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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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) і 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 з'явилися одразу після 

публікації оригіналу і мали значний вплив на формування літератури та культури 

країн-реципієнтів.  

В основі цього дослідження – відтворення індивідуалізованого мовлення 

персонажів засобами цільових мов. У роботі обґрунтовано методи дослідження 

мовної особистості в перекладознавстві на когнітивному та прагматичному рівнях; 

уточнено модель мовної особистості у перекладознавстві, основу якої складає 

мовне коло та сукупність комунікативно значущих характеристик, які визначають 

людину і як представника певної цивілізації, етносу, соціальної 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. 

Перекладознавчий аналіз такої мовної особистості надає дослідникові можливість 

враховувати зовнішні і внутрішні, діалогічні і монологічні висловлювання, а також 

певні риси індивідуальної вербальної поведінки персонажа. 

Поняття та функціонування мовної особистості досліджували  

Н. І. Андрейчук, В. В. Виноградов, Т. А. Космеда, Є. М. Санченко, Н. М. Сологуб. 

Перекладознавці також дедалі частіше звертаються до пошуку стратегій і тактик 

відтворення індивідуального мовлення. Зокрема, проблему відтворення соціалекту 

художніх персонажів у перекладі досліджувала Т. Андрієнко; питання гендерної 

орієнтації індивідуалізованого мовлення в художньому перекладі –  А. Вандишева, 

О. Крисало, Ю. Олексійчук, та О. Сизова; О. С. Медвідь висвітлила проблеми 

відтворення просторіччя у художніх перекладах на матеріалі української і 

англійської мов.  

Персонологічні дослідження мовної особистості перекладача активізувалися 

в перекладознавстві на початку ХХІ ст. У кандидатській дисертації О. Н. Шевченко 

2005 р. обрано предметом дослідження реалізацію мовної особистості перекладача 

у дискурсі його перекладів. Пізніше мовну особистість перекладача досліджено у 

докторській дисертації М. Л. Іваницької та виданій на її основі монографії. В 

українському перекладознавстві є численні праці, де досліджено особистості 

відомих перекладачів: особистість Віри Річ вивчали Р. П. Зорівчак та Г. М. Косів; 

творчу особистість перекладача у світлі теорії контекстів досліджувала О. В. 

Мазур; вплив особистості перекладача М. О. Лукаша на відтворення тексту 

дослідила В. Р. Савчин. Ще багато дослідників працювало у руслі перекладацької 

персонології (І. М. Одрехівська, Н. М. Гриців, А. Р. Василик та ін.). Однак вивчення 

відтворення мовних особистостей героїв художніх творів залишається на 

маргінесах наукового пошуку. 
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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 зосереджуються 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 кореляцію між специфікою 

вербальної поведінки персонажів та особливостями концептуальної картини світу, 

закладеної в них автором.  

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.]. 

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 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; 



3 
 

 
 

– 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; 

– 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. 

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).  

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 висловлювань (репліки у діалогах та монологи), яких, за незначним 

винятком, відтворено в аналізованих українських та англомовних перекладах 

(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 особливостей індивідуалізації мовлення персонажів; концептуальний 

аналіз 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; 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. 
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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. 

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 – 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 
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аналізу відтворення індивідуалізованого мовлення і моделювання поведінки 

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

Теоретичне значення дисертації полягає в обґрунтуванні 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 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.); «National identity in translation» (Львів, 2018); 

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.). 

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. Список використаних джерел містить 

286 позицій. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність проведеного дослідження, зв’язок 

роботи з науковими темами, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет 
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дослідження, визначено матеріал та методичний апарат роботи, наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення мовної 

особистості та індивідуалізації мовлення персонажа у перекладі» окреслено 

основні поняття та терміни дослідження, зокрема, комунікативні й когнітивні 

параметри мовлення, історію і 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. 

У підрозділі 1.1. «Поняття «індивідуалізоване мовлення» та «мовна 

особистість» у філології» надано короткий огляд засадничих понять, які є 

теоретичною основою для подальшого перекладознавчого дослідження 

індивідуалізованого мовлення персонажів трагедії Й. В. Гете «Faust», зокрема 

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

«мовна особистість». 

