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АНОТАЦІЯ 

Ржевська Д. О. Відтворення концептуального змісту японської 

ономатопеїчної лексики у художньому перекладі (на матеріалі перекладів 

роману Харукі Муракамі «Хроніка заводного птаха» українською та 

англійською мовами) – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Містерство освіти і науки 

України, Львів. – Київський національний університет імені                    

Тараса Шевченка, Містерство освіти і науки України, Київ, 2020.  

У межах цього дисертаційного дослідження проведено комплексний 

аналіз, зроблено теоретичне узагальнення і представлено синтез цілісної 

картини щодо ролі та особливостей використання фреймів при перекладі 

ономатопеїчної лексики японської мови.  

На ґрунті вже існуючих науково-практичних досліджень роману 

Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха» і текстами його перекладів І. Дзюба 

та Дж. Рубіна, підраховано частоту вживання та з’ясовано семантико-

стилістичну специфіку використання ономатопей, змодельовано центральні 

фрейми роману, встановлено взаємозв’язок між ними та розкрито причини 

виникнення «порушених» фреймів при перекладі.  

Окрім усього, у дисертації відповідно до традиційної класифікації 

японських ономатопей відібрано їхні відповідники в романі та розроблено 

класифікацію перекладацьких трансформацій цих ономатопей в 

англомовному та українськомовному перекладах досліджуваного роману  

Беручи до уваги теоретико-методологічні положення дослідників, які 

обґрунтували теорію фреймів, та керуючись досвідом вітчизняних і 

зарубіжних когнітивістів у процесі проведення фреймового аналізу одиниць 

мови та мовлення, у роботі фрейм розглянуто як унікальну структуру 

репрезентації когнітивних знань людини, що об’єднує когнітивну та мовну 
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сфери в процесі мовленнєвої діяльності. Головним при цьому є те, що на 

відміну від інших типів когнітивних одиниць (поняття, образу) фрейм 

представляє змістовий каркас майбутнього висловлювання, релевантний 

завданням його перекладацького відтворення.  

Отже, будь-яка когнітивна одиниця, як результат розумової діяльності 

людини, пройшовши процес вербалізації на передмовному етапі, постає у 

вигляді фрейму. Проте проаналізовані в роботі теоретичні дослідження, 

уможливлюють твердження про те, що використання фреймового підходу в 

перекладі ономатопеїчної лексики в англійській та українській мовах 

залишається поза увагою провідних дослідників цієї проблематики, що й 

зумовлює актуальність нашої розвідки.  

При перекладі японську ономатопеїчну лексику, як правило, передають 

шляхом заміни, компенсації, вилучення та додавання. Компенсацію 

використовують для збереження образних та інших компонентів значення, 

релевантних при відтворенні функцій ономатопей у тому випадку, коли ці 

компоненти не можуть бути збережені через застосування інших 

перекладацьких трансформацій.  

Ономатопеїчна лексика при перекладі може бути упущена, коли всі 

основні компоненти значення виражені в інших одиницях тексту мови 

перекладу, коли передача всіх компонентів значення ономатопеїчної одиниці 

може призвести до невиправдано довгого перекладу, або коли вживання 

відповідного еквівалента може призвести до порушення стилістичної 

цілісності тексту.  

Практична частина дослідження визначає особливості використання 

фреймового підходу при перекладі ономатопеїчної лексики роману 

Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха» і побудована на результатах 

зіставного перекладознавчого аналізу англомовного та українськомовного 

перекладів. 

Фреймовий аналіз передачі змісту ономатопей у японській мові та 

особливостей їх перекладацького відтворення в англійській та українській 
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мовах уможливлює, зокрема і виявлення головної характеристики японського 

синтаксису – використання часток. У японській мові відсутня категорія 

відмінка, а тому ономатопеї визначаються за допомогою часток, а речення 

будується навколо присудка, що виступає його основою, утворюючи 

додаткові відмінки шляхом використання часток.  

В українськомовному варіанті перекладу роману І. Дзюб під час 

перекладу японських ономатопей вдається до авторського новотвору, 

використання значної кількості фразеологічних зворотів, метафор та 

порівнянь, що зберігає стилістичне забарвлення японськомовного тексту під 

час перекладу. Оскільки в японській мові бракує схожих образних засобів, 

ономатопеї часто використовують для відтворення образної і стилістично 

виразної мови тексту оригіналу. 

Звукосимволізми роману з редуплікованою основою – семантично 

гнучкі й утворюють підфрейм почуттєвого сприйняття, тому для 

встановлення адекватності/неадекватності при перекладі цих ономатопей 

було проведено зіставний перекладознавчий аналіз на функціональність 

елементів фрейму звуку/шуму та виявлено наявність підфрейму, який вони 

можуть містити.  

Систематичне використання «музикалізації текстового потоку» у 

романах Х. Муракамі дає можливість визначити чималу кількість 

ономатопеїчних одиниць, які надають конотативного забарвлення тексту при 

перекладі. Це також релевантне для роману «Хроніка заводного птаха», де 

кожну з трьох частин автор називає відповідниками відомих музичних творів, 

а саме – «Сорока-злодійка» (опера Дж. Россіні), «Віщий птах» (фортепіанний 

цикл Р. Шумана) і «Птахолов» (циганська народна пісня). Тож, логічним є 

твердження про наявність музичного фону в романі та в його англомовному і 

українськомовному перекладах.   

