах, яка створює загальний образ його мовної особистості. 

Проблемне поле мегапрагматики формує категорії, ширші за мовленнєві 

жанри та дискурси, і охоплює собою низку виявів міжособистісної 

комунікації [12, с. 211]. Умови успішності спілкування – складний комплекс 

когнітивно-психологічних, поведінкових, лінгвістичних чинників, на яких 

ґрунтується дієве, кооперативне, не девіантне спілкування людей, 

спілкування, яке досягає мети [12, с. 223].  

Представники одного з західних напрямків вивчення розмовної мови 

Г. Гене і Г. Ребок називають предмет свого дослідження «Gespräch» 

основною одиницею мовної комунікації [209, с. 18]. Під терміном 

«Gespräch» (розмова) вони розуміють будь-яку мовну діяльність – 

діалогічну і «центровану взаємодію» [209, с. 261].  
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Г. Гене і Г. Ребок вводять в аналіз розмовного мовлення 

комунікативно-прагматичні категорії, які включають характерні ознаки 

«розмовної комунікації» (Gesprächskommunikation), в результаті чого будь-

яку ситуацію спілкування можна підвести під певну субкатегорію однієї з 

комунікативно-прагматичних категорій, і, відповідно, віднести до певного 

«розмовного типу» (Gesprächtyp) [209, с. 28-32]. Дослідники виділяють такі 

комунікативно-прагматичні категорії [209, с. 32-38]:  

1. Види розмовного мовлення: 1). Природне розмовне мовлення 

(natürliches Gespräch): а) природне спонтанне мовлення б) природне 

аранжироване мовлення; 2). Фіктивне / фікціональне розмовне мовлення: 

фіктивне – мовлення, призначене для певних (напр. навчальних) цілей, 

фікціональне – мовлення персоналів художніх творів; 3). Інсценіроване 

розмовне мовлення – мовлення, яке характеризується представленням, 

відтворенням дійсності (театральні вистави, фільми).  

2. Просторово-часові відносини: ситуативний контекст: 1). Ближнє 

спілкування (просторове і часове наближення мовців, живе спілкування); 2). 

Дальнє спілкування (збіг щодо часу, але віддаленість в просторі – телефонні 

розмови).  

3. Комбінація (місце розташування) мовців:1). Міжособистісна 

розмова двох учасників; 2). Групова бесіда: а) в малих групах; б) у великих 

групах;  

4. Ступінь публічності ситуації:1). Приватна; 2). Неофіційна; 3). 

Напівофіційна; 4). Офіційна.  

5. Соціальні стосунки партнерів: 1). Симетричні; 2). Асиметричні, 

викликані а) антропологічними б) соціально-культурними в) професійними 

чи спеціальними причинами.  

6. Види мовних дій в розмові:1). Директивні (вказівки, інструкції);2). 

Наративні;3). Дискурсивні: а) буденні б) наукові.  
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7. Ступінь знайомства партнерів:1). Довірливі стосунки; 2). Добре 

знайомі; 3). Знайомі; 4). Поверхнево знайомі; 5). Не знайомі.  

8. Ступінь підготовки партнерів: 1). Не підготовані; 2). Підготовані 

звичним чином; 3). Спеціально підготовані.  

9. Попередня фіксація теми: 1). Тема наперед не названа; 2). 

Зазначене коло тем; 3). Спеціально названа тема розмови.  

10. Співвідношення комунікації і позамовних дій: 1). Емпрактичні 

(мовлення вплетене в позамовні дії мовців і через це мають зміст); 2). 

Апрактичні (мовлення не має побічних функцій). 

Однак дослідник Б. Техтмаєр вважає, що, хоча комунікативно-

прагматичні категорії Г. Гене та Г. Ребока охоплюють важливі сторони 

мовної діяльності, та несуттєві параметри вводяться в ранг категорії і, таким 

чином, первинні і похідні ознаки отримують рівний статус [233, с. 53-54]. 

Мовні причини перекладацьких трансформацій пов’язані з системами, 

нормами і вживанням мов. Позамовні причини відображають диференціал 

значення, досвіду автора і адресата перекладу. Факторам, що зумовлюють 

необхідність формальних перекладацьких трансформацій, протиставляють 

фактори, що загалом впливають на вибір перекладача, оскільки тоді 

домінантними є не формальні фактори, а змістові, точніше взаємодія 

змістових та формальних [137, с. 342]. Саме трактування  перекладацької 

трансформації Л. Нєлюбіна охоплює увесь діапазон міжмовних 

перетворень, які відбуваються у перекладі на різних рівнях цільового тексту 

і полягають у змінах формальних і семантичних компонентів вихідного 

тексту за збереження інформації, що підлягає відтворенню [175, с. 7]. 

Оскільки перекладний текст здебільшого спрямований на створення 

ідентичного ефекту до оригіналу [142, с. 154], то засоби досягнення цієї 

мети часто відрізняються залежно від рівня. Стосовно дискурсивних слів 

[12, с. 102] / ілокутивних частин [210, с. 87] доцільно зауважити, що 

помилки і неточності при їх перекладі переважно пов’язані з прагненням 
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перекладача напряму пов'язати мови оригіналу і перекладу, оминувши при 

цьому ментальний образ [118, с. 15]. Граматичні одиниці та категорії є 

також носіями «тоншої» прагматичної інформації [12, с. 113]. Тут потрібно 

зважати на відмінності експресивності певних граматичних конструкцій в 

оригіналі та перекладі [210, с. 189- 209]. 

За А. Честерманом, прагматичні стратегії перекладу полягають у 

виборі цільової інформації перекладачем залежно від його пресупозицій 

щодо цільового читача перекладного тексту. Ці стратегії охоплюють значні 

зміни оригіналу (що змінюють саме повідомлення), і, переважно включають 

синтактичні (які змінюють форму висловлювань) та/чи семантичні 

(змінюють значення) зміни. Вибір прагматичних стратегій є результатом 

глобального рішення перекладача щодо «правильного» способу перекладу 

тексту в цілому. Можна виділити такі домінантні прагматичні стратегії при 

перекладі [202, с. 104-110]: культурні фільтри як конкретна реалізація (на 

рівні мови) стратегії одомашнення,  експлікація, що полягає в додаванні чи 

усуненні певної інформації, щоб зробити текст зрозумілішим та 

виразнішим, інформаційні чи ілокутивні зміни, які змінюють характер 

мовленнєвих актів героїв вихідного тексту (наприклад, від прямої до 

непрямої мови) та ін. 

Можна припустити, що для адекватного відтворення індивідуального 

мовлення персонажа певні прагматичні засоби слід вважати інваріантними, 

проте, звісно, існують аспекти, які є – частково, або й повністю – поза 

можливостями перекладача. Такі проблеми виникають, якщо персонаж або 

посідає різні соціальні ніші в культурах оригінального тексту і 

перекладного, або, коли існують просто різні поняття стереотипної 

поведінки таких персонажів у різних культурах. Загалом, підсумуємо 

основні тактики перекладу всіх прагматичних засобів: 

1. Повне відтворення. Надзвичайно важливе на мега- та 

макропрагматичних рівнях, адже збереження мотивацій та намірів 
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створеної автором індивідуальності персонажа є необхідним для 

адекватного сприйняття перекладеного твору. 

2. Трансформація (поділяється на часткове відтворення та 

компенсацію). Можлива на макропрагматичному рівні, та досить часта на 

мікропрагматичному рівні, адже у різних мовних системах прийнятні різні 

вияви певних емоцій. Також, до прикладу, асемантичний мовленнєвий акт 

повинен зберегти свою функцію у перекладі, при цьому точне відтворення 

всіх деталей не обовˈязкове.  

3. Вилучення та додавання. Досить часто виникають на 

мікропрагматичному рівні. Можуть бути зумовлені прагматичними 

стратегіями у перекладі, та, переважно, мають дві причини: мовні норми та 

індивідуальні перекладацькі рішення (референція, дейксис, анафора, 

катафора). 

Вилучення макро- та мегапрагматичних категорій при перекладі є 

здебільшого неприпустимим, адже тоді кардинально змінюється зміст 

висловлювання, а отже і сам образ мовця. 
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1.5 Критерії, параметри та алгоритм аналізу відтворення 

індивідуалізованого мовлення персонажів 

Перекладознавці трактують перекладність не як абсолютне, а як 

відносне поняття. Інваріантним у процесі перекладу залишається 

формований контекстом і ситуацією спілкування сенс. Переклад, як один з 

найскладніших видів мовленнєвої комунікації, детермінований безліччю 

мовних чинників, які утворюють ряд взаємопов'язаних фільтрів, що 

визначають стратегію перекладу. До цих факторів належать система і норма 

двох мов, дві культури, дві комунікативні ситуації – первинна та вторинна, 

предметна ситуація, функціональна характеристика вихідного тексту, норма 

перекладу.  

Щодо випрацювання стратегії перекладу, перекладачеві потрібно 

прийняти шкалу пріоритетів різних аспектів оригіналу, які повинні бути 

відображені в перекладі в першу чергу. Рішення про стратегію перекладу 

включає ще один вибір: скрупульозна передача екзотичних деталей 

місцевого колориту і колориту епохи або відмова від цього на користь 

глибинного проникнення в історичну специфіку тексту. 

Якщо оригінал – драматичний твір, його діалогічне персонажне 

мовлення є неодмінним ключем до розуміння і засадничим для відтворення 

в перекладі, враховуючи концептуальну картину світу та соціально-

культурні чинники в сприйнятті цільовим реципієнтом. Відповідно, 

критеріями аналізу й оцінки якості перекладу індивідуалізованого мовлення 

персонажа є прозорість розуміння та адекватність, як комплекс 

різнорівневих відповідностей. 

У попередньому підрозділі вже згадувалося, що метою перекладу є 

встановлення відносин еквівалентності між вихідним і перекладним 

текстом; інакше кажучи, обидва тексти несуть в собі одне й те саме 

повідомлення; незважаючи на різні перешкоди, які доводиться долати 
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перекладачеві, вдалим вважається той переклад, який відповідає двом 

критеріям: 

- Адекватність, або повноцінність. Характеризується тим, наскільки 

точно переклад передає зміст вихідного тексту; робить він це, додаючи або 

віднімаючи що-небудь зі змісту, посилюючи або послаблюючи будь-які 

елементи сенсу.  

Іншими словами адекватність перекладу індивідуалізованого 

мовлення полягає у відповідності ситуативного значення, загальної 

семантики, інформаційної складової та комунікативно-функціонального 

ефекту цільвого тексту до вихідного. Для адекватного відтворення 

художнього цілого перекладач має зіставляти можливі естетичні реакції на 

нього як читачів оригіналу, так і читачів перекладу, і докладати всіх зусиль 

до того, щоб ці реакції були приблизно однаковими [178, с. 153].  

Еквівалентність – це особливий випадок адекватності, адже вона 

орієнтована на результат однаковими [176, с. 96]. Окрім відповідності згідно 

з моделями еквівалентності, як зазначає О. В. Дзера, перекладений текст 

повинен функціонувати в умовах культури-сприймача і відповідати системі 

її оригінальних та вже перекладених творів [40]. Таким чином, підходимо 

до другого критерію аналізу відтворення індивідуалізованого мовлення: 

- Критерій прозорості полягає у тому, наскільки природнім є 

мовлення персонажів, наскільки воно відповідає граматичним, 

синтаксичним і ідіоматичним нормам та узусу мови. Безумовно, у перекладі 

персонажного мовлення важливий баланс між двома дихотомічними 

стратегіами перекладу – одомашненням і очуженням.  

Саме ці два критерії – адекватність та прозорість – є ключовими для 

аналізу буль-якого перекладу. Оскільки у цій роботі досліджується 

індивідуалізоване мовлення образів, створених Й. В. Ґете, то жодним з них 

не можна нехтувати, і вони мають однакове значення. 
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Метою адекватного відтворення індивідуалізованого мовлення 

персонажа є створення і підкреслення у перекладній версії їхніх мовних 

особистостей, які мають такі ж когнітивні та прагматичні характеристики, 

як і в оригіналі. Однією з головних проблем для перекладача є розкриття 

імпліцитних структур та натяків, адже перекладачеві, котрий переважно є 

представником іншої культури, а рідна для нього є мова перекладу, а не 

оригіналу, важко одразу зрозуміти все конотаційне поле, концептуальний 

смисл та натяки на реалії країни і часу життя автора. Як вже згадувалося 

раніше, спосіб індивідуалізації мовлення залежить від рівня мовної 

особистості, на якому актуалізується. Звичайно ж, немає таких випадків, 

щоб рівні (вербально-семантичний, когнітивний та прагматичний) не 

перепліталися, адже до прикладу метафора, чи порівняння, вжиті в 

оригіналі, з одного боку, представляють індивідуалізацію на стилістичному 

рівні, а з іншого боку – несуть інформацію про когнітивні характеристики 

персонажа та можуть мати прагматичні мотиви. Тому для перекладача 

важливо відтворити всі характеристики, закладені в мовленні. 

Параметри оцінки перекладу індивідуалізованого мовлення залежать 

від міри відтворення образу персонажа художнього твору, що має такі 

виміри: відтворено повністю, відтворено з певними втратами чи змінами, 

або ж пересотворено. Ці твердження представлено у нижчеподаній таблиці.  
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Таблиця 1 

У зв’язку з критеріями аналізу та параметрами оцінки персонажного 

мовлення, випрацювано алгоритм перекладознавчого аналізу відтворення 

індивідуалізованого мовлення героїв. Оскільки за класифікацією Г. Гене і Г. 

Ребока все персонажне мовлення трагедії Й. В. Ґете «Faust» є фікціональним 

і ближнім, доцільно запропонувати такий порядок аналізу: 

1. Аналіз вербально-семантичного рівня мовної особистості персонажа, 

та його відтворення. 

ПЕРСОНАЖ  

(в оригіналі) 

ВІДТВОРЕНО ВІДТВОРЕНО З 

ПЕВНИМИ ВТРАТАМИ 

ЧИ ЗМІНАМИ 

ПЕРЕСОТВОРЕНО 

1.Вербально-

семантичний 

рівень мовної 

особистості (не 

становить значних 

труднощів) 

2. Когнітивний 

рівень мовної 

особистості 

3. Прагматичний 

рівень (необхідний 

для збереження 

суті твору) 

1.Вербально-

семантичний рівень (в 

англомовних перекладах 

часом змінювався 

регістр другорядних 

персонажів на вищий) 

2. Когнітивний рівень 

мовної особистості 

3. Прагматичний рівень 

 

Когнітивний рівень 

мовної особистості 

(образ Ґретхен 

пересотворюється 

для того, щоб 

цільовий читач 

сприймав його 

типізованим для 

своєї культури, 

тобто змінюються 

релігійні та соціальні 

норми поведінки, 

типові тактики 

взаємодії) 
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2. Визначення елементів, що представляють когнітивні характеристики 

свідомості персонажа – так, до прикладу, згадка про Бога свідчить і 

про наявність та значущість такого концепту у свідомості персонажа 

і про прагматичне завдання такої згадки (засоромити, налякати, 

пообіцяти щось за умови, що адресат поділяє уявлення про світ, яке 

представлене у мовця). 

3. Визначення наявності варіантів згаданих когнітивних та 

прагматичних категорій у мові перекладу та аналіз вибору 

перекладача. 

4. Оцінка персонажем інформації, яку він вкладає у повідомлення. 

5. Самопояснення персонажем та можливості інших інтерпретацій 

адресатом, а також визначення того, який варіант використав 

перекладач. 

6. Визначити спрямованість повідомлення (на адресата, риторичне). 

7. Визначити мету, завдання повідомлення та їх відтворення. 

8. Визначення довірливості та близькості мовця до адресата, які 

закладені у повідомлення та їх трансформації в оригіналі. 

9. На рівні відображення всього створеного автором образу слід 

відслідкувати дотримання відповідності мовлення загальному образу, 

у перекладі проаналізувати відхилення від оригінального образу, 

поділити їх на вимушені (зроблені з метою наближення образу до 

цільової культури, без цих змін образ став би «чужим») та спеціальні, 

які, в свою чергу, можна поділити на навмисні та ненавмисні. 

10. З'ясування можливих причин вибору перекладача та перекладацьких 

стратегій в цілому, і, якщо відмінності існують, у конкретних 

відмінних випадках. 
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Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі розглянено теоретичні основи для подальшого 

перекладознавчого дослідження індивідуалізованого мовлення персонажів 

трагедії Й.В. Гете «Фауст», зокрема у центрі уваги – поняття 

«індивідуалізоване мовлення», «мовленнєвий акт», «мовленнєва 

особистість» та «мовна особистість». Враховуючи проблематику аналізу 

відтворення індивідуалізованого мовлення, ключовими стали такі висновки: 

1. Масштабний аналіз мовленнєвих актів певного персонажа дозволяє 

створити портрет його мовленнєвої особистості, що сприяє пізнанню 

художньо-естетичної специфіки героя, закладеної автором. Відповідно, 

індивідуалізоване мовлення персонажа художнього твору – це весь текст, 

який автор вкладає в його уста. Для розуміння образу героя також потрібно 

враховувати культурні, соціальні та когнітивні аспекти його особистості, 

тобто мовленнєва особистість – це реалізація потенціалу мовної особистості 

персонажа, яку в межах роботи визначаємо як  вид представлення 

особистості, що базується на аналізі дискурсу носія мови з погляду 

використання системних засобів цієї мови для відображення бачення ним 

певної дійсності та світогляду і для досягнення конкретних комунікативних 

цілей.  

Три рівні мовної особистості за Ю. Карауловим – вербально-

семантичний, лінгвокогнітивний та мотиваційно-прагматичний – дають 

можливість осягнути портрет літературного персонажа та застосувати як 

модель  аналізу відтворення мовної особистості персонажа художнього 

твору в перекладі.  

2. При перекладознавчому аналізі виникає проблема не лише у 

виявленні методів і мети індивідуалізації персонажного мовлення, а й у 

методах відтворення образу та створеного ним ефекту. Значні труднощі для 

перекладача становлять базові когнітивні відмінності носіїв мов оригіналу 
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та перекладу, які, в свою чергу, можуть спричинити неправильне розуміння 

і деформувати прагматичний ефект висловлювань персонажів. 

3. Задля дослідження відтворення когнітивного рівня мовної 

особистості персонажа художнього твору потрібно виділити способи 

індивідуалізації на цьому рівні, тобто вербалізації когнітивних установок 

героїв, ключових концептів та наскрізних концептуальних метафор, які 

вони актуалізують у своїх висловлюваннях, що є вербально-кодованими 

фрагментами знань. 

4. Мотиваційно-прагматичний рівень мовних особистостей 

персонажів художнього твору містить мікро-, мега- та макропрагматичні 

категорії. Обґрунтовано необхідність відмінних підходів до відтворення 

мотиваційно-прагматичного рівня мовних особистостей персонажів 

залежно від категорій. Окреслено основні прагматичні стратегії перекладу, 

зокрема – культурний фільтр, ілокутивні та інформаційні зміни.  

5. Випрацьовано два головні критерії оцінки перекладу 

індивідуалізованого мовлення: адекватність вихідним мовленнєвим актам 

та прозорість для розуміння цільовою аудиторією. Параметри оцінки 

перекладу індивідуалізованого мовлення залежать від міри відтворення 

персонажа художнього твору, яка має такі виміри: відтворено повністю, 

відтворено з певними втратами чи змінами, пересотворено. У зв’язку з 

критеріями аналізу та параметрами оцінки перекладу персонажного 

мовлення, у розділі випрацювано алгоритм перекладознавчого аналізу 

відтворення індивідуалізованого мовлення героїв, який 

застосовуватиметься у третьому розділі.   

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [220; 221]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕРЕКЛАДИ ТРАГЕДІЇ «FAUST» Й. В. ҐЕТЕ – 

ІСТОРИКО-ПЕРСОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

2.1. Сприйняття образів трагедії Й. В. Ґете «Faust» в українській 

літературі. 

 

На початку 1790 р., майже одночасно з початком Великої революції у 

Франції, у Німеччині вийшла друком книга «Faust. Fragment» Й. В. Ґете. Як 

стверджує І. Франко: «тота маленька книжечка була також свого роду 

революцією, рівнобіжною, а може, й рівно глибокою – хоть не рівно 

голосною, - як і революція французька» [66, т. 13, с. 174]. Тільки у Франції 

революція була суспільно-політичною, а в Німеччині – духовною. Та зміст 

був той самий: бунт проти рамок, що обмежували ще з часів Середньовіччя, 

протест проти застарілого на той час суспільного ладу. Сам Й. В. Ґете 

зізнавався, що «Faust» – то праця його життя і давалася вона йому важко [25, 

с. 20].   

Легенда про доктора Георга Фауста існувала ще з початків 

християнства. В цій легенді Фауст – злий чаклун, який продав душу дияволу 

і чинив людям багато зла. Вперше цю легенду записав 1587 р. Йоганн Спіс 

з Франкфурта. А 1589 року в Лондоні Крістоф Марлоу поставив виставу про 

доктора Фаустуса. Відтоді вистави за цією легендою стали звичним явищем 

у Західній Європі. Саме з такої вистави дізнався про цю історію Ґете ще в 

дитинстві [197, с. 290]. Та Й. Ґете вперше інтерпретував Фауста не як 

негативного героя, а як людину, яка задається звичним для всіх питанням 

про сенс буття і викликає у читачів радше співчуття та захоплення, аніж 

відразу та страх, як було у попередніх трактуваннях. 

Й. В. фон Ґете захопився ідеєю написати «Faust» близько 1773 р. і 

опрацював першу частину приблизно протягом періоду від жовтня 1774 до 
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початку 1775 р. Тоді ж він написав «Urfaust» – найпершу версію трагедії 

«Faust» [7, с. 54]. Urfaust (1773-1775) та «Faust. Fragment» (1788-1790) не 

надто відрізняються між собою, адже переосмислення відбулося протягом 

90-х років під впливом революції у Франції [14, с. 18-19]. Та все ж ми 

можемо простежити певну зміну сприйняття і тут. В Urfaust – Фауст – 

молодий, а у «Faust. Fragment» – старий вчений, який «до краю всіх наук 

дійшов».  

Переклади лірики Й. В. Ґете мають велике значення для розвитку 

художнього перекладу. В Україні знали твори Й. В. Ґете завдяки невтомній 

праці Й. Левицького («Erlkönig» 1838 р.) І. Франка («Герман і Доротея», 

«Фавст» (перша частина, третій акт другої частини), багато іншого),  

П. Куліша (пісня Міньйони з «Років навчання Вільгельма Майстра»),  

Б. Грінченка (відомий його переклад балади «Erlkönig», також намагався 

перекласти трагедію «Faust», та переклад так і не видали, автограф 

зберігається у відділі рукописів ЦНБ АН України, № 1, 31657),  

Ю. Федьковича (переважно переспіви, найвідоміший – пісня Міньйони) та 

багатьох інших [18; 173]. Та для української літератури важливі не лише 

українські переклади з Й. В. Ґете. В оповіданнях  

Т. Г. Шевченка можна знайти згадки імені Й. В. Ґете та цитати з його творів 

у російському перекладі Е. Губера, який переклав «Фауста» в 30-40-их роках 

ХІХ століття [напр. 185, с. 30].  

На сьогодні існує три опубліковані переклади українською мовою 

першої частини трагедії «Faust» (І. Франка (1882), Д. Загула (1919),  

М. Улезка (1926)) та один повний переклад трагедії «Faust» – М. Лукаша 

(1955). Українським перекладам трагедії «Faust» присвятила монографію  

В. Андрієнко «Українська школа перекладу (на матеріалі перекладів 

трагедії Й.-В. Ґете «Фауст»)» [4]. Проте у монографії є певні неточності, 

зокрема пов'язані з перекладом М. Лукаша, які детально аналізує В. Р. 

Савчин [151, с. 252-253]. Не зважаючи на неточності, це було перше 
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комплексне дослідження трагедії Й. В. Ґете як складової української 

перекладної літератури. 

«Українські письменники Галичини та Буковини другої половини 

ХІХ – початку ХХ століть (Ю. Федькович, О. Кобилянська, С. Яричевський, 

Н. Кобринська, І. Франко) зверталися до німецької мови з різних причин. Чи 

не найважливішим було прагнення через її посередництво знайомити 

європейського читача зі своєю культурою. Водночас важливим чинником 

була германізаційна політика з боку Австро-Угорської держави» [32, с. 32]. 

Іван Якович Франко, володіючи феноменальними знаннями в галузі 

розвитку національних письменств, активно розробляв концепцію світової 

літератури, – концепцію, одними з перших фундаторів якої свого часу 

виступали саме Й. В. Ґете та К. М. Віланд. Видається безперечним, що 

багатьма рисами своєї творчої діяльності, універсалізмом зацікавлень та 

енциклопедизмом знань, зрештою, і окремими характеристиками 

художнього мислення Франко дає підстави порівнювати його з особистістю 

німецького ґенія. М. Бондар зазначає, що Й. В. Ґете мав надзвичайно велике 

значення для І. Франка – «як у період становлення Франкового поетичного 

письма, так і на подальшому творчому шляху, супроводжуючи високі 

осяяння українського поета, повсякчас підтримуючи його роздум у 

потужно-змістовій, маштабній проблематиці» [17, с. 93].  

М. Ільницький порівнює характеристики співвідношення природи і духу у 

творчості  Й. В. Ґете та І. Франка. Дослідник, зокрема, стверджує, що  

І. Франко формувався від великим впливом Й. В. Ґете, проте, розвинув чи 

трансформував певні його ідеї. Серед інших, аналізуючи поезію І. Франка 

«Земле, моя всеплодющая мати»,  М. Ільницький робить висновок, що сам 

образ землі-матері – запозичений в Й. В Ґете, однак Ґетевий 

натурофілософський акцент зміщується на соціальний у І. Франка. Таким 

чином, антиномія природного і духовного начал у Й. В. Ґете виявляється у 

їх дихотомії, розчиненні індивіда у природі, а у І. Франка – людина – 
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творіння природи і її опонент, яка усвідомивши себе, прагне реалізації 

«власної душі» [68].  

Перший публікований переклад І. Франка – пісня Маргарити «При 

Кружілці» із трагедії Й. В. Ґете «Faust» (№18 журналу «Друг» 1875 року, с. 

429) [266, с. 360].  В українську літературу «Faust» увійшов саме завдяки  

І. Франку через 60 років після створення: 1880-го року в першому та 

другому випусках часопису «Правда» [66, т. 13, с. 180]. Це був справжній 

прорив у знайомстві України з творчістю Ґете. Видавництво «Світ» видало 

першу частину з передмовою М. Драгоманова [36]. Потім І. Франко відклав 

роботу над трагедією «Faust» майже на 20 років – 1899 повернувся до цього 

твору. 

Працювати над перекладом трагедії «Faust» І. Я. Франко почав ще в 

1870-х рр. у Дрогобичі. Вже тоді І. Я. Франко чимало перекладав та високо 

цінував переклади. Між рукописами, які він привіз до Львова, були твори 

досить важкі для перекладу, як-от трагедії Софокла, «Одіссея», «Пісня про 

Нібелюнгів» та «Книга Іова» [168, с.VII—VIII]. 

Того ж року Франко вирішує перекласти «Фавста»1 і, повідомляючи 

Ольгу Рошкевич у листі від 29 лютого про свій план — разом з двома 

товаришами «видавати книжечками твори, переводжені із інших 

словесностей», він пише: «Початок має зробити Ґетого «Фавст» мого 

перекладу. Той твір так пам'ятний для мене, що годі було мені не зробити 

ним початку, — і думаю, що буде (по другий раз) щасливий. Ти, бачу, 

пам'ятаєш іще ту маленьку книжечку, но не знаю, чи знаєш її символічне 

значення для мене. Єсли-ось (як говориш в попереднім листі) любо-питна, 

то можеш при случайності мене о то запитатися» [66, т. 48, с. 46-47]. З цього 

листа бачимо також, що «Faust», яким Франко-гімназист захоплювався 

як твором високої мистецької вартости, став тепер для нього ще й 

особистим символом: цей твір нагадує йому про першу зустріч з  

                                                           
1 зберігаючи правопис І. Франка 
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О. Рошкевич, яку він пізнав під час вакаційної мандрівки по Карпатах 

після закінчення сьомого класу Дрогобицької гімназії. 

Є багато теорій про походження образу Гретхен, адже це принципово 

новий персонаж у трагедії «Faust». Була тільки Гелена, символічний образ 

найпрекраснішої жінки. Та, напевне, варто визнати, що образ Гретхен 

набагато більше зворушливий та живий. І цей персонаж ввів у трагедію саме 

Й. В. Ґете. Багато дискусій ведеться і про те, хто ж був прототипом 

Маргарити в реальному житті, як і про те, що саме символізує цей образ. Без 

сумніву, саме вона є найяскравішим прикладом уособлення «вічної 

жіночності».  

Найімовірнішим аналогом Гретхен була Фредеріка Бріон – дочка 

пастора з Зозенгайма. Перше кохання І. Франка – О. Рошкевич – дочка 

священика в прикарпатському селі Лолин.  На час захоплення Фредерікою 

Йогану було 20 років, Франко познайомився з Ольгою, коли йому було 18. 

В обох випадках планувалося одруження, та не відбулося з різних причин:  

І. Я. Франка арештували буцімто за участь у таємній соціалістичній 

організації, а Й. В. Ґете статус та звання не дозволяє одружитися з простою 

селянкою (хоч потім він одружився таки з не знатною особою – Крістіаною 

Вульпіус) [223; 196]. 

Окрім цього, і Й. В. Ґете і І. Я. Франко брали участь у громадсько-

політичному житті своєї країни і були не тільки літераторами, а й вченими 

світового рівня. Тому подібність їхнього сприйняття світу і літератури не 

має видаватися дивною. У передньому слові до власного перекладу 

«Фавста», покликаючися на німецького дослідника Германа Ленера, І. Я. 

Франко стверджував, що «трагедія Фауста ... з діла часового сталася ділом 

для цілих століть, з поетичного твору сталася культурно-історичною 

подією»  [66, т. 13, с. 179].  

І. Я. Франко пов'язує типологію героїв, подібних до Фавста, з 

модерним індивідуалізмом, а також співвідносить її з типами «зайвих» і 
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«нових» людей, які, за Франковими словами, відбивають «цілий процес 

болючого і тяжкого розвою великої недуги», а саме — «роздвоєння між 

світом ідей а світом дійсності, між мислями і словами а ділами, між буйним 

полетом бажань а мізерним трепотанням енергії». Таке «болюще 

роздвоєння» веде родовід від Фавста. Загалом, як неодноразово 

наголошував І. Я. Франко, така «традиція невідлучна від усієї догматики і 

етики християнської, зокрема у формі «розмови чоловіка з дияволом для 

представлення внутрішньої боротьби душі з похотями тіла і покусами світу» 

[66,  т. 30, с. 47]. 

Франкова культурософська оцінка «Фавста» перегукується 

універсалізмом зі словами А. А. Шахова, який називав першу частину поеми 

епопеєю нового людства, Божественною комедією нової історії  [183, с. 

266]. Характерно, що «Божественну комедію» І. Я. Франко сприймав так 

само духовно-символічно. У своїй праці «Данте Аліг'єрі. Характеристика 

середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії» (1913), І. Франко три 

останні розділи присвятив «Підземеллю», «Чистилищу» та «Раю», де, серед 

критичних коментарів та пояснень, подає свої переклади уривків твору 

Данте [66,  т. 12, с. 7-253]. 

І. Франко універсалізує духовну проблематику «Божественної 

комедії», витлумачуючи її в аспекті гностичного пізнання і надаючи їй 

майже софійного підтексту. Він також заакцентовує риторичну 

узагальненість твору як певного типу повідомлення: «Се віковічна повість 

кожного з нас, хто думав, любив, помилявся, падав духом і знов підносився»  

[6, т. 12, с. 70 – 71]. 

Існували зовнішні та внутрішні імпульси, які привертали Франкову 

увагу до творчості Й. В. Ґете. Приміром, І. Франко, як засвідчив  

Л. Рудницький, несвідомо стилізував листи до О. Рошкевич «під Вертера». 