Масштабний аналіз мовленнєвих актів певного персонажа дозволяє створити 

портрет його мовленнєвої особистості, що сприяє пізнанню художньо-естетичної 

специфіки персонажа, закладеної автором. Відповідно, індивідуалізоване мовлення 

персонажа художнього твору – це весь текст, який автор вкладає в його уста. Для 

розуміння образу персонажа також потрібно враховувати культурні, соціальні та 

когнітивні аспекти його особистості, тобто мовленнєва особистість – це реалізація 

потенціалу мовної особистості персонажа, що пов’язана з екстралінгвістичними й 

лінгвістичними характеристиками певної ситуації спілкування: її комунікативними 

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

параметрами. Доцільно розмежовувати поняття «мовна особистість» і 

«мовленнєва особистість», оскільки мовленнєва особистість відображає колізії 

мовленнєвого середовища, для неї характерна динамічність та залежність від 

ситуаційного контексту. В межах роботи визначаємо мовну особистість 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.  

У підрозділі 1.2. «Індивідуалізація мовлення та мовна особистість персонажа 

в сучасному перекладознавстві» охарактеризовано перекладознавчий аспект 

індивідуалізації мовлення та мовної особистості персонажа. 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 
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спричинити неправильне розуміння і деформувати прагматичний ефект 

висловлювань персонажів. 

Окрім запропонованого М. Бейкер аналізу «знизу-вгору», від слова чи фрази 

до тексту, у цьому дослідженні також застосовано аналіз «згори-вниз», що 

відповідає «текстовій еквівалентності», яка сприяє розумінню цілісного образу 

мовної особистості персонажа в цільовому тексті. 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, у цьому 

дослідженні – для образу, створеного автором. 

У підрозділі 1.3. «Відтворення індивідуалізованого мовлення: когнітивний 

рівень» розглянуто когнітивні особливості відтворення індивідуалізованого 

мовлення. Задля дослідження відтворення когнітивного рівня мовної особистості 

персонажа художнього твору виділено способи індивідуалізації на цьому рівні, 

зокрема вербалізації когнітивних установок героїв, ключових концептів та 

наскрізних концептуальних метафор, які вони актуалізують у своїх 

висловлюваннях, що є вербально-кодованими фрагментами знань. 

Лінгвокультурологічний підхід до аналізу 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. 

Підрозділ 1.4. «Підходи до відтворення індивідуалізованого мовлення: 

мотиваційно-прагматичний рівень» зосереджено на підходах до відтворення 

прагматичного рівня індивідуалізованого мовлення персонажів. Мотиваційно-

прагматичний рівень мовних особистостей персонажів художнього твору 

зосереджується передусім на комунікативних тактиках і стратегіях, що 

зумовлюються потребами персонажів у самовираженні й самоствердженні; містить 

мікро-, мега- та макропрагматичні категорії. Обґрунтовано необхідність відмінних 

підходів до відтворення мотиваційно-прагматичного рівня мовних особистостей 

персонажів залежно від категорій. Вилучення макро- та мегапрагматичних 

категорій при перекладі є здебільшого неприпустимим, адже тоді кардинально 

змінюється зміст висловлювання, а отже і сам образ персонажа. Окреслено основні 

прагматичні стратегії перекладу, зокрема – культурний фільтр, ілокутивні та 

інформаційні зміни. 

У підрозділі 1.5. «Критерії, параметри та алгоритм аналізу відтворення 

індивідуалізованого мовлення персонажів» 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 
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параметрами оцінки перекладу персонажного мовлення, у розділі випрацьовано 

алгоритм перекладознавчого аналізу відтворення індивідуалізованого мовлення 

героїв, який застосовуватиметься у третьому розділі.   

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. 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. 

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

українській літературі» подано стислу характеристику сприйняття ключових 

образів трагедії Й. В. Ґете «Faust» в Україні. 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. 

Українські переклади трагедії Й. В. Ґете «Faust» публікували за надзвичайно різних 

історико-політичних та культурних 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 осмислювати завдання та принципи. Очевидно, він 

усвідомлював важливість власного перекладу цього безсумнівного надбання 

світової літератури для розвитку української мови та українського суспільства 

загалом. Д. Загул, будучи в першу чергу поетом та літературознавцем, найбільше 

уваги приділяв естетиці твору. М. Улезко жив в Україні, де були на той час 

послаблені утиски української мови та культури. Також усвідомлюючи значущість 

існування українського «Фауста», і, можливо, не зовсім задовольняючись якістю 

мови попередніх перекладів, він уважно підходить до лінгвопоетики перекладу, 

звертаючи велику увагу на відтворення індивідуалізованого мовлення. 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, зокрема  політична ситуація, не сприяла розвитку, 

проте, в оточенні М. Лукаша вже були люди, які усвідомлювали націєтворчу 

функцію перекладу та існувало певне теоретичне підґрунтя, на якому можна було 

розвивати свій метод перекладу. 