Цікавими явищем у романі є центральний звукосимвол ПТАХ, який 

фігурує, починаючи з назви самого роману. Оскільки орнітоніми дають змогу 

простежити зв’язок слова з життям народу, його історією та культурою, 
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факти спадковості в мові, контакти з іншими народами, за допомогою єдиної 

одиниці звуконаслідування 擬 音 語  (giongo) – звуку Заводного Птаха, 

Х. Муракамі передає сему самотності в почуттях та емоціях своїх героїв. На 

нашу думку, скрипучий звук ぎー(gi), вигаданого автором уявного абсурдного 

птаха, належить живій істоті, і тому вважаємо, що ономатопея ぎー(gi) тут 

відноситься до класу звуконаслідування 擬音語 (giongo), що відображається у 

перекладах І. Дзюба та Дж. Рубіна. 

Для візуалізуалізації свого внутрішнього світу Х. Муракамі 

використовує ономатопеї, які передають емоції та почуття героїв, а також 

описують явища та звуки природи. Саме наявність ономатопеїчної лексики 

дає можливість Х. Муракамі створити складну фреймову сітку, що 

переплітає головні сюжетні лінії за допомогою перманентного повтору 

певних ономатопей.  

Користуючись корпуснобазованим англомовним та японськомовним 

он-лайн лінгвістичним ресурсом FrameNet, побудовані типові моделі фреймів 

САМОТНІСТЬ, ВТРАТА та ПОШУК на матеріалі англомовного та 

українськомовного перекладів роману. У такий спосіб можна дійти висновку 

про те, що між трьома основними фреймами роману ВТРАТА, ПОШУК та 

САМОТНІСТЬ існує причиново-наслідковий взаємозв’язок, про який 

засвідчує схематичний трикутник зв’язків, побудований нами за 

результатами дослідження. Зауважимо, що FrameNet є релевантним саме для 

японської мови, оскільки найповніше відображає специфіку японської мови.  

У результаті дослідницького пошуку розкрито закономірність 

співвідношення кількості ономатопей та звукосимволізмів із назвами розділів 

при перекладі. У назвах усіх трьох розділів наявні лексеми, що мають пряме 

відношення до ключових фреймів роману, які передаються певними 

ономатопеями та звукосимволізмами в англомовному та українськомовному 

перекладах роману Х. Муракамі.  
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У низці еротичних сцен роману «Хроніка заводного птаха» автор 

використовує звукосимволізми емфатичного навантаження та 

звукосимволізми з редуплікованою основою для опису широкого спектра 

відчуттів та емоцій з метою передачі фрейму ЕРОТИКА. У процесі 

перекладознавчого аналізу стратегій застосування перекладацьких 

трансформацій поряд із використанням контекстуальних відповідників 

встановлено порушення фрейму ЕРОТИКА в українськомовному варіанті 

тексту.   

Цікавим є те, що звукосимволізми роману з редуплікованою основою є 

семантично гнучкими й утворюють підфрейм почуттєвого сприйняття, тому 

для визначення збереження адекватності/неадекватності при перекладі цих 

ономатопей було використано зіставний перекладознавчий аналіз на 

функціональність фрейму звуку/шуму та виявлено наявність підфрейму, який 

вони можуть містити. Така структура фреймів є релевантною лише для 

японської мови, що відображається різним ступенем досягнення адекватності 

у перекладах. 

Отже, підготована наукова розвідка є спробою засвідчити значущість 

ролі фреймів у перекладі ономатопеїчної лексики японської мови, з одного 

боку, а з іншого, – представити ономатопопеїчну лексику як повноцінний 

матеріал для побудови фреймових моделей та визначити основні 

перекладацькі засоби для досягнення адекватного перекладу японських 

ономатопей на прикладі перекладних версій Х. Муракамі в англомовній та 

українськомовній лінгвотрадиціях.  

Ключові слова: концептуальний зміст, ономатопеїчна лексика, 

звукосимволізми, фрейм, фреймова модель, система FrameNet, адекватний 

переклад/відтворення, словникові та контекстуальні відповідники. 
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ABSTRACT 

Rzhevska D.O. The conceptual content of Japanese onomatopoeia in literary 

translation (case study of Ukrainian and English translation versions of Haruki 

Murakami «The Wind-up Bird Chronicles»). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Philology. Specialty 10.02.16. – Translation 

Studies. – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv Taras Shevchenko National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv 2020.  

The research offers insight into understanding how frames and their particular 

features can be used to convey the meaning of Japanese onomatopoeia in the 

Ukrainian-English translation process.    

Based on the present scientific and practical researches of the novel by Haruki 

Murakami «ねじまき鳥クロニクル» («Хроніка заводного птаха», «Wind-up Bird 

Chronicles») and its translations by I. Dziub and J. Rubin, there have been counted 

the frequency of use along with clarification of the semantic and stylistic 

peculiarities of onomatopoeia. Further understanding of verbal mimetic conflation 

patterns between source and target texts and its central frame models gives the 

possibility to define the reasons for the occurrence of the broken frame in the target 

texts.   