Так само Л. Рудницький стверджує, що вплив Ґетевого «Фавста» на 

поетичну творчість Франка надзвичайно великий [148, с. 107]. Сам І Франко 
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пояснює це тим, що «Гете був найбільш універсальним поетом усіх часів; 

він умів відчути красу і людськість усюди, де тільки зустрів її, без огляду на 

мову, костюм і національну закраску» [66, т. 13, с. 367]. 

Й. В. Гете першим ототожнив диявола і Мефістофеля, у попередній 

інтрерпретації К. Марлоу, Мефістофель підпорядковується Люциферу і є 

одним з ангелів, яких Бог скинув з неба слідом за їхнім лідером. 

Нетрадиційне уявлення чорта можна побачити у творах І. Франка. 

Наприклад у третьому жмутку (1896) відчувається єдність оригінальної і 

перекладної творчості І. Франка –  

«І він явивсь мені. Не як мара рогата, 

З копитами й хвостом, як виснила багата 

Уява давніх літ, 

А як приємний пан в плащі і пелерині, 

Що десь його я чув учора або нині, -  

Чи жид, чи єзуїт.» [66, т. 2, с. 165] 

 

У Й. В. Ґете ж Мефістофель з пуделя перетворюється на мандруючого 

школяра. [285, с. 203; 281, с. 220], а потім і у молодого пана. У сцені «Кухня 

чарівниці» Мефістофель пояснює свій вигляд Чарівниці, котра його не 

впізнала: «Auch die Kultur, die alle Welt beleckt, / Hat auf den Teufel sich 

erstreckt: / Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; / Wo siehst du 

Hörner, Schweif und Klauen? / Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen 

kann, / Der würde mir bei Leuten schaden; / Darum bedien ich mich wie mancher 

junge Mann  / Seit vielen Jahren falscher Waden. [285, с. 203] (У прекладі І. 

Франка: Та й поступ, що весь світ попсув, / І чортові не дав спокою: / 

Старих страшили вже рогатих, / З хвостами, кігтями й за гроші не видати. 

/ Що ж до копита – того збутись годі, -  / Але й воно тепер не в моді; / Тож 

я, як многі молоді панки, / Віддавна ношу вже ватовані литки [281, с. 265]). 
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Індивідуальність перекладача дуже багато важить для перекладу.  

І. Франко схожий на Й. Ґете у своєму сприйнятті світу, мабуть саме тому 

його переклад настільки живий і сам собою є безсмертним витвором 

мистецтва, хоч, як писав сам І. Франко: «Перекладаючи «Фавста» на нашу 

мову, я старався передовсім про те, щоб зробити його приступним для нашої 

письменної – чи, сказати правду, малописьменної – громади. Я поклав 

головно вагу на зрозумілість і ясність бесіди» [281, с. 176]. Проте ця 

передмова значно м’якша і ліберальніша, аніж перша, яку опублікували не 

одразу, а аж 1941 року. ««У нас нема літератури»! Тими самими словами, 

котрими перед несповна півстоліттям Белінський зачинав свою критичну 

діяльність, приходиться й мені зачати нині сесю передмову. У нас нема 

літератури! Спори, свари та крики о літературі – се ще не література» [66, т. 

26, с. 155]. Також у цій передмові І. Франко гостро критикує інтелегенцію, 

«котра в своїм безграничном засліпленні зве себе «народом», 

«суспільністю». – Ми народ! Ми герої! «Моголи, моголи!» – ось що сказав 

до вас Шевченко», не виконує своєї головної функції – створення 

літератури. Адже «література – се передовсім свідома, розумна праця, а у 

нас досі, хоч що й роблено, то роблено іменно несвідомо, случайно, без ясної 

думки, без переконання о доброті і пожиточності того, що робиться. «От так 

собі!» Се наше рідне речення найкраще ціхує наше рідне недумство» [66, т. 

26, с. 160]. Цим закликом І. Франко (подібно Лессінгу в Німеччині та 

Бєлінському в Росії) сподівається донести до суспільства потребу ретельної 

праці в цій галузі. 

Незважаючи на скромні висловлювання самого І. Франка про якість 

свого перекладу, не варто применшувати літературної вартості цього 

перекладу, адже художньо-естетичний чинник був основним для І. Я. 

Франка [60, с. 1016]. Його високо оцінили сучасники, зокрема М. 

Драгоманов писав 1882 р. «Перекладачу п. Іванові Франку належить честь 

довести московським націоналістам, а разом з ними й усім великоруським 
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літераторам, що українська мова в багатстві, витонченості та гнучкості 

форм не поступається жодній із сучасних літературних мов слов’янства, і не 

така бідна, щоб нею важко було перекладати глибину філософської думки і 

відтворити високохудожні образи. Це – не мова тільки простолюддя, як 

запевняють московські неуки, а мова цілої нації, політична майбутність якої 

ще попереду, але чиє місце на право самостійного розвитку серед 

цивілізованих народів уже завойоване і не може бути зайняте ніким іншим» 

[47, с. 145]. 

Трагедія Й. В. Ґете «Faust» є одним з найвагоміших перекладацьких 

доробків І. Я. Франка. Про це можна дискутувати, однак не викликає 

сумнівів той факт, що «Faust» був знаковим у житті перекладача, адже саме 

з цим твором пов'язані перші перекладацькі та перекладознавчі спроби  

І. Франка. Важко переоцінити знаковість цього перекладу для розвитку 

української літератури. 

Звичайно, не можливо порівнювати переклад трагедії Й. В. Ґете 

«Faust» І. Франком, скажімо з перекладом М. Лукаша, І. Франко творив у 

час, коли ще не було сформованої сучасної мовної норми. Саме І. Франко 

«увійшов у тогочасне галицьке письменство… із естетичною програмою 

новочасної літератури, із власним розумінням її завдань і тематичних  

пріоритетів,  із  оригінальним  трактуванням  авторської особистості та 

індивідуального стилю, врешті – з новою концепцією реальної мови,  що в 

сумі мали б прорвати естетичну, тематичну й мовностилістичну блокаду 

млявої літературної практики й відкрити шлях  всеосяжному  мистецькому 

експерименту. Остаточно  порвавши  з  ідилічною  сентиментальністю,  

етнографізмом  та  провінційністю,  а  на  мовному  рівні – з  мертвою  та  

неповороткою  «рутенщиною»,  Франко  узявся  за  річ  майже  неможливу 

– максимально наближувати  літературу  до  науки,  витворювати  позитивну  

модель художнього мовлення, творити студії, а тим самим показувати життя 

таким, яким воно є. Потяг до живого нестертого слова, багатства і 
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натуральності  вислову,  початково  зреалізований  у  «літературі  на 

діалектах»,  переростає  в  об’ємніші  лінгвістичні  зацікавлення  та 

стилістичні  досліди» [174, с. 6].  Це, звичайно, значною мірою впливає на 

сприйняття його перекладів, адже мовна норма на сьогодні вже 

випрацювана і не всі експерименти і здобутки І. Франка до неї увійшли. 

Через відсутність української літературної мови та, за словами  

І. Франка, літератури, дискусійним питанням є чи перекладач свідомо 

застосовував стратегію одомашнення, чи це було його пошуком свого 

методу. Дуже характерним є буквальне переодягання в національні строї: 

«До танцю пристроївсь вівчар, / В крисак обрані і киптар, / А ретязі аж 

сяли. / Круг липи люду повно вже,/ Веселий тан іде та йде, / Гей-га! Гоп-га! 

/ Гоп-гей же, гей же га! / Гудуть баси й цимбали» [66, т. 13, с. 209-210]. 

Проте ще цікавішим є інший вияв стратегії одомашнення у перекладі сцени 

«Auerbachs Keller in Leipzig»: «Ой, був то щур у шафі, / Все масло, сало їв, 

Мов піп на добрій параф ́ї, / Огруб і потовстів» [281, с. 247] в оригіналі: «Es 

war eine Ratt im Kellernest, / Lebte nur von Fett und Butter, / Hatte sich ein 

Ränzlein angemäst’t  / Als wie der Doktor Luther» [285, 191]. Після знайомства 

з Мефістофелем Фауст переноситься зі свого світу науки, лікування, вічних 

пошуків істини до бару, де є лише пиятика та насміхи. Деякі вчені вбачають 

у пісні «Es war eine Ratt im Kellernest» іронію над Орігеновим тлумаченням 

«Пісні пісень» [227, с. 117]. Цікавим моментом у пісні є порівняння щура з 

М. Лютером, перекладачем Біблії німецькою мовою. Проф. Б. Шалагінов у 

дисертації «Фауст» Й. В. Гете і проблема духовної сутності людини в 

німецькій літературі на рубежі 18-19 ст.» дослідив зіставлення Фауста з 

доктором Лютером, зафіксоване в народній легенді. Намагання переступити 

через «дозволене», за межі, встановлені церквою, саме й робить Фауста 

неконвенційною особою. Народна традиція сприймала ці прагнення як вияв 

нестандартної поведінки, а, разом з тим, засуджувала, оскільки бачила в них 

загрозу здоровому консерватизмові життя. В своїх «Застільних бесідах» 
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Лютер пишався тим, що, на відміну від Фауста (ідеться про легенду), встояв 

перед спокусами диявола [180, с. 10-11].  

Усі перекладачі, окрім І. Франка, передали це порівняння дослівно, а 

він використав узагальнення, вочевидь не бажаючи перевантажувати 

цільового читача не зрозумілими йому деталями. 

Дмитро Юрійович Загул (псевдоніми і криптоніми – І. Майдан,  

Б. Тиверець, Д. Буковинець, Г. Юрась, І.М. та ін.;) почав писати вірші та 

перекладати в юному віці, ще в Чернівецькій гімназії. Сільський учитель, 

побачивши інтелектуальний потенціал хлопця, уможливив йому навчання в 

гімназії, де Д. Загул вивчив німецьку і класичні мови [33, с. 2]. Першим 

заохотив його до літературної творчості брат видатної письменниці Ольги 

Кобилянської Юліан, який викладав у гімназії латинську мову [38, с. 59]. 

Уже в першій книзі віршів Д. Загула «З зелених гір» (1918), М. Зеров 

побачив «іскру божу» [92, с. 4]. 

Друга збірка Д. Загула «На грані» (1919) вийшла того ж року, що і 

його переклад «Фавста». Як писав С. Єфремов: «Загул опанував повною 

мірою форму й техніку віршування, доводячи її до неабиякої витонченості 

й довершення. З другого боку, нахил до філософічного споглядання на світ 

тепер заглиблюється тьмяною символікою образів; поет шукає всюди сенсу 

життя —  і не знаходить... Він немов справді опинився «на грані» між 

реальним і «потойбічним», на роздоріжжі власних змагань та дійсності, до 

якогось завороженого кола потрапив і почуває свою несилу вибратися з 

нього на справжню дорогу» [51, с. 492]. Такий настрій автора засвідчує 

значний вплив роботи над перекладом твору Й. В. Ґете на оригінальну 

творчість поета. 

У передмові до перекладу «Фауста» М. Улезком М. Йогансен писав: 

«Спробунок Загула стоїть на межі між новим часом і старим. Загул старанно 

уникає «грубих», «прикрих» місць першотвору, обмащуючи їх медом 

української літературної мови». І стверджує, що його переклад є «у згоді з 



75 
 
 

тоном старої української літератури, ліберальної, міщанської, трошки 

революційної і трошки атеїстичної» [65, с. 4].  

На думку Д. Загула «твір, що не має ніяких прикмет індивідуального 

стилю, – не оригінальний, а підробка або наслідування, і тим самим тратить 

мистецьку цінність» [54, с. 25]. Перекладаючи, він завжди намагався 

зберегти авторський стиль, відтворити його звучання, настрій, національний 

колорит, підібрати аналогічні лексико-семантичні еквіваленти [37, с. 19]. 

Д. Загул писав, що Й. В. Ґете – один з найбільших поетів і мислителів 

усіх часів, чия лірика посідає перше місце у всіх європейських літературах. 

Найвидатнішим його драматичним твором є «Фавст», що ввійшов у 

всесвітню літературу і існує в перекладах всіма мовами [54, с. 58]. 

Причиною, на думку перекладача є те, що «Фавст» Й. В. Ґете не несе й 

натяку на античну «класичність» [53, с. 24], тобто є зразком нової 

літератури. Книга вийшла друком у Відні, бо 1919 рік був в Україні 

надзвичайно складним. Періодами наступав політичний і економічний хаос. 

Шість основних політичних військових сил діяли в українських землях: 

українські на чолі з Директорією, радянські, Антанти, білогвардійські, 

польські, анархістські.  

Переклад трагедії Д. Загулом легко читається, написаний зрозумілою 

мовою з хорошою ритмічною побудовою. Перекладач часто жертвує 

змістовими нюансами для кращої передачі форми,  а також намагається 

зробити переклад витонченішим, уникаючи лайки та грубих місць 

оригіналу, та все ж, коли це конечно для розуміння змісту  –  він їх повністю 

відтворює. Проте, часом, намагаючись зберегти витонченість перекладу, 

перекладач все ж втрачає суттєві нюанси. У сцені, де Мефістофель вмовляє 

Фауста пристати на свою угоду, той відповідає: «Kannst du mich 

schmeichelnd je belügen, / Daß ich mir selbst gefallen mag, / Kannst du mich mit 

Genuß betriegen: / Das sei für mich der letzte Tag! / Die Wette biet ich!». Заради 

витонченості вірша Д .Загул додає зайве слово: «Коли скажу, одурений 
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тобою, / Що вже не прагну кращого буття, / Коли мене захопить насолода, 

/ Хай буде це моїм останнім днем! / Я бюсь об заклад. Згода?» [283, с. 57]. 

Така незначна, здавалося би, зміна модифікує сам образ, адже у цій 

комунікативній ситуації вже може скластися враження, що це вже Фауст 

вмовляє Мефістофеля пристати на угоду, чи недоречно торгується. 

Очевидно, переклад Д. Загула – надбання української перекладної 

літератури. На жаль, у біобібліографічному покажчику, виданому 2010 р. до 

120-річчя від дня його народження [44, 2010], навіть не згадано перекладу 

трагедії Й. В. Ґете «Фавст», як і його літературознавчі нариси «Фавст в 

історії світової літератури» та «Ідеологічні злами в творчості Ґете». Творча 

спадщина Д. Загула-перекладача ще очікує свого дослідника. 

Микола Терентійович Улезко висловив намір перекласти всього 

«Фауста» у передмові до першої частини. Михайло Йогансен високо 

оцінював майстерність перекладу, стверджуючи, що він має дві головні 

риси: точність та народність. «Точність перекладу дуже велика, і в місцях 

ліричних вона могла-б бути навіть менша – вони б від цього тільки виграли» 

[65, с. 5]. Та незважаючи на це «Ґетевський юний, хаотичний, буйний 

молодий Фауст, немов живий, встає перед очима в скупих рядках 

Улезкового перекладу» [65, с. 6]. Л. В. Коломієць стверджує, що публікацію 

цього перекладу 1926 року доцільно вважати найвидатнішою подією на 

світському відтинку німецько-українських перекладів 1920-30-х років [82, 

с. 88]. 

В № 9 «Червоного Шляху» за 1926 рік надруковано рецензію  

П. Тиховського на переклад М. Улезка. Найбільше зауважень П. Тиховський 

робить щодо словника перекладача, щодо невдалих неологізмів: зокрема 

щодо вживання «умство» в значенні розум, «чутива» – почуття, «дійнота» – 

діяльність, «легкуни» – легені та інші [163, с. 268]. З позитивних рис цього 

перекладу відзначає його точність і близькість до вихідного тексту: 

«Переклад зроблено надзвичайно близько до оригіналу, рядок в рядок. 
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Тримаючи його в руках, ви легко розбираєте оригінал Ґете, коли трохи 

знаєте німецьку мову. Він задовольняє всім вимогам од зразкового 

перекладу:видержано і метр, і розмір, і рими…» [163, с. 268]. 

Освальд Бурґгардт (Юрій Клен)  у рецензії «Новий український 

переклад «Фавста»» досить гостро критикує переклад М. Улезка: «Чи не 

вивернеться язик, вимовляючи ці слова?» (йдеться про такі приклади: «Хто-

ж ще стає», «ритм вдихне», «Вже-ж вдарить в струни», «Трощить в 

шмаття», «Ось скло твоє») [21, с. 116]. Як зазначає Л. В. Коломієць, 

Освальд Бурґгардт не приймає ні словникової точності, ні ускладнених 

синтаксичних конструкцій, що перешкоджають розумінню змісту й 

призводять до порушення ритмомелодики, ні зайвих іншомовних слів, ні, 

навпаки, надмірного онаціональнення, поселючення мови перекладу, 

псевдонародності [81, с. 105]. 

М. Улезко написав розлогу промову. Її складно аналізувати сьогодні, 

адже окрім аналізу самого твору, перекладач гостро критикує всі релігійні 

течії, особливо християнські. Не можемо сказати достеменно, чи були це 

справді погляди М. Улезка, чи така стаття була необхідною для друку 

перекладу за тодішніх історико-політичних умов. Ще однією визначальною 

рисою «Фауста» М. Улезка є детальний аналіз твору та коментарі. Микола 

Терентійович надзвичайно точно перекладав саме через те, що намагався 

зрозуміти передумови створення твору. Окрім цього, М. Улезко навчався в 

Гейдельберзькому університеті – найстарішому університеті Німеччини 

[156, с. 57]. Очевидно, саме там він захопився німецькою літературою. 

Окрім того, він вивчав історію, і згодом працював викладачем історії 

спершу в Єлизаветградській гімназії (сьогодні у приміщенні знаходиться 

штаб МНС в Кропивницькому), а пізніше в Комуністичному університеті 

ім. Артема в Харкові.  

М. Улезко не згладжував гострі місця оригіналу, на відміну від  

Д. Загула (найбільше це виявляється у сцені «Вальпургієва ніч»), і 
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діалектизми в його перекладі зустрічаються набагато рідше, ніж у перекладі 

І. Франка. М. Йогансен пояснює це явище також на прикладі російських 

перекладів трагедії «Faust» Й. В. Ґете, адже переклади характеризують добу 

краще, ніж першотвори, бо «від перекладу легше облупити лушпу часу, ніж 

від першотвору» [65, с. 4]. Російський переклад  

М. Холодковського, так само, як і переклад Д. Загула, акцентує увагу на  

Й. В. Ґете в другому періоді життя. Адже Й. В. Ґете почав писати трагедію 

«Faust» замолоду, коли був юнаком, скептиком і сатириком, а закінчував 

вже перед самою смертю, філософом, моралістом та урядовцем при дворі 

герцога Карла-Августа.  

Для того, щоб перекладати такий твір, як «Faust» Й. В. Ґете, потрібно 

добре розуміти епоху написання твору, наміри автора, а також 

інтертекстуальність деяких фрагментів. Як зауважує сам М. Улезко у 

передмові, «Faust» має два змістові пласти: перший – це дитяча казка, де все 

ж добро перемагає зло, а грішник через щире розкаяння попадає на небо. 

Переклад такої казки не викликає значних труднощів. А от другий змістовий 

пласт – це філософський трактат, розбавлений гострою сатирою на 

сучасників та реалії життя, це синтез молодого Ґете – гострого сатирика та 

бунтівника, та старшого філософа з багатим життєвим досвідом. Саме тому 

перекласти цей пласт надзвичайно важко. І навіть у дуже якісному перекладі 

сучасний читач не завжди може розшифрувати всі натяки першотвору. Саме 

тому коментарі М. Улезка надзвичайно цінні і вказують на глибоке 

дослідження перекладача. Адже серед коментарів часом з’являються і такі 

речі, як «Історичний натяк. Не розшифровано» [282, с. 323], а також багато 

припущень та теорій походження персонажів та висловів. 

Безумовно, завдяки такому ґрунтовному підходу та таланту 

перекладача сучасний читач може глибше зрозуміти проблематику 

«Фауста» Й. В. Ґете. Та мова перекладу дещо строката, що зумовлено як 

неологізмами, так і  чернігівськими діалектизмами, а також і тим, що за 
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останні сто років українська мова досить змінилася. Як зауважив М. 

Йогансен «учитися з нього літературної мови міг-би лише дуже досвідчений 

знавець» [65, с. 6]. 

Микола Олексійович Лукаш почав перекладати трагедію «Faust» Й. 

В. Ґете ще старшокласником, продовжував у студентські роки, але, на жаль, 

перший переклад пропав під час війни [117, с. 149]. І лише у березні 1955 р. 

рукопис «Фауста» у перекладі М. Лукаша зданий до складання, у вересні 

підписаний до друку, а наприкінці року вийшов у світ восьмитисячним 

накладом з відомими у Німеччині, класичними ілюстраціями А. Ліцен-

Майєра та Ф. Зімма. Поява цього перекладу стала великою подією в 

українському літературному житті. М. Лукашеві вдалося відтворити 

«скарбами української мови і могутній стиль космічних гімнів трагедії, і 

веселі теревені п’яних бюргерів, і чистоту, щирість, а водночас духовну 

обмеженість Ґретхен…і багато іншого» [173, с. 128].  

Як зазначає дослідниця творчості М. Лукаша В. Р. Савчин, М. Лукаш 

наче відчував потребу української культури «рятувати слово», орієнтувався 

у своїй перекладацькій стратегії на все розмаїття літературних родів і жанрів 

[151, с. 26]. Перекладач часом відчуває брак виражальних засобів, з іншого 

боку, українська мова характеризується високою дериваційною 

спроможністю, що й стимулює процес творчого пошуку [151, с. 105]. Хоча 

творчість М. Лукаша припадає на період, коли норми української мови були 

вже встановленими, адже багато визначних письменників, поетів та 

перекладачів працювали на україномовного читача, а літературна мова не 

надто відрізнялася по всій території України, та після «розстріляного 

відродження» та інших утисків українську мову зараховували до 

безперспективних та обмежували «домашнім ужитком», М. Лукаш 

намагався довести, що вона самодостатня, в ній є необхідні резерви і 

потенціал [150, с. 250].  
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М. О. Лукашеві закидали надмірне захоплення архаїзмами та 

діалектизмами. Як писав Леонід Первомайський, «Тінь травестійного Енея 

стояла за спиною перекладача» [143, с. 370]. Схожої думки дотримувався і 

В. В. Коптілов, зазначаючи, що на такій кількості сторінок неможливо 

уникнути певних помилок та неточностей. Та головною провиною 

перекладача, на думку В. В. Коптілова, є те, що він не прислухався до 

зауважень редакторів першого видання [87, с. 107]. 

На рецензію Леоніда Первомайського М. О. Лукаш не відреагував 

публічно, та внутрішня видавнича рецензія В. В. Коптілова таки змусила 

його вступити в полеміку. М. Лукаш пише три статті-відповіді: «Хто такі 

були двораки», «Про змішування західноєвропейських реалій з польськими 

та про тінь Франца-Йосифа», «Про зниження стилю та про скривдженого 

Мефістофеля» [106, с. 503], у яких обґрунтовує свої перекладацькі рішення, 

які викликали критику. У статі «Хто такі були двораки?» М. Лукаш наводить 

приклади вживання слова «дворак» у значенні «придворний» у творах І. 

Франка, А. Кримського, В. Грінченка та В. Леонтовича [106, с. 505-508]. 

У перекладі М. Лукаша, звичайно ж, відчувається одомашнення як 

метод перекладу, та у порівнянні з іншими перекладачами українською 

мовою, М. Лукаш використовує метод етнопоетичного одомащнення значно 

рідше, ніж І. Франко («Примір ми паничеві / Штанці і сурдунесь» «Щоб і 

фалдинки на штанцях не знати» [281, с. 251]) і не частіше, ніж М. Улезко 

(«Царицю й челядину – / Всіх тне й гризе тепер» [282, с.  148]), чи  

Д. Загул («Блосі пошить сказав він / І мундір і штани» [282, с.  71]).  Проте, 

у перекладі М. Лукаша є асоціативне одомашнення: найвідчутніше це 

проявляється не у філософських монологах та діалогах, а у неформальному 

спілкуванні героїв: «Соловейку-пташко,  лети-вилітай, / Мою милованку 

сто раз привітай» [284, с. 83] – звернення до української пісенної традиції, в 

оригіналі: «Schwing dich auf, Frau Nachtigall, / Grüß mir mein Liebchen 

zehentausendmal!»,  «Й чужого не цураймось» [284, с. 93] – можна прочитати 
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натяк на відомі рядки Т. Шевченка. Як зазначає О. Чередниченко: «…попри 

первну українізаціюперекладених текстів, яку тяжко назвати «надмірною», 

Лукаш не виходить за межі жанру перекладу, створюючи більш-менш 

рівноціннізамінники оригіналам…» [177, с. 58] 

Після публікації 2013 року довоєнного перекладу трагедії Й. В. Ґете 

«Faust» М. Лукаша можна прослідкувати переосмислення перекладачем 

стратегії одомашнення. Скажімо сцена «Auerbachs Keller in Leipzig. Zeche 

lustiger Gesellen» називалася «Авербахів шинок у Липську. Ватага веселих 

хлопців», у пізнішому виданні – «Авербахів склеп у Лейпцигу. Веселе 

товариство розважається». Дотепер трагедія Й. В. Ґете «Faust» у перекладі 

М. Лукаша витримала чотири перевидання після виходу в світ 1955 року 

[280]: у 1969, 1981, 2001 [279] та 2013 [284] роках.  

Те, наскільки  трагедія «Faust» була важливою для Й. В. Ґете і скільки 

зусиль він   доклавав,   щоб   завершити   працю   свого   життя,   описав   

Й.   П.   Екерман   у   своїх   спогадах   (119   згадок   про   роботу   над   

«Фаустом»   у розмовах Й. П. Екермана з Й. В. Ґете за період з 1823 до 1832 

років) [204]. М. Лукаш зізнався, що саме цей твір йому найдорожчий [52, с. 

18].   

Українські переклади трагедії Й. В. Ґете «Faust» публікували за 

надзвичайно різних історико-політичних та соціокультурних умов, що, 

окрім особистостей перекладачів, мало очевидний вплив на тексти 

перекладів. І. Франко, беручись до перекладу трагедії, не мав у своєму 

арсеналі випрацюваного перекладознавчого підґрунтя, тож йому 

доводилося самому випрацьовувати завдання та принципи. Проте, він 

усвідомлював важливість для розвитку української мови, та українського 

суспільства загалом, існування власного перекладу цього безсумнівного 

надбання світової літератури. Д. Загул, будучи в першу чергу поетом та 

літературознавцем, найбільше уваги приділяв естетиці твору. М. Улезко 

жив на території СРСР, де були на той час трішки послаблені утиски 
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української мови та культури. Також усвідомлюючи значущість існування 

українського «Фауста», і, можливо, не зовсім задовільняючись якістю мови 

перекладу своїх західніших колег, він надзвичайно уважно підходить до 

перекладу трагедії. М. Лукаш захопився твором Й. В. Ґете ще в шкільні 

роки, та переклад вийшов, коли йому було вже 35 років, тож мав досить часу 

на осмислення як змісту твору, так і своїх принципів. З одного боку час не 

був сприятливим, адже апарат української літературної мови був не надто 

розвинений, та й політична ситуація не сприяла розвитку, проте, в його 

оточенні вже були люди, які усвідомлювали націєтворчу функцію 

перекладу та існувало певне теоретичне підґрунтя, на якому можна було 

надбудовувати свій метод. 
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2.2. Перекладна англомовна Фаустіана: перехрестя рідного та 

чужого 

 

Публікація трагедії Й. В. Ґете «Faust» у Німеччині на початку не 

викликала великого зацікавлення в англомовному світі. Пізніше критики 

пояснювали це тим, що у Великобританії було мало об'єктивних читачів 

німецького поета, адже існувало певне культурне упередження проти 

Німеччини, і будь-які схвальні відгуки про Й. В. Ґете не могли його 

нейтралізовувати. Зі слів А. Бенсона, Дж. С. Блекі 1883 року у своїй 

передмові до «The Wisdom of Goethe» нарікав, що крім легкої зверхності 

природньої для порожніх умів, знайомству Великобританії з трагедією  

Й. В. Ґете перешкоджали відмінності світогляду, які навіть освіченим 

англійцям з високими принципами важко було переступити. Далі Дж. Блекі 

провів аналіз відмінностей у моральних та психічних особливостях 

мешканців двох країн: практичний британець вважає, що німецький 

ентузіазм є вадою; англієць керується зовнішньою доцільністю, а не 

внутрішнім принципом; спосіб мислення у нього структурний, а не 

філософський, споглядальний та емоційний, як у німців; і, перш за все, його 

релігія є церковною, а не духовною [195, с. 225].  

Саме релігійними та політичними мотивами можна пояснити те, що у 

Великобританії не відразу бралися перекладати трагедію «Faust», і перше 

знайомство з цим твором Й. В. Ґете відбулося  1813 року. 1810 року мадам 

де Сталь видала книжку про Німеччину «De lˈAllemand», де у другій частині 

в аналізі трагедії Й. В. Ґете «Faust» запропонувала її частковий переклад (без 

прологу). Це видання негайно вилучила та знищила французька влада через 

гостру критику Наполеона у творі. Однак, 1813 року цю книгу перевидали в 

Лондоні, і того ж року з’явився її англійський переклад Джона Мюрея, який 

містив непрямий переклад (з французької) уривків трагедії «Faust» (1814 

року – перевидали) [230]. 
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У Великобританії вже була своя інтерпретація легенди про доктора 

Фауста К. Марло, що також не заохочувало перекладачів братися до 

перекладу трагедії Й. В. Ґете, адже неминучим  було порівняння і самих 

творів, і головних героїв. 

Перший переклад трагедії «Faust» Й. В. Ґете опубліковано 1820 року. 

Це був частково віршований переклад, частково прозовий переказ першої 

частини твору (відсутні «Пролог» та «Вальпургієва ніч»), другу частину  

Й. В. Ґете ще навіть не опублікував німецькою мовою [218, с. 98]. Власне, 

1820 р. вийшов том гравюр видавництва «Boosey», сам текст опубліковано 

1821 року, хоча деякі примірники пізніше зшили з гравюрами [191]. Та 

питання хто ж був автором цього перекладу досі не з’ясоване. У вересні 

2006 р. видавництво «Oxford University Press» видало англійський 

неримований переклад під заголовком «Еntitled Faustus, аrom the German of 

Goethe», сьогодні його автором вважають С. Т. Колріджа. Хоча сам С. Т. 

Колрідж впродовж свого життя постійно стверджував, що «ніколи не 

докладав свого пера» до перекладу «Faust», редактори видання Е. Ф. Бурвік 

(Каліфорнійський університет у Лос-Анжелесі) та  

Дж. МакКузік (Університет Монтани) вказують, що С. Т. Колрідж не завжди 

правдиво ділився автобіографічними фактами. Вчені зібрали понад 800 

словесних збігів між перекладом та оригінальними творами С. Т. Колріджа, 

а також виявили багато непрямих доказів та провели комп’ютерний 

стилометричний аналіз, щоб підтвердити свою теорію про авторство С. Т. 

Колріджа. Раніше автором цього перекладу 1821 року вважався Джордж 

Соан [208].  

1822 року Дж. Соан переклав 576 рядків трагедії «Faust», Й. В. Ґете 

схвально відгукувався про цей переклад, та опублікували його лише через 

кілька років [195, с. 230]. Цілком протилежним було ставлення Й. В. Ґете до 

перекладу прологу Ф. Л. Ґувера 1825 року: «заохочуючи найгірші англійські 
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забобони», той закінчив пролог на пісні архангелів, чим неабияк здивував 

автора [195, с. 230].  