Підрозділ 2.2. «Перекладна англомовна Фаустіана: перехрестя рідного та 

чужого» зосереджено на англомовних перекладах трагедії Й. В. Ґете «Faust». Цей 

твір Й. В. Ґете набув особливої популярності в багатьох країнах Європи та в 

Сполучених Штатах Америки. Найбільше перекладали трагедію в США, які 
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намагалися утвердитись як самостійна держава з певним культурним статусом. В 

Англії того часу німецька література загалом була дуже популярною, що 

спричинило велику кількість перекладів. У британській традиції, на той час, коли 

починали з’являтися 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 

(частково прозовий, частково віршований) належав А. Гайварду і довгий час 

вважався еталонним. Переклад надавав Сполученим Штатам Америки можливість 

збільшити культурну самобутність і незалежність американських колоній від 

Англії та був національним проектом, маючи на меті розвиток власне 

американської культури на противагу європейській. Тому ХІХ – початок ХХ 

століття знаменує появу багатьох спроб перекладу трагедії Й. В. Ґете «Faust». 

Найвідомішим американським перекладом є варіант Баярда Тейлора, перекладений 

під впливом німецької літературної традиції. Б. Тейлор сам визнавав, що його 

переклад є викликом для читачів, яких може насторожити нова ритміка та незвичні 

форми експресії, однак, у передмові до свого перекладу він зазначав, що 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. 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). 

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. Для створення індивідуалізованого образу персонажа, автор на 

вербально-семантичному рівні мовної особистості робить для нього характерним 

певний лексичний вибір; на когнітивному рівні – вплітає його в реалії соціального 

життя, висловлює його устами життєві установки; а на мотиваційно-

прагматичному – явні та приховані наміри, прагнення і цілі. При відтворенні образу 

засобами цільової мови усі ці компоненти важливі. Оцінюючи рівень відтворення 

у перекладі індивідуалізованого мовлення, слід враховувати часовий та 

просторовий чинники. 

При відтворенні індивідуалізації мовлення персонажів трагедії Й. В. Ґете 

«Faust» на когнітивному рівні перекладачі часто застосовують стратегію 

одомашнення, рідше – очуження. 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 
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відрізнятися від оригінального, особливо щодо національного колориту, та наміри 

і прагнення героїв повинні залишатися незмінними для збереження суті. 

Деякі відхилення при перекладі мікропрагматичних категорій допустимі і не 

впливають значною мірою на створений шляхом індивідуалізації мовлення образ. 

Відтворення мегапрагматичних та більшості макропрагматичних категорій 

необхідне для того, щоб переклад вважався адекватним. Адже коли змінюється 

погляд мовця – повністю змінюється 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. Причиною цього було намагання деяких перекладачів як найточніше 

відтворити форму оригіналу (Д. Загул, Ч. Брукс, Б. Тейлор). 

Окрім адекватного відтворення кожної окремої репліки персонажа, важливо 

також дотримуватися характеристики образу протягом всього 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 образ загалом витримано у всьому тексті твору, то такий 

переклад можна вважати вдалим. 

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 

(загальний матеріал для аналізу налічує 2210 уривків різної довжини). При 

відтворенні індивідуалізованого мовлення Фауста усі перекладачі частково 

модифікували усвідомлення Фаустом себе чи інших конкретних і абстрактних 

людей висловами, де наявні вербалізовані концепти духу, душі та серця. Таким 

чином Фауст у перекладах також змінюється: набуває більшої емоційності та віри 

в духовність всього, що його оточує. Лише у перекладі І. Франка можна побачити 

разючу відмінність, адже слово «душа» вжито лише 5 разів, 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. Але категорія природності таки зазнала змін, особливо у 
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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.   

Мефістофель – не просто втілення зла, що часто зустрічається в народній 

творчості. У художній системі філософськи насиченого твору 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 

думки. Мефістофелю належить 252 висловлювання (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. 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. 

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 особу мовця визначено не займенником, а на неї вказує форма дієслова. 