According to the traditional Japanese onomatopoeia classification by A. 

Matsumura, there have been selected the most frequently used mimetic units in 

Murakami’s novel to analyze translation techniques they undergo in the English 

and Ukrainian variants with further assessment of the translator’s choice.  

Based on the theory of frames and theoretic and methodological research of 

cognitivists, who have introduced frame analysis to language and speech unites, a 

frame is defined as a unique structure that represents a person’s cognitive 

knowledge and combines both cognitive and linguistic spheres in the process of 

speech. Therefore, unlike other types of cognitive units (e.g. concept, image), 
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frames are patterns that represent definite utterance, relevant to the aim of 

translation. 

Thus, any cognitive unit, as a result of mental activity, having undergone the 

process of verbalization at the pre-linguistic stage, appears as a frame. The 

theoretical studies, analyzed in the research, enable the use of frame approach in 

the Japanese onomatopoeia translation process since it remains beyond the 

attention of leading researchers in this sphere. 

Japanese mimetics are usually rendered with the help of such techniques as 

replacement, compensation, omission, and addition. Compensation is used to 

preserve lexical and emotive components, which are relevant to the reproduction of 

onomatopoeia functions when those components cannot be transcoded by the 

usage of other translation transformations. 

Onomatopoeia may be omitted when all the major components of the 

meaning are expressed through other linguistic units, when rendering of all the 

components of mimetics may lead to the unreasonably long translation version, or 

when the use of a corresponding equivalent may disrupt stylistics of the text. 

The study sheds the light on the peculiarities of frame approach in rendering 

the onomatopoeia of Murakami’s novel in translation and shows the results of 

comparative translation analysis applied to the English and Ukrainian translations 

of the novel. 

  Frame analysis, which is used to convey the meaning of Japanese 

onomatopoeia in the context of English and Ukrainian translation, enables to 

identify the main characteristics of Japanese syntax, especially the use of particles. 

Since there is no grammar case in Japanese, onomatopoeic verbs are determined by 

particles, and predicate plays the main role in the sentence structure. In this case, 

particles may form additional grammar cases.  

In Ukrainian translation by I. Dziub, Japanese mimetics are conveyed by 

numerous phraseological units, metaphors, and similes, which preserve the stylistic 

coloring of Japanese text in translation. Since Japanese lacks similar expressive 
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means, onomatopoeia can be often used to reproduce the figurative and stylistically 

expressive language of the source text. 

The systematic use of «melding text and music» in Haruki Murakami's novels 

makes it possible to identify a significant number of onomatopoeic units that 

provide connotative coloring of the text in translation. It is also relevant to the 

novel “Wind-up Bird Chronicles”, where each of three parts is named by the 

author after the well-known musical masterpieces, namely, «The Thieving 

Magpie» (J. Rossini's opera), «The Prophet Bird» (R. Schumann's Piano Cycle), 

and «The Birdcatcher» (Gypsy folk song). Thus, it is logical to assert that there is a 

musical background in the novel, which is adequately preserved in both English 

and Ukrainian translations. 

The central aural symbol BIRD, which firstly appears in the title of the novel, 

shows that ornithonyms enable identifying the interconnection between the way of 

wording and the life of people, their history and culture, the facts of heredity in 

language and contacts with other peoples. Thanks to the single unit of inheritance 

擬 音 語 (giongo) – the so-called sound of The Wind-up Bird, Haruki Murakami 

conveys the seme of loneliness which is reflected in the feelings and emotions of 

the main characters. Thus, the squeaky sound ぎ ー (gi) of an imaginary absurd bird 

belongs to a living being, and, therefore, it is noted that onomatopoeia ぎ ー (gi) 

belongs to the class of sound symbolism 擬 音 語 (giongo), which is conveyed in 

I. Dziub and J. Rubin translations. 

To visualize his inner world, Haruki Murakami uses onomatopoeia that 

conveys emotions and feelings of protagonists, as well as the descriptions of 

peculiar features and sounds of nature. It is the presence of mimetics that enables 

Murakami to create a complex frame net that intertwines the main storylines 

through the permanent repeating of some certain onomatopoeia.  

Original models of frames LONELINESS, LOSS, and SEARCH, which are 

presented in Murakami’s novel, are built following the models of corpus-based 
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English and Japanese on-line linguistic resource FrameNet. These models are also 

preserved in the English and Ukrainian translations. The triangle scheme of frame 

representation illustrates the presence of the cause-effect relationship between 

three main frames of the novel – LONELINESS, LOSS, and SEARCH. It is 

noteworthy that FrameNet is relevant to the Japanese language as it fully reflects 

its linguistic peculiarities. 

The study sheds the light on the connection between onomatopoeia, used in 

particular chapters, and titles of these chapters. Thus, there are lexical items in all 

the titles that are directly related to the key frames of the novel, which are 

conveyed by certain onomatopoeia and aura symbols in English and Ukrainian 

translations of Murakami’s novel. 

In a series of erotic scenes of the Wind-up Bird Chronicles novel, Murakami 

uses reduplicated and empathic mimetics to describe a wide range of feelings and 

emotions to convey the frame EROTICA. Thus, in the course of translation 

analysis of the strategies undertaken by the translators while rendering this frame, 

there was determined that the frame EROTICA was broken the Ukrainian 

translation of the novel.  