Таке цензурування перекладачами тексту трагедії не було 

епізодичним. 1832 року вийшов друком «Faustus» (майже уся перша частина 

трагедії «Faust» Й. В. Ґете у англійському віршованому перекладі з 

прозовими вставками) авторства П. Б. Шеллі. У передмові вказано, що деякі 

фрагменти пропущено через те, що вони можуть здатися англійському 

читачеві образливими через аморальні алюзії, деякі сцени, які в німецькій 

мові є витонченими, англійською звучали б сміховинно. До прикладу, 

причиною опущення прологу стало те, сцена, де Мефістофель піднімається 

на небо, щоб отримати дозвіл спокусити Фауста, суперечить поняттям про 

приватну власність у Великобританії і в своєму задумі і у втіленні [Benson, 

230]. Ще в одному анонімному перекладі 1834 року зазначено, що пролог не 

перекладено, бо легковажність, з якою говорять про святі речі, мала би 

викликати почуття огиди у британців [195, с. 231]. 

 Автором першого повного англомовного перекладу був Абраам 

Гейвард, який – без вагань – включив всі суперечливі сцени, стверджуючи, 

що твір можна зрозуміти лише у всій повноті [195, с. 233].  Протягом 

довгого часу цей переклад вважався найавторитетнішим за відсутністю 

кращого: англійські критики загалом підтримували погляди перекладача 

стосовно другорядності поетичної форми і знеохочували будь-які інші 

спроби [291, с.  III]. Критики ХХ століття відзначали лексичну точність 

цього перекладу німецькому оригіналу, проте він ігнорував «красу, 

притаманну поезії», не показуючи сповна своєму читачеві твір Й. В. Ґете 

[215, с. 585]. 

На противагу українським перекладам трагедії «Faust», які значно 

відрізняються один від одного, англомовні переклади мають багато 

спільних рис. Це можна пояснити тим, що переклад А. Гайварда протягом 
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довгого часу вважався канонічним і коли у будь-якого іншого перекладача 

виникала проблема – розвˈязку завжди шукали у цьому перекладі [289]. 

Попри це, станом на 1967 рік було вже близько п’ятдесяти перекладів 

першої частини трагедії «Faust» англійською мовою (на сьогодні більше 

120) і близько п’ятнадцяти часткових чи повних перекладів другої частини. 

Лише кілька з ранніх перекладів відомі й досі, наприклад, англійський 

переклад Анни Свонвік, який витримав понад сорок перевидань, а також 

американський переклад Баярда Тейлора – понад п’ятдесят повторних 

публікацій [291, с.  xiii]. Обидва переклади ввійшли до п’ятірки найкращих 

станом на 1894 рік [218, с. 167], хоча спершу переклад А. Свонвік не здобув 

визнання ані серед критиків, ані серед читачів. 

У британській традиції перекладу, оригінал спершу розглядали не 

еталоном, а матеріалом для текстотворення, тому Й. В. Ґете та його 

перекладачів С. Т. Колріджа та Т. Карляйла трактували як єдиний 

культурний феномен [276, с. 334]. Хоча Т. Карляйл не переклав трагедію 

«Faust»,  він мав такий намір. 1822 року в «New Edinburgh Review» він 

опублікував критичну статтю про Ґетевий шедевр, де вказав на необхідність 

його англійською перекладу та запропонував кілька уривків у своїй 

інтерпретації. Після публікації статті про Гелену 1827 року, Т. Карлаял 

почав активно листуватися з Й. В. Ґете, який заохочував перекласти 

трагедію «Faust», англійський письменник висловлював у листах 

зацікавлення і, навіть, намір. Та зі смертю Й. В. Ґете 1832 року він втратив 

джерело натхнення [215, с. 591]. 

У період романтизму якраз змістився акцент зацікавлення з 

французької на німецьку літературу, саме тому через кілька років після 

виходу повного тексту трагедії Й. В. Ґете «Faust» вже з’явилося 5 повних 

перекладів.  

Також у ХІХ – поч. ХХ століттях почали більше уваги приділяти 

точності та вірності перекладу на відміну від попередніх підходів, які 
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полягали у вільній інтерпретації  [276, с. 341]. Варто також згадати критичні 

статті про Й. В. Ґете в англомовному світі, адже  це може проілюструвати 

зацікавленість постаттю німецького письменника. Загальна кількість 

публікації, що стосуються Й. В. Ґете в Сполучених Штатах за 1801-1901 

роки складає більше тисячі [216, с. 537], тоді як у Великобританії 

зацікавлення цією темою було не настільки великим (близько чотирьохсот) 

[216, с. 535]. Трагедія «Faust» вперше згадана 1798 року в «Monthly Review», 

та детальна рецензія вийшла лише 1810 року [215, с. 590]. Проблематика 

досліджень, опублікованих після виходу трагедії, в англомовному світі 

стосувалася переважно труднощів, пов’язаних з перекладом жіночих рим 

[215, с. 591]. На жаль, немає доступу до цього масиву критичних праць, адже 

мізерна кількість їх оцифрована, а більшість зберігається у архівах бібліотек 

США та Великобританії. 

Переклад трагедії Й. В. Ґете «Faust» Анни Свонвік надзвичайно 

цікавий для аналізу. Незважаючи на те, що час його створення достатньо 

віддалений, сучасний читач сприймає його та розуміє. Окрім цієї трагедії Й. 

В. Ґете, вона переклала «Iphigenie auf Tauris» та «Egmont», а також «Die 

Jungfrau von Orleans» Ф. Шиллера. 

А. Свонвік звертає належну увагу на вірність перекладу, та все ж у 

ньому спостерігаємо певні відхилення від вихідного тексту: напр., 

перекладач уживає слово «soul» вдвічі частіше, ніж його німецький 

відповідник «Seele» вжито в оригіналі (у її перекладі, єдиному зі всіх 

аналізованих, часто вжито «soul» для відтворення поняття «Geist», тоді як 

інші перекладачі актуалізовували такі значення як «spirit», «mind», «дух», 

«розум» та «думки», тобто відбувається зсув від раціонального до 

духовного). Часто персонажі трагедії вживають у перекладі латинські 

вирази і складні граматичні конструкції замість простих реплік першотвору 

(багато невиправданої інверсії, детальніше про це у наступних підрозділах), 

тобто вдається до стилізації, через вищезазначені зміни всім героям трагедії 
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стає притаманна елітаність. Також А. Свонвік критикують за те, що їй не 

вдалося сповна відтворити ритмомелодику вихідного тексту (а саме заміна 

жіночих рим) [215, с. 585]. Проте, варто зазначити, що в англійській мові та 

поезії того часу жіночі рими були не притаманними через велику кількість 

коротких слів. Стилізація персонажів найвиразніше виявляється в образі 

Ґретхен: «Nay! trouble not yourself! A hand so coarse, / So rude as mine, how 

can you kiss! / What constant work at home must I not do perforce! / My mother 

too exacting is» [288, с. 125]. У цьому прикладі бачимо інверсію, архаїзми, 

яких немає в оригіналі, та змінено регістр. 

Останні видання перекладу А. Свонвік друкуються згідно з варіантом 

1905 року, опублікованого в Лондоні [288].  

Найвідомішим американським перекладом є варіант Баярда Тейлора.  

Як стверджено в «Routledge encyclopedia of translation studies», саме 

переклад надав Сполученим Штатам можливість зростати як в розмірі, так і 

в силі (уможливив колонізацію та асиміляцію не англомовних), а також  

доклався до формування виразно американської ідентичності 

(конструюючи національну літературну та політичну традицію) [276, с. 

306]. Також переклад надавав можливість збільшити культурну автономнію 

американських колоній від Англії і вважався національним проектом, 

маючи на меті розвиток власне амеританської культури на противагу 

європейській [276, с. 308].  

Б. Тейлор перекладав під впливом німецької традиції, тому він сам 

визнавав, що його переклад є викликом для читачів, яких може насторожити 

нова ритміка та незвичні форми експресії. Знаково, що епіграфом до свого 

перекладу він обрав цитату Й. В. Ґете: «Wer das Dichten will verstehen, / muß 

ins Land der Dichtung gehen; / wer den Dichter will verstehen,  / muß in Dichters 

Lande gehen». Його перекладацька стратегія привела до змін у літературних 

смаках американців [276, с. 309]. Філософія перекладу, якої дотримувався 

Б. Тейлор, зосереджувалася на тому, що перекладач повинен зректися своєї 
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особистості, майже однаково володіти обома мовами, точно відтворювати 

слова, фрази, риму та ритм оригіналу, мати талант поета та натхнення для 

перекладу [215, с. 586]. Саме Б. Тейлор наполягав, що американська нація 

повинна отримати свої переклади кращих зразків світового письменства. 

Працював він самозречено, до прикладу, коли працював над трагедією Й. В. 

Ґете «Faust», стверджував, шо нічого, крім Ґете навколо себе не бачив [232, 

с. 907]. 

На думку Ф. Лідера, Б. Тейлор – не поет, а старанний майстер, який, 

намагаючись повністю відтворити ритмомелодику оригіналу, все ж не зміг 

створити переклад, який би повністю відповідав його ж вимогам [215, с. 

586]. Інший критик Ч. Керол стверджує, що незважаючи на певні огріхи – 

зміна системи римування першотвору в пісні про Тульського короля – 

переклад Б. Тейлора, використовуючи музичну метафору, ніби та сама 

мелодія, зіграна на пів тону вище [201, с. 41]. 

Дж. Гаскель, автор критичної праці про переклад трагедії Б. Тейлора, 

нарікає на постійне використання номіналізованих прикметників, 

непотрібних інверсій, недоречного написання слів з великої літери, так 

званого перекладеного порядку слів, обрізаних форм («ware» для «aware», 

«stead» для «instead», «mid» для «amid», «t’were», «t’is», «t’was» і т. д.) 

займенника «ye», архаїчних, застарілих і діалектичних форм. Дж.  Хаскель 

без вагань стверджує, що «Faust» Б. Тейлора не є поезією. Її остаточний 

висновок надзвичайно суворий: він використовує забагато латинських слів, 

робить поезію вишуканою, проте позбавленою життя, тому його переклад 

втрачає важливий зв'язок з перщотвором. Лише кілька рядків (серед них 

аналізована в третій частині балада «Es war ein König in Thule») вона вважає 

справді вартісними [207]. Інші ж дослідники, серед них авторитети того часу 

Б. Фон Лупер, А. Краузе, Р. Маєр та Л. Бауман, вважали його найкращим з 

усіх англомовним перекладом [215, с. 588]. 
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Цікаво, що у перекладі Б. Тейлора не вживається скорочений варіант 

імені Gretchen, а тільки Margaret. Очевидно, перекладач хотів уникнути 

плутанини, адже англійській мові такий варіант скорочення не 

притаманний. Особливо варто відзначити підхід Б. Тейлора до відтворення 

пісень: «There was a king once reigning, / Who had a big black flea, / And loved 

him past explaining, / As his own son were he. / He called his man of stitches; / 

The tailor came straightway: / Here, measure the lad for breeches. / And measure 

his coat, I say!» [291, с. 91]. Саме у таких фрагментах бачимо відхід від 

надзвичайно точного слідування вихідному тексту і виявлення творчої 

особистості перекладача, який і сам був поетом та письменником. 

Як зазначав у передмові до свого перекладу Б. Тейлор, значний вплив 

на нього мав інший американський переклад трагедії Й. В. Ґете «Faust» 

Чарльза Тімоті Брукса (пастора, поета та перекладача праць Ф. Шиллера, 

В. Буша, Ж. Поля та ін). Ч. Брукс був першим, хто відтворив трагедію зі 

збереженням ритмічної системи першотвору, і публікація його перекладу 

першої частини (в 1856 р.) спонукала Б. Тейлора зробити свою спробу. 

Жодна з попередніх англомовних версій не демонструвала таке палке 

бажання представити оригінал в його чистому вигляді. Турбота і совість, з 

якими виконана робота, були настільки очевидні, що єдиними недоліками 

Б. Тейлору здалися відсутність ліричного вогню і плинності вихідного 

тексту в деяких місцях, а також випадкове зниження тону через 

використання буквалізмів. Порівняння Б. Тейлором сімнадцяти англійських 

перекладів, в яких не дотримано метричну систему оригіналу, показало 

небезпеку такого підходу: адже думки Й. В. Ґете мали чіткий відбиток 

кожного з перекладачів [286, с. ііі-iv]. У рецензії на переклад Ч. Брукса 1857 

року, його протиставлено перекладу А. Гайварда та відзначено, що, попри 

існування вже понад двадцяти американських віршованих перекладів 

трагедії до нього, робота Ч. Брукса є надзвичайно важливою, адже 

попередники йшли на великі компроміси між формою та змістом.  
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Ч. Брукс був першим, хто вдався до перекладацького експерименту: на 

противагу тогочасній британській традиції вільного трактування 

першотвору, американська вимагала суворого дотримання ритмомелодики 

першотвору, проте Ч. Брукс змінив ритмічний малюнок твору  [212, с. 80]. 

Попри точність Ч. Брукс відтворює лише певні схеми римування, 

зміни – помітні. До прикладу Ґретхен у його перекладі змінює ім’я на 

Margery – англійське скороченням від Margaretе (Margaret) – шо можна 

пов’язати з намаганням створити типізований образ простої сільської 

дівчини. Варто також відзначити літературознавчі статті Ч. Брукса про 

трагедію Й. В. Ґете «Faust» у журналі «The Crayon» 1859 року [199; 200]. 

Переклад Джорджа Медісона Пріста (перше видання 1932 р., 

перевидано 1941 р.) привернув нашу увагу у звˈязку з тим, що цей 

перекладач детально вивчав німецьку історію та літературу і видав дві 

монографії «Anthology of the Classical Period of German Literature» [224] та 

«Germany since 1740» [225]. Проте, його переклад критикують через 

надмірне вживання архаїзмів та недотримання ритмомелодики вихідного 

тексту. У всіх інтернет-виданнях цього перекладу бракує передмови 

перекладача. У «Encyclopedia of Literary Translation into English»  вказано, 

що у цій передмові, Дж. Пріст схвально відгукується про нацистську 

Німеччину, вважаючи сучасних йому німців гідними продовжувачами 

культурної традиції Й. В. Ґете [273, с. 544], тобто переклад мав чітку 

ідеологічну спрямованість. Варто зазначити, що видано переклад 1932 року, 

за рік до початку Третього Рейху. Також хвилю критики цього перекладу 

викликали чутки, що перевидання 1941 року в Нью-Йорку  (Видавництво 

Alfred A. Knopf) фінансували німці.  

На жаль, нам не вдалося опрацювати передмову, яка могла би 

підтвердити чи спростувати такі спекуляції. Однак, якість перекладу можна 

оцінити схвально. Хоч рядки у перекладі часто довші, ніж в вихідному 

тексті, та схема римування здебільш збережена. Подовження рядків 
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оригіналу дозволило зробити мову персонажів природнішою: «I'll feel, 

whatever my attire, / The pain of life, earth's narrow way / I am too old to be 

content with play, / Too young to be without desire» [290].  

Автором останнього англомовного перекладу трагедії Й. В. Ґете 

«Faust» є Ентоні Кляйн [287], дата завершення перекладу – 2003 рік. 

Народився у Великобританії 1947 р., вивчав математику у Манчестерському 

університеті. Він серед іншого переклав англійською «Метаморфози» 

Овідія та «Божественну комедію» Данте.  

Перекладач написав книгу «The Restless Spirit» [213] – детальне 

вивчення подій трагедії Й. В.  Ґете «Faust» в аспектах переходу твору від 

романтизму до класицизму, а також з детальним розглядом філософських та 

моральних питань, які піднімає автор. Всі його переклади та 

літературознавчі праці – загальнодоступні, адже своє покликання 

перекладач віднайшов у популяризації класичних творів англійською 

мовою. 

Безсумнівно, переклад Е. Кляйна спрямовано на сучасного читача. 

Перекладач намагається уникати стилізації та архаїзмів, рідко вдається до 

високого стилю англійської мови, максимально дотримується 

ритмомелодики оригіналу. Проте, для виконання останнього завдання все ж 

доводиться йти на певні жертви: інверсія у перекладі вживається для 

відтворення схеми римування, що впливає на пиродність продукованого 

персонажами тексту: «By Heavens, the child is lovely! / I’ve never seen anything 

more so. / She’s virtuous, yet innocently / Pert, and quick-tongued though» [287, 

с. 108]. 

Електронне видання  перекладу трагедії Й. В. Ґете «Faust» Е. Кляйном 

містить ілюстрації Ежена Делакруа, художника епохи романтизму, автора 

відомої картини «Свобода веде народ на барикади». Літографії до «Faust» 

вийшли 1828 року і Е. Делакруа одразу надіслав їх Й. В. Ґете, який, в свою 

чергу оцінив їх надзвичайно високо. 
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У рецепції трагедії Й. В. Ґете «Faust» в англомовному світі 

простежуємо значні відмінності у підході до перекладу загалом у 

Великобританії та США в ХІХ – початку ХХ століття. Після публікації 

твору британці не надто охоче його сприймали через загальну антипатію до 

німецької культури. Та й ставлення до перекладу було досить вільним, 

перекладач вважався співавтором, тож про адекватне відтворення (в 

сучасному розумінні) не йшлося. Також відмінності в релігійних поглядах 

були досить відчутними, тож певні місця оригіналу не наважувалися 

перекладати і оминали, стверджуючи, що вони не надто важливі для 

розуміння філософського підґрунтя твору. В Сполучених Штатах Америки 

появу трагедії Й. В. Ґете «Faust» сприйняли з ентузіазмом. Тому і 

перекладали та аналізували значно охочіше, вбачаючи у цьому творі 

можливість збагатити свою культуру. Також саме з цим твором пов'язаний 

розвиток американських поглядів на переклад, як наукову дисципліну. 

Дослідники та перекладачі надзвичайно серйозно поставилися до поглядів 

Й. В. Ґете про три епохи перекладу, на їхній основі почали розвивати свої 

перекладацькі принципи. Хоч на сьогодні зацікавлення перекладознавством 

в США значно знизилося, та впродовж 150 років трагедія Й. В. Ґете «Faust» 

була матеріалом для критичних та теоретичних статей. 
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Висновки до другого розділу 

 

1. Оцінюючи якість перекладів українською та англійською 

мовами, необхідно враховувати ступінь розвитку та соціальні умови в 

українському та англомовному світі, які мали значний вплив на формування 

цільового тексту. 

2. Історія перекладу німецької літератури українською мовою 

сягає початків ХІХ століття, однак саме під впливом творчості Й. В. Ґете, 

цей процес значно інтенсифікувався. Надзвичайно велика заслуга в цьому  

І. Франка, що повністю переклав першу частину трагедії «Faust» та окремі 

сцени з другої. Інші українські перекладачі – Д. Загул, М. Улезко, згодом М. 

Лукаш намагалися перекладом творів Й. В. Ґете збагатити виразові 

можливості української мови, донести до часто поневоленого народу 

свободолюбні ідеї. 

3. Перекладачі трагедії Й. В. Ґете українською мовою 

використовували різні підходи до перекладу оригінального твору, що 

зумовлено як географічними (певні діалектизми у І. Франка), соціальними, 

та часовими умовами (відмінності у наявних лексичних та стилістичних 

ресурсах перекладачів). 

4. Трагедія Й. В. Ґете «Faust» набула особливою популярності в 

багатьох країнах Європи та в Сполучених Штатах Америки. Найшвидше і 

найбільше перекладали її в США, які намагалися ствердитись як самостійна 

держава з певним культурним статусом. В Англії того часу німецька 

література загалом була дуже популярною, що спричинило наявну велику 

кількість перекладів.  

5. У британській традиції, коли починали зˈявлятися перші 

переклади трагедії «Faust», не було чіткої демаркаційної лінії між 

оригіналом і перекладом як літературним феноменом, тому перші 

перекладачі припускалися певних неточностей. Перший повний переклад 
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(частково прозовий, частково віршований) належав А. Гайварду і довгий час 

вважався еталонним. 

6. Переклад надавав Сполученим Штатам Америки можливість 

збільшити культурну самобутність і незалежність американських колоній 

від Англії і був національним проектом, маючи на меті розвиток власне 

амеританської культури на противагу європейській, тому ХІХ – початок ХХ 

століття  знаменує появу багатьох спроб перекладу трагедії Й. В. Ґете 

«Faust». 

7. Найвідомішим американським перекладом є варіант Баярда 

Тейлора.  Ця версія трагедії Й. В. Ґете «Faust» перекладена під впливом 

німецької літературної традиції, тому він сам визнавав, що його переклад є 

викликом для читачів, яких може насторожити нова ритміка та незвичні 

форми експресії. Однак, як зазначав у передмові до свого перекладу Б. 

Тейлор, значний вплив на нього мав інший американський переклад трагедії 

Й. В. Ґете «Faust» Дж. Брукса: він був першим, хто взявся відтворити 

трагедію зі збереженням ритмічної системи. Жодна з попередніх 

англомовних версій не демонструвала таке палке бажання представити 

оригінал в його чистому вигляді. 

8. На сьогодні складно вказати точну кількість англомовних 

перекладів трагедії, вони також демонструють різноманіття підходів 

перекладачів, що зумовлено як географічними, так і часовими чинниками, 

проте виявляються ці тенденції інакше, ніж в українських перекладах 

(географічні – намагання американців відокремити свою літературну 

традицію, часові – зумовлені як розвитком англійської мови, так і 

теоретичним підходом до перекладу). 

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [122; 123; 125; 

126; 127; 128; 129; 134; 135]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО 

МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ТРАГЕДІЇ Й. В. ҐЕТЕ «FAUST» 

У АНГЛОМОВНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 

 

3.1 Образ Фауста: прагнення до знань і тягар мудрості 

«Faust» Й. В. Ґете – видатне явище світової культури і водночас 

глибоко національний твір. Своєрідність позначається вже в самій 

всеохопності, філософічності поетичного задуму Й. В. Ґете, виявляється у 

змалюванні героя, який мучиться розривом між мрією і дійсністю. Й. В. Ґете 

писав «Фауста» все своє життя, вклавши в трагедію те, чим жив сам, всі свої 

враження, роздуми, пізнання. 

Аналіз образу Фауста проведено на основі всієї його мовної партії у 

першій частині, що складає 221 висловлювання (репліки у діалогах та 

монологи), усіх їх певною мірою відтворено в аналізованих українських та 

англомовних перекладах (тобто загальний матеріал для аналізу налічує 2210 

уривків різної довжини). 

У Страсбурзі на початку 70-х рр. 18 ст. Ґете створив перший варіант 

великого твору – «Пра-Фауст» (Uhrfaust), який був пройнятий ідеями «Бурі 

і натиску». З приводу цього твору Н. С. Лейтес пише таке: «Його герой – 

молодий чоловік, який відкидає схоластичне знання і рветься назустріч 

життю із усіма його радощами і бідами; до цього його спонукає сама 

природа, «Дух Землі». Центр «Пра-Фауста» – трагедія природного почуття, 

подібна до тієї, про яку Ґете розповів у «Страждання юного Вертера». 

Мотиви «Пра-Фауста» збереглися в першій частині «Фауста», задум якого, 

проте, в процесі створення істотно збагатився. Герой поеми увібрав в себе 

риси і гордого богоборця Прометея, і волелюбного лицаря Геца, і «титана 

почуття» Вертера. Провідним ж мотивом «Фауста» стали невтомні пошуки 
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героя (вже не юнака, як в «Пра-Фаусті», а старця), постійна незадоволеність 

досягнутим, непереборне занепокоєння» [104, с. 17]. 

Сам Й. В. Ґете у розмовах з П. Екерманом так харакретизував свого 

героя: «Характер Фауста на тій ступені, на яку підняв його з народної казки 

сучасний світогляд, – це характер людини, яка нетерпляче б'ється в рамках 

земного буття і вважає вище знання, земні блага та насолоди недостатніми 

для задоволення своїх прагнень» [188].  

Фауст прагне такого існування, при якому воєдино зійдуться мрія та 

реальність, небесне і земне. Так само, як вони сходяться в ньому самому – 

прагнення кращого життя для людства, роздумування над вічними 

філософськими питаннями і цілком земні пристрасті та вади, які йому 

демонструє Мефістофель.  

Звичайно, образ Фауста є типізацією, цікавою є семантика слова der 

Faust, що означає «кулак». Очевидно, що Й. В. Ґете її не використовував. 

Також у німецькій мові присутні ідіоматичні вислови з цим словом,  

більшість яких включають такі поняття, як гнів, страх і ризик.  

Для початку розглянемо ключові когнітивні установки Фауста і 

приклади того, як вони трансформуються у перекладах.  

1. Розчарування, чи навіть відчай, що доступних знань недостатньо 

для того, щоб осягнути світ 

FAUST. Ich fühls, vergebens hab ich alle Schätze 

Des Menschengeists auf mich herbeigerafft, 

Und wenn ich mich am Ende niedersetze, 

Quillt innerlich doch keine neue Kraft; 

Ich bin nicht um ein Haar breit höher, 

Bin dem Unendlichen nicht näher [285, с. 182]. 

У цитованому фрагменті вербалізується ця когнітивна установка, а 

образ Фауста трансформується через зміни, які запровадили перекладачі. 

Найточніше відтворив цей фрагмент І. Франко (Я чую, дарма я згромадив / 
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Всі скарби людського знання, / А як вкінці отак я сяду —  / З нутра ми сила 

не плине нова; / Я й крихти не зробився вищий, / І к безконечному не ближчий 

[281, с. 237]). Проте і тут є певна неточність: замість скарбів людського 

розуму – скарби людського знання, тобто утотожнюються ці два поняття. 

Подібним є і варіант М. Лукаша: «Не радує мене тих знань скарбниця, / Що 

я збирав на протязі років...» [284, с. 71].  Та найближчим до оригіналу є таке 

визначення слова «знання» - пізнання дійсності в окремих її проявах і в 

цілому [262, т. 3, с. 641], коли ж «розум» - здатність людини мислити, 

відображати і пізнавати об'єктивну дійсність. (прикл. Розум — скарб 

людини) [262, т. 8, с. 838]. 

  М. Улезко та Е. Кляйн використали метонімічну трансформацію, яка 

зумовлена калькуванням (тобто вони актуалізували значення слів, з яких 

складається «Menschengeists») «Даремно-ж згріб собі я, чую, / Людського 

духа всі добра» та «All the treasures of the human spirit / I feel that I’ve 

expended, uselessly», і, таким чином Фауст нагромаджує скарби людського 

духу. З англомовних перекладів найближче до оригіналу цей уривок вдалося 

відтворити американцю Б. Тейлору: «I feel, indeed, that I have made the 

treasure / Of human thought and knowledge mine, in vain;» [291, с. 72].  

А. Свонвік підкреслює те, що знання здобуті важкою працею «from 

studious toil I rest». Т. Брукс та Е. Кляйн включають вставки «let me not deny 

it» та «as you see», що додає герою непевності і відчаю, він начебто когось 

переконує. Д. Загул додає до відчаю ще й драматизм: «Як тільки з горя я 

заламлю руки, /В моїй душі ніяких сил нема.», пропускаючи слово «neue», 

тобто нема не просто нових сил, а взагалі ніяких і через це Фауст тут постає 

ще й виснаженим. Також цікаве ставлення перекладачів до слова 

«innerlich»: А. Свонвік перекладає як «within my breast», а Дж. Пріст «within 

my brain», Б. Тейлор – «in my brain» [291, с. 72], Д. Загул – «В моїй душі 

ніяких сил нема», М. Улезко – «із нутра», І. Франко – «з нутра». Тож 

розташування сили, яке в оригіналі означене без деталізації, тобто 
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всередині, без точного місця, у перекладах змінюється, що також впливає на 

мовленнєвий образ персонажа. Варіант А. Свонвік можна сприйняти як 

звернення до кордоцентричної концепції мислення, адже нова сила повинна 

була б виникнути у серці. На противагу цьому варіанту Ч. Брукс та Б. Тейлор 

знаходять джерело сили у розумі. Цікавими є варіанти І. Франка та  

М. Улезка, вони використали слово «нутро», що означає середина, нутрощі, 

лише таке значення подано у словнику Б. Грінченка [260,Т. 2, с. 573]. У 

СУМі вже зˈявляється значення, яке відповідніше для адекватного 

відтворення оригіналу: «внутрішня суть кого-, чого-небудь. Внутрішній 

психічний світ людини; душа.» [262, т. 5, с. 457]. Британець Е. Кляйн 

переклав цей фрагмент нейтрально: «in me». У перекладі  М. Лукаша бачимо 

реметафоризацію: «Quillt innerlich doch keine neue Kraft» → «То духом я ні 

крихти не зміцнів» і додає «Я ніби й ріс» [284, с. 71], що вказує на те, що 

герой страждає не лише від розчарування і відчаю, але й від втрати ілюзій. 

2. Прагнення до мудрості 

Wo faß ich dich, unendliche Natur? 

Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens, 

An denen Himmel und Erde hängt, 

Dahin die welke Brust sich drängt – 

Ihr quellt, ihr tränkt, und schmacht ich so vergebens? [285] 

У цьому уривку – часткова реметафоризація Фаустом природи як 

джерела мудрості. Освальд Бурґгард гостро критикував цей уривок у 

перекладі М. Улезка: «Натуро безконечна! як-же тебе взять? / Життя 

всього кринице — де ви тиї груди, / Де небо і земля висить?» [282, с. 63] за 

надмірний букввалізм: «Що-ж можна закинути перекладачеві? Та нічого. 

Він перекладав буквально… .По-українському не кажуть, що дитина висить 

на матерніх грудях, а що вона припадає до грудей. Фавст шукає тих таємних 

джерел життя, що до них, мов до грудей, земля і небо припадають, вбираючи 

в себе творчу силу, - таке значення мають ці рядки» [70, с. 108-109]. 
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У перекладі Д. Загула зникає метафора грудей, натомість з’являються 

сили, «сили ті, що держать все -і всюди». І. Франко поглиблює метафору 

звертанням «предвічна мати» (Така метафоризація притаманна цьому 

перекладачеві, згадаймо вірш «Земле, моя всеплодющая мати,/Сили, що в 

твоїй живе глубині,/Краплю, щоб в бою сильніше стояти,/Дай і мені!). У 

всіх інших аналізованих перекладах метафору грудей збережено: у  

А. Свонвік: «Where shall I grasp thee, infinite nature, where? / Ye breasts, ye 

fountains of all life, whereon / Hang heaven and earth», у Б. Тейлора: «Thee, 

boundless Nature, how make thee my own? / Where you, ye beasts? Founts of all 

Being, shining, / Whereon hang Heaven's and Earth's desire» [291, с. 20], у Ч. 

Пріста: «Where shall I, endless Nature, seize on thee? / Thy breasts are- where? 

Ye, of all life the spring, / To whom both Earth and Heaven cling». Т. Брукс 

додає, що природа не лише неосяжна, але й невідома: «Nature! where find I 

thee, immense, unknown? / Where you, ye breasts? Ye founts all life sustaining, 

/On which hang heaven and earth». У всіх вищезгаданих англомовних 

перекладах збережено шанобливу множину оригіналу, навіть посилено, 

адже у Й. В. Ґете Фауст звертається до природи спершу «dich», в однині, а 

потім: «Euch», а в перекладах: «thee», «Thy» та «ye». Пояснити це можна 

часом створення перекладу, бо коли створювалися ці переклади, така 

шаноблива множина вживалася часто. У Е. Кляйна: «How then can I grasp 

you endless Nature? / Where are your breasts that pour out Life entire, / To which 

the Earth and Heavens cling so», вживаються вже стандартні та звичні для 

сучасного читача «you» та «your». Усі українські перекладачі, крім  

Д. Загула, звертаються до природи на «ти», проте це зовсім не означає вияву 

неповаги, адже «ти» «уживається в риторичному звертанні до кого-, чого-

небудь» [262, т. 10, с. 107]. 

М. Лукаш реметафоризував риторичне питання: «Невже ж ти болю в 

серці не загоїш,/ Жаги палкої в нім не заспокоїш». Хоч дослівно цей варіант 

далекий від оригіналу, одначе суть передано досить добре (груди від 
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природи наповнюються, та страждання даремні). У Б. Тейлора переклад 

дослівний: «Whereto our withered hearts aspire,— / Ye flow, ye feed: and am I 

vainly pining?» [291, с. 20], також дуже близькими до оригіналу є варіанти 

Дж. Пріста: «Toward whom the withering breast doth strain- / Ye gush, ye suckle, 

and shall I pine thus in vain?» та Е. Кляйна: «Where withered hearts would 

drink? You flow / You nourish, yet I languish so, in vain desire». А Свонвік двічі 

повторює запитання, очевидно, щоб підкреслити відчай: «Your sweet and 

fostering tides—where are ye—where? / Ye gush, and must I languish in 

despair?», також у її перекладі епітетна конструкція «withered heart» 

переміщується на рядок вище і змінюється суть питання «schmacht ich» 

(тобто мучусь) перетворюється на «must I languish» (чи мушу я сумувати). 