Проте сприйняття категорій мегапрагматики таки може змінюватися через 

відмінність культурних систем та історичні перспективи текстів 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.  

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». 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 заслуговують особливої уваги. Загальна мовна партія Гретхен 

складає 97 висловлювань (з них 3 пісні та 8 коротких висловлювань, деякі з яких 

проте цінні для аналізу), загальний матеріал для аналізу – 940 особистих 

виловлювань в оригіналі та перекладах та три пісні в оригіналі та у дев’яти 

перекладах. 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 
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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 адекватно відтворити, як 

Е. Кляйн.  

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, а в українських 

перекладах Марту наділяють сильнішою емоційністю; образ Валентина 

модифікується і на когнітивному (ступені жорстокості стосовно Марти та гніву на 

Ґретхен) і прагматичному (наміри та звинувачення стосовно Ґретхен) рівнях. 

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 подоланні релігійних 

упереджень цільового читача, тому іронічно-принизливе ставлення межує із 

серйозністю. Особливо це виявляється при аналізі образу Відьми у перекладах.  

Саме у відтворенні цього образу ми можемо простежити вплив культурних та 

соціальних стереотипів на макропрагматичні категорії, і, таким чином, 

трансформації образу на всіх рівнях. Хоча сам Й. В. Ґете намагався зробити образи 

Відьми та нечисті смішними, і тому певним чином індивідуалізував їхнє 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. 

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, то 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. 

 

ВИСНОВКИ 

У центрі дослідження – відтворення індивідуалізованого мовлення 

персонажів трагедії Й. В. Ґете «Faust» засобами цільових мов. Через 

індивідуалізоване мовлення автор моделює мовні особистості. 

У роботі досліджено способи відтворення когнітивних та прагматичних 

аспектів індивідуалізованого мовлення персонажів художніх творів; опрацьовано 

методи дослідження мовної особистості в перекладознавстві з акцентом на 

прагматичні та когнітивні чинники; запропоновано та апробовано алгоритм 

перекладознавчого аналізу відтворення індивідуалізованого мовлення персонажів, 

в основі якого критерії аналізу та параметри оцінки перекладу персонажного 

мовлення; на основі проведеного перекладознавчого аналізу українських та 

англомовних перекладів трагедії Й. В. Ґете «Faust» встановлено особливості 
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індивідуалізації мовленнєвої поведінки персонажів та окреслено труднощі, які 

вони становлять для перекладу, а також з’ясовано причини модифікацій мовних 

особистостей персонажів та наслідків цих змін для смислової і естетичної 

цілісності перекладного твору. 

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. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення проблем відтворення 

індивідуалізованого мовлення персонажів художніх творів. Опрацювання великого 

фактологічного масиву засвідчило наступне: 

 Індивідуалізоване мовлення персонажа нерозривно пов’язане з поняттями 

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. 

 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 та цілі. Всі ці компоненти є важливими при відтворенні 

мовленнєвого образу. 

 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 змінами чи 

втратами; чи пересотворено). 

 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 
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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 керувався принципами естетизму. М. Улезко зміг видати свій 

переклад через тимчасове послаблення утисків української мови – період 

українізації. М. Лукаш, досконало володіючи арсеналом рідної мови, створив 

високохудожній переклад. 

 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, які 

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. 

 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. 

 У всіх аналізованих перекладах наявні незначні відхилення на рівні 

мікропрагматичних категорій, та вони не впливають значною мірою на створений 

шляхом індивідуалізації мовлення образ. Для того, щоб переклад став адекватним, 

відтворення категорій макро- та мегапрагматики – необхідне.  

 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.  

 Частково модифікуються при перекладі образи, що уособлюють нечисту 

силу. Проте, 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.  

 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 пересотворення) 

їх у п’яти 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 художніх 

перекладів. Дисертація є певним внеском до історії української перекладної 

Ґетеани. 
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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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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 «Перекладознавство», Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення проблем відтворення 

засобами цільової мови індивідуалізованого мовлення персонажів у трагедії Й. В. 

Ґете «Faust» в українських (І. Франка, Д. Загула, М. Улезка та М. Лукаша) та 

англомовних (А. Свонвік, Ч. Брукса, Б. Тейлора, Д. Пріста та Е.Кляйна) перекладах.  