It is undeniably true that reduplicated mimetics in Murakami’s novel are 

semantically flexible and form a subframe of sensory perception. Thus, the 

appliance of comparative translation analysis to these onomatopoeic verbs shows 

the level of adequacy/inadequacy of their trans-coding in the target texts, which 

determines the peculiarities of sound frame/noise functions. Such a frame structure 

is relevant only for the Japanese language and reflects the various degrees of 

translation adequacy. 

Thus, this research investigates the importance of frames for Japanese 

onomatopoeia in the translation process and presents onomatopoeia as a valuable 

material for the construction of frame models. The study identifies the key 

translation transformations to offer insights into adequate ways of rendering the 

sense of Japanese onomatopoeia on the case study of translated versions of Haruki 

Murakami novel’s in the English and Ukrainian linguistic traditions. 
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В С Т У П 

Переклад як особливий вид мовленнєвої діяльності людини 

залишається невід’ємним компонентом міжкультурної комунікації 

(Н. Андрейчук [6], Л. Бархударов [13], А. Гудманян [51], В. Демецька [57], 

М. Зарицький [70], Р. Зорівчак [72], М. Іваницька [73], Т. Казакова [76], 

В. Коміссаров [100], В. Коптілов [103], І. Корунець [104], Л. Краснова [105], 

Г. Мірам [123], Р. Поворознюк [139], Я. Рецкер [150], О. Чередниченко [185], 

Л. Черноватий [186], А. Чужакін [188], О. Швейцер [191], Р. Якобсон [197]). 

Переклад художнього тексту як ключова складова збагачення вихідної й 

цільової лінгвокультур передбачає адекватне відтворення домінувальних 

структурно-семантичних й функціонально-стилістичних ознак вихідного 

тексту (далі – ВТ) у тексті перекладі (далі – ПТ), до яких належить й 

ономатопея як фонетично-стилістичний засіб. Мета стилю художньої 

літератури полягає у створенні засобами мови художніх образів, тому він 

відрізняється широким використанням експресивно-емоційних елементів 

мовлення. Художньому стилю також притаманне використання звичайних, 

загальновживаних слів, які створюють простоту, малюють живі картини 

природи, життєві ситуації та людські взаємини. 

У сучасній перекладознавчій терміносистемі поняття 

звуконаслідування, або ономатопея, вживається на позначення 

безпосередньої звукової імітації звуків нелінгвістичної природи шляхом 

комбінування відповідних сегментів, що добираються з інвентарю фонем 

певної мови, унаслідок чого виникають мовні одиниці, статус яких досить 

складно визначити, у звуковому вигляді звуконаслідувань знаходить 

відображення позамовний чинник (зображувана звукова дійсність) і мовні 

фактори. 
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У спеціальній науковій літературі ономатопея як мовне явище 

характерне практично для всіх мов світу (від грец.: ὀνοματοποιΐα; ὀνομα – 

«ім’я», ποιΐα – «творю», тобто «словотворчість» через звуконаслідування) і 

визначається як закономірний фонетично мотивований зв’язок між звуковим 

складом слова (фонемами) й акустичною ознакою позначеного (денотатом). 

Ономатопею визначають як свого роду умовну імітацію різноманітних звуків 

природного довкілля фонетичними засобами конкретної мови (звуків тварин, 

неживих предметів, явищ природи тощо).  

Широкий спектр означуваних явищ у японській мові охоплюють також 

звукосимволізми як засоби передачі форми і величини предметів, 

властивостей поверхні та матеріалу, людських емоційних станів, ходи, міміки 

та поведінки тварин. Звукосимволізми передають звуки за допомогою 

умовної форми, що не має з ними прямого зв’язку, тобто мовне відображення 

відбувається за допомогою звуків, несхожих на їх реальне.  

Вивчення ономатопеїчної лексики має вагоме значення у процесі 

вирішення низки мовознавчих і перекладознавчих проблем. Самостійним 

об’єктом у цій дослідницькій царині ономатопеї постають лише наприкінці 

ХХ століття. До цього вивчення окресленої проблематики було суто 

описовим, що на початковому етапі є необхідним для систематизації 

матеріалу та даних, які засвідчують особливості звуконаслідувань у 

конкретних мовах.  

Проте у процесі мовознавчого аналізу поза увагою часто залишаються 

питання перекладознавчої царини, зокрема її складової, де йдеться про 

встановлення особливостей перекладу ономатопеїчної лексики, а надто – за 

допомогою побудови фреймових моделей для їхнього аналізу. Це 

пояснюється тим, що довший час перекладознавча царина інтерпретувалася 

як маргінальна філологічна наука, що займається проблемами 

еквівалентності перекладу, моделюванням процесу перекладу, визначенням 

перекладацьких стратегій, описом типів перекладу, інвентаризації 

перекладацьких лакун тощо.  
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Явище ономатопеї досліджували Е. Беневіст [16], І. Бондаренко [27], 

С. Воронін [40], І. Горєлов [47], В. фон Гумбольт [53], О. Кобелянська [94], 

М. Конрад [102], Л. Мацько [119], В. Левицький [115], А. Подшиб’якіна [140], 

Є. Поліванов [144], О. Потебня [146], К. Черевко [184], Л. Щерба [192], 

С. Чиронов [187], Ю. Юсип-Якимович [194], зокрема серед японських 

учених – Я. Аманума [324], Х. Какехі [243], Х. Кіндачі [352], М. Оно [341], 

У. Сусуму [175], І. Таморі [296], С. Хіната [343], Ц. Ясано [348]. Автором 

значущих наукових розвідок із цієї проблематики в Японії є А. Мацумура 

[340], який першим розробив чітку бінарну класифікацію ономатопеїчної 

лексики японської мови залежно від якості звуків.  