Примус бачимо і у варіанті Ч. Брукса: «Men's withered hearts their waste 

repair- / Ye gush, ye nurse, and I must sit complaining», та це єдина суттєва 

відмінність від оригіналу. У варіанті цього фрагменту І. Франка: «'Д котрій 

я тиснусь, зв'ялений пожаром? / Вна поїть і живить — я прагну, смагну 

даром» - груди відтворено гіперонімічно, тобто «я» загалом, але не слабкий 

чи зівˈялий, а «зв'ялений пожаром». Очевидно, «пожар» вжито у 

переносному значенні: «сильне почуття, що швидко охоплює кого-небудь» 

[262, т. 6, с. 772], а «зв'ялений» – досить вдалий відповідник, бо семантика 

слова зв'ялити – спричинитися до страждань, тяжких переживань [262, т. 3, 

с. 507]. У М. Улезка: «До вас так серце в'ялеє горить. ../ З вас ллється й 

поїть,— чи даремно – ж прагнуть буду?» [282, с. 63], «горить» вжито в 

значенні персихає [262, т. 2, с. 130]. 

Д. Загул відтворив цей фрагмент досить описово: «До вас даремно рвуться 

хорі груди, — / Ви дасте життя ... а я так довго прагну!», також не 

зазначено, що прагнення даремні. 

Таким чином, ми спостерігаємо в перекладах досить різне сприйняття 

і метафоризацію джерела мудрості природи Фаустом, що, відповідно змінює 

і сам образ Фауста. 
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3. Ідіосинкризація обмежених людей і прагнення до простоти 

FAUST. O Beste! glaube, was man so verständig nennt, 

Ist oft mehr Eitelkeit und Kurzsinn. 

 

 У поданих вище рядках дуже чітко висловлено зневагу до вдаваного 

розуму та прагнення простоти. У відтворенні слова «verständig» перекладачі 

зійшлися на таких варіантах, як «розум», «sense», та у Б. Тейлора знаходимо 

прикметник «sensible», лише Д. Загул конкретизував «розум і знання». 

Цікаві трансформації є в наступному рядку.  Фауст стверджує, що те, що 

людина називає розумом, часто лише: «Eitelkeit und Kurzsinn», тобто пиха, 

суєта і недолугість. У варіанті А. Свонвік: «self-conceit and blindness», тобто 

самообман і сліпота. Це можна вважати значною зміною образу, адже згідно 

з цим перекладом, людина може вважати себе розумною не просто через 

пиху і недолугість, а через саммообман і щире нерозуміння ситуації. Решта 

англомовних перекладачів переклали лексему «Eitelkeit» як «vanity», що 

можна вважати цілком адекватним [пор. 272, с. 452; 274, с. 1587], та щодо 

«Kurzsinn» їхні думки розійшлися. Так, у Ч. Брукса бачимо «nonsense», 

недолугість перетворюється на абсурдність, складається враження, що 

Фауст не розуміє і дивується, як люди не можуть осягнути простих речей. 

Варіанти Б. Тейлора, Дж. Пріста – «narrowness» та Е. Кляйна – «short-

sightedness» цілком відповідають оригіналу [пор. 274, с. 944; 274, с. 1323;]. 

Варіант, запропонований І. Франком, також відповідає оригіналу, лише 

замість двох іменників маємо іменник та прикметник «обмеженість горда», 

що через експресивну інверсію інтенсифікує це висловлювання. У М. 

Лукаша «обмеженість пуста», а оскільки слово «пустий» має також 

значення «духовно обмежений, легковажний» [262, т. 8, с. 398], то цей 

варіант – адекватний. Д. Загул залишає лише одне слово для означення 

цього явища: «пиха лиш одна», а переклад М. Улезка дослівно відтворює 

оригінал: «недалекість, суєта». 
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4. В інтерпретації Й. В. Ґете образ Фауста постає яскравим прикладом 

дуалізму людської натури. 

 

Цей дуалізм виявляється і у релігійному світогляді (викликання духів 

і читання Біблії), у прагненнях (матеріальне протиставляється «високим 

духу пориванням»), у трагедії Фауст постає спочатку старшим поважним 

науковцем, а потім закоханим юнаком, та й сам образ є дуалістичним, адже 

Фауст є грішником, який, зрештою, таким чином виставляє пріоритети, що 

йому прощають гріхи і він потрапляє на небо.  

FAUST. Du bist dir nur des einen Triebs bewußt; 

lerne nie den andern kennen! 

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, 

Die eine will sich von der andern trennen: 

Die eine hält in derber Liebeslust 

Sich an die Welt mit klammernden Organen; 

Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust 

Zu den Gefilden hoher Ahnen. 

У цьому фрагменті Фауст скаржиться, що його роздирають 

протилежні бажання, метафорично дві душі, які намагаються відділитися 

одна від одної [272, с. 1601]. Усі перекладчі повторюють за автором, що 

душі ці живуть у грудях, проте прагнення цих душ у перекладах 

відрізняється. У варіанті А. Свонвік вони не намагаються розділитися, а 

боряться за неподільне володарювання: «Two souls, alas! are lodg’d within my 

breast, / Which struggle there for undivided reign». У І. Франка: «Дві душі, ах, 

жиють у моїй груди, / Одна від другої ся рве», що вказує на те, що колись 

вони могли бути одним цілим, але зараз намагаються розділитися [262 т. 8, 

с. 460]. Ч. Брукс подає такий переклад: «Two souls, alas! are lodged in my wild 

breast, / Which evermore opposing ways endeavor», тобто душі прагнуть в 

протилежні боки, а не настільки одна він одної. Протиставлення збережене, 

і навіть підсилене, у перекладі Б. Тейлора: «Two souls, alas! reside within my 
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breast, / And each withdraws from, and repels, its brother», вони не просто 

прагнуть, а віддаляються і відштовшуються [пор. 274, с. 1201; 274, с. 1644-

1645; 240, т. 2, с. 241; 274, т. 2, с. 691]. Фауст Д. Загула втручається у процес, 

намагаючись їх зˈєднати: «Ах, дві душі я в грудях цих зогрів, / Яких не в силі 

я зˈєднати». Ще однією суттєвою відмінністю є дистанціонування від цих 

душ, адже з перекладу можна зробити висновок, що душі не жили в його 

грудях від початку, а він сам, своїм рішенням, жаліючи і оберігаючи, 

вирішив дати їм там притулок, «пригріти» [262, т. 7, с. 600]. М. Улезко 

акцентує увагу читача на тому, що душі не просто знаходяться в грудях, а 

ще й в «однім кутку»: «В моїх грудях. . . ох!. . дві душі в однім кутку — / Й 

одна від другої все хоче відорватись» [282, с. 93]. Оскільки вони хочуть 

розˈєднатися і відірватися, то разом вони перебувають з примусу. У варіанті 

Дж. Пріста душі стають братами, мабуть, у переносному значенні: «Two 

souls alas! are dwelling in my breast; / And each is fain to leave its brother». Та 

їх намір розлучитися не настільки сильний, адже вони лише радо, охоче 

готові покинути одна одну. М. Лукаш додатково описує ці душі: «У мене в 

грудях дві душі живуть, / Між себе вкрай не схожі – і ворожі». Також у 

цьому варіанті не передано їхнього прагнення розˈєднатися, лише вказане 

ставлення одна до одної. Е. Кляйн також не передає цього їхнього бажання: 

«Two souls, alas, exist in my breast, / One separated from another», адже процес 

завершено, і вони вже розділені. 

Особисті поривання і вподобання цих душ також зазнали змін у 

перекладі. У А. Свонвік: «One to the world, with obstinate desire, / And closely-

cleaving organs, still adheres; / Above the mist, the other doth aspire, / With 

sacred vehemence, to purer spheres»  перша душа міцно чіпляється за свої 

бажання, а друга з жагучою пристрасністю поривається не до високих 

предків, як в оригіналі, а до чистих сфер. У варіанті І. Франка: «Одна з 

потужним запалом любови / Держиться світу єстеством ціпким, / А друга 

рвесь невдержано-прудким / Крилом в світ духів лазуровий» у другої душі 
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зˈявляються нестримно швидкі крила, від чого образ стає більш поетичним, 

а до світу, до якого вона прагне, додається означення «лазуровий», що може 

вказувати, що душа рветься вгору, до неба, адже це слово часто вживають 

для його опису. 

Переклад Ч. Брукса звучить так: «The one lives only on the joys of time, 

/ Still to the world with clamp-like organs clinging; / The other leaves this earthly 

dust and slime, / To fields of sainted sires up-springing». Тут перша душа 

тримається не за радощі грубої любові, а живе радощами теперішнього, а 

друга прагне потрапити не до високих предків, а до святих. Одним з 

найточніших є переклад Б. Тейлора: «One with tenacious organs holds in love 

/ And clinging lust the world in its embraces; / The other strongly sweeps, this 

dust above, / Into the high ancestral spaces», лише тут перша душа тримається 

за пристрасть, яку містить в собі цей світ. Переклад Д. Загула такий: «Одна 

прилипла до низин землі, / Приссалася до щастя цього світу, / А друга 

рветься геть з грудей мені  / В країну духів, тайнами сповиту». У ньому 

втрачено значення свідомого вибору першої душі [262, т. 7, с. 657], а до 

місця призначення другої душі додається флер таємничості. М. Улезко 

наділяє першу душу кігтями й щипцями: «Одна, кремезно - сласно любляче, 

/ За землю держиться, мов-би кігтьми й щипцями, / А та — з праху до неба 

рветься гаряче, / В елізій за великими дідами», а друга прагне в елізій, тут 

вочевидь, перекладач звертається до античної міфології: йдеться про 

частину потойбічного світу, де перебувають душі блаженних і праведників; 

чудесна країна вічної весни на крайньому заході землі, де немає хворіб, 

страждань, де панує вічний мир [261, с. 124].  

У Дж. Пріста: «The one, fast clinging, to the world adheres / With 

clutching organs, in love's sturdy lust; / The other strongly lifts itself from dust / 

To yonder high, ancestral spheres», тож розуміємо, що місце, де живуть 

предки, – далеко. У М. Лукаша для другої душі височінь є рідною, чого 

немає в оригіналі: «Одна впилась жаждиво в світ земний / І розкошує з ним 
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в любовній млості, / А друга рветься в тузі огневій  /У неба рідні високості». 

Варіант Е. Кляйна відтворює оригінал досить точно, лише інтенсифікується 

те, як перша душа тримається за цей світ: «One, with its crude love of life, just 

/ Clings to the world, tenaciously, grips tight, / The other soars powerfully above 

the dust, / Into the far ancestral height». 

Репліка, де Фауст звертається до Мефістофеля, щоб той якнайшвидше 

знайшов новий убір для Ґретхен, бо попередній її мати віддала 

священникові, є ілюстративною для аналізу відтворення мікрокогнітивних 

категорій: 

Sei, Teufel, doch nur nicht wie Brei  

Und schaff einen neuen Schmuck herbei! [285] 

 

No milk-and-water devil be, / And bring fresh jewels instantly! [288,  с. 117]. 

Не будь-бо, чорте, як те тісто, / І швидко стрій новий дістань! [281, с. 279] 

Don't be a devil soft as pap, / And fetch me some new jewels, old chap! [289, с. 

67]. 

Don't be a Devil stiff as paste, / But get fresh jewels to her taste! [291, с. 125]. 

Будь чорт як чорт, — не розмазня, — / І скарб новий придбай ще цього дня! 

[283, с. 88]. 

Будь чортом, а не киселем сиди, / Та другий вбір тягни сюди! [282, с. 187] 

Devil, don't be like mush and move so slow. / Fetch some new ornaments- up, 

now, and run! [290]. 

Ти ж не макуха – чортом будь, / Таки убір їй роздобудь! [284, с. 122] 

Don’t be a devil made of clay, / Get her fresh jewels straight away!  [287, с. 118]. 

 

Як бачимо, жоден з перекладачів не повторився у своєму виборі 

варіанту перекладу. Фауст порівнює Мефістофеля з кашею і, хоча нам не 

вдалося знайти таке фіксоване порівняння в німецькій мові, та порівняння 

все ж є зрозумілим. А. Свонвік перекладає як «milk-and-water», що означає 

безхарактерний [241, с. 673], тобто змінює трішки образність, зберігаючи 

головне значення. І. Франко кардинально змінює образність порівнюючи 

Мефістофеля з тістом. Такий варіант є також, без сумніву вдалий, адже в 

українській мові існує вислів «3 м'якого тіста»— про слабовільну, нестійку  

людину, про людину без твердих переконань і поглядів [262, т. 10, с. 149], 

тобто конотації збережено. Порівняння з тістом зустрічається у перекладі Б. 
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Тейлора, адже «stiff paste» означає густе, негнучке тісто.  Ч. Т. Брукс 

зберігає порівняння з кашею, Д. Загул повністю зберігає образність, адже 

«розмазня» означає і рідка каша і нерішуча, слабохарактерна людина [262, 

т. 8, с. 734]. Дж. Пріст також відтворює порівняння з кашею, та трішки 

змінює конотаці, бо «mush» – це також сентиментальні дурниці [274, с. 939]. 

М. Лукаш частково змінює образність, та, як і у більшості випадків, 

знаходить найоригінальніший варіант, який повністю підходить, бо лексема 

«макуха» позначає вайлувату, вялу, безхарактерну людину [262, т. 4, с. 604].  

 Досліджуючи індивідуальний когнітивний простір Б. Пастернака на 

основі його перекладу трагедії Й. В. Ґете «Faust», А. Діомідова звертає увагу 

на когнітивну метафору «життя-вода» у Фауста [42]. Проте, для головного 

героя трагедії Й. В. Ґете все ж притаманна векторність руху цієї води, тому, 

ми вважаємо, що це є частиною когнітивної метафори: 

 

 

 

 

Таблиця 3.1. Когнітивна метафора Фауста 

 

Така метафоризація відтворена у всіх перекладах однаковою мірою, 

що і дало можливість адекватно відтворити образ. 

Зокрема слово «Geist» Фауст вживає у своїх висловлюванних 24 рази, 

«Seele» лише 9, «Herz» – 14 (+ спільнокореневе «herzen», що означає 

«голубити», вжито 9 разів) і «Brust» 13. Слова, які позначають певні вияви 

почуттів: «liebe» – 8, «mag» – 14. Це найчастіше вживані слова (серед 

самостійних частин мови, окрім числівників та займенників) у всіх репліках 

Фауста в оригіналі трагедії. Такий лексичний вибір певним чином 

характеризує цього персонажа. Перекладачі здебільшого суттєво змінювали 

лексичний репертуар Фауста. У таблиці подано найчастіше вжиті слова в 

Дух, 

Geist 

Tat, дія, рух, 

течія, лет, 

політ 

Знання 
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українських та англомовних перекладах реплік Фауста з першої частини 

трагедії Й. В. Ґете: 

 

оригінал 

Geist – 24 

Seele – 9  

Herz - 14 

Herzen - 9 

Brust - 13 

Liebe - 8 

Mag – 14  

 

Переклад  

І. Франка  

Переклад  

Д. Загула 

Переклад  

М. Улезка 

Переклад  

М. Лукаша 

Дух - 36 Дух – 33  Дух – 30 Дух – 40 

Серце – 32  Серце  – 19  Серце – 16  Серце  – 27 

Душа – 5  Душа – 31  Душа – 27 Душа – 23 

Грудь/груді – 19  Грудь – 23 Грудь – 21 Грудь – 11 

Чуття/чувство – 

12  

Почуття/чуття 

– 7 

Почуття – 5 Почуття/чуття – 6 

Любов – 6  Любов/кохання 

– 13 

Любов/кохання 

– 6 

Любов/кохання –

16  

Думка – 8 Думка – 15  Думка – 5 Думка – 6 

Таблиця 3.2. Найчастіше вживані слова персонажа «Фауст» у першій 

частині трагедії Й. В. Ґете та її перекладах 

 

Як бачимо з порівняльних таблиць усі без винятків перекладачі значно 

частіше вживали слова «spirit» і «дух», ніж є слова «Geist» в оригіналі. 

Загалом, усі перекладачі часом заміняли усвідомлення Фаустом себе чи 

Переклад  

А. Свонвік 

Переклад  

Ч. Брукса  

Переклад  

Б. Тейлора 

Переклад  

Дж. Пріста 

Переклад  

Е. Кляйна 

Spirit – 38 Spirit – 29  Spirit –  32 Spirit – 34 Spirit – 36 

Heart – 29 Heart – 36  Heart – 27 Heart – 26 Heart – 35 

Love – 27 Love – 16 Love – 26 Love – 16 Love – 13  

Soul – 24 Soul – 20 Soul – 22 Soul – 17 Soul – 14 

Joy – 21  Joy – 12 Joy – 10 Joy –13 Joy –18 

Light – 20 Light – 16 Light – 18 Light – 12 Light – 16 

Breast – 17  Breast – 14 Breast – 14 Breast – 17  Breast – 6 
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інших конкретних і абстрактних людей висловами, де присутні поняття 

духу, душі та серця. Таким чином можна припустити, що Фауст у 

перекладах також змінюється: набуває більшої емоційності і віри в 

духовність всього, що його оточує. Лише у перекладі І. Франка можна 

побачити разючу відмінність, адже слово «душа» вжито лише 5 разів, тобто 

на відміну від усіх інших перекладів, які аналізуємо, навіть менше, ніж в 

оригіналі. Фауст І. Франка сильніше акцентує «дух» і «серце», як два начала, 

які у своєму дуалізмі і провокують цього персонажа на пошуки сенсу життя. 

Це індивідуально-авторська особливість І. Франка, адже і у оригінальній 

творчості він часто використовує лексему «дух» для позначення рушійної 

сили для людського поступу (напр., як у вірші «Вічний революціонер»). 

Зміни категорій мікропрагматики при перекладі не мали значного 

впливу на створення образу. Однак варто зазначити, що Фауст не 

використовує асемантичних мовленнєвих актів, на відміну від більшості 

персонажів першої частини трагедії, що свідчить про те, що хоч він і 

стверджує у розмові з Вагнером, що слова не мають значення, та насправді 

ставиться дуже серйозно до сказаного, все ж на перше місце висуваючи 

вчинки.  

Категорії макро- та мегапрагматики зазнали найменших змін зі всіх 

аналізованих категорій. Тому можна припустити, що всі перекладачі 

усвідомлювали, що зміна таких категорій як точка зору, емпатія, 

модальність неминуче призведе до значної зміни образу. Вияви категорії 

мовчання загалом неможливо змінити, коли ми говоримо про переклад, а не 

вільну інтерпретацію.  

Категорія природності таки зазнала змін, особливо у перекладах  

М. Улезка та Д. Загула, та, вірогідно це була мимовільна зміна заради 

збереження форми. Саме тому у цих перекладах Фауст, хоч і критикує 

Вагнера за надмірне намагання використовувати завчені «мудрі» фрази, сам 

висловлюється таким же чином.   
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3.2. Образ Мефістофеля: дух заперечення 

 

У трагедії Й. В. Ґете «Faust» присутній антагонізм героїв: на початку 

Фауст протиставляється Вагнеру, а пізніше Мефістофелю. Фауст постає як 

звичайна людина, яка прагне зрозуміти навколишній світ, а Мефістофель – 

як спокусник, представник вищого товариства, він навіть одягнений за 

тодішньою модою (про це розповідається у сцені «Кухня чарівниці»). І сам 

Мефістофель значно відрізняється від стандартного розуміння диявола у 

європейській культурі. 

Мефістофель – не просто втілення зла, що часто зустрічається в 

народній творчості. У художній системі філософськи насиченого твору  

Й. В. Ґете Мефістофель, як і Фауст, постає постаттю, що символізує суттєві 

життєві позиції, тобто є типізацією. Сам він називає себе духом заперечення. 

Але ж без заперечення не може бути і творення. Така діалектика будь-якого 

розвитку, в тому числі і розвитку вільної думки. 

У першій частині трагедії Й. В. Ґете Мефістофелю належить 252 

висловлювання (тобто загальний матеріал для дослідження складає 2519 

фрагментів тексту різної довжини, оскільки одне висловлювання у 

перекладі Д. Загула не відтворено). Саме йому належить найбільша 

мовленнєва партія. 

І в Україні, і в Німеччині, і в англомовному світі існує образ чорта, 

який неодноразово втілювався в літературному персонажі, що, звісно, 

викликало у дослідників бажання їх порівняти та проаналізувати. І. Франко,  

аналізуючи невдалу спробу такого порівняння Мефістофеля Й. В. Ґете та 

Люцифера Дж. Ґ. Байрона у статті «Мефістофель в Гетевім «Фаусті» і 

Люцифер в Байроновім «Каїні». Проба їх еволюції і характеристики» [66, т. 

37, с. 274], пише: «Постаті чортів у двох славних творах великих новочасних 

поетів як уособлення певних ідей самих тих поетів – се вдячна тема…» 

Також, розуміючи Ґетеве ставлення до свого персонажа, критикує І. 
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Борусовського: «Автор стоїть на зовсім наївнім становищі правовірного 

католика і зовсім не розуміє грандіозної іронії, що являється 

найвизначнішою прикметою гетівського Мефістофеля…» [66, т. 37, с. 274-

275]. 

Доречно проаналізувати, як сам Мефістофель характеризує себе 

сповненими іронії рядками. Коли Фауст запитує його: «wer bist du denn?», 

ким він є, Мефістофель відповідає: 

Ein Teil von jener Kraft, /Die stets das Böse will, und stets das Gute schafft.  

[285, с. 170]. 

Part of that power which still / Produceth good, whilst ever scheming ill. [288, 

с. 62].  

Я часть тієї сили, /Що все бажає зла, а все добро діла. [281, с. 221]. 

A portion of that power, / Which wills the bad and works the good at every hour. 

[289, с. 31]. 

Частина тої сили я, / Що чинить лиш добро, хоч вічно хоче зла. [283, с. 48]. 

Частка сили, що робить, / Бажає завжди зло, та все добро творить. [282, с. 

103].  

Part of that Power which would / The Evil ever do, and ever does the Good. 

[290]. 

Я – тої сили часть, / Що робить лиш добро, бажаючи лиш злого. [284, с. 53]. 

Part of the Power that would / Always wish Evil, and always works the Good. 

[287, с. 56]. 

Отже, Мефістофель називає себе частиною певної більшої сили. Це 

деякою мірою суперечить стандартному сприйняттю диявола у 

християнскій традиції – як абсолютного зла. У Й. В. Ґете він виявляє себе як 

діалектичний взаємозвязок протилежностей. Тут виникає проблема 

дуалізму будь-яких прагнень: він є саме тою частиною загальної сили, яка 

завжди хоче зла, але постійно творить добро. Піднімається загальне 

філософське питання про те, що можна бажати добра, а творити зло. З цієї 

фрази можна зрозуміти, що сам Мефістофель сприймає себе інструментом 

підтримання рівноваги у світі (тобто тієї більшої сили, яка її підтримує). 

Першу частину цієї фрази перекладачі відтворили повністю, доречно 

виділити лише інверсію (можливо, для збільшення урочистості моменту) у 

перекладі М. Лукаша та слово «portion» у перекладі Ч. Брукса, яке, окрім 
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значення «частина чогось», може також означати «доля, талан». Таким 

чином у цьому варіанті відчуваються натяки на визначеність всіх подій 

наперед і неможливість щось змінити. Це значною мірою перегукується з 

самою ідеєю трагедії Й. В. Ґете, адже в кінці Фауст бунтує проти цієї 

парадигми, повертаючи нас до ідей Нового Завіту, що людина врешті має 

вільний вибір і очищення від гріхів можливе через усвідомлення і покаяння. 

У другій частині речення Ч. Брукс також дещо змінив: Мефістофель творить 

добро не просто завжди, а щогодини «at every hour», тобто, спостерігаємо 

інтенсифікацію значення. Незначні зміни пов'язані з уточненням значення у 

Д. Загула та М. Лукаша: замість «завжди» вжито «лише», та на загальний 

зміст вони не впливають. У А. Свонвік «Böse» перекладено як «ill»,  у  

Ч. Брукса – нейтральним «the bad», на відміну від варіанту інших 

англомовних переладачів «Evil». Відрізняються вони поєднуваністю: «ill 

deeds» та «evil forces», з чого можна зробити висновок, що «ill» поняття 

конкретніше, а «Evil» абстрактніше. 

Коли Фауст просить Мефістофеля конкретизувати попереднє 

висловлювання, той продовжує: 

Ich bin der Geist, der stets verneint! 

Und das mit Recht: denn alles, was entsteht, 

Ist wert, daß es zugrunde geht; 

Drum besser wärs, daß nichts entstünde. 

So ist denn alles, was ihr Sünde, 

Zerstörung, kurz das Böse nennt, 

Mein eigentliches Element. [285, с. 170]. 
 

Тут Мефістофель називає себе духом заперечення. У християнстві це 

одне з описів диявола (записано в Біблії 1 Івана 2:22), антитеза добра, також 

таке словосполучення часто використовують для позначення скептицизму, 

цинізму та бажання попрати загальноприняті норми моралі.  

У всіх аналізованих перекладах дух «denies», в українських фрази 

побудовані на словах «заперечувати / перечити», лише переклад М. Улезка 

«весь час відмову діє» виглядає дивно для сучасного читача. Для 
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характеристики Мефістофеля важливими є рядки де він говорить про 

«eigentliches Element», свою власну стихію, або основу.  

В аналізованих англомовних перекладах обраним варіантом є слово, 

яке має однакове з німецьким звучання та дуже подібне значення «еlement». 

Перекладачі по-різному витлумачують у чому ж полягає поле діяльності 

Мефістофеля: в оригіналі маємо «Sünde, Zerstörung, Böse». Значних проблем 

у перекладачів з цим не виникло. А. Свонвік, Дж. Пріст та Е. Кляйн 

відтворили це як «Sin, Destruction, Evil». Лише Ч. Брукс заміняє іменник 

герундіальною формою дієслова «sinning» та замість зла вживає «ill-meant», 

тобто те, що зроблено з поганими намірами. Такі зміни впливають на образ 

Мефістофеля загалом, адже у попередньому фрагменті він якраз говорив, 

що прагне злого, але робить добро, тобто, слідуючи причинново-

наслідковим зв'язкам у творі, можна дійти висновку, що люди звуть 

дияволом того, хто робить добро, виникає логічна непослідовність. 

А. Свонвік: «The spirit I, which evermore denies!  / And justly; for 

whate’er to light is brought / Deserves again to be reduced to naught; / Then 

better ’twere that naught should be. / Thus all the elements which ye / Destruction, 

Sin, or briefly, Evil, name, / As my peculiar element I claim». У цьому варіанті 

слово: «Evil» є конкретизацією для «Destruction, Sin». 

Ч. Брукс: «I am the spirit that denies! / And justly so; for all that time 

creates, / He does well who annihilates! / Better, it ne'er had had beginning; / And 

so, then, all that you call sinning, / Destruction,--all you pronounce ill-meant,- / 

Is my original element». Втрачене пізсилення «stets» - завжди, тож образ 

послаблюється. 

Б. Тейлор: «I am the Spirit that Denies! / And justly so: for all things, from 

the Void / Called forth, deserve to be destroyed: / 'Twere better, then, were naught 

created. / Thus, all which you as Sin have rated,-- / Destruction,--aught with Evil 

blent,-- / That is my proper element». «Spirit that Denies» написано з великої 
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літери, що підкреслює, що це одне з його імен, також втрачене пізсилення 

«stets». 

Дж. Пріст: «I am the Spirit that denies! /  And rightly too; for all that doth 

begin /  Should rightly to destruction run; / 'Twere better then that nothing were 

begun. / Thus everything that you call Sin, /  Destruction- in a word, as Evil 

represent- / That is my own, real element». Втрачене пізсилення «stets». 

Е. Кляйн: «I am the spirit, ever, that denies! / And rightly so: since 

everything created, / In turn deserves to be annihilated: / Better if nothing came 

to be. / So all that you call Sin, you see, / Destruction, in short, what you’ve meant 

/ By Evil is my true element» 

Українські перекладачі витлумачили це поняття по різному. Лише у 

М. Лукаша бачимо прямий відповідник «стихія рідна». М. Улезко доповнює 

і окрім «стихії» вживає слово «суть», що відповідає іншому значенню 

німецького слова. Синонімічний варіант обрав і Д. Загул: «єство». І. Франко 

актуалізує асоціації зі словом «Element», адже стихія – це може бути зручне 

поле для діяльності, тож у його перекладі бачимо: «ділання».  

В українських перекладах розбіжності з'являються при відтворенні 

слова «Zerstörung» [272, с. 1853]. Найадекватнішими можна вважати 

варіанти І. Франка «знищення» та М. Улезка «розруха», адже вони є 

прямими словниковими відповідниками. Варіанти Д. Загула «загибіль» та 

М. Лукаша «згуба» можна вважати вірними, але направлені вони більше на 

живих створінь, на відміну від попередніх варіантів, чиє значення є 

загальнішим. 

І. Франко: «Я дух, що все перечить в кождій хвилі! / І справедливо; 

все, що повстає, / Лиш того й варто, щоб згибало;  / Тож ліпше б, якби нич 

не повставало.  / Значиться, все, що в вас ся зве: / Гріх, знищення і всяке зле 

— / Отсе властиво ділання моє» [281, с. 221].  

Д. Загул: «Я дух, що все перечить від віків! / І справедливо це! Бо всі 

діла Господні  / Лиш того варт, щоб згинути в безодні.  / Тож краще, як би 
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все пропало. / Отож те все, що ви прозвали / Гріхом, загибіллю, чи злом, — 

/ Буде якраз моїм єством» [283, с. 48]. 

М. Улезко: «Той дух я, що весь час відмову діє! / Та й з повним правом, 

бо усе, що спочалось, / На пропад тільки й вартеє здалось, / І краще вже – 

б, коли – б ніщо й не знаставало. / От, все, що ви гріхом, розрухою прозвали, 

/ Коротче: все, що злом зовуть,– / То й є моя стихія й суть» [282, с. 103]. 

М. Лукаш: «Я – заперечення усього! / Бо всяка річ, що постає, / Кінець 

кінцем нічим стає, / І жодна річ буття не гідна.  / А все, що ви звете гріхом, 

/ Чи згубою, чи просто злом, – / Ото моя стихія рідна» [284, с. 54]. 

Когнітивні категорії, що відображають побутовий рівень, зазнали 

найбільших змін. Саме їх перекладачі найбільше змінювали заради 

зрозумілості твору. Найпромовистішим може бути приклад: 

Die Zither ist entzwei! an der ist nichts zu halten. [285, с. 239].  

The poor guitar! ’tis done for now. [288, с. 149].  

Трах! Вже по цитрі! Но се нич. [281, с. 314].  

He 's broken the guitar! to music, then, good-bye, now. [289].  

Ґітара зломлена! Не жаль мені за нею! [283, с. 111].  

На двоє цитра! Нічого тут взяти. [282, с. 238].  

He's broken my guitar! There's no more use in it. [290].  

Готова цитра, кидай в грязь. [284, с. 165].  

The zither’s broken! There’s nothing left of it. [287, с. 159]. 
 