У роботі досліджено способи відтворення когнітивних та прагматичних 

аспектів індивідуалізованого мовлення персонажів художніх творів; опрацьовано 

методи дослідження мовної особистості в перекладознавстві з акцентом на 

прагматичні та когнітивні чинники; запропоновано та апробовано алгоритм 

перекладознавчого аналізу відтворення індивідуалізованого мовлення персонажів, 

в основі якого критерії аналізу та параметри оцінки перекладу персонажного 

мовлення; на основі проведеного перекладознавчого аналізу українських та 

англомовних  перекладів трагедії Й. В. Ґете «Faust» встановлено особливості 

індивідуалізації мовленнєвої поведінки персонажів та окреслено труднощі, які 

вони становлять для перекладу, а також з’ясовано причини модифікацій мовних 

особистостей героїв та наслідків цих змін для смислової і естетичної цілісності 

перекладного твору. 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. 

Випрацювання понять індивідуалізованого мовлення та мовної особистості є 

перспективним напрямком у перекладознавстві та інших міждисциплінарних 

студіях.  

Ключові слова: перекладознавство, індивідуалізоване мовлення, мовна 

особистість, прагматика, когнітивна лінгвістика, Ґете, Фауст. 

 

АННОТАЦИЯ 

Наняк Ю. О. Индивидуализированная речь как проблема перевода (на 

материале трагедии И. В. Гёте «Faust» и ее англоязычных и украинских 

переводов) - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.16 «Переводоведение», Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение проблем 

воспроизведения средствами целевого языка индивидуализированной речи 

персонажей трагедии И. В. Гёте «Faust» в украинских (И. Франко, Д. Загула, М. 

Улезко и М. Лукаша) и англоязычных (А. Свонвик, Ч. Брукса, Б. Тейлора, Д. Приста 

и Э. Кляйна) переводах.  

В работе исследованы способы воспроизведения когнитивных и 

прагматических аспектов индивидуализированной речи персонажей 

художественных произведений; изучены методы исследования языковой личности 

в переводоведении с акцентом на прагматические и когнитивные факторы; 
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предложен и апробирован алгоритм переводоведческого анализа воспроизведения 

индивидуализированной речи персонажей, в основе которого лежат критерии 

анализа и параметры оценки персонажной речи; на основании проведенного 

переводоведческого анализа украинских и англоязычных переводов трагедии И. В. 

Гёте «Faust» установлены особенности индивидуализации речевого поведения 

персонажей и обозначены проблемы, которые они представляют для перевода, а 

также выяснены причини модификаций языковых личностей героев и последствия 

этих изменений для смысловой и эстетической целостности переведённого 

произведения. Исследование является попыткой показать перспективу сочетания 

средств и методологии когнитивной и прагмалингвистики с переводоведением для 

анализа воспроизведения индивидуализированной речи и моделирования 

поведения переводчика когда он сталкивается со связанными с этим трудностями. 

Разработка понятий индивидуализированной речи и языковой личности 

является перспективным направлением в переводоведении и других 

междисциплинарных исследованиях. 

Ключевые слова: переводоведение, индивидуализированная речь, языковая 

личность, прагматика, когнитивная лингвистика, Гёте, Фауст. 

 

 

SUMMARY 

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) –  

Manuscript. 

Thesis for the Degree of Candidate in Philology  in speciality 10.02.16 «Translation 

Studies», 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 I. Franko, D. Zahul, M. Ulezko and M. Lukash) and 

Anglophone (by A. Swanwick, Ch. Brooks, B. Taylor, G. Priest and A. Klein) 

translations. 

This research is based on the methodology of reproduction of the characters’ 

individualized speech by the means of the target languages. The paper 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 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 is even 

more important for the language personality of the artistic work character, which is a 

model language personality, because the modelled 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 theoretical generalization of the problems of reproduction of characters’ 

individualized speech has been done in the thesis. The concept of language personality is 
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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 to fully explore the personality, since 

everything uttered 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/her 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 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 

uttered 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 megapragmatics is necessary. When changing, for example, the viewer's 

point of view – the change is introduced into 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 but recreate it (as Gretchen in the translation by M. Lukash), 

though if the whole image is sustained throughout the text of the work, such a translation 

is rather successful. Under image recreation the process is meant, when the translator 

does not copy 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 apply 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 
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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. 

  This 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. 

Keywords: Translation Studies, individualized speech, language personality, 

pragmatics, cognitive linguistics, Goethe, Faust. 
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