Протягом останніх років у вітчизняному перекладознавсті зросла 

кількість досліджень, в основі яких лежить когнітивний підхід до вивчення 

мовних явищ. Такий підхід збагатив лінгвістичні дослідження новим 

поняттєвим апаратом, різними методами й експериментальними 

процедурами, допоміг по-новому підійти до розв’язання проблем вербалізації 

інформації у процесі пізнання навколишнього світу, способів представлення 

мовних одиниць у людській свідомості та їхньої участі у забезпеченні 

комунікації. Одним із базових методів аналізу механізмів взаємодії 

вербальних та когнітивних структур є фреймовий аналіз. Окрім усього, 

сказане засвідчує ще й нагальну потребу проведення вузькоспеціалізованих 

наукових досліджень, зокрема тих, що стосуються фреймово-семантичного 

аналізу ономатопеїчної лексики в художній літературі, а надто – визначення 

ролі фреймової семантики при перекладі різномовних варіантів одного й того 

ж літературного твору.   

У перекладознавстві дослідженням ономатопей присвячені праці 

С. Авакова [2], С. Влахова [38], С. Вороніна [40], А. Газов-Гінзберга [41], 

І. Гаценко [43], Л. Горохової [50], В. Охріменко [134], Н. Румак [160], 

С. Філімоненка [179], О. Фролової [180]. Серед досліджень з відповідної 

проблематики – розвідки японських учених Ц. Асано [325] та К. Хошіно 

[326], що присвячені перекладу японської ономатопеїчної лексики.  
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Ономатопеїчну лексику використовують автори як класичних, так і 

сучасних художніх творів. Вона допомагає письменникові досягти емоційної 

насиченості, виразності тексту, дає можливість передати певні відтінки 

значень, розставити акценти, а також зробити мову художнього твору 

образнішою.  

Існує проблема встановлення рівноваги між збереженням форми та 

змісту при перекладі на англійську та українську мови японських 

ономатопеїчних слів. Завдячуючи явищу синестезії, одиниці ономатопеїчної 

лексики суттєво відрізняються від описового образу, створеного іншими 

лексичними одиницями передачі почуттів, тому що безпосередньо передають 

емоції та відчуття.   

Оскільки у більшості випадків японська ономатопеїчна лексика передає 

емоційність та образність тексту, на нашу думку, неадекватним є переклад, 

який не передає відповідної кількості емоцій та образів, що містяться у ВТ. 

Ономатопеїчна лексика відіграє важливу роль у творенні ритму та 

структуруванні тексту, що є особливо важливим при перекладі творів 

художньої літератури.  

Звукосимволізми, як невід’ємна частина словникового складу мови, є 

об’єктом дослідження у різноманітних аспектах, проте їхні стилістичні 

функції у когнітивному розумінні наразі залишаються найменш дослідженою 

цариною. Поряд із цим, найбільш послідовний і теоретично обґрунтований 

метод когнітивного опису лексики пропонує саме теорія фреймів. Фрейми 

надають автору художнього твору та перекладачеві більшої варіативності 

можливостей для зображення дійсності та передачі почуттів.    

Окремі наукові розвідки, присвячені дослідженню фреймової 

семантики, зокрема у перекладі підготували М. Болдирєв [22], Т. Ван Дейк 

[56], С. Жаботинська [64], О. Коляденко [99], Дж. Лейкоф [253], М. Мінський 

[265], Р. Ленекер [255], В. Ніконова [130], М. Р. Л. Петрук [284], 

У. Потятиник [147], О. Селіванова [164], Л. Талмі [295], М. Тернер [217], 

Ч. Філмор [220], Ж. Фоконьє [217]. Серед японських учених цією 
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проблематикою займаються К. Акіта [199], Н. Кіяма [250], К. Торатані [302], 

Н. Цуджимура [305].  

Обрана тема дисертації передбачає фокусування на фреймовій 

семантиці, яку Ч. Філмор визначив як своєрідну рольову граматику, що за 

допомогою структур (фреймів) – репрезентантів стереотипних ситуацій у 

людській свідомості, має визначальний вплив на повноту передачі емоційної 

складової при перекладі японських ономатопей на українську та англійську 

мови.  

Поштовхом до пожвавлення інтересу до фреймової семантики став 

проект FrameNet на базі англійської мови, створений Ч. Філмором. Його 

підґрунтям слугують принципи фреймової семантики. FrameNet – це 

лексична база даних, де подано вичерпну інформацію про семантичні та 

синтаксичні характеристики кожної одиниці та можливі альтернативні 

способи вираження понять. Наявність такої бази актуалізувала створення 

власних моделей для перекладу ономатопеїчної лексики, запропонованих у 

дисертаційній розвідці.  