Die Zither, тобто цитра – досить поширений струнний музичний 

інструмент серед баварських та австрійських селян. Він був знаний на 

Закарпатті та в Галичині.  В англомовному світі цей інструмент був не надто 

популярний, тому всі перекладачі, окрім Е. Кляйна, замінили його на гітару, 

з якою цитра має подібний принцип видобування звуків. Окрім того, обидві 

назви музичних інструментів походять від грецького kithara. Е. Кляйн, 

очевидно, орієнтувався на більш освідченого читача, тому зберіг 

оригінальний інструмент, тим більше, що він відомий своїм частим 

застосуванням у вальсах Й. Штрауса молодшого. Д. Загул, хоч і жив на 

Буковині і тому повинен був точно знати що таке цитра, вирішив, що саме 

гітара більше асоціюється з образом Мефістофеля, який, одягнений паном, 
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співає провокативну пісню під вікнами молодої дівчини. Ймовірною 

причиною такої трансформації може бути те, що цитра більше асоціюється 

з селянами, а не вельможами. 

Перекладачі українською мовою часто опускали і заміняли певні 

реалії. Так у М. Лукаша «Walpurgis» перекладено як «шабаш». Такий 

варіант є органічнішим для розуміння контексту і навіть не обізнаний у цій 

сфері читач за допомогою контексту може розібрати, що Вальпуржина ніч, 

яка згадується ще багато разів, є власне шабашем, тобто за середньовічними 

повір'ями — нічним збіговиськом відьом, чортів, чаклунів і т. ін., яке 

супроводжується диким розгулом [262, т. 11, с. 393].  

Вилучення деяких реалій у перекладі І. Франка можна пояснити 

цільовою аудиторією перекладача («увага головно на зрозумілість і ясність 

бесіди, щоб навіть найменш освідчений читач, чи слухач міг зрозуміти про 

що йдеться» [66, т. 13, с. 179-180]).  

Und bald empfindest du mit innigem Ergetzen,  

Wie sich Cupido regt und hin- und widerspringt. [285, с. 206].  

А швидко радісно почуєш,  

Як в серденьку любов росте, підфиркує. [281, с. 269]. 
 

У цьому прикладі у перекладі І. Франка вилучена згадка про Купідона, 

та сучасному читачеві може здатися дивним лексичний вибір перекладача 

стосовно слова «підфиркує» [пор. 262, т.  10, с. 581; 277, с. 1028; 260, т. 4, с. 

377;  267, с. 1371], але образ щодо тональності значною мірою не 

трансформується. Усі інші перекладачі зберегли Купідона. У А. Свонвік: 

«And soon with ecstasy thou’lt recognise / How Cupid stirs and gambols in thy 

heart» [288, с. 107]. У Ч. Брукса: «And soon, too, shalt thou feel with hearty 

pleasure, / How busy Cupid stirs, and shakes his nimble wing» [289]. Б. Тейлор 

досить точно відтворює: «And soon thou'lt be aware, with keenest thrills of 

pleasure, / How Cupid stirs and leaps, on light and restless wing. [291].»У Д. 

Загула: «Через якийсь там час, почуєш ти огонь, /Як зворухнеться в серці 

купідон» [283, с. 81]. У М. Улезка: «І у собі почуєш скоро, весь зраділий, / Як 



117 
 
 

купідон здригнеться й затанцює сам» [282, с. 173]. У. Дж. Пріста: «And soon 

you'll feel with thrilling pleasure /  How Cupid stirs and leaps and trips it to and 

fro» [290]. М. Лукаш додає жартівливості: «І скоро вчуєш ти в солодкому 

томлінні, / Як грає у тобі скакунчик Купідон» [284, с. 110]. Е. Кляйн подає 

такий варіант: «And soon you’ll find with deepest pleasure, / How Cupid stirs, 

and, now and then, leaps, too» [287, с. 107]. У наступному прикладі зміна 

досить значна: 

Du siehst mit diesem Trank im Leibe  

Bald Helenen in jedem Weibe. [285, с. 206]. 

Як сей напій ввійде ти в кров,  

Побачиш в кожній бабі диво. [281, с. 269]. 
 

Тут зміст залишається той самий, але зміна стосується не лише образу 

Мефістофеля, а й Фауста, адже таке звертання з посиланням до древної 

грецької міфології передається в перекладі занижено-просторічною фразою. 

Таким же шляхом пішли і інші українські перекладачі. У Д. Загула: «3 цим 

трунком ти побачиш в мене / І в кождій бабі всю красу Єлени» [283, с. 81].У 

М. Улезка: «З таким питвом у животі / Елену в кожній бабі зараз вгледиш 

ти» [282, с. 174]. М. Лукаш омолоджує обˈєкт закоханості: «Тепер, з тим 

хмелем у голівці, / Гелену вбачиш в кожній дівці» [284, с. 111]. У всіх 

аналізованих перекладах англійською мовою цю фразу відтворено 

нейтрально. В А. Свонвік: «As works that draught, thou presently shalt greet / 

A Helen in each woman thou dost meet» [288, с. 108]. У  

Ч. Брукса: «Soon will, when once this drink shall heat thee, / In every girl a Helen 

meet thee» [289]. Б. Тейлор також досить точно відтворює: «Thou'lt find, this 

drink thy blood compelling, / Each woman beautiful as Helen!». У  

Дж. Пріста: «With this drink in your body, soon you'll greet /  A Helena in every 

girl you meet» [290]. Е. Кляйн подає такий варіант: «With that drink in your 

body, well then, / All women will look to you like Helen» [287, с. 107]. 

 

Du sprichst ja wie Hans Liederlich [285, с. 207].  

You really talk Like any gay Lothario [288, с. 109].  
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Говориш, як той Луць Ледащо [281, с. 271].  

Thou speak'st exactly like Jack Rake [289].  

How now! You're talking like Jack Rake [291, c. 114].  

Ти так говориш ніби Дон-Жуан [283, с. 82].  

Заговорив! Мов Ганс сласник [282, с. 175].  

My word! You talk like gay Lothario [290].  

Говориш ти, мов Ганс Ласій [284, с. 112].  

Now you’re speaking like some Don Juan [287, с. 110]. 
 

Hans Liederlich – загальна назва для гуляк та ненадійних чоловіків 

[272, с. 715]. Лотаріо – в англомовній традиції легковажний спокусник 

жінок, як і Дон Жуан, котрий в Україні більше відомий, ніж Лотаріо. «Jack 

Rake» - похідна назва від слова «rake», що також означає гульвіса [пор. 274, 

с. 1166; 240, т. 2, с. 204]. І. Франко застосовує одомашнення «Луць Ледащо» 

– «луда» також має значення «людина яка поводить себе легковажно, 

безпутно» [262, т.  4, с. 467]. «Ганс сласник» М. Улезка та «Ганс Ласій» М. 

Лукаша мають прозоре значення і в той же час нагадують нам, що події таки 

відбуваються в Німеччині, а не в Україні. 

За допомогою категорій мікропрагматики (дискурсні слова, 

референції, дейксис, анафори, перформативи, пресупозиції,  та асемантичні 

мовленнєві акти) проаналізуємо прагматичні аспекти (тобто третій рівень 

мовної особистості за Ю. Н. Карауловим [74]) відтворення образу 

Мефістофеля з трагедії Й. В. Ґете «Faust» в українських та англомовних 

перекладах. Прагматичні елементи іноді важко виявити в тексті, адже 

методологію та дослідження цих прагматичних рівнів у перекладознавстві 

ще не випрацювано повністю. Тому можна стверджувати, що вирішення цих 

проблем перекладу є ситуативними, тож і аналіз можна провести лише 

описовий та ситуативний. 

Для того, щоб показати хід дослідження, проаналізуємо репліки, де 

представлені згадані категорії. 

MEPHISTOPHELES. O nein! die Kraft ist schwach, allein die Lust ist groß. [285, 

с. 193]. 

Mephistopheles Oh no, though strong the love, I cannot boast much skill. [288, 

90]. 
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Мефістофель Маленька вмілість, але хіть велика. [281, с. 250]. 

Mephistopheles_. O no! my powers are small, I'm but an amateur. [289]. 

Мефістофель: О, ні, охота є, та сили брак. [283, с. 70]. 

МЕФІСТОФЕЛЬ Та де! Сил мало. А охочий дуже щось. [282, с. 147]. 

Mephistopheles. Oh no! The zest is great, ability but so-so. [290]. 

М е ф і с т о ф е л ь Велика хіть, та невеликий хист! [284, с. 88]. 

Mephistopheles No! Though my desire is great, my skill is only so-so. [287, с. 

88]. 
 

У цьому прикладі Мефістофель висловлює заперечення, коли у нього 

питають, чи він «музика». В оригіналі заперечення навіть підсилене часткою 

«О» та знаком оклику, у перекладах А. Свонвік, Дж. Брукса, Д. Загула,  

Дж. Пріста заперечення також підсилене часткою «Оh», у перекладі  

Е. Кляйна заперечення відтворене прямим відповідником, але без 

підсилювальної частки. М. Улезко використовує просторічний відповідник 

«Та де!» у значенні заперечення [262, т. 2, с. 227], тобто вводить розмовні 

слова. І. Франко та М. Лукаш взагалі опускають ці дискурсивні слова, тому 

і категоричне заперечення не відтворене, тож відповідь можна розуміти не 

як категоричне заперечення, а як скромне заперечення своїх талантів. 

MEPHISTOPHELES.  

Ich fürchte nur, der Wirt beschweret sich;  

Sonst gäb ich diesen werten Gästen  

Aus unserm Keller was zum besten. [285]. 

У А. Свонвік Мефістофель висловлюється так: «I am afraid the landlord 

to offend; / Else freely I would treat each worthy guest /From our own cellar to 

the very best» [288, с. 92]. І. Франко відтворив: «Я боюсь, щоб шинкар не 

кривдував си йно,  / А то б я чесним гостям не стрібунок / Вказав, який у нас 

в пивниці трунок» [281, с. 252]. 

Ч. Брукс: «Did I not fear the landlord to affront; / I'd show these worthy guests 

this minute / What kind of stuff our stock has in it» [289]. 

Б Тейлор: «Did I not fear the landlord might complain, / I'd treat these worthy 

guests, with pleasure / To some from out our cellar's treasure» [291, с. 93]. 

 Д. Загул: «Боюся образити шинкаря, / А то шановне товариство наше / З 

пивниці нашої могло би щось хильнути!» [283, с. 71].  
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М. Улезко: «Боюсь, хазяїн сваритись не став – би, / А то гостей цих 

почесних / Я з льоху нашого пошанував – би» [282,  с. 150]. 

Дж. Пріст: «I only fear the landlord might complain; /  Else I would treat each 

worthy guest /  With what our cellar offers of the best» [290]. 

М. Лукаш: «Боюсь зробити кривду шинкарю, / А то б я дав вам для 

спробунку / Із похідного льоху трунку. [284, с. 91]. 

Е. Кляйн: «I fear the landlord might complain / Or I’d give these worthy guests, 

/One of my cellar’s very best» [287, с. 90].

Рольовим дейксисом тут є слово «diesen» у фразі «diesen werten 

Gästen». Тобто ті, які знаходяться поблизу, цінні гості [272, с. 378].  

І. Франко опускає дейксис, Дж. Брукс, М. Улезко та Е. Кляйн його точно 

відтворюють, А. Совнвік та Дж. Пріст трансформують дейксис 

конкретизуючи його:  «each worthy guest», Д. Загул трансформує його таким 

чином, що Мефістофель зараховує себе до товариства, яке зібралося в 

Авербахівому склепі, а М. Лукаш – навпаки – дистанціює. Перформативом 

у ньому виступає «Ich fürchte», який відтворений синонімічним рядом 

відповідників однакової емоційної забарвленості: «am afraid» (у перекладі 

А. Свонвік), «боюсь» (у перекладах І. Франка, Д. Загула, М. Улезка та  

М. Лукаша) та «fear» (у перекладах Дж. Брукса, Дж. Пріста та Е. Кляйна). 

MEPHISTOPHELES.  

Sie ist die Erste nicht! [285, с. 259].  

She is not the first.  [288, с. 176].  

Вона не перша. [281, с. 341].  

She is not the first! [289]. 

She is not the first. [291, с. 203]. 

Та не перша ж, вона! [283, с. 129].  

Вона не перша. [282, с. 276].  

She's not the first one. [290].  

Вона не перша! [284, с. 196].  

She is not the first. [287, с. 193]. 
 

«Sie» – є анафорою, оскільки в цілій сцені не згадується ім’я Ґретхен, 

але і читач і учасники розмови розуміють про кого йдеться. Єдиною 

можливою трансформацією при перекладі цього уривку є вказування імені, 
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але у  всіх аналізованих перекладах трансформацій не було. Лище у 

перекладі Д. Загула спостерігаємо інтенсифікацію через інверсію. 

 

MEPHISTOPHELES.  

Betrachte sie genau!  Lilith ist das. [285, с. 251].  

 

Mark her well! That’s Lilith. [288, с. 164]. 

Як? Ся тобі не знана? Ліліт! [281, с. 330]. 

Mark her attentively. /That's Lilith [289].  

Note her especially, / Tis Lilith. [291, с. 189]. 

Ти придивись! Вона / Сама Ліліт. [283, с. 121]. 

Ось краще придивись: / Це Ліліта. [282, с. 260].  

Observe her with great care! / That's Lilith. [290].  

Пригляньсь, Ліліт. [284, с. 183].  

Note that madam! /That’s Lilith. [287, с. 180]. 

 

Пресупозицією є те, що легенда про Ліліт – першу жінку Адама є  

досить відомою, і кожен мав би її впізнати і впізнає, якщо уважно 

подивиться, тому в оригіналі Мефістофель каже Фаусту «Betrachte sie 

genau!», що відтворено у всіх перекладах з мінімальними трансформаціями, 

крім перекладу І. Франка. Тут спостерігаємо  трансформацію: Мефістофель 

щиро дивується, що Фауст не знає про Ліліт, тобто пресупозиція змінюється 

– кожен точно впізнає Ліліт. 

Наступним прикладом мікропрагматичної категорії та її відтворення є 

асемантичний мовленнєвий акт: 

MEPHISTOPHELES mit seltsamen Gebärden.  

Trauben trägt der Weinstock,  

Hörner der Ziegenbock!  

Der Wein ist saftig, Holz die Reben:  

Der hölzerne Tisch kann Wein auch geben.  

Ein tiefer Blick in die Natur!  

Hier ist ein Wunder: glaubet nur!  

Nun zieht die Pfropfen und genießt! [285, с. 196]. 

У перекладі А. Свонвік: «Grapes the vine-stock bears, / Horns the buck-

goat wears! / Wine is sap, the vine is wood,  / The wooden board yields wine as 
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good. / With a deeper glance and true / The mysteries of nature view! / Have 

faith and here’s a miracle! / Your stoppers draw and drink your fill!»  [288]. 

У перекладі І. Франка: «Вино росте на лозі, / Роги ростуть на козлі! 

/ Плин — вино, патик — лоза, / Стіл — патик, то ж дасть вина! / 

Природа — вічна чарівниця, / Глядіть і вірте — чуд сповниться! /Виймайте 

затички і пийте!» [281, с. 254]. 

У перекладі Ч. Брукса: «From the vine-stock grapes we pluck; / Horns 

grow on the buck; / Wine is juicy, the wooden table, / Like wooden vines, to give 

wine is able. / An eye for nature's depths receive! / Here is a miracle, only 

believe! / Now draw the plugs and drink your fill!» [289]. 

У перекладі Б. Тейлора: «Grapes the vine-stem bears, / Horns the he-

goat wears! / The grapes are juicy, the vines are wood, / The wooden table gives 

wine as good! / Into the depths of Nature peer,-- / Only believe there's a miracle 

here! / Now draw the stoppers, and drink your fill!» [291, с. 95-96]. 

У перекладі Д. Загула: «Виноград дає лоза, / А роги має і коза, —  / 

Вино, це сок, що з дерева спливає,  / Стіл деревляний теж вино має; / В 

природу поглядом пірнуть! / Повірте тільки, чудо тут! / Ну, наточіть тепер 

і пийте!» [283, с. 72]. 

У перекладі М. Улезка: «Лоза грони дає!/ У козла роги є! / Вино – то 

сік, лоза – то деревина, / І дерев'яний стіл також дасть вина. / В натуру 

глибше заглядай! / Тут чудо, тільки віру май! / Ну, відтуліть! Смакуйте й 

п'їть!» [282, с. 153]. 

У перекладі Дж. Пріста: «Clustered grapes the vine bears! /  And horns 

the he-goat wears! /  The wine is juicy, wood the vine; /  The wooden table too 

can give forth wine. /  A view of nature, deep and clear! /  Only believe! A 

miracle's here! /  Now draw the stoppers and enjoy your fill!» [290]. 

У перекладі М. Лукаша: «Грона є на лозі, / Роги є на козі, / Вино – це 

сік, лоза – деревина,  / З дерева стіл, в нім скриті вина.  / В природу глибше 
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заглядай.  / Вір в чудо й чуда дожидай! / Виймайте затички і пийте!» [284, 

с. 93-94]. 

Е. Кляйн подає такий варіант: «Grapes, they are the vine’s load! / Horns, 

they are the he-goat’s: / Wine is juice: wood makes vines, / The wooden board 

shall give us wine. / Look deeper into Nature! / Have faith, and here’s a wonder! 

/ Now draw the stoppers, and drink up!»  [287, с. 92]. 

Мефістофель свідомо вжив асемантичний мовленнєвий акт. Він 

вдається до цього прийому, бо хоче навіяти страх на оточуючих, а також 

перевірити, де є межа між цікавістю та страхом. Найважливішим при 

перекладі цього фрагменту є не пов’язувати його з ходом розмови, тобто 

зберегти за ним функції [12, с. 151-152]  асемантичних мовленнєвих актів. 

У прикладі ця категорія є комунікативно-семантичною (жанрово-

відповідною) [12, с. 153], що збережено у всіх аналізованих перекладах. 

Для загального когнітивного рівня Мефістофеля характерна 

метафоризація «Життя – театр, мистецтво», тобто сприйняття всього 

життя як мистецького процесу, що можна також підсумувати його фразою 

«Die Zeit ist kurz, die Kunst ist lang» [285, с. 182]. Саме таким ставленням 

можна пояснити його огиду і сарказм до всього, що стосується людських 

слабкостей і проживання безбарвного життя. Така метафоризація 

нерозривно пов’язана з концептуальною метонімією: дух, душа – для 

позначення людини.  

Згадану концептуальну метафору повністю відтворено в усіх 

перекладах, а от концептуальна метонімія зазнає певних змін. В оригіналі 

на першому місці є дух і це неодноразово підкреслюється, а у перекладі  

А. Свонвік перше місце посідає душа. 

 

оригінал Переклад  

А. Свонвік 

Переклад  

Ч. Брукса  

Переклад  

Б. Тейлора 

Переклад  

Дж. Пріста 

Переклад  

Е. Кляйна 
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Переклад  

І. Франка  

Переклад  

Д. Загула 

Переклад  

М. Улезка 

Переклад  

М. Лукаша 

Я – 99, мене – 17 Я – 130, мене – 29 Я – 104, мене – 29 Я – 119, мене – 27  

Не – 151, ні – 12  Не – 149, ні – 11  Не – 111, ні – 13  Не – 118, ні – 7  

 

Таблиця 3.3. Найчастіше вживані слова персонажа «Мефістофель» 

у першій частині трагедії Й. В. Ґете та її перекладах 

 

Аналіз найчастіше вжитих Мефістофелем слів підтверджує його 

репутацію егоїста і, як він сам себе називає, «духу заперечення». 

Перекладачі трагедії українською мовою значно рідше вживали особові 

займенники, коли він говорив про себе, та це лише граматична 

невідповідність, адже в українській мові можливі речення, де не зазначено 

особу мовлення, а на неї вказує форма дієслова. 

Як видно з аналізу мікропрагматичних категорій мовної особистості, 

здебільшого вони не становлять значних труднощів для перекладу. Їх точне 

відтворення є дуже важливим, адже будь-які трансформації їхніх 

характеристик призводять до зміни образу.  

Категорії макропрагматики відтворено повністю у всіх аналізованих 

перекладах, завдяки чому образ значною мірою не змінюється. 

Проте сприйняття категорій мегапрагматики таки може змінюватися 

через відмінність культурних систем та історичні перспективи текстів 

Ich/ mir/ 

mich – 188/ 

45/40 

I – 152(my - 

84) 

I – 164 (my - 

73) 

I – 146(my - 

61) 

I – 181(my – 

70) 

I – 136(my - 

70) 

Nicht – 136 

(+nein – 

12) 

Not – 106, no 

– 31 

Not – 100, no 

– 42 

Not – 77, no 

– 40 

Not – 100, 

no – 33 

Not – 65, no 

– 35  
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оригіналу та перекладів. Таким чином, незважаючи на максимально точне і 

адекватне відтворення мовленнєвої партії, сприйняття образу може таки 

відрізнятися через фонові знання та релігійні вірування читачів. Категорії 

макро- та мегапрагматики відтворено повністю у всіх аналізованих 

перекладах, завдяки чому образ не зазнає значних трансформацій. 

Хоча й існують певні відмінності у культурному підґрунті та варіантах 

сприйняття релігійності, зокрема християнства, в Німеччині, Україні та 

англомовних країнах, загалом, хоч Мефістофеля і переодягали, вручали 

йому різні музичні інструменти, та в рамках трагедії Й. В. Ґете «Faust» 

Мефістофель залишається Мефістофелем. 
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3.3. Образ Ґретхен: любов і переродження 

 

Однією з причин, чому «Faust» Й. В. Ґете вирізнився з-поміж інших 

було те, що письменник у своєму творі ввів нового персонажа у стару 

легенду – Ґретхен. Цей образ унікальний, адже він єдиний з усіх жіночих 

образів, який не має паралелей та аналогів у світовій літературі. Ґретхен 

асоціюється з образом першого кохання і символізує «серце німецького 

народу» [231, с. 76-77]. Історію стосунків Фауста та Ґретхен повністю 

відображено вже в «Uhrfaust», окрім цього з 21 сцени трагедії «Faust» 17 

присвячено Ґретхен. Саме тому способи і засоби відтворення цього образу 

в перекладах надзвичайно цікаві.  

Загальна мовна партія Гретхен складає 97 висловлювань (з них 3 пісні 

та 8 коротких висловлювань, деякі з яких проте цінні для аналізу), тобто 

загальний матеріал для аналізу – 940 особистих виловлювань в оригіналі та 

перекладах та три пісні в оригіналі та у девˈяти перекладах.  

Коли Ґретхен тільки зˈявляється у трагедії, її образ є радше 

типізованим, а не індивідуалізованим. 

Ось деякі зразки: 

Margarete. 

ihre Zöpfe flechtend und aufbindend. 

Ich gäb’ was drum, wenn ich nur wüßt’, 

Wer heut der Herr gewesen ist! 

Er sah gewiß recht wacker aus, 

Und ist aus einem edlen Haus; 

Das konnt’ ich ihm an der Stirne lesen – 

Er wär’ auch sonst nicht so keck gewesen. [285, с. 208-209] 

 

Гретхен цікаво, хто ж це говорив до неї як до панни шляхетного роду. 

Вже з цих слів можна дати характеристику Гретхен: вона проста дівчина – 

бюргерка, щира і наївна, та їй властива народна мудрість. Оригінал 

написано чотиристопним ямбом, що є характерною ознакою ліричної поезії. 

Образ Гретхен характеризує і те, на що вона звертає найбільше уваги. Тут 
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вона характеризує Фауста такими словами, як «recht wacker» (досить 

гарний, доброчесний), «aus einem edlen Haus» (з благородного, знатного 

роду), тобто наголошені передусім моральні якості Фауста. 

 У перекладі І. Франка: «Маргарета (заплітає і підв’язує коси) Щоб 

дала я, коб хто сказав, / Що то за пан мя десь займав? / І що вже статний, 

смілий з ходу, / І видно, що з високог' роду; / Се так-таки з чола му світить, 

/ Бо де ж би інший міг се сміти? [281, с. 273]» 

У перекладі Д. Загула: «Маргарета: Я вже би дала щось, коли б узнать 

мені, / Що то сьогодні був за пан. / Мабуть з шляхетської сім'ї; / Це вже з 

обличчя можна прочитати, -  /А тоб і не посмів так сміливо займати. [283, с. 

84] 

У перекладі М. Улезка: «Не пожаліла-б я що й дать,  / Хто був цей 

пан, щоб тільки знать! / Із себе бравий та лихий, / По всьому пан він родовий; 

/Це так в нього й написано на чолі, / А то-б розвˈязним він таким не був 

ніколи [282, с. 178-179]. 

Індивідуалізоване мовлення Ґретхен, як засвідчують цитовані 

переклади, набуває українських етнічних ознак, нагадуючи лексику 

українських народних пісень. У перекладі І. Франка Гретхен є сучасницею 

перекладача, простою дівчиною з Західної України. Увагу вона звертає 

спершу на вроду пана, якого щойно побачила «статний, смілий з ходу». У 

перекладі також чотиристопний ямб і образ перекладу близький до 

оригіналу. Та, звичайно, для сучасного читача така лексика має додаткове 

забарвлення, адже надзвичайно чітко характеризує епоху перекладу. Д. 

Загул на мікрокогнітивному рівні вводить певні зміни – українську реалію: 

«шляхетської сім'ї», чого, звичайно ж, немає в оригіналі. У Д. Загула 

Ґретхен звертає увагу передусім на те, що «пан … з шляхетської сім'ї», що 

викликає певні підозри в її корисливості. У цьому перекладі вжито 

шестистопний ямб, який властивий творам медитативного характеру. 

Відчувається, що Гретхен Д. Загула досвідчена і освічена дівчина, що аж 
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ніяк не відповідає образу Гретхен Й. В. Ґете. В образі Гретхен у перекладі 

М. Улезка також відчувається певна освіта. Вона говорить досить 

складними реченнями, а з її слів можна зробити висновок, що вона добре 

знає вельмож, що також не відповідає оригіналу. 

Маргарита  

(заплітаючи та підв’язуючи коси) 

Що  б дала я, щоб хто сказав, 

Який то пан мене займав! 

Такий у нього пишний вид, 

Одразу знать вельможний рід –  

Це мов написано на чолі, 

А то б не давав собі так волі. [284, с. 115] 

 

Вкладаючи в уста Ґретхен такі слова, М. Лукаш змальовує наївну і 

романтичну українку, увагу якої привертає «пишний вид», тобто 

зовнішність, хоча, можливо, ідеться про пихатість і гордість, адже саме 

такими прості люди бачили вельмож. М. Лукаш надає образу трішки більше 

експресії, що складає єдину відмінність від образу оригіналу.  

Англійським перекладам А. Свонвік, Б. Тейлора та Дж. Пріста 

властивий високий стиль. 

А. Свонвік: «MARGARET (braiding and binding up her hair) I would give 

something now to know,/ Who yonder gentleman could be! / He had a gallant air, 

I trow, / And doubtless was of high degree: / That written on his brow was seen— 

/ Nor else would he so bold have been.  [288, с. 94]» 

Б. Тейлор: «I'd something give, could I but say / Who was that gentleman, 

to-day. / Surely a gallant man was he, / And of a noble family; / And much could 

I in his face behold,-- / And he wouldn't, else, have been so bold! [291, с. 117].» 

Дж. Пріст: «Margaret [plaiting and binding up her braids of hair]. I would 

give something, could I say / Who was that gentleman today! / Right gallant did 

he seem to be / And of some noble family. / That from his brow I could have told- 

/ Else he would not have been so bold. [290]» 
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Речення досить складні, а лексика – вишукана. Сама Гретхен справляє 

враження не простої міщанки, а аристократки, яка вже пізнала життя і може 

робити висновки і узагальнення про людську природу. Дж. Пріст та  

Б. Тейлор використовують у першому рядку інверсію, яка є потужним 

інструментом експресії в англійській мові, таким чином ускладнюють 

граматичну структуру висловлювання. У всіх трьох вищезгаданих 

перекладах Гретхен звертає увагу на те, що Фауст «gallant» (a well-dressed 

young man who is kind and polite towards women) [274, с. 580], а також що він 

знатного походження, зі шляхетної родини: «of high degree», «noble family». 

Переклади А. Свонвік та Дж. Пріста все ж мелодійніщі, адже у них 

відтворено ритмічну схему оригіналу, і тому вони ближчі до оригіналу. 

Переклад Е. Кляйна адекватно відтворює оригінал, цю репліку відтворено 

нейтрально. З перекладу цього уривку взагалі важко дати характеристику 

Гретхен. У всіх аналізованих англомовних перекладах наголос зосереджено 

на сміливості Фауста, адже «gallant» мало також значення сміливий: 

(Margaret, plaiting and fastening the braids of her hair.) I’d give anything if I 

could say / Who that gentleman was, today! / He’s brave for certain, I could see, 

/ And from some noble family: / That his face readily told – / Or he wouldn’t have 

been so bold. [287, с. 112]. 

У наступних рядках наївна і неосвічена Гретхен намагається говорити 

вишуканіше. Вона соромиться, що не вміє підтримувати вчену бесіду. Тут її 

мова вже дещо складніша, строфи довші, використано п’ятистопний ямб. Та 

все одно те, що вона каже, залишається таким ж наївним, як і в першому 

прикладі. 

Margarete. 

Ich fühl’ es wohl, daß mich der Herr nur schont, 

Herab sich läßt, mich zu beschämen. 

Ein Reisender ist so gewohnt 

Aus Gütigkeit fürlieb zu nehmen, 

Ich weiß zu gut, daß solch’ erfahrnen Mann 

Mein arm Gespräch nicht unterhalten kann. [285, с. 220] 



130 
 
 

Ось тут ми бачимо, наскільки відрізняються між собою образи Ґретхен 

у перекладах. 

А. Свонвік переклала цей уривок надто високим стилем, це 

відчувається і в будові речень (як у першому рядку), і у лексичному виборі 

перекладача (варто звернути увагу на таке слово як «complaisance» – formal  

«willingness to do what pleases other people» - поштивість [274, с. 271]).   

«I feel it, you but spare my ignorance, / The gentleman to shame me stoops 

thus low. / A traveller from complaisance, / Still makes the best of things; I know 

/ Too well, my humble prattle never can / Have power to entertain so wise a man. 

[288, с. 110-111]» 

У перекладі І. Франка це все та ж таки романтична і наївна дівчина, 

котра говорить дуже ввічливо з людиною, яку вважає розумнішою за себе. 

Свідченням цього є також неособове звертання: «Я знаю, пан лиш мя 

щадить, /Знижаєсь, щоб мя завстидати. / То подорожній вже так звик / 

По доброті чим-будь ся вдовольняти; / Бо чи могла б моя убога мова /Панів 

так мудрих звеселять? [281, с. 289]. 

 Цей же прийом використав і М. Улезко. Та в його перекладі Ґретхен 

втрачає свою наївність, ця дівчина вже добре знає життя, є реалісткою: «Я-

ж то знаю бо, що пан мене щадить / І знизивсь тільки, щоб засоромити. /У 

подорожніх за звичай так говорить –  / Від добрости усе хвалити. / 

Досвідному-ж такому – добре знаю я – / Не до розмови вбога річ моя. [282, 

с. 202]». 

Подібний образ створив і Дж. Пріст. Ґретхен у його перекладі все ж 

більше схожа на Ґретхен Й. В. Ґете, ніж у перекладі А. Свонвік: «I feel the 

gentleman is only sparing me, / So condescends that I am all confused. / A 

traveller is so much used / To bear with things good-naturedly. / I know too well, 

my poor talk hardly can / Amuse you, an experienced man [290]». 

У цьому уривку у перекладі Д. Загула Гретхен губить будь-яку 

подібність з оригіналом. Слова в її устах вже більше схожі на кокетство, а 
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рядок «Влюблятися з одної доброти» і зовсім не відповідає оригіналу: 

«Вам, пане, тільки жаль мене напевне, / На скором мій схилилися до мене. / 

Всі подорожні звикли вже до того, / Влюблятися з одної доброти. / Яж 

знаю: для бувалого такого / В моїх словах розради не знайти [283, с. 93-94]». 

Переклад М. Лукаша – наймелодійніший. Перекладач повністю 

дотримується того образу, який він створив перед тим і який дуже близький 

до оригінального: «Я бачу, ви, жалкуючи мене, / Знижаєтесь – мені аж 

сором. / Життя, напевне, мандрівне, / Навчило вас не буть суворим. / Не для 

таких досвідчених людей / Убожество моїх простих речей [284, с. 134]». 