Вибір роману японського письменника Харукі Муракамі «Хроніка 

заводного птаха» зумовлений перш за все можливістю виділити 

лінгвокультурні специфіку використання одиниць ономатопеїчної лексики та 

з’ясувати особливості відтворення концептуального змісту японських 

ономатопей в англомовному та українськомовному перекладах цього роману. 

Саме цей роман наразі є одним із найбільш досліджуваних при визначенні та 

вивченні особливостей фреймів і їхнього впливу на смислове навантаження 

повідомлення, оскільки в ньому віддзеркалені також основні риси поетики 

постмодернізму, а саме – інтертекстуальність, використання алюзій, 

бриколаж та насиченість тексту іронією.   

Існує відчутний брак вітчизняних наукових напрацювань, де би 

досліджувалися проблеми перекладу ономатопеїчної лексики, що 

віддзеркалюють взаємозв’язок між функціональною специфікою її 
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використання і фреймовим підходом, який уможливлює адекватність 

відтворення цього типу лексики у перекладі.  

Актуальність роботи зумовлена відповідністю пріоритетним 

тенденціям розвитку перекладознавства, його лінгвокультурологічним 

традиціям. Ґрунтовний перекладознавчий аналіз японської ономатопеїчної 

лексики передбачає з’ясування не лише їх семантичної специфіки, а й 

емоційного компоненту, який постає релевантним за адекватного 

відтворення звуків довкілля, особливостей дій та почуттів героїв художнього 

твору в перекладі. Дослідження шляхів передачі концептуального змісту 

японських ономатопей у художньому перекладі дає можливість виявити 

основні тенденції їхньої специфіки в українсько-англійській традиції, 

враховуючи лінгвокультурні особливості, що є суттєвим внеском у розвиток 

теорії та практики перекладу.  

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

Наукове дослідження виконане в рамках науково-дослідної теми факультету 

іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Сучасні напрями формування структурно-семантичних і когнітивно-

дискурсних парадигм германських, романських і класичних мов» (шифр теми 

0114U004243), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему 

дисертаційного дослідження затверджено 27 квітня 2011 року (протокол 

№27/4) Вченою радою Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Мета дослідження полягає у визначенні ключових засобів відтворення 

концептуального змісту японської ономатопеїчної лексики у художньому 

перекладі роману Х. Муракамі українською та англійською мовами.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі дослідницькі 

завдання: 

– зробити огляд теоретико-практичних напрацювань філологічного 

спрямування, націлених на дослідження суті понять «фреймова модель», 
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«ономатопеїчна лексика», «ономатопея», «звуконаслідування» та 

«звукосимволізм» у перекладознавчій перспективі; 

– обґрунтувати релевантність застосування класифікації японських 

звуконаслідувань та звукосимволізмів А. Мацумури для перекладу 

українською та англійською мовами;  

– запропонувати комплексну методику дослідження 

контекстуального змісту японської ономатопеїчної лексики в перекладі, 

спираючись на класифікацію Ч. Філмора у системі FrameNet і на теоретичні 

напрацювання японського когнітивіста К. Акіти;  

– розробити модель головних фреймів САМОТНІСТЬ, ВТРАТА, 

ПОШУК, які демонструють адекватність/неадекватність відтворення 

ономатопеїчної лексики в англомовному та українськомовному перекладах 

роману Х. Муракамі;  

– окреслити причини неспівпадіння концептуального змісту 

японської ономатопеїчної лексики через порушення у відтворенні фрейму 

ЕРОТИКА в перекладах І. Дзюба та Дж. Рубіна;  

– з’ясувати перекладацьку специфіку у відтворенні японських 

звукосимволізмів як елементів фреймів звуку і шуму в перекладах роману 

Х. Муракамі. 

Об’єктом дослідження є японська ономатопеїчна лексика як 

компонент фреймових моделей у художньому перекладі. 

Предметом – відтворення концептуального змісту японської 

ономатопеїчної лексики роману Х. Муракамі в його англомовному та 

українськомовному перекладах. 

Вибір методики дослідження зумовлено специфікою аналізованого 

об’єкта і метою дисертації, поставленими завданнями та фактичним 

матеріалом. Комплексний характер дослідження передбачає застосування 

загальнонаукових методів (аналіз/синтез, спостереження, індукція/дедукція, 

узагальнення) та філологічних і власне перекладознавчих методів: 

дефінітивний метод – для потрактування звуконаслідування, 
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звукосимволізму, ономатопеї та суміжних із ними понять; тезаурусний 

метод, який передбачає виокремлення лексико-семантичних елементів, що 

сприяють формуванню ономатопей; апелювання до словників ономатопей 

для з’ясування їх етимології і значення в українськомовній, англомовній та 

японськомовній лінгвотрадиціях; метод диференційного аналізу націлений 

на виділення інтегральних та диференційних ознак звукосимволізмів у 

японській лінгвокультурі; метод фреймового аналізу передбачає побудову та 

аналіз фреймових моделей; дескриптивний аналіз спрямований на 

висвітлення основних перекладацьких труднощів при відтворенні 

ономатопеїчної лексики; кількісний метод розрахований на встановлення 

відсоткового співвідношення одиниць ономатопеїчної лексики різних класів, 

а саме звуконаслідувань та звукосимволізмів; метод зіставного 

перекладознавчого аналізу передбачає порівняння вихідного тексту роману з 

його українськомовним та англомовним перекладами для визначення 

ступеню адекватності/неадекватності передачі ономатопеїчної лексики. 

Матеріалом дослідження слугують оригінал роману Х. Муракамі 

«Хроніка заводного птаха» японською мовою, англомовний варіант у 

перекладі Дж. Рубіна, україномовний варіант роману, який виконав І. Дзюб. 

Наявність більше ніж одного перекладу роману Х. Муракамі сприяє 

об’єктивності в оцінці вибору того чи іншого перекладацького рішення. 

Загальний обсяг японськомовного тексту роману налічує 1402 сторінки, його 

англомовний варіант – 607, а українськомовний варіант перекладу налічує 

761 сторінку.  

Наукова нoвизнa дисертації полягає в тому, що у ній уперше: 

– з позиції теорії перекладу досліджено шляхи відтворення 

концептуального змісту ономатопеїчної лексики в оригіналі та перекладах 

для виявлення специфічних значень ономатопей, пізнання системних 

закономірностей процесу функціонування іншомовного вербалізованого 

простору на лексичному рівні в перекладі, для виявлення можливостей 
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реалізації в перекладі тих чи інших дій, почуттів та емоцій з розмаїттям 

конотативних відтінків крізь призму звукосимволізмів та звуконаслідувань; 

 

– на основі класифікації звуконаслідувань та звукосимволізмів 

А. Мацумури проаналізовано шляхи достовірного/недостовірного 

відтворення ключових груп ономатопей роману Х. Муракамі у перекладах 

І. Дзюба та Дж. Рубіна; 

– побудовано моделі фреймів САМОТНІСТЬ, ВТРАТА, ПОШУК, 

спираючись на класифікацію Ч. Філмора у системі FrameNet та розробки 

японського когнітивіста К. Акіта, з метою визначення 

адекватності/неадекватності відтворення ономатопеїчної лексики у 

перекладах роману Х. Муракамі; 

– на ґрунті зіставного перекладознавчого аналізу англомовного та 

українськомовного перекладів роману розкрито зміст звукосимволу ПТАХ; 

– виявлено ступінь адекватності/неадекватності відтворення фрейму 

ЕРОТИКА в українськомовному перекладі роману; 

– визначено основні способи передачі японських звукосимволізмів як 

елементів фреймів звуку і шуму в перекладах роману Х. Муракамі.  

Теоретичне значення роботи вбачається у тому, що результати 

комплексного дослідження уможливлюють висвітлення невивченої з боку 

теорії і практики перекладу специфіки відтворення концептуального змісту 

японської ономатопеїчної лексики художніх текстів. Основні положення і 

результати роботи становлять певний внесок у розробку загальної теорії 

перекладу (визначенням сутності адекватного/неадекватного перекладу 

окремих мовних одиниць (ономатопей), часткової теорії перекладу (пошуком 

адекватності перекладу художнього японськомовного роману в англійсько-

українському напрямку завдяки використанню фреймового аналізу), 

інтерпретації тексту (розкриття наповнення художнього тексту 

ономатопеями) тощо. 
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Практичне значення дисертаційної роботи полягає у використанні 

можливостей фреймового підходу для відтворення концептуального змісту 

при перекладі ономатопеїчної лексики японської мови.  

Результати проведоного нами  перекладознавчого дослідження можна  

використовувати в практичному перекладі та під час викладання 

перекладацьких дисциплін, зокрема таких, як: «Загальна теорія перекладу» 

(розділ «Еквівалентність і адекватність перекладу. Прагматичні аспекти 

перекладу»), «Теорія і практика художнього перекладу» (розділ 

«Трансформація мовних знаків тексту оригіналу у мовні знаки тексту 

друготвору»), «Порівняльна типологія української та японської мов» (розділ 

«Граматичні категорії іменника»), «Порівняльна граматика української та 

японської мов» (розділ «Головні семантико-синтаксичні особливості дієслів») 

та «Порівняльна лексикологія української та японської мов» (розділ 

«Ономатопеїчна лексика»). Результати дослідження мають практичне 

значення для спеціалістів і дослідників художнього перекладу, зокрема для 

встановлення критеріїв оцінювання якості відтворення концептуального 

змісту японської ономатопеїчної лексики у літературних текстах з метою 

досягнення адекватності сприйняття оригінального тексту приймаючою 

культурою.   

Апробаці результатів дослідження здійснена на наукових та науково-

практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів: «Політ. 