Проте, варто звернути увагу на лексему «Знижаєтесь»: у СУМ 

актуалізовано значення – «рідко. Принижувати свою гідність; 

принижуватися» [262, т. 3 с. 661], хоч у словнику Б. Грінченка такого не 

зазначено [260, т. 2, с. 173]. 

Е. Кляйн вводить метафору: «I know the gentleman flatters me, / Lowers 

himself, and shames me, too. / A traveller is used to being / Content, out of 

courtesy, with any food./I know too well, so learned a man,/Can’t feed himself on 

my poor bran». Цього немає в оригіналі, та це не шкодить створеному образу, 

адже метафора проста і зрозуміла. 

Ґретхен в українських перекладах досить часто вживає слова пан, 

вельможа, панич, що є вивявом стратегії одомашнення, тобто створити для 

читача типізований образ. 

Один з головних моментів твору – це зізнання Ґретхен, що вона кохає 

Фауста. В оригіналі воно звучить урочисто, та водночас щиро: 

«ihn fassend und den Kuß zurück gebend. 

Bester Mann! von Herzen lieb’ ich dich! [285, 224] 

 

А. Свонвік все ж дотримується високого стилю, та ці слова звучать 

природно і щиро для тієї Гретхен, яку створила вона. Хоча слово «thee» у 

цьому випадку не є ознакою високого стилю, а лише займенником: 
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«(embracing him, and returning the kiss) Dearest of men! I love thee from my 

heart! [288, с. 117]» 

У перекладі І. Франка – тавтологія, та вона повністю відповідає образу 

простої, наївної дівчини, яку переповнюють емоції: «(обнімає його і віддає 

поцілуй) Любий мій. Сердечно люблю тя. [281, с. 296]». 

 «Мій кращий» у перекладі М. Улезка звучить зовсім неприродно для 

української мови і цим перекреслюється все емоційне напруження моменту. 

(Маргарита обнімаючи його й вертаючи йому цілунок) 

Мій кращий! Серцем всім тебе люблю! [282, с. 212] 

Переклади Дж. Пріста та Е. Кляйна звучать природно, та лише  

Е. Кляйн відтворив експресивну інверсію оригіналу.  

[embracing him and returning the kiss] Best of men, I love you from my 

heart! [290] 

(Clasping him, and returning the kiss.) Dearest man! With all my heart I 

love you! [287, с. 137] 

 

М. Лукаш використовує прийом одомашнення, вживаючи звертання 

«Голубе», але саме воно найкраще передає експресію оригіналу і повністю 

відповідає образу: « (обнімає його й цілує) Голубе, як я тебе люблю! [284, с. 

142]». 

Аналізуючи образ Гретхен та те, яким чином його мовлення 

індивідуалізовував автор, варто згадати і пісню, яку вона співає у своїй 

кімнаті. Це лише третє її висловлювання у трагедії, дія відбувається після 

першої зустрічі з молодим Фаустом, тому пісня «Es war ein König in Thule» 

символізує її прагнення великого і вірного кохання. Ця пісня, така проста і 

наївна, протиставляється її останній пісні «Meine Mutter, die Hur». Така 

дихотомія показує злам у свідомості героїні, тобто зміни на когнітивному 

рівні мовної особистості. Авторство цієї пісні належить Й. В. Ґете, 

популярною вона була і серед композиторів (Ф. Шуберт, Ф. Ліст, Р. Шуман 

та ін.) 
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Thule – найпівнічніше місце у класичній європейській літературі і 

картографії. Хоча в давнину воно вважалося певним абстрактним островом,  

тепер вважають, що ця назва стосувалася частини сучасної Норвегії. В 

українських перекладах І. Франка, М. Улезка та М. Лукаша – дещо інша 

топографічна назва – Фула (острів архіпелагу Шетландські острови у 

Шотландії). Імовірною причиною такого переіменування було небажання, 

щоб читачі плутали місце з пісні авторства Й. В, Ґете з російським містом 

Тулою.  

З таким важливим для Ґретхен поняттям вірності в коханні значних 

змін не відбулося, та кожен переклад з аналізованих трішки змінює 

сприйняття короля та його коханої.  

Серед українських перекладів відразу зауважуємо відмінності у 

варіанті М. Лукаша, він ввів слово «славетний», якого немає в оригіналі. 

Можливо, метою цього слугувало бажання показати, що це імітація під 

народну пісню/баладу.  

«Gar treu bis an das Grab» слово «treu» відтворено двома способами. 

У перекладах Дж. Пріста та А. Сванвік це «true» («faithful and loyal to 

someone, whatever happens; having all the qualities which a type of thing or 

person should have» реальні почуття, справжні емоції, переконання, думки і 

т.д. є ті, які у вас дійсно є, а не ті, які ви вдаєте; істинна любов / сміливість / 

свобода і т.д. типу любові і т.д., що є сильним і володіє всіма якостями, які 

він повинен мати [пор. 274, 1548-1549; 240, т. 2, с. 561; 275]), такий варіант 

– адекватний, враховуючи емоційний рівень. У перекладі Е. Клайна 

«faithful», що включає в себе більшою мірою фізичний аспект, і не в повній 

мірі відтворює зміст оригіналу. Фразу «an das Grab» всі англомовні 

перекладачі відтворили зі словом «grave». У І. Франка цар «вірність до 

смерті доховав», що є узагальненням, абсолютно точними є варіанти  

Д. Загула «до гробу» та М. Улезка «до гроба».  У М. Лукаша цар був вірним 
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«завше», довіку, тобто у його перекладі концепція вірності виходить за 

часові межі оригіналу. 

Цікавими для дослідження є варіанти перекладу слова «Buhle» у цій 

пісні. У всіх англомовних перекладачів, крім Е. Кляйна («lady»), бачимо 

«mistress». В українських перекладах маємо три варіанти: «коханка» в  

І. Франка та М. Лукаша, «дружина» у Д. Загула та «любчина» у М. Улезка. 

Найближчими лексичними еквівалентами до німецьокого слова можна 

вважати «mistress» та «коханка», «любчина» у перекладі М. Улезка є 

очевидно жіночим варіантом слова «любчик» тобто також відповідає 

оригіналу [260, т. 2, с. 387]. Е. Кляйн підвищує стиль, а Д. Загул уточнює 

значення, адже його переклад вказує на офіційні стосунки.  

Загалом при відтворенні цієї пісні англомовні перекладачі намагалися 

максимально дотримуватися оригіналу, лише А. Свонвік та Е. Кляйн 

незначною мірою змінили стиль в деяких фрагментах. Переклад І. Франка 

загалом і сам схожий на народну пісню, варіанти Д. Загула та М. Лукаша, 

хоч витримують пісенну ритмомелодику, та окремі слова в них є надто 

складними як для народної пісні. М. Улезко часом жертвував ритмічним 

малюнком для того, щоб бути ближчим до оригіналу. 

Все попередньо згадане – є власне типізованим образом з незначними 

відхиленнями. Індивідуалізацію помічаємо, коли Ґретхен вже божеволіє і 

потрапдяє у в’язницю. Якщо до цього моменту все її життя зосереджене 

навколо суспільних і релігійних норм та ідеалів, що в її середовищі майже 

те саме, то перше, що ми чуємо від неї у в’язниці:  

Meine Mutter, die Hur,  

Die mich umgebracht hat!  

Mein Vater, der Schelm,  

Der mich gessen hat!  

Mein Schwesterlein klein  

Hub auf die Bein  

An einem kühlen Ort –  

Da ward ich ein schönes 

Waldvögelein,  

Fliege fort, fliege fort! [285, с. 261]. 

З одного боку, цей уривок можна розглядати, як асемантичний 

мовленнєвий акт, який з погляду прагматики відтворений точно на всіх 

рівнях, з іншого боку така пісенька свідчить про надломленість у 
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психологічному плані, тобто Ґретхен протиставляється самій собі до цього 

моменту. Вона  співає пісню, взяту з німецької народної казки про дівчину, 

яку замордувала зла мачуха: «Meine Mutter, die Hur» [285, с. 261].  

М. Лукаш перекладає «die Hur» як «ледащо», хоч інші перекладачі вживали 

вульгаризми «курва» (І. Франко [281, с. 344] та Д. Загул [283, с. 131-132]) і 

«шлюха» (М. Улезко [282, с. 281]). Піти шляхом інших перекладачів М. 

Лукаш не міг, адже це би означало цілковите перекреслення образу тієї 

Ґретхен, яку він змальовував у всій першій частині. Саме тому у його 

перекладі читаємо «Моя мати, ледащо» [284, с. 199]. Незважаючи на те, що 

у словниках зазначено, що в українській мові це слово може вживатися як 

лайливе [пор. 262 т. 4, с. 467; 260, т. 2, с. 352], та цей відповідник все ж має 

менше експресивне навантаження, ніж інші. 

Англомовні перекладачі обрали два варіанти: «the harlot» у  

А. Свонвік та Ч. Брукса та «the whore» у Дж. Пріста та Е. Кляйна. Значення 

цих слів одинакове, лише перший варіант є застарілим, та це можна 

пояснити часом перекладу. 

Пісня з'являється тут не випадково. Її текст нагадує нам, що Ґретхен 

вбила свою дитину, і, можливо, є звинуваченням з її боку до батьків. 

Рядок «Die mich umgebracht hat»  відрізняється у всіх аналізованих 

перекладах. Дж. Пріст переклав його як «She has murdered me», але значення 

слова «murder» включає намір: вбити когось навмисно і незаконно [пор. 240, 

т. 1, с. 749; 274, с. 938]. У перекладі Е. Клайна є слово «to kill» («She killed 

me»), таким чином він є найбільш нейтральним. У перекладі  

А. Свонвік: «She took me and slew». «To slay» це слово, що означає убити 

когось, синонім до слова «murder», належить до літературного регістру і 

часто використовується в газетних повідомлень, тому це досить невдалий 

варіант. У варіанті Ч. Брукса «strung me up», тобто вбила через повішення, 

що є досить не логічним. І. Франко та М. Лукаш також уточнили спосіб 

вбивства: «Зарізали мя!», «Зарізала мене!» відповідно, та у І. Франка бачимо 
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коротку форму займенника «мя», що вказує на розмовний стиль, а також 

pluralia majestaticus, тобто, у цьому перекладу у світогляд Ґретхен закладено, 

що потрібно до батьків вживати пошанну множину, навіть, якщо перед тим 

вжили досить непоштиве слово. У Д. Загула та М. Улезка також подібні між 

собою варіанти: «згубила мене» та «Загубила мене» відповідно. Ці варіанти 

є синонімічними і з них можна зробити висновок, що мати необов'язково 

сама вбила її, але спричинила це. 

Слово «der Schelm» у двох варіантах (Дж. Пріста і Е. Кляйна) 

перекладається як «rogue» ˗ людини, яка є нечесною і має поганий характер, 

що відповідає значенню оригіналу. А. Свонвік та Ч. Брукс використали 

слова з подібним значенням: «scoundrel» та «varlet»  ̶  погана або нечесна 

людина [пор. 274, с. 1276; 274, с. 1588; 240, т. 2, 305; 240, т. 2, 624]. 

В українських перекладах відмінності починаються з слів «Mein 

Vater» – емоційне забарвлення відрізняється:  «А мій тато» (І. Франко) –

розмовне та «Мій батько» (М. Лукаш та М. Улезко) – нейтральне. У  

Д. Загула «Шельма батечко мій», тобто перекладач використав суфікс, який 

вживаємо для створення зменшено-пестливих слів. Що ж до слова «шельма» 

у Д. Загула та «шельмак» у М. Улезка, то вони за походженням, звучанням 

та значенням відповідають оригіналу [пор. 258, т. 3, с. 689; 262, т. 11, с. 439; 

260, т. 4, с. 491; 272, с. 1368]. І. Франко, для виразності і більшого контрасту 

після слова «тато» вживає «злодій», що було одним з найобразливіших 

звинувачень для того часу. М. Лукаш наполегливо продовжує вибудовувати 

свій образ і після матері «ледащо», батько – «гультяй», що має дуже подібне 

значення: той, хто любить гуляти, не хоче працювати; гульвіса, нероба, 

ледар [262, т. 2, с. 193]. 

Рядок «Der mich gessen hat» перекладено майже буквально: «He has 

eaten me» (Дж. Пріст), і «Hath eaten me too» (А. Свонвік)  та «That ate me up» 

(Ч. Брукс). Е. Клайн підкреслює жах ситуації: «He gnawed me»: «to gnaw» – 

гризти щось переважно тверде.  



137 
 
 

Справжнім кульмінацією розвитку образу Ґретхен у трагедії є 

уривок: 

Wo ist er? Ich hab ihn rufen hören!  

Ich bin frei! mir soll niemand wehren.  

An seinen Hals will ich fliegen,  

An seinem Busen liegen!  

Er rief: Gretchen! Er stand auf der Schwelle!  

Mitten durchs Heulen und Klappern der Hölle!  

Durch den grimmigen, teuflischen Hohn  

Erkannt ich den süßen, den liebenden Ton. [285, с. 262-263]. 

Оце «вільна» є глибоко метафоричним, адже означає не лише вільна 

стосовно стін в’язниці, а й перегукується з кінцевим «Спасена!/Врятована!». 

У перекладі А. Свонвік бачимо інверсію: «Free am I!», яка є значно 

експресивнішою в англійській мові, ніж в українській. Та, все ж, М. Лукаш 

також обирає такий стилістичний засіб для підкреслення емоційності 

моменту: «Вільна я!». Окрім цього, такі варіанти перекладу зберігають 

ритмічний малюнок першотвору. Решта українських та англомовних 

перекладачів обрали нейтральні варіанти: «Я вільна!» та «I am free!». 

Як можна побачити з аналізу, усі перекладачі витримували той образ, 

який вони створили у перекладі, чи то намагаючись його одомашнити, як  

М. Лукаш та І. Франко, чи змінити, як А. Свонвік, Дж. Пріст, Д. Загул та  

М. Улезко, чи то досить повно відтворити, як Е. Кляйн. Варто зазначити, що 

оскільки одомашнення – історична категорія, то причини для цього були 

різними у І. Франка та М. Лукаша. Як вже зазначено у підрозділі 2.1, умови 

праці у цих перекладачів були різними: І. Франку бракувало засобів для 

висловлювання українською, адже мовні норми тоді ще не були 

встановленими, а Галичина була складовою Австро-Угорської імперії, що 

не сприяло розвитку української мови, а М. Лукаш намагався дати 

можливість читачу насолоджуватися всіма багатствами рідної мови. Окрім 

цього, коли І. Франко працював над перекладом, заміна етнокультурних 

компонентів вважалася нормою, а в епоху М. Лукаша це вже можна вважати 

стратегією. 
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3.4. Образ Марти: уособлення міщанства 

 

Аналіз створення образу Марти з трагедії Й. В. Ґете «Faust» і словесні 

засоби його відтворення в українських та англомовних перекладах цікавий 

з багатьох причин. Цей персонаж другорядний, але її вплив на розвиток 

подій у трагедії важко переоцінити. Марта Швертляйн – міщанка, дружина 

зниклого безвісти солдата. Про її вік відомо лише те, що вона старша за 

Ґретхен. В її мовленні бачимо багато вигуків та окличних речень, мета яких 

– підкреслити емоційность Марти: «Vielleicht ist er gar tot!- O Pein!- / Hätt 

ich nur einen Totenschein!» [285, с. 214], «O du glücksel'ge Kreatur!» [285, с.  

215], «Es ist ein fremder Herr- Herein!» [285, с.  215], «Ist tot? das treue Herz! 

O weh! / Mein Mann ist tot! Ach ich vergeh!» [285, с. 216], «Erzählt mir seines 

Lebens Schluß!» [285, с.  216], «Erzählt mir doch!» [285, с. 217] та багато 

інших, загалом, з 41 репліки Марти у трагедії Й. В. Ґете «Faust» 21 містить 

вигуки та окличні речення. 

Перекладачі «Фауста» українською мовою, зокрема М. Улезко, 

гіперболізують цю емоційність персонажа, ставлячи знак оклику навіть там, 

де його немає в оригіналі: «Gretelchen, was soll's?»[285, с. 214] – «Гретко! 

Що? Ну! Ну!» [282, с. 188], «Ist tot? das treue Herz! O weh! / Mein Mann ist 

tot! Ach ich vergeh!» [285, с. 216] – «Вмер? Серце вірне? Бідна-ж я! / Умер 

мій чоловік? Ой лихо! Смерть моя!» [282, с. 191]. 

Аналізуючи мовну особистість Марти в оригіналі, можна зробити 

висновки про її особисті якості через думки які вона висловлює:  

1. Як вже згадувалося раніше, Марта дуже емоційна. Ця риса 

виявляється через вигуки: O Pein! [285, с. 214], O du glücksel'ge Kreatur!  

[285, с. 215], O weh! [285, с. 216], Was! [285, с. 216], Ei wie? Ei wo?  [285, с. 

217], Ach Gott! [285, с. 218]; суфіксацію: Gretelchen [Goethe, с. 214], 

Stündchen [285, с. 215]; епітети: lieben Mann [285, с. 214], glücksel'ge Kreatur 

[285, с. 215], das treue Herz [285, с. 216], gute Mann [285, с. 217], fremde 
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Weiber und fremden Wein / Und das verfluchte Würfelspiel   [285, с. 218], raschen 

Jahren, böse Zeit, werter Herr [285, с. 221]; експресивну інверсію: Komm du 

nur oft zu mir herüber [285, с. 215]; та окличні речення. 

2. Але часом ця емоційність є лицемірною, а під нею ховається 

абсолютно прагматичний погляд на життя: 

Marthe allein: Gott verzeih's meinem lieben Mann, / Er hat an mir nicht 

wohl getan! / Geht da stracks in die Welt hinein / Und läßt mich auf dem Stroh 

allein. / Tät ihn doch wahrlich nicht betrüben, / Tät ihn, weiß Gott, recht herzlich 

lieben. / (Sie weint.)Vielleicht ist er gar tot!- O Pein!- / Hätt ich nur einen 

Totenschein!» [285, с. 214] 

Марта непокоїться про долю свого чоловіка, а у кінці репліки 

висловлює бажання мати свідоцтво про смерть чоловіка. Не забуває про це 

і при розмові з Мефістофелем: O sagt mir doch geschwind! Ich möchte gern ein 

Zeugnis haben, / Wo, wie und wann mein Schatz gestorben und begraben. / Ich 

bin von je der Ordnung Freund gewesen, / Möcht, ihn auch tot im 

Wochenblättchen lesen» [285, с. 218], де згадує, що потрібно також 

опублікувати некролог. Як зазначає М. Лукаш у коментарях до свого 

перекладу: сама згадка про свідоцтво про смерть та газетні некрологи є 

анахронізмом: в XVI ст. ще не було ні метрик, ні посвідчень про смерть [284, 

с. 605]. 

3. Можемо зробити висновок, що Марта є неконфліктною 

особистістю. Вона намагається владнати конфлікт, захищає Ґретхен, коли 

Валентин перед смертю дорікає тій нечестивою поведінкою: «Befehlt Eure 

Seele Gott zu Gnaden! / Wollt Ihr noch Lästrung auf Euch laden?» [285, с. 241]. 

З цього прикладу видно: або Марта справді прив’язана до Ґретхен, або 

ж чує за собою провину за те, що сталося. Це немов підсвідоме прагнення 

захистити дівчину, адже вчинок Ґретхен повністю вкладається в моральні 

рамки Марти, хоч і не вкладається в моральні рамки тогочасного 

суспільства.  
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4. З  прикладу «Die Mutter sieht's wohl nicht, man macht ihr auch was 

vor [285, с. 215]» також видно, що і брехня не виходить за межі моральності 

Марти. 

Марта бажає Ґретхен добра, але у своєму, специфічному розумінні 

цього слова. Саме тому вона і допомагає Мефістофелю. 

Аналізуючи вербально семантичний рівень мовної особистості Марти 

бачимо, що, хоч вона є простою міщанкою, Марта здатна досить швидко 

знаходити потрібні слова, адекватно реагувати на звертання і навіть 

підбирати слова для найефективнішого впливу на співрозмовника. Як 

охарактеризував її Мефістофель: «Nun mach ich mich beizeiten fort! / Die 

hielte wohl den Teufel selbst beim Wort [285, с. 218]». 

При аналізі образу Марти на когнітивному рівні, тобто рівнем знання 

навколишнього світу, можемо зробити такі висновки: 

1. Обізнаність Марти у навколишньому світі зводиться переважно 

до сфери людських стосунків, традицій та знання загальних устроїв 

суспільства, у якому вона живе. Філософські роздуми, концептуальна 

метафоризація – відсутні. 

2. Вона здатна адекватно оцінювати та аналізувати свої знання 

(«böser Ort» [285, с. 224] – Марта характеризує своє місця проживання та 

ставлення до нього). 

3. Марта досить швидко оцінює, наскільки співрозмовник її 

розуміє і на основі цього робить вибір  лексики та змісту висловлювання. 

Щодо мотиваційно-прагматичного рівня мовної особистості Марти, 

можемо зробити такі висновки: 

1. Стилістична амплітуда Марти – широка (рецептивно і продуктивно), 

іноді перекладачі підкреслюють цю якість Марти навіть там, де її 

немає в оригіналі, або перекладач доповнює, додає, або трансформує 

використані в оригіналі мікропрагматичні категорії: «Fräulein» [285, 

с. 215] перетворюється на «grand lady» [288, с. 119] та «ясна пані» 
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[281, с. 281]; досить таки нейтральне «Der gute Mann!» [285, с. 217] 

стає експресивнішим «Dear soul!» [288, с. 121], «The dear, good man!» 

[289] та «Сердешний мій!» [282, с. 194]; іноді, через намагання 

перекладача надати твору більше метафоричності, для читача може 

бути взагалі складно зрозуміти суть написаного: «Die armen Weiber 

sind doch übel dran:/ Ein Hagestolz ist schwerlich zu bekehren» [285, с. 

222] – «Старі соколики не всі без голови: / Жінкам таких нагнути вже 

найважче» [283, с. 95]; хоча за інших обставин компоненти, введені 

перекладачами, сприяють розумінню твору: слово «Ernst» [285, с.  

223], яке означає «серйозність, строгість, правдивість, правдива 

думка» [Duden, с.  487; Німецько-український, З. Басанець, 119] 

перекладено як «earnest preference» [288], «правдиву щирість» [281, 

с. 292], «touched in earnest» [289], «з серцем ви не думали поважно» 

[283, с. 95], «чи серце «не до жарту» не тремтіло» [282, с. 207], «love 

in earnest» [290], «всерйоз траплялось вам любиться» [284, с. 138], 

«were you never seriously smitten» [287, с. 134]. Хоча варіанти досить 

різноманітні, вони таки сповна розкривають значення оригіналу. 

«Böser Ort» [285, с. 224] перекладено як «wicked place» [288, с. 129], І. 

Франко метафоризує і підсилює негативні конотації, перекладаючи як 

«поганая нора» [281, с. 295], Ч. Брукс вирішив пояснити значення 

оригіналу: «But evil tongues in this town have full play»  [289]. 

Und läßt mich auf dem Stroh allein [285, с. 214] 

And leave me on the straw at home [288, с. 117] 

І на соломі мя лишив [281, с. 279] 

Left me lie in the straw where I lay [289] 

Мені лишив хіба одну солому [283, с. 88] 

Мене ж одну в солому й пхнув [282, с. 188] 

And leave me on the straw at home [290] 

Лишивши тут мене саму [284, с. 123] 

And left me here, in the dust, alone [287, с. 120] 

 

У цьому прикладі трансформовано фразеологічну одиницю «auf dem 

Stroh liegen», що означає «жити в злиднях» [272, с. 1537, 251, т. 2, с. 230]. 
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Намагаючись зберегти форму, І. Франко, Д. Загул та М. Улезко залишили у 

своїх перекладах слово «солома». Очевидною причиною такого рішення є 

те, що в українській мові існує фразеологічний вислів «соломяна вдова», 

який означає «жінка, яка тимчасово залишилася без чоловіка, або не живе 

з ним» [269, т. 1, с. 72], тобто перекладачі за допомогою гри слів вкладають 

в уста Марти характеристику її становища у суспільстві. М. Лукаш переклав 

описово, таким чином ця фраза Марти стає зрозумілішою для читача.  

2. Попри те, що Мефістофель освіченіший і мав би бути 

розумнішим за Марту, в розмові першенство належить їй; 

3. Марта свідомо підбирає слова для досягнення певного ефекту: 

як, наприклад, вона навмисно гіперболізовує свою тугу за чоловіком, щоб 

відповідати нормам суспільства; досить яскравим прикладом цього є фраза 

«Das lügt er! Was! am Rand des Grabs zu lügen! [285, с. 217]» – Марта 

висловлює щире обурення (хоча в читача закрадається сумнів щодо 

доречності такого обурення); «In raschen Jahren geht's wohl an / So um und 

um frei durch die Welt zu streifen; / Doch kömmt die böse Zeit heran, / Und sich 

als Hagestolz allein zum Grab zu schleifen, / Das hat noch keinem wohlgetan» 

[285, с. 221] Марта підбирає слова, аби налякати Мефістофеля самотністю в 

старості. У перекладі А. Свонвік: «In youth’s wild years, with vigour crown’d, 

/ ’Tis not amiss thus through the world to sweep; / But ah, the evil days come 

round! / And to a lonely grave as bachelor to creep, / A pleasant thing has no one 

found» [288, с. 126-127], через інверсію та додаткові вигуки стиль перекладу 

підвищується. І Франко також додає вигук: «Ще в молодих літах воно 

ввійде, / Свобідно вшир і вздовж гулять світами; / Но як недужий вік 

прийде, / Ох, прикро ж то тоді, мій пане, / Самотньо плентатись 'д могилі» 

[281, с. 290], також він конкретизує поняття «böse Zeit», як «недужий вік» 

[пор. 262, т. 5, с. 303; 272, с. 308]. У перекладі Ч. Брукса: «In young, wild 

years it suits your ways, / This round and round the world in freedom sweeping; 

/ But then come on the evil days, / And so, as bachelor, into his grave a-creeping, 
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/ None ever found a thing to praise» [289] пояснено «raschen Jahren», хоч і не 

словниковим відповідником, та досить влучно для відтворення 

комунікативної мети [пор. 272, 1274; 240, с. 1637; 240, с. 1665]. У перекладі 

Б. Тейлора є лише одне з попередніх означень років: «In young, wild years it 

suits your ways, / This round and round the world in freedom sweeping; / But then 

come on the evil days, / And so, as bachelor, into his grave a-creeping, / None 

ever found a thing to praise» [291, с. 139]. 

У Д. Загула настає «прикрий» час, в значенні «поганий, неприємний, 

нестерпний»: «Ну, з молоду ще хочеться нераз / По світові широкому 

тинятись, – / А як настане прикрий час, / То як тоді одним над гробом 

нахилятись? / Не дуже це приємно вже для вас» [283, с. 94], [пор. 249, т. 2, 

748 ; 262, т. 7, с. 649; 260, т. 3, с. 421].  

У перекладі М. Улезка: «В літах швидких це, мо, й гаразд іде – /По 

світу вільно так усе й ширяти, / А ось, нехай лиха година набриде – / Й 

почнеш однісінький до ями підпливати, / То вже добра з цього не ждав ніхто 

й ніде…» [282, с. 203]. Хоч словосполучення «швидкі літа» немає 

фіксованого в українських словниках, та часом вживається переважно у 

поетичній творчості, а значення все ж можна зрозуміти зі словникових 

визначень лексеми «швидкий» [пор. 249, т. 2, 1085; 262, т. 11, с. 429; 260, т. 

4, с. 489] 

У перекладі Дж. Пріста: «In active years perhaps' tis well this way, / Thus 

freely round and round the world to race; / But then the evil times come on apace, 

/ And as a bachelor to drag on to the grave alone, / That has been good for no one, 

you must own» [290] пояснення та нейтралізація значення: «active» [274, с. 

14]. М. Лукаша перекроює оригінальну структуру і переводить означення з 

років на людину: «Хай молодий іще літа / Метеликом з країни до країни; / 

А вбившись у такі літа, / Старим бурлакою брести до домовини –  / Це 

справа вже зовсім не та» [284, с. 135], також вдалим є варіант «Старим 

бурлакою», не лише за словниковими визначеннями відповідає оригіналу, 
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але й акцентує на відсутності дому [пор. 272, с. 698; 262, т. 1, с. 259; 260, т. 

1, с. 113]. У перекладі Е. Кляйна знову бачимо нейтралізацію значень та 

пояснення: «In youth it’s fine, up and down, / Flitting about, the whole world 

over: / Then harsher days come round, / And lonely bachelors small joy discover, 

/ In sliding towards their hole in the ground» [287, с. 131] 

 В перекладах образ Марти здобуває такі характеристики: 

- В англомовних перекладах стиль висловлювання Марти аж надто 

високопарний, що не характерно для простої міщанки, якою вона є в 

оригіналі: 

Перекладачі вживають такі слова як «thwart» у А. Свонвік та 

конструкції як «that heart so true!» у Дж. Брукса. 

-На противагу цьому, в українських перекладах Марту наділяють 

сильнішою емоційністю, що вже було згадано, образ часом надто 

одомашнюється, (перекладачі вживають такі слова: «до попа» (у перекладах 

І. Франка та М. Лукаша [281, с. 280; 284, с. 115]), «празник» (у перекладі М. 

Улезка [282, с. 190]), «шляхтянка», «голуб» (у перекладі М. Лукаша [284, с. 

127]),  «дукача», «коштини» (у М. Улезка [282, с. 193]), «шага» (у М. 

Лукаша [284, с. 128]), звертання «панцю» (у перекладі І. Франка [281, с. 

296]). 

На підставі проведеного аналізу мовної особистості Марти можна 

зробити такі висновки: 

1. Тезаурусний рівень Марти відзначається складністю чи 

розвиненими концептуальною та, послідовно, мовною картинами світу; 

характеризується здатністю змінювати точку зору; схильністю до 

систематизації та категоризації. Когнітивна система Марти має досить 

високий ступінь абстракції. 

2. Головними мотивами комунікативної діяльності Марти 

виступають: пошук шляхів збагачення, самоствердження, потреби у 

розумінні та співчутті. 



145 
 
 

3. Ідіолекту персонажа характерна креативність та вживання 

лексичних одиниць обмеженого регістру. В англомовних та українських 

перекладах регістр змінюється, але все ж таки залишається обмеженим. 

Враховуючи всі вищезазначені параметри, мовна особистість 

персонажа Марти з трагедії Й. В. Ґете «Faust» відзначається 

комунікативною й когнітивною складністю, егоцентричністю та 

емоційністю. Очевидним залишається те, що мовну особистість цілком 

відтворити неможливо, але головні риси повністю збережені у всіх 

перекладах, хоча шляхи їх представлення досить таки різні. Загалом можна 

дійти висновку, що перекладачі намагалися зробити цей образ 

експресивнішим і тому додавали та трансформували стилістичні засоби і 

розділові знаки.  
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3.5. Образ Валентина: обмеженість світогляду 

 

Валентин є другорядним персонажем, та все ж відіграє важливу роль 

у розвитку кульмінаційної частини трагедії. Саме через нього Фауст тікає з 

міста і не знає про трагічну долю Ґретхен, від якої всі відвернулися і котра 

залишається сама з величезним тягарем на душі – вона звинувачує себе у 

вбивстві матері, яка не прокинулася після сонного зілля, тепер ще й у смерті 

брата, а згодом, і у вбивстві власної дитини. 

 Валентин посилює ці душевні страждання Ґретхен, оскільки перед 

смертю гостро осуджує її і навіть бажає їй страждати, поки буде жити на 

землі:  

«Mein Gretchen, sieh! du bist noch jung, / Bist gar noch nicht gescheit 

genung, / Machst deine Sachen schlecht. / Ich sag dir's im Vertrauen nur: / Du 

bist doch nun einmal eine Hur, / So sei's auch eben recht!» [285, с. 240]. 

Такі гострі привселюдні звинувачення рідної і коханої сестри 

викликані тим, що мислення Валентина глибоко патріархальне. Та навіть за 

умови закостенілої патріархальності і глибокого внутрішнього засудження, 

видається дивним виставлення «гріха» Ґретхен на осуд цілого міста і 

розмова з нею, як з пропащою людиною, хоч незадовго до цього він бився 

за її честь.   

У перекладі А. Свонвік: «My Gretchen see! still young art thou, / Art not 

discreet enough, I trow, / Thou dost thy matters ill; / Let this in confidence be 

said: / Since thou the path of shame dost tread, / Tread it with right good will!» 

[288, с. 151] 

У перекладі І Франка: «Гретусю, бач, ти молода ще, / Ума досить в 

тебе нема ще, / Сама ся преш у власну згубу. / Тобі я щиро скажу, серцем / 

Слись стала курвою тепер вже, / То будь же курва на всю губу» [281, с. 316] 

У перекладі Ч. Брукса: «My Margery, look! Young art thou still, / But 

managest thy matters ill, / Hast not learned out yet quite. / I say in confidence--
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think it o'er: / Thou art just once for all a whore; / Why, be one, then, outright» 

[289] 

У перекладі Б. Тейлора: «My Margaret, see! still young thou art, / But not 

the least bit shrewd or smart, / Thy business thus to slight: / So this advice I bid 

thee heed- / Now that thou art a whore indeed, / Why, be one then, outright!» 

[291, с. 173] 

У перекладі Д. Загула: «Знай, Ґретхен, ти ще молода, / Ти ще дурна, 

та в тім біда, / Що зле себе ведеш. / Ти стала курвою тепер – / Хай люде 

знають теж!»  [283, с. 112] 

У перекладі М. Улезка: «Ну, моя Гретхен, бач! Ще молодая ти / Й 

зовсім не встигла й толку ще, як слід, дійти… / Погано діло повела своє! / 

Скажу тобі – на вухо тльки – як даси: / Це-ж шлюпа ти тепер єси,  –  / 

Нехай-же так  є!» [282, с. 240-241] 

У перекладі Дж. Пріста: «My Gretchen, see! Young are you still / And 

shrewd enough by no means quite. / You manage your affairs but ill. / In 

confidence I tell you, what is more, / Since once for all now you're a whore, / So 

be one then outright!» [290]. 

У перекладі М. Лукаша: «Ти, Ґретонько, ще молода, / Ума в тобі 

шукать шкод'а, – / Ідеш ти не туди... / Що робиш, треба дороблять: / Коли 

вже з тебе вийшла... / То хоч на всю блуди!» [284, с. 167] 

У перекладі Е. Кляйна: «You’re still young, my Gretchen, see! / And still 

haven’t sense enough, to be / Effective in your occupation. / I’ll tell you 

confidentially: / Now that you’re a whore indeed, / Be one, by proclamation!» 

[287, с. 163] 

Саме цим викладом подій, вкладаючи в уста Валентина такі слова  

Й. В. Ґете індивідуалізує його мовлення на когнітивному рівні (адже 

вживаючи пейоративні лексеми щодо Ґретхен, він показує своє сприйняття 

соціальний та моральних норм). При відтворенні цього уривку усі 

перекладачі передають зміст сказаного, але при цьому змінюють сам образ 
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Валентина. А. Свонвік трансформує образ на комунікативному рівні: «Since 

thou the path of shame dost tread, / Tread it with right good will!» [288, с. 151].  

Слово «shame» означає «the uncomfortable feeling of being quilty and 

embarrassed that you have when you have done smth wrong and you feel that the 

people will no longer respect you» [274, с. 1310], тобто ця репліка просто 

трансформована, але на комунікативному рівні інтенція мовця змінюється 

кардинально: по-перше – за його словами Ґретхен тільки стала на стежку 

сорому і йти повинна по ній з доброї волі, але оскільки вона тільки почала 

йти по тій стежці, то може і зійти з неї. По-друге – звинувачення вже не є 

таким гострим, як в оригіналі, а, отже, і ефект його буде слабшим. Інші 

перекладачі кардинально не трансформували цього образу. М. Лукаш 

трішки підсилив цю репліку сарказмом: «То хоч на всю блуди!» [284, с. 167].  

Валентин також вважає, що найбільшого удару зазнав таки він, адже 

сприймав честь своєї сестри як особисте надбання і власну чесноту: «Da du 

dich sprachst der Ehre los, / Gabst mir den schwersten Herzensstoß. / Ich gehe 

durch den Todesschlaf / Zu Gott ein als Soldat und brav.(Stirbt.)» [285, с. 241].  

Ще з цієї репліки видно, як він усвідомлює себе у світі: самохарактеристика 

«brav», що означає хоробрий, славний [272, с. 313; 253, с. 58]. Окрім цього 

можемо зрозуміти, що персонаж вірить в Бога. У перекладі Д. Загула цей 

елемент втрачено, ми не можемо зробити висновків щодо релігійних 

вірувань Валентина: «Я в гріб і честь свою беру, / І чесним вояком умру» 

[283, с. 113], тобто втрачена індивідуалізація на когнітивному рівні 

(стосовно релігійних поглядів). На противагу цьому М. Лукаш підсилює 

індивідуалізацію елементу: «До тебе, Вишній Судія, / Іду солдатом чесним 

я». «Вишній Судія» – урочисте звертання до божества, позначка «церковне» 

вказує на те, що це характерне звертання до Бога в християнстві [262, т. 1, 

с. 544)].  

Та християнство Валентин розуміє специфічно: «Könnt ich dir nur an 

den dürren Leib, / Du schändlich kupplerisches Weib! / Da hofft ich aller meiner 
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Sünden / Vergebung reiche Maß zu finde» [285, с. 241] – тобто Валентин твердо 

переконаний, що за вбивство грішника попав би прямісінько на небо.  

« Could I but reach thy wither’d frame, / Thou wretched beldame, void of 

shame! / Full measure I might hope to win / Of pardon then for every sin » [288, 

с. 152] – А. Свонвік відтворює цю репліку, зберігаючи індивідуалізацію на 

когнітивному та прагматичному рівні, а також ставлення до поняття 

прощення [пор. 272, с 1696; 274, с. 554]. І. Франко послаблює прагматичний 

аспект висловлювання: «Коб ще я міг тя в руки взяти, / Звіднице, скіпо ти 

проклята, / Чей, заслужив би я з-за того / Гріхів всіх прощення у бога!» [281, 

с. 317], бо не відтворює повністю погрози, а отже і інтенція Валентина 

трансформується. Таким же шляхом йде і Д. Загул: «Коли б я міг лиш до 

кісток твоїх, / Огидна бабо-зводнице, добутись, / То думаю, що всіх гріхів 

своїх / Я міг би зараз тут позбутись» [283, с. 113], хоча намір тут 

прозоріший. М. Улезко метафорично, але повністю відтворює: «Зміг я-б 

кістяк твій зсохлий простягти, – / Зведениця! Срамная бабо ти! / То я за 

всі гріхи вже – маю віру – / 'дпущення заробив-би в повну міру!» [282, с. 242]. 

Англомовні перекладачі Дж. Т. Брукс («Could I get at thy dried-up frame, / 

Vile bawd, so lost to all sense of shame! / Then might I hope, e'en this side Heaven, 

/ Richly to find my sins forgiven» [289]), Дж. М. Пріст («Could I but reach thy 

withcr'd frame, / Thou wretched beldame, void of shame! / Full measure I might 

hope to win / Of pardon then for every sin» [290]) та Е. Кляйн («If I could destroy 

your withered body, / Shameless, bawd, I’d hope to see / A full measure of 

forgiveness / For me, and all my sinfulness» [287, с. 164]) також відтворили цю 

репліку на когнітивному та прагматичному рівнях.   

В українських перекладах Валентина наділяють сильнішою 

емоційністю, критику і прокльони гіперболізують, вживаючи гостріші 

слова, образ часом надто одомашнюється: у прикладі «Wen lockst du hier? 

beim Element! / Vermaledeiter Rattenfänger! / Zum Teufel erst das Instrument! / 

Zum Teufel hinterdrein den Sänger!» [285, с. 239] усі перекладачі 
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використовують найпростіший еквівалент «інструмент» / «instrument», а  

Д. Загул перекладає цей уривок як «Кого принаджуєш ти тут? / Ти, 

щуролове, клятий хорте! / Бандурі перш за все капут! / А потім і співак до 

чорта!» [283, с. 111], тобто показує, що для Валентина найпершою 

асоціацією до музичного інструмента є бандура. Таким чином, у 

культурному аспекті когнітивного рівня Валентин кардинально змінюється. 

Проте, тут цікаво прослідкувати, що у цьому перекладі музичний 

інструмент спершу зазначався як гітара, а в оригіналі взагалі цитра. 

Очевидно Д. Загул наголошує на подібності музичних інструментів, а 

також, якщо розглядати такий лексичний вибір в діахронному аспекті, то 

гітара більше осоціюватиметься з вельможами, а бандура з селянами [пор. 

260, т. 1, с. 26; 262, т. 1, с. 100; 262, т. 2, с. 77; 249, т. 1, с. 12]. 

Звичайно, аналізовані приклади не можуть репрезентувати всю мовну 

особистість Валентина, вибрані репліки найпромовистіше виділяють 

головні риси і їх відтворення. У образі Валентина Й. В. Ґете зобразив 

типового міщанина свого часу – з патріархальними уявленнями про життя, 

специфічною релігійною свідомістю і гіпертрофованим страхом людського 

осуду. Цей образ є типізацією і зустрічається у всіх країнах, тому 

відтворення його у перекладах не викликало особливих труднощів. Та все ж 

перекладачі змінили цей образ і на когнітивному (ступені кровожерливості 

стосовно Марти та гніву на Ґретхен) і прагматичному (стосовно намірів та 

звинувачень стосовно Ґретхен) рівнях.  
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3.6. Образ Відьми та відмінності у сприйнятті нечистої сили в 

українських та англомовних перекладах трагедії 

 

Сцена «Кухня Відьми» – складна для перекладу не лише з погляду 

лінгвістики та стилістики, труднощі становлять і аспекти культури. Адже в 

Україні, Німеччині та Англії сприйняття нечистої сили досить 

відрізняються. В Україні відьма – це жінка, яка, знаючись з «нечистою 

силою», завдає людям шкоди [262, т. 1, с. 666]. Та бояться її набагато менше, 

ніж відьми в Європі, адже шкода та переважно зводиться до дрібних 

побутових речей. Саме в перекладі на українську мову найбільше можна 

виявити позитивним, чи негативним є сприйняття відьми, адже в перекладі 

І. Франка використано «чарівниця», а у всіх решта – «відьма». Як зазначає  

І. І. Огієнко: «відьом не треба плутати з чарівницями: ці можуть робити й 

добро, а відьма спосібна тільки на зло» [165, с. 16]. Також про те, що в 

Україні образу відьми притаманне і добро і зло, можна судити з визначення 

у Енциклопедії історії України: «відьма (від давньорус. ведь – знання, 

чаклунство) – найпоширеніший жін. персонаж укр. (загалом слов’ян.) 

демонології, яскрава представниця т. зв. нечистої сили (чоловік – відьмач, 

відьмак). … в. бувають уроджені та навчені. Перші – більш доброзичливі до 

людей» [245]. В Європі ж у час написання «Фауста» саме змінювалося 

сприйняття. В епоху Просвітництва всі намагалися позбутися страху через 

висміювання нечисті, хотіли все обґрунтувати розумом, адже те, що смішне, 

не може бути страшним.  

Та й самі чарівники та відьми у нас в більшості своїй були не такі, як 

на заході. Аналізуючи уявлення, пов'язані з вірою у відьом і чарівників в 

Україні, ми не бачимо там ніяких слідів тієї хвилі чорнокнижжя, що 

прокотилося по Західній Європі і було там головним приводом для 

переслідування відьом.  Примітивна демонологія зберігалася в своїх 

пережитках в Україні, як і серед інших народів, але з вірою у відьом не була 
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пов'язана, принаймні, ми не бачимо ніде її яскравих слідів. Де-не-де 

відчувається вплив демонології догматичної, себто догматичних уявлень 

офіційної Церкви — в уявленнях про Сатану та його участь у чаклунських 

актах. Народний погляд на чаклунство був не демонологічний, а виключно 

пантеїстичний. Припускаючи існування в природі сил і законів, невідомих 

загалові, народ уважав, що багато з цих законів відомі особам, що зуміли в 

той чи інший спосіб їх пізнати [186, с. 73]. Отже, саме собою володіння 

таємницями природи не вважалося за щось гріховне, суперечне релігійному 

вченню. Також відчутні відмінності у сприйнятті чаклунства в Україні, 

Німеччині, Великобританії та Північній Америці можна побачити у цифрах. 

Хоча всюди це вважалося актом, який переслідується законом, з 100 000 

смертних вироків, які є документально підтвердженими, в Європі, близько 

30 000 відбулися в Німеччині і лише 13 в Україні [43]. Отже, виникає 

лінгвокультурологічна проблема. 

Саме у відтворенні образу Відьми ми можемо простежити вплив 

культурних та соціальних стереотипів на макропрагматичні категорії, і, 

таким чином трансформації образу на свіх рівнях. Хоча сам Й. В. Ґете 

намагався зробити образи Відьми та нечисті смішними і тому певним чином 

індивідуалізував іхнє мовлення, та в українських перекладах сприйняття 

таких персонажів все одно відрізняється. Західноєвропейська традиція 

сприймає будь-яку нечисть як вияв абсолютного зла, з них можна 

насміхатися, щоб показати, що не боїшся, та все ж, їх остерігаються. В 

Україні відьма може мати позитивні риси, та й бояться її менше, тож жарти 

з нею не є настільки неприродними, чи тим, що може собі дозволити лише 

чорт. 

В оригіналі Відьму називають «alte Weib». В українських перекладах 

бачимо такі варіанти: «стара баба», «ветха баба», «яга» (останнім 

підкреслюючи її злостивість і сварливість), в англійських перекладах 

бачимо зневажливіші вислови: «old crone», «old hag», хоча у перекладі  
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А. Свонвік – досить поважна характеристика «ancient dame» [283, с. 75; 282, 

с. 107; 284, с. 107; 281, с. 259; 287; 288; 289; 290].  

До самої Відьми звертаються ще гірше, ніж про неї говорять. 

Щоб надати монологам героїв більш жартівливого характеру,  

Й. В. Ґете використовував короткі стопи. 

MEPHISTOPHELES 

Entzwei! entzwei!  

Da liegt der Brei!  

Da liegt das Glas!  

Es ist nur Spaß:  

Der Takt, du Aas,  

        Zu deiner Melodei! [285, с 202-203] 

 

Мефістофель розсердився, що Відьма його не впізнала і почав 

трощити горщики. Автор використав двостопний ямб, щоб підкреслити 

імпульсивність та загрозливість вчинків Мефістофеля. Це секстина з 

римуванням ааббба. В останньому рядку, ніби на останньому подиху, коли 

Мефістофель вже майже заспокоївся, додана стопа – стає тристопний ямб. 

Усі перекладачі, окрім А. Свонвік, витримали секстину, вона ж додала один 

рядок. На лексичному рівні найцікавішими є переклади слів «der Brei» та 

«du Aas». У всіх англійських перекладах, які тут аналізуємо, окрім  

А. Свонвік, «der Brei» перекладено як «brew». В українських перекладах 

з’являються цікаві образи одомашнення: Д. Загул переклав як «борщ»,  

М. Улезко – «юшка». Такі слова більше пов’язують з українським побутом, 

ще й додають жартівливого характеру. У І. Франка та М. Лукаша 

Мефістофель просто трощить горшки, і ні про яке вариво не згадується: 

«Горшки на прах!», «По всіх горшках!».   

Що ж до словосполучення «du Aas», то всі англомовні, окрім  

А. Свонвік та Е. Кляйна, переклали співзвучним та близьким за змістом 

«ass», що означає «осел» та відповідає одному з значень слова, та в 

німецькій мові  так ще називають ницу та підлу  людину,  падаль  [272, с. 

73]. Е. Кляйн переклав звертання як «she-ass», щоб уникнути непотрібних 
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конотацій з другим значенням [пор. 272, с. 73; 274, с. 65; 240, т. 1, с. 80], що 

не загрожувало іншим перекладачам, бо коли вони перекладали, лексема 

«ass» у значенні частини тіла ще не набула широкого вжитку у зниженому 

реєстрі мовлення. А. Свонвік, І. Франко, М. Улезко та М. Лукаш передали 

інше значення слова «das Aas»: «slime» «падаль, падло, стерво», що 

відповідає і прямому і переносному значенню слова. У перекладі  

Д. Загула бачимо звертання «сово», що має трохи відмінну конотацію 

настирливості та символ темного, похмурого; символ мудрості, потаємних 

знань, спустошення, нещастя смерті, брехні; у той же час у давнину сова –  

емблема мудрості, глибоких таємниць [пор. 269, с. 841; 244, с. 768]. У  

Й. В. Ґете Мефістофель звертається до Відьми зі зневагою, а «сова» – символ 

мудрості, спокою, в українському народному та поетичному мовленні в 

семантичну структуру лексеми «сова» входить ще конотація розпачу. Хоч в 

українській літературі часто порівнюють відьму з совою, лише в Т. 

Шевченка можна назвати такі приклади: з поезії «Три літа» «і тепер 

розбите серце ядом гою, і не плачу, не співаю, а вию совою» (Шевченко Т. 

«Три літа»)  та поеми «Відьма» «Та й шукаю, Совою літаю Над байраками» 

(Шевченко Т.  «Відьма»), таке порівняння здебільшого використовується, 

щоб підкреслити розпач і тугу, від яких жінка стала відьмою. 

Щоб надати монологам героїв більш жартівливого характеру,  

Й. В. Ґете використовував короткі стопи. Так у монолозі Мавпія 

використано двостопний ямб, що надає «танцювального» ритму віршу. Хоч 

на лексичному рівні він звучить поважно, та завдяки тому, що його говорить 

Мавпій та ще й двостопним ямбом читач не буде сприймати ці погрози 

серйозно.  

DER KATER.  

Das ist die Welt:  

Sie steigt und fällt  

Und rollt beständig;  

Sie klingt wie Glas –  

Wie bald bricht das! –  
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Ist hohl inwendig.  

Hier glänzt sie sehr  

Und hier noch mehr:  

»Ich bin lebendig!« –  

Mein lieber Sohn,  

Halt dich davon!  

Du mußt sterben:  

Sie ist von Ton,  

Es gibt Scherben! [285, с. 200] 
 

Тут використано дев'ятирядкову строфу з римуванням аабввбггб, а 

потім п'ятирядкову з римуванням аабаб. Усі перекладачі намагалися 

зберегти двостопний ямб. Та в оригіналі Й. Ґете вводить хорей у 

п'ятирядкову строфу: «Du mußt sterben» для підсилення ефекту 

драматичності на лексичному рівні. У перекладі А. Свонвік (1850) ямб 

зберігається, та з’являються додаткові стопи, Ч. Брукс (1856), Д. Загул 

(1919), Дж Пріст (1932) та М. Лукаш (1945) зберегли двостопний ямб, та 

знехтували прийомом додавання хорею. І. Франко (1881) додав хорей не 

там, де в оригіналі, але змістове навантаження при цьому збереглося: «Чи 

штука розбиться?» М. Улезко (1926) переклав повністю. дотримуючись 

розміру оригіналу, поставивши лексичне та змістове навантаження саме 

там, де і в оригіналі: «Тут смерть злая!» Найновіший переклад Е. Кляйн 

(2003) – досить вільний, та ямб здебільшого зберігається. Рима ж у цьому 

перекладі зберігається неповністю, та це пов’язано з тим, що рима в 

сучасній англійській поезії майже не використовується та переклад таки 

римований. Римування оригіналу збереглося в перекладах Ч. Брукса,  

І. Франка, Д. Загула, М. Улезка, решта ж перекладачів, окрім Е. Кляйна, 

змінили римування в п'ятирядковій строфі з аабаб на  ааааа.  

Багато перекладачів ввели порівняння світу з м’ячем: Ч. Брукс (1856) 

«The world's the ball», М. Улезко (1926) «Це світ наш: бач – Скаче, як м’яч,» 

та Е. Кляйн (2003) «The world’s a ball It lifts to fall,». Тобто образ світу, як 

кулі, м’яча чітко видно з оригіналу, адже і у перекладі Д. Загула читаємо: 

«Ця куля світ». У російському ж перекладі Б. Пастернака: «Вот шар 
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земной», тобто той же образ. Досить легко провести паралелі, адже і в 

українській мові існує вислів «земна куля». У Д. Загула з’являється цікавий 

образ: «Ця куля світ, / Що з давніх літ / Летить безбожний!» Очевидно 

слово «безбожний» вжито в значенні надзвичайно великий, надмірний.  

М. Улезко для створення жвавішого образу вживає «крутить крута» – 

розмовний вислів, що гарно передає жартівливий образ.  

Цікавими є варіанти перекладу вислову «Ich bin lebendig» І. Франко та 

М. Лукаш взагалі його не переклали, М. Улезко: «Жива душа я!», тобто 

наголосив на духовному житті і сприйнятті Мавпія. А. Свонвік «Now living 

am I!», Б. Тейлор «I live at present!», Е. Кляйн «I am living!» емоційно 

підкреслюють саме поняття миті, яке знайде своє продовження у другій 

частині трагедії Й. В. Ґете «Faust», у А. Свонвік це підкреслюється ще й 

інверсією. У Д. Загула: «Я жить спроможний», що викликає асоціацію 

фізичного чи духовного звільнення.  

Закінчується вірш лексичним протиставленням до «Ich bin lebendig» – 

«Halt dich davon! / Du mußt sterben: / Sie ist von Ton, /Es gibt Scherben!».  

В оригіналі прямо не вказується на причинново-наслідковий зв’язок між 

тим, що якщо не встежиш за світом і він розіб’ється, то помреш. Та І. Франко 

та М. Лукаш  включили це поняття у свої переклади:  

Мій синку, ні, 

Пантруй її, 

Се куля з глини, - 

Зіб’єш її, 

То й сам загинеш 

(І. Франко) 

 

Гляди, мій сину, 

За рухом стеж, 

Бо розіб’єш 

Її до решти 

І сам за те ж 

Тоді помреш ти. 

(М. Лукаш) 

 

 Інші перекладачі просто радять триматися від «кулі» подалі. 

Що ж стосується того, що говорить сама Відьма, то її можна 

охарактеризувати, як особу примітивну, боягузливу, котра постійно хоче 

показати яка вона розумна і підлеститися до сильніших.   

DIE HEXE, mit großer Emphase, fängt an, aus dem Buche zu deklamieren.  
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Du mußt verstehn! / Aus Eins mach Zehn,  /  Und Zwei laß gehn,  /  Und Drei 

mach gleich,  / So bist du reich.  /  Verlier die Vier!  /  Aus Fünf und Sechs –  / So 

sagt die Hex –  /  Mach Sieben und Acht,  / So ists vollbracht:  / Und Neun ist 

Eins,  / Und Zehn ist keins.  / Das ist das Hexen-Einmaleins! [285, с. 200] 

Переклад А. Свонвік: «This must thou ken: / Of one make ten, / Pass two, 

and then / Make square the three, / So rich thou’lt be. / Drop out the four! / From 

five and six, / Thus essays the witch, / Make seven and eight. / So all is straight! / 

And nine is one, / And ten is none, / This is the witch’s one-time-one!» [288, с. 

105-106] 

Переклад Ч. Т. Брукса: «Remember then! / Of One make Ten, / The Two 

let be, / Make even Three, / There's wealth for thee. / The Four pass o'er! / Of Five 

and Six, / (The witch so speaks,) / Make Seven and Eight, / The thing is straight: 

/ And Nine is One / And Ten is none-- / This is the witch's one-time-one! » [289] 

Переклад Б. Тейлора: «See, thus it's done! / Make ten of one, / And two let 

be, / Make even three, / And rich thou 'It be. / Cast o'er the four! / From five and 

six / (The witch's tricks) / Make seven and eight, / 'Tis finished straight! / And nine 

is one, / And ten is none. / This is the witch's once-one's-one!» [291, с. 110] 

Переклад І. Франка: «Се знай: з одного / Зробити много, / А два – овва! 

/ А три зрівняти, / То будеш багатий. / Чотири пусти. / З п’яти і шести, / 

Сім, вісім вкрути. / А дев’ять – одниць, / А десять – то нич, / Оце рахуба 

чарівниць!» [281, с. 267] 

Переклад Д. Загула: «На ум бери! / Бо десять – раз, / А два зітри / То 

три якраз. / І все гаразд! / Чотири змий, / А шість і п’ять / В лічбі моїй / 

Порахувать / Як вісім – сім. / І вже по всім. / Бо девять раз, / Десять ні – 

раз. / Так лічить відьма кождий раз. » [283, с. 79] 

Переклад М. Улезко: «Премудрость! трав міть  / З 'дного десять 

зробить,  / Два – так пустить;  / Три миттю взяв, -   / Багатий став.  / 

Похіри чотирі!  / З п’яти з шести –  / Рече відьма, - ти  / Сім, вісім зроби,  / 

От і все тобі!  / Дев’ять – це раз,  / Десять – ні раз.  / Це в відьм чин 

множення й наказ!» [282, с. 170-171] 
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Переклад Дж. Пріста: «This you must ken!  / From one make ten,  / And 

two let be,  / Make even three,  / Then rich you'll be.  / Skip o'er the four!  / From 

five and six,  / The Witch's tricks,  / Make seven and eight,  / 'Tis finished straight;  

/ And nine is one,  / And ten is none,  / That is the witch's one-time-one! » [290] 

Переклад М. Лукаша: «Як досягти   / До десяти?  / Один – як дим,  / А 

два – сплива,  / А три – зітри,  /  Чотири ж – виріж,  / А п’ять – украдь,  / А 

шість – ізчисть,  / А сім – знесім,  / А вісім – повісим,  / А дев’ять що? – 

Невідь-що.  / А десять кудесять.  / Отак-то лічим ми – відьмИ. » [284, с. 

108] 

Переклад Е. Кляйна: «You shall see, then!  / From one make ten!  / Let 

two go again,  / Make three even,  / You’re rich again.  / Take away four!  / From 

five and six,  / So says the Witch,  / Make seven and eight,  / So it’s full weight:  / 

And nine is one,  / And ten is none.  / This is the Witch’s one-times-one! » [287, с. 

105] 

Це асемантичний мовленнєвий акт. Уривок стосується чисел. Деякі 

дослідники бачать тут насмішку над десятьма заповідями. Та можливий і 

інший варіант – насмішка з вірувань у кабалістичні числа (наприклад «666», 

і т.п.) [282, с. 314-315]. А. Анкіст вважає, що це було викликом тогочасній 

церкві, який можна розгледіти пізніше, коли Мефістофель каже: «Durch 

Drei und Eins und Eins und  Drei/Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten». Це виступ 

проти догми Святої Трійці [278, с. 462].  

Історія віри в магічну владу чисел сягає давнини. У Біблії знаходимо 

посилання на «вавилонську вежу»; ця вежа вважалася «сходами» між 

землею і небом. Це саме та ієрархія, на якій засновані поняття неба та пекла. 

Кожна сходинка символізувала планету, а кути – чотири сторони світу. Сім 

сходинок вежі розфарбовані в різні кольори, які відповідали планетам. Це 

вперше за всю історію у числах був відображений світовий порядок. Є 

легенда, що розповідає про Піфагора, який помандрував до Вавилону, де 

йому і відкрилася магія чисел, їх чарівне значення і влада. Сім сходинок 

часто згадуються в магічній філософії. Сім сходинок означають: камінь, 
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вогонь, рослини, тварини, людину, зоряні небеса та ангели [203, с.65 - 68]. 

В Україні був навіть бог чисел – Числобог, та й числа у віруваннях українців 

мають велике символічне значення [24, с. 582-587].  

М. Лукаш висловив думку, що це була тільки сатира на ті вірування і 

навіть сам Й. В. Ґете сміявся над деякими дослідниками, що намагалися 

«розшифрувати» приховане значення епізоду, де Відьма лічить. 

Цей вірш написано двостопним ямбом. Тринадцять рядків з 

римуванням aaabbcddeejjj, але, не зважаючи на те, що рядок «Verlier die 

Vier» не римується з жодним, він має внутрішню риму (епіфору). У цьому 

вірші головним є звучання і образи, оскільки самі слова тут не мають ніякого 

значення. З погляду автора, це має звучати смішно, та з погляду персонажа 

– це надзвичайно важливий ритуал.  

Цікавими є варіанти перекладу першого рядка: «Du mußt verstehn!» У 

двох англійських перекладах (А. Свонвік та Дж. Е. Пріста)  використано 

слово «ken». Це влучний переклад, оскільки у слові наявні семи «знання» і 

«розуміння» [274, с. 771]. Також в цих перекладах використовується, слово 

«must». У поєднанні вони складають повний еквівалент до фрази в оригіналі. 

Ч. Т. Брукс переклав цей рядок таким чином: «Remember then!».  Але у цьому 

перекладі відсутня сема розуміння; адже можна пам'ятати, але не розуміти. 

Ця сема надзвичайно важлива для розуміння усього уривку. Відьма 

намагається переконати всіх, що в цьому є певне приховане значення, вище 

знання і що потрібно це значення зрозуміти. Варіант  

Б. Тейлора «See, thus it's done!» втрачає навіть зв'язок з оригіналом. 

Цією фразою Відьма показує, чи принаймні хоче показати, як усе в 

цьому світі організовано. Та в оригіналі Відьма хоче показати лише те, що 

вона сама надзвичайно мудра і розумна, що інші не можуть досягнути того 

знання, яким вона володіє. І. Франко передав лише сему знання: «Се знай». 

Але цей вислів може також мати асоціацію з тим, щоб навчити когось, 

можливо навіть не намагаючись, щоб тебе зрозуміли. Д. Загул та М. Улезко 

передали цей рядок точніше, перекладаючи не слова, а значення та асоціації: 
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«На ум бери!» у Д. Загула і «Премудрость!» в М. Улезка. Та в перекладі  

М. Улезка відчувається насмішка над церковними ритуалами, оскільки 

слово «Премудрость!» часто повторюють протягом богослужіння в церкві. 

М. Лукаш ввів риторичне питання. Його переклад створює враження, що до 

десяти дістатися надзвичайно важко: «Як досягти /До десяти?». Це 

підкреслює намагання Відьми показати, наскільки вона мудра: вона задає 

питання, а потім сама на нього відповідає. 

У трагедії Й. В. Ґете «Faust», зокрема у сцені «Вальпуржина ніч», 

відьми часто вживають лайливі слова, не всі вони чітко написані, на деякі є 

дуже прозорі натяки і в перекладах і в оригіналі. Ймовірно, метою такого 

вибору лексики було представити відьом як парій. 

Stimme.  Die alte Baubo kommt allein, 

Sie reitet auf einem Mutterschwein. 

Chor. So Ehre dem, wem Ehre gebürt! 

Frau Baubo vor! und angeführt! 

Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf, 

Da folgt der ganze Hexenhauf. [285, p. 246] 

Переклад А. Свонвік: «Voices: Alone old Baubo’s coming now; / She 

rides upon a farrow sow. / Chorus: Honour to her, to whom honour is due! / 

Forward, Dame Baubo! Honour to you! / A goodly sow and mother thereon, / The 

whole witch chorus follows anon!» [288, с. 158-159]. 

Переклад Ч. Т. Брукса: «Voice. Old Baubo comes along, I vow!/ She rides 

upon a farrow-sow. / Chorus. Then honor to whom honor's due! / Ma'am Baubo 

ahead! and lead the crew! / A good fat sow, and ma'am on her back, / Then follow 

the witches all in a pack» [289]. 

Переклад Б. Тейлора: «A Voice: Alone, old Baubo's coming now; / She 

rides upon a farrow-sow. / Chorus: Then honor to whom the honor is due! / Dame 

Baubo first, to lead the crew! / A tough old sow and the mother thereon, / Then 

follow the witches, every one.» [291, с. 182-183]. 
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Переклад І. Франка: «Голос: Стариця Бавбо пре сама, / Під нев 

хруньчить пацна свиня. / Хор: Честь, кому честь! І тій також! / Стариця 

Бавбо, будь наш вождь! / Пацна свиня, стара на ній, / Відьми за ними, наче 

рій.» [281, с. 324]. 

Переклад Д. Загула: «Голос: А бабка Бавбо їде одна, / На поросній 

свині вона. / Хор: Хвала і честь, кому хвала! / Вона сюди нас привела. / Сама 

з порсною свинею, / А ми юрбою всі за нею. » [283, с. 118]. 

Переклад М. Улезко: «Голос: Старенька Баубо — то вона — / На 

матці свинці щось одна. / Хор: Достошановну шанувать! / Вам, пані Баубо, 

керувать! / Й свиня - ж ! ще й матка на хребті! / Полк відьм за почет має 

йти» [282, с. 252]. 

Переклад Дж. Пріста: «A Voice. Alone old Baubo's coming now; / She's 

riding upon a farrow sow. / Chorus.  So honour to whom honour is due! / In front, 

Dame Baubo! Lead the crew! / A sturdy sow with mother astride, / All witches 

follow in a tide» [290]. 

Переклад М. Лукаша: «Голос: Старенька Ба'убо в стороні / Одна 

трюхика на свині. / Хор: Хвала тому, кому хвала! / Нехай би Баубо нас вела! 

/ Вперед, стара! Щодуху дми! / А за тобою – ми, відьми!» [284, с. 176]. 

Переклад Е. Кляйна: «A Voice: Old Baubo comes, alone, and how: / She’s 

riding on a mother-sow. / Chorus: So honour then, where honour’s due! / Baubo, 

goes first! Then, all the crew! / A tough old sow, a mother proud, / Then follow, 

all the witches’ crowd» [287, с. 175]. 

У цій частині сцени хор відьом кличе Баубо. Баубо, яку Й. В. Ґете 

зобразив головною серед відьом (замість традиційної для Німеччини Фрау 

Гольди, або Голлє), є персонажем грецької міфології, яку часто зображають 

повитухою, що розважала грецьку богиню Деметру. 

Ямба та Баубо уособлоюють непристойні пісеньки, написані ямбом, 

які співали, щоб зняти емоційну напругу під час Елевсін́ських місте́рій.  

Ямба, Деметра і Баубо утворюють знайому тріаду діви, німфи і старої карги 
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[206, с. 92, 96]. У сцені «Вальпуржина ніч» Баубо задає тон непристойності 

відьом, яких вона веде на вершину гори. 

У цьому фрагменті присутні дві головні зміни у сприйнятті Баубо і 

самих відьом. Передусім, хор в оригіналі промовляє: «So Ehredem, wem 

Ehregebürt!/ Frau Baubo vor!» Зміни тут наявні лише в українських 

перекладах, оскільки у всіх аналізованих англомовних перекладах слово 

«Ehre» відтворено як «honour», а «Frau», як ввічливе звертання до жінки,  

А. Свонвік та Дж. Пріст переклали як «Dame», а Ч. Брукс як «Ma’am» 

(скорочено від «Madame»), що є навіть поштивішим звертанням. Е. Кляйн 

повністю пропустив це звертання. Д. Загул передав його словами: «Хвала і 

честь», які є поширеним словосполученням [260, т. 4, с. 460], що також 

підсилює значення (Також фіксоване словосполучення «Честь і слава 

(хвала, шана)» кому, чому, ритор. — заклик віддати належне гідності й 

досягненням певного народу, трудового колективу і т. ін. [262 т. 11, с. 32]). 

І. Франко використовує лише слово «честь», а М. Лукаш лише «хвала», та 

обидва варіанти – адекватні. Цікавий варіант пропонує М. Улезко: 

«Достошановну шанувать». Слово «достошановний» використовують в 

офіційних звертаннях, тож цей варіант відтворює і церемоніальне підгрунтя, 

і, поряд зі звертанням «пані», виказує глибоку повагу. М. Лукаш не 

відтворює офіційне звертання до Баубо та додає умовний спосіб, а Д. Загул 

опускає навіть імя Баубо, вказуючи на неї  лише займенником «вона».  

І. Франко називає її «Стариця Бавбо». Фіксовані у словниках значення слова 

«стариця» такі: 1. діал. Стара жінка. 2. діал. Жебрачка [262, т.9, с. 657]. 

Проте, це слово також часто використовують для позначення старшої жінки, 

яка є членом релігійного ордену (як у «Посланий до честноє и благоговійной 

старицы Домникии» І. Вишенського, написаного у Львові 1606 року). 

Ще цікавими у цьому фрагменті є варіанти, які обрали перекладачі, 

щоб передати загальну назву відьом: «Hexenhauf». Це один з досить 

рідкісних випадків, коли перекладачі обрали досить різні варіанти, таким 

чином викликаючи зміни у сприйнятті відьом, які деруться на верхівку гори. 
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У німецькій мові слово «Hauf» має досить нейтральне значення: 

невпорядковане нагромадження речей, велика кількість чогось та група, яку 

об'єднує спільна риса. Тому можна сказати, що кожен перекладач доповнив 

образ чимось своїм. А Свонвік, чий переклад загалом тяжіє до високого 

стилю, використала: «witch chorus» (в значенні: група співаків, танцюристів 

або акторів, які виступають разом в шоу, але не мають основних ролей), 

акцентуючи той факт, що ця трагедія була призначена для сцени. М. Улезко 

вжив військове слово «полк», порівнюючи відьом з армією. І. Франко ввів 

порівняння: «Відьми за ними, наче рій». Слово «рій» в основному 

використовується для опису рою бджіл, хоча його, окрім цього, вживають 

для інших комах або птахів, також у словниках зафіксовано, що воно може 

позначати людей. Але це порівняння підкреслює, що відьми літають в небі, 

і передбачає, що їх величезна кількість, вони можуть бути агресивними і 

готові захищатися. Варіант Ч. Брукса дуже близький до попереднього, 

оскільки слово «pack», окрім значення група людей (всі люди, які 

знаходяться позаду від лідерів у гонці, змаганнях і т.д.), також має значення 

група тварин які полюють разом або яких тримають для полювання, і що ще 

цікавіше: група подібних людей або речей, особливо тих, які вам не 

подобаються або яких ви не схвалюєте [274, с.1016-1017]. Тому цей варіант 

можна зрозуміти як оцінкове твердження. Дж. Прісту також можна закинути 

оцінкове судження у його варіанті перекладу: «witches follow in a tide», 

оскільки «tide» також має певні пейоративні конотації, які зафіксовані в 

словниках: «a large amount of something that is increasing and is difficult to 

control» [пор. 274, 1511; 240, 523]. Варіанти Д. Загула та Е. Кляйна – 

найточніші, оскільки «юрбa», як і «crowd» означають велику кількість 

людей, які зібралася в громадському місці, таке слово як «юрбa» може 

вказувати на те, що люди дезорганізовані. М. Лукаш лише уточнює: «ми, 

відьми», не змінюючи образ. 
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Варто також розглянути приклад, коли повне відтворення було 

неможливим і персонаж у перекладі виглядає дуже епізодичним і 

малоцікавим, хоча в оригіналі мав значний комічний ефект. 

Proktophantasmist. 

Ihr seid noch immer da! Nein, das ist unerhört. 

Verschwindet doch! Wir haben ja aufgeklärt! 

Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. 

Wir sind so klug, und dennoch spukt’s in Tegel. 

Wie lange hab’ ich nicht am Wahn hinausgekehrt, 

Und nie wird’s rein; das ist doch unerhört! (285, с. 252) 
 

Деякі перекладачі дають детальний аналіз та історичне тло цієї 

частини, без якого сучасний читач не може зрозуміти, що насправді мав на 

увазі Й. В. Ґете. Вся Вальпуржина ніч просто безглузда казка без цих 

коментарів. Український перекладач М. Улезко розшифрував її як історію 

на двох рівнях: казки і філософського світогляду. Але насправді тут можна 

побачити три рівні – це також потужне глузування і сатира на сучасників 

автора. 

Саме слово Проктофантазміст походить з грецької мови, та вигадав 

його сам Й. В. Ґете. Воно означає «задоспоглядач» або «задомрій». Під цією 

назвою Й. В. Ґете вивів німецького письменника Ніколаї. Це був не з 

великих, але з дуже крикливих письменників, який дуже в’ївся Й. В. Ґете 

через напади на нього та Шиллера. Зачіпкою для цього насміху була лекція, 

яку Ніколаї читав 1801 року в Берліні. Він серйозно доводив публіці на 

початку ХІХ століття, що чортів і привидів немає, що це гра недужої 

фантазії, коли людина хвора. На доведення своєї теорії він також наводив 

той факт, що і сам часто бачив привидів через те, що хворів на геморой. Та 

він лікував себе п’явками, і після такого лікування ці явища зникали.  

А слова «Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel./Wir sind so klug, 

und dennoch spukt’s in Tegel.» має ще й інший підтекст. В німецькій мові є 

вислів – «тут чорт грає в чугуні» («еs spukt in Tegel»), який вживається, коли 
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хочуть сказати, що в цій хаті водиться нечиста сила. А будинок Ніколаї 

якраз називався «Чугун» («Tegel»). 

Майже всі перекладачі зберегли це ім'я, крім Е. Кляйна, який вирішив 

пояснити «The Rationalist (Nicolai)» та І. Франка, який використав 

«Дерев'яний ясновидець», щоб вказати, що ясновидець був неживим і 

бездушним (з дерева), без посилань на Ніколаї. 

Ось як перекладачі відтворювали образ Злого духа. Цей образ також є 

стереотипним у всіх християнських культурах, з незначними   

відхиленнями. 

Gretchen unter vielem Volk. Böser Geist hinter Gretchen. 

BÖSER GEIST.  

Wie anders, Gretchen, war dirs, 

Als du noch voll Unschuld 

Hier zum Altar tratst, 

Aus dem vergriffnenBüchelchen 

Gebete lalltest, 

Halb Kinderspiele, 

Halb Gott im Herzen! 

Gretchen! [285, c. 241] 

Переклад А. Свонвік: «How different, Gretchen, was it once with thee, / 

When thou, still full of innocence, / Here to the altar camest, / And from the small 

and well-conn’d book / Didst lisp thy prayer, / Half childish sport, / Half God in 

thy young heart! / Gretchen!» [288, с. 152]. 

Переклад І. Франка: «Чи так-то, Гретхен, бувало, / Коли ти ще 

невинна / Тут перед вівтар ступала / І з книжечки старої / Молитви 

слебезувала: / Напівгра дитинна, / Напівбог у серці / Гретхен!» [282, с. 318]. 

Переклад Ч. Т. Брукса: «How different was it with thee, Margy, / When, 

innocent and artless, / Thou cam'st here to the altar, / From the well-thumbed 

little prayer-book, / Petitions lisping, / Half full of child's play, / Half full of 

Heaven! / Margy!» [289]. 

Переклад Б. Тейлора: «How otherwise was it, Margaret, / When thou, still 

innocent, / Here to the altar cam'st, / And from the worn and fingered book / Thy 
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prayers didst prattle, / Half sport of childhood, / Half God within thee! / 

Margaret!» [286, с. 175] 

Переклад Д. Загула: «Не так ти, Ґретхен, перше, / А з серцем 

невпинним / Ішла до вівтаря, / З старого молитовничка / Молитву лебеділа, 

/ На півдіточагра, / На пів у серці Бог! / Ґретхен» [283, с. 114]. 

Переклад М. Улезко: «Як инше було, Гретхен, / Як вся безвинна ти / 

Під олтар — було — йдеш, / З потріпаної книжечки / Молитов лепечеш, / И 

на-пів гра дитяча, / На-пів бог у серці... / Гретхен!» [282, с. 243]. 

Переклад Дж. Пріста: «How different, Gretchen, it was with thee, / When 

thou, still full of innocence, / Here to the altar cam'st, / Out of the well-worn, little 

book / Didst prattle prayers, / Half childhood's play, / Half God in thy heart! / 

Gretchen!» [290]. 

Переклад М. Лукаша: «Не так бувало,  Гретхен, / Коли  щеневинна / 

Ти йшла до вівтаря, / З пошарпаної   книжечки / Молитви лебеділа / І гра 

дитяча, / І Бог у серці! / Гретхен!» [284, с. 169]. 

Переклад Е. Кляйна: «How different it was, Gretchen, / When you, still 

innocent, / Came here to the altar, / And from that well-thumbed Book, / Babbled 

your prayers, / Half, a childish game, / Half, God in your heart! / Gretchen!» 

[287, с. 166]. 

Злий дух – це дух, який прагне завдати шкоди. Дуже часто злий дух є 

синонімом до демона. У релігії, фольклорі та міфології демон є 

надприродною істотою, яку, як правило описуються як злого духа, і в 

християнстві його вважають ангелом, який не слухає Бога. 

У цьому прикладі Злий Дух мучить Ґретхен, завдаючи удару у її 

найболючіше місце – смерть родини, намагаючись переконати її, що вона 

була причиною цього. Ми можемо навіть припустити, воно саме цей епізод 

став причиною того, що Ґретхен сходить з розуму і вбиває свою дитину. 

Зміни тут помітні щодо його поведінки стосовно Ґретхен. В оригіналі 

Злий Дух намагається переконати Ґретхен, що її життя зруйноване, і вона 

ніколи не буде такою, як була: повною невинності «lallen» (що означає 
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бурмотіти) молитви в церкві. Перша частина не змінюється в більшості 

перекладів. Тільки у варіанті Ч. Брукса Злий Дух каже, що вона була не 

тільки безневинною але і «artless» (наївною, позбавленою обману, 

підступності та хитрощів; простодушною). Так він підкреслює, що вона 

вчинила зраду і, таким чином, емоційний вплив його промови зростає.  

Д. Загул ввів слово «серце», можливо, причиною такого вибору було те ж 

саме прагнення збільшити емоційний вплив. Німецьке слово «lallen» в 

перекладах А. Сванвік і Ч. Брукса відтворено як «list», через що сучасний 

читач може подумати, що Злий Дух звинувачує Ґретхен у наявності дефекту 

мови, так як це означає неправильно вимовляти «th» замість «s». Але згідно 

з A New English Dictionary on Historical Principles це слово з початку 17-го 

століття використовується у значенні говорити по-дитячому. У варіанті  

Дж. Пріста Злий Дух не схвалює, що Ґретхен промовляє молитву, що є 

логічним для його стереотипного образу. Лексична вибір І. Франка є дуже 

цікавим, оскільки слово «слебезуваті / слебізуваті» означає читати по 

складах. 

У творі представлено духів помсти. Цей образ не є настільки 

поширеним: «Über des Erschlagenen Stätte schweben rächende Geister und 

lauern auf den wiederkehrenden Mörder» [285, C. 260]. 

Over the place where fell the murdered one, avenging spirits hover and watch for 

the returning murderer [288, с. 177]. 

Над гробом убитого літають духи-месники і чатують на повертаючого 

вбійцю [281, с. 342]. 

Over the place of the slain, avenging spirits hover and lurk for the returning 

murderer [289]. 

Avenging spirits hover over the spot where the victim fell, and lie in wait for the 

returning murderer [286, с. 205]. 

Понад місцем убитої кружляють месники - духи і чатують на убійцю, чи не 

повернеть ся він [283, с. 130]. 

По - над місцем убитого носяться духи помстиві й доглядають повернення 

вбивця [282, с. 279]. 

Over the spot where a man was slain, avenging spirits hover and lie in wait for 

the returning murderer [290]. 
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Над могилою вбитого ширяють духи помсти, чигаючи повороту душогуба 

[284, с. 198]. 

Avenging spirits hover over the place of death, and lie in wait for the murderer’s 

return! [287, с. 194]. 

Rächende Geister – це, як вважають, духи чи примари померлих людей, 

які не можуть зникнути з землі, поки вони не помстилися. Це поняття існує 

у всіх культурних системах оригіналу і перекладів твору, тому ніяких 

значних проблем для перекладачів не може з'явитися. Помста – це 

переважно відплата особі або групі у відповідь на шкоду з їхнього боку. 

Хоча багато аспектів помсти спираються на концепцію справедливості, сама 

помста, як правило, має на меті більше принести шкоди, а не досягнути 

рівноваги. Бажання помсти полягає в тому, щоб змусити кривдника пройти 

через ті ж страждання та біль, яких вони завдали жертві.  

Духи помсти змушують Фауста страждати і відчувати провину за біль 

Ґретхен. Але, враховуючи подальший діалог з Мефістофелем, де той каже, 

що «вона не перша», ми можемо припустити, що Фауст не боявся їх, він 

навіть прийняв свою провину. 

Всі англійські перекладачі, незважаючи на час перекладу, зійшлися на 

варіанті перекладу: «avenging spirits». Українські переклади мають деякі 

відмінності: «духи-месники» (апозиція) в перекладі І. Франка, «месники – 

духи» в Д. Загула і «духи помсти» в М. Лукаша. Варіант М. Улезка «духи 

помстиві» дуже схожий до англійської конструкції «avenging spirits», проте 

у інверсії.  

В цьому прикладі всі перекладачі намагалися зберегти лякаючий 

образ духів помсти, зміни з'являються тільки у варіантах Д. Загула і  

М. Лукаша. М. Лукаш посилив у перекладі слово «Mörder» як «душогуб». 

Тобто Фауст також зруйнував душу Ґретхен. Д. Загул задає риторичне 

питання у кінці, що додає безнадійності до ситуації. 

Можна чітко простежити відмінності образів Відьми у перекладах: 

українські перекладачі надавали відчутного тутешнього колориту, в 

англійських перекладах іронічно-принизливе звертання межує із 
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серйозністю. Досить виділяється переклад А. Свонвік (і не лише  у 

відтворенні образу Відьми). Усі перекладачі намагалися якнайкраще 

передати дух оригіналу і, оскільки між Німеччиною, Англією та Україною 

немає нездоланних для розуміння відмінностей в культурі і більшість 

понять є зрозумілими, їм це вдалося. Українські перекладачі намагалися 

інтенсивніше одомашнити тексти, ніж англійські. Такий підхід пояснює  

І. Франко у передмові до «Фауста»: «Я поклав головно вагу на зрозумілість 

і ясність бесіди, уникаючи по змозі менше вживаних провінціалізмів, окрім 

хіба тих немногих місць, де того вимагало окремішне забарвлення в самім 

оригіналі» [66, т. 13, с. 179-180]. 

Усі перекладачі намагалися відтворити якнайповніше всі образи 

трагедії Й. В. Ґете «Faust». Та оскільки перекладають не лише на певну мову, 

але й вводять твір у нову культурну систему, певні зміни образів є 

неминучими. Іноді вони з'являються не через культурні відмінності, а через 

свідоме чи підсвідоме бажання перекладача уточнити або підсилити зміст 

оригіналу. 
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Висновки до третього розділу 

 

1. Створюючи індивідуалізований образ персонажа, автор робить 

для нього притаманним певний лексичний вибір, вплітає його в певні реалії 

соціального життя, висловлює його устами певні життєві установки, а також 

явні і приховані наміри, прагнення і цілі. Усі ці компоненти – важливі при 

відтворенні образу засобами цільової мови. Оцінюючи рівень відтворення у 

перекладі індивідуалізованого мовлення, слід враховувати часовий та 

просторовий чинник. 

2. При відтворенні індивідуалізації мовлення персонажів трагедії  

Й. В. Ґете «Faust» на когнітивному рівні перекладачі часто застосовують 

стратегію одомашнення, рідше – очуження. При перекладі англомовні та 

українські перекладачі частіше змінюють образи персонажів (застосовують, 

наприклад,  стратегію одомашнення) стосовно когнітивних категорій, ніж 

стосовно прагматичних, оскільки для адекватного розуміння твору 

когнітивний рівень персонажів може в незначній мірі відрізнятися від 

оригінального, особливо стосовно національного колориту, та наміри і 

прагнення героїв повинні залишатися незмінними для збереження суті. 

3. Незначні відхилення при перекладі мікропрагматичних категорій 

допустимі і не впливають значною мірою на створений шляхом 

індивідуаліцізії мовлення образ. Відтворення категорій макро- та 

мегапрагматики є необхідним для того, щоб переклад вважався адекватним. 

Адже коли змінюється погляд мовця – повністю змінюється і сприйняття 

ходу дискусії, і, відповідно, реакція інших персонажів, і, звичайно, 

створений образ. Коли у творі є стереотипні образи, які є присутніми і в 

культурі оригінального твору і в культурних системах мов перекладу, часом 

неминучими є зміни у сприйнятті образу на макропрагматичному рівні 

через їх відмінне стереотипне сприйняття. На мегапрагматичному рівні 

аналізу ми дійшли висновку, що категорія природності зазнала змін. 
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Причиною цього було намагання деяких перекладачів якнайточніше 

відтворити форму оригіналу (Д. Загул, Ч. Брукс, Б. Тейлор). 

4. Окрім адекватного відтворення кожної окремої репліки персонажа, 

важливо також дотримуватися характеристики образу на протязі всього 

твору, не допускати внутрішніх суперечностей, якщо таких не було в 

оригінальному творі. Часом перекладачі не відтворюють образ, а 

пересотворюють його (як Ґретхен у перекладі М. Лукаша), проте, якщо 

образ загалом витримано у всьому тексті твору, то такий переклад можна 

вважати вдалим. 

5. При відтворенні індивідувалізованого мовлення Фауста усі 

перекладачі частково модифікували усвідомлення Фаустом себе чи інших 

конкретних і абстрактних людей висловами, де наявні поняття духу, душі та 

серця. Таким чином Фауст у перекладах також змінюється: набуває більшої 

емоційності і віри в духовність всього, що його оточує. Категорія 

природності таки зазнала змін, особливо у перекладах М. Улезка, Д. Загула, 

Ч. Брукса та Б. Тейлора та, вірогідно, це була мимовільна зміна заради 

збереження форми. Саме тому у цих перекладах Фауст, хоч і критикує 

Вагнера за надмірне намагання використовувати завчені «мудрі» фрази, сам 

висловлюється таким же чином.   

6. Не зважаючи на певні відмінності у культурному підґрунті та 

варіантах сприйняття релігійності, зокрема християнства, в Німеччині, 

Україні та англомовних країнах, образ Мефістофеля не зазнає суттєвих 

трансформацій. Серед змін були предмети одягу і побуту, якими він 

користувався, незначною мірою модифікувалися підсилювальні слова в 

самохарактеристиках та кількість особових займенників. 

7. Образ Ґретхен цікавий для аналізу, оскільки він трансформується 

в першотворі, тож перекладачам потрібно було спершу відтворити 

типізований образ, який пізніше перероджується та індивідуалізується. Як 

можна побачити з аналізу, усі перекладачі витримували той образ, який 

вони створили у перекладі, чи то намагаючись його одомашнити, як  
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М. Лукаш та І. Франко, чи змінити, як А. Свонвік, Дж. Пріст, Д. Загул та  

М. Улезко, чи то досить повно відтворити, як Е. Кляйн.  

8. Марта та Валентин є типізованими образами, які не змінюються у 

вихідному тексті, проте в перекладах певні модифікації помітні: в 

англомовних перекладах висловлювання Марти стилізуються задля надання 

елітарності, в українських перекладах Марту наділяють сильнішою 

емоційністю; образ Валентина модифікується і на когнітивному (ступені 

жорстокості стосовно Марти та гніву на Ґретхен) і прагматичному (стосовно 

намірів та звинувачень стосовно Ґретхен) рівнях. 

9. Головною причиною змін у сприйнятті нечистої сили є загальні 

культурні відмінності вихідної та цільових культур. Проте, можна 

простежити певні закономірності у стратегіях перекладачів: українські 

перекладачі схильні інтенсивніше одомашнювати ці образи, надаючи 

місцевого колориту, перед англомовними перекладачами завдання полягало 

у дополанні релігійних упереджень цільового читача, тому іронічно-

принизливе ставлення межує із серйозністю. 

Зміст цього розділу висвітлено в публікаціях автора [124; 130; 131; 

132; 133; 219]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У центрі дослідження – відтворення індивідуалізованого мовлення 

персонажів трагедії Й. В. Ґете «Faust» засобами цільової мови. Через 

індивідуалізоване мовлення автор моделює мовні особистості. У роботі 

обґрунтовано методи дослідження мовної особистості в перекладознавстві 

на когнітивному та прагматичному рівнях. Основу моделі мовної 

особистості складає мовне коло, сукупність комунікативно значущих 

характеристик, які визначають людину як представника певної цивілізації, 

етносу, соціальної групи і як індивідуальність. 

Тим більше це стосується мовної особистості персонажа художнього 

твору, який є модельною мовною особистістю, бо змодельований світ 

художнього твору лише віддзеркалює властивості реального світу. Аналіз 

мовлення такої мовної особистості надає дослідникові можливість 

враховувати і зовнішні, і внутрішні, діалогічні і монологічні 

висловлювання, а також певні риси індивідуальної вербальної поведінки 

персонажа. 

Й. В. Ґете звернувся до старовинної легенди, яка вже мала втілення у 

світовій літературі, однак саме його варіант став найвідомішим. Причина в 

тому, що автор індивідуалізував та наділив особливими неповторними 

рисами традиційні типізовані образи. У попередніх інтерпретаціях Фауст 

був лінійним образом, який прагнув лише земного багатства, тобто був 

досить приземленим, і читачам не хотілося побачити в цьому образі себе.  

Й. В. Ґете також вперше ввів персонаж Ґретхен, створивши цим виклик для 

перекладачів, адже типізований образ наївної сільської дівчини, який існує 

в культурах країн-реципієнтів, кардинально перероджується, стаючи 

унікальним і самобутнім. Образ Мефістофеля у цьому творі – динамічний, 

він втомлений одноманітністю існування світу, сповнений розуміння 

неможливості існування добра і зла окремо одне від одного. Для нього 

людські життя – це, з одного боку, весела гра, з іншого часто бачимо його 

огиду до дрібних людських пристрастей. Такий дуалізм породжує в 

Мефістофеля втому, а в Фауста прагнення зрозуміти сенс життя. 
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У дисертації здійснено теоретичне узагальнення проблем відтворення 

індивідуалізованого мовлення персонажів. Отримані результати 

дослідження дають підстави сформулювати такі висновки: 

1. Індивідуалізоване мовлення персонажа нерозривно пов’язане з 

понняттями мовленнєвої  та мовної особистостей, які, в свою чергу, 

виражаються і характеризуються саме через мовлення. Вивчення 

індивідуального мовлення персонажів художніх творів, з одного боку, 

полегшує дослідження, адже дозволяє повністю проаналізувати 

особистість, а, з іншого боку, обмежує, адже немає доступу до ширшого 

контексту. 

2. Автор художнього твору, окрім того, що сам твір є виявом 

світогляду автора, вкладає у своїх персонажів окремі світогляди, 

відтворення яких є надзвичайно важливим для адекватного перекладу твору 

іншою мовою. Створюючи індивідуалізований образ персонажа, автор 

робить для нього притаманним певний лексичний вибір, вплітає його в певні 

реалії соціального життя, висловлює його устами певні життєві установки, 

а також явні і приховані наміри, прагнення і цілі. Всі ці компоненти є 

важливими при відтворенні мовленнєвиго образу. 

3. Перекладознавчий аналіз індивідуалізованого мовлення 

персонажа художнього твору вимагає виокремлення критеріїв – 

адекватність перекладу комунікативним ситуаціям та мовленнєвим актам у 

вихідному тексті та його прозорість для розуміння цільовою аудиторією, а 

також параметрів аналізу – ступінь відтворення образу героя (відтворено 

повністю, з певними змінати чи втратами, чи перевотворено. 

4. Українські перекладачі мали різні часові, територіальні та соціо-

політичні умови праці над трагедією Й. В. Ґете «Faust». І. Франко 

усвідомлював необхідність входження української літератури до світового 

контексту, для чого потрібно було мати українські переклади творів світової 

класики. У перекладі він вбачав можливість збагатити українську мову.  

Д. Загул працював у надзвичайно складний для України період. Він 

перекладав трагедією «Faust» вже маючи певні теоретичні засади і свідомо 
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керувався принципами естетизму. М. Улезко зміг видати свій переклад 

через тимчасове послаблення утисків української мови – період 

україназації.  

М. Лукаш також скористався певним послабленням адміністративно-

командної системи СРСР, і, досконало володіючи арсеналом рідної мови, 

створив високохудожній переклад. 

5. Історія входження трагедії Й. В. Ґете «Faust» у національні 

літератури англомовних країн-реципієнтів значно відрізняється: у 

Великобританії спершу неохоче бралися за переклад через певні політичні 

та культурні упередження, що мали історичне підґрунтя, що згодом 

змінилося через зміщення акцентів з французької на німецьку літературу. В 

Сполучених Штатах Америки, навпаки, вбачали у власних перекладах 

Ґетевого твору можливість збагатити свою культуру, утверджуючи 

автономію від культури європейської, зокрема англійської. 

6. При відтворенні когнітивного рівня мовної особистості 

персонажів відчутних змін зазнали лише мікрокогнітивні категорії, що 

виявляється через стратегії одомашнення та стилізацію, особливо стосовно 

національного колориту, створені автором персонажі не зазнали значних 

змін у своєму світогляді. 

7. У всіх аналізованих перекладах наявні незначні відхилення на 

рівні мікропрагматичних категорій, та вони не впливають значною мірою на 

створений шляхом індивідуаліцізії мовлення образ. Для того, щоб переклад 

став адекватним, відтворення категорій макро- та мегапрагматики – 

необхідне.  

8. Незначні зсуви спостерігаємо при відтворенні 

індивідуалізованого мовлення Фауста та Мефістофеля: у перекладі  

І. Франка Фауст, частіше, ніж в оригіналі, вживає слово «дух», акцентуючи 

його пориви та вагання, тоді як у А. Свонвік Фауст, в свою чергу, більше 

говорить про душу. Жіночі типізовані образи – Ґретхен та Марту – 

перекладачі пересотворюють, враховуючи хронотоп цільового читача.  
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9. Частково модифікуються при перекладі образи, що уособлюють 

нечисту силу, та коли у творі є типізовані образи, які є і в культурі 

оригінального твору і в культурних системах мов перекладу, часом 

неминучими є зміни у розумінні образу на макропрагматичному рівні через 

їх відмінне стереотипне сприйняття.  

10. Стратегії перекладачів зумовлені, окрім індивідуальних 

особливостей, культурними, історико-політичними та територіальними 

мотивами. Рівень відтворення індивідуалізованого мовлення персонажа 

залежить також від часового, територіального та суспільного чинників. 

Дослідження охопило основні аспекти створення індивідуалізованих 

образів персонажів трагедії Й. В. Ґете «Faust» та відтворення (чи інколи 

перестворення) їх у пˈяти англомовних та чотирьох українських перекладах. 

Отримані результати є певним внеском до перекладознавства, зокрема щодо 

методів відтворення індивідуалізованого мовлення. Матеріал дослідження 

може знайти широке застосування у написанні історій англомовного та 

українського художньіх перекладів. Дисертація є певним внеском до історії 

української перекладної Ґетеани. 

Подальші наукові дослідження проблем відтворення 

індивідуалізованого персонажного мовлення є перспективним напрямком у 

перекладознавстві, феномен індивідуалізації мовлення має певний 

потенціал як предмет дослідження в когнітивній лінгвістиці, та в 

лінгвістичній прагматиці. 
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Основні положення дисертації апробовано на Міжнародних наукових 

конференціях «Іван Франко: дух, наука, думка, воля» (до 150-річчя від дня 

народження)» (Львів, 2006 р.), «Перекладознавство, літературознавство, 

мовознавство: тенденції розвитку на зламі ХХ – ХХІ століть» (Дрогобич, 

2007), «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання 
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р.), Мова і культура» імені Сергія Бураго (Київ, 2010), Authenticity and 

Imitation in Translation and Culture (Варшава, 2015 р.); наукових сесіях 

Наукового товариства ім. Шевченка. Комісія всесвітньої літератури ім. 
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