Сучасні проблеми науки» (Київ, 2011), «Фаховий та художній переклад: 

теорія, методологія, практика» (Київ, 2012), «Керівництво науковою роботою: 

завдання та перспективи» (Київ, 2016), «Методика вивчення та дослідження 

японської мови і літератури – вплив та розуміння японських реалій» (Київ, 

2017), «Десятирічний ювілей: оцінка досягнень та подальший розвиток» 

(Київ, 2018), «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні 

технології» (Київ, 2018), «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та 

практична цінність» (Новий Сонч, 2018), «Філологія в країнах ЄС та в 

Україні на сучасному етапі» (Бая – Маре, 2018), «Проблеми викладання 
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іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі» (Київ, 2010), 

«Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні 

тенденції і завдання для вищої школи» (Київ, 2016), «Інтелектуальна та 

емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для 

вищої школи» (Київ, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

викладено у 7 одноосібних публікаціях автора: у наукових фахових виданнях 

України – 6 (3,36 друк. арк.), у зарубіжних виданнях – 1 (0,61 друк. арк), у 

збірниках матеріалів конференцій – 7 (1,54 друк. арк). Загальний обсяг 

публікацій становить   5, 51 друк. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до них, загальних висновків, списку використаних 

джерел. Повний обсяг дисертації становить – 210 сторінок, із них 176 

основного тексту. Бібліографія містить 361 джерело, із них 197 позицій – 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, 126 позицій – джерела іноземною 

мовою,  38 позицій – лексикографічні джерела. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, розкрито її актуальність, 

визначено мету та завдання роботи, описано методику дослідження, 

висвітлено наукову новизну, теоретичне і практичне значення та результати 

апробації дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження ономатопеїчної 

лексики: перекладознавчий аспект» розкрито сутність поняття 

«ономатопеїчна лексика», «звуконаслідування» та «звукосимволізм» у 

вітчизняному та зарубіжному мовознавстві, виокремлено їхні типи, також 

проведено аналіз основних способів перекладу ономатопей в японській, 

англійській та українській лінгвотрадиціях.  

Подано огляд наявних поглядів щодо основних підходів до розкриття 

теорії фреймової семантики у сучасних філологічних дослідженнях, а також 

проаналізовано головні типи семантичних фреймів. 
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У межах першого розділу увагу приділено огляду науково-практичних 

розвідок, присвячених теоретичному обґрунтуванню понять «ономатопеїчна 

лексика» «звуконаслідування» та «звукосимволізм» у межах теорії і практики 

перекладу, визначенню критеріїв виділення ономатопеїчної лексики у 

художніх творах, висвітленню її функцій у різних контекстах. На основі 

класифікації звуконаслідувань та звукосимволізмів А. Мацумури виокремлено 

основні групи ономатопеїчної лексики роману, що є необхідним для 

подальших перекладознавчих досліджень, націлених на встановлення ступеню 

адекватності/неадекватності відтворення ономатопей роману Х. Муракамі в 

англомовному та українськомовному перекладах.  

У другому розділі «Методологія дослідження ономатопеїчної 

лексики з огляду перекладознавства» розглянуто методологічні основи 

дослідження ономатопеїчної лексики, висвітлено комплексний характер 

методики, що реалізується на декількох етапах доперекладознавчого та 

перекладознавчого аналізу, в межах яких виокремлено методи, що 

відповідають меті та поставленим у роботі завданням.  

У третьому розділі «Перекладацьке відтворення ономатопеїчної 

лексики роману Х. Муракамі у руслі фреймового підходу» розглянуто 

когнітивний підхід у відтворенні ономатопеїчної лексики в японськомовній та 

англомовній лінгвотрадиції та використання фреймового підходу у 

відтворенні ономатопей в японсько-українськомовній перекладній традиції. У 

межах цього розділу на основі системи FrameNet побудовано ключові 

фреймові моделі САМОТНІСТЬ, ВТРАТА, ПОШУК роману в англомовному 

й українськомовному перекладах з використанням квесту як сюжетотвірного 

єднального елементу для пошуку фреймів ВТРАТА і ПОШУК у перекладі 

роману Х. Муракамі; визначено ступінь адекватності/неадекватності 

відтворення фрейму ЕРОТИКА в українськомовному перекладі; висвітлено 

перекладознавчу специфіку відтворення звукосимволу ПТАХ в 

українськомовній і англомовній версіях роману, а також проаналізовано 
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головні способи відтворення звукосимволізмів як елементів фреймів звуку і 

шуму в перекладі роману.  

У Висновках узагальнено теоретичні та практичні результати 

дисертаційного дослідження, окреслено подальші перспективи вивчення 

проблем художнього перекладу ономатопеїчної лексики японської мови, а 

також відтворення її концептуального змісту.  

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ 

ЛЕКСИКИ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 

 

1.1. Теорія фреймової семантики у сучасних філологічних 

дослідженнях  

Сучасна лінгвістика відіграє вагому роль у пізнанні концептуальної 

картини світу та принципів описання окремих її фрагментів. Центральною 

ідеєю, що поєднує численні когнітивні дослідження мови та мовних значень, 

стали своєрідні уявлення про те, що наші знання, відображені у мовній формі, 

розподіляються за допомогою певних структур – когнітивних моделей, і те, 

що мовні категорії – це лише наслідки саме такої організації наших знань 

[154, c. 59].  

Нині когнітивістика зіштовхнулася зі ситуацією, характерною для 

будь-якої нової гуманітарної галузі людського пізнання, це – 

міждисциплінарність самої науки і наявність чисельних, інколи 

взаємозаперечувальних, наукових підходів. Окрім того, гетерогенність 

використовуваних методик, дифузність предмета дослідження і 

термінологічного різноманіття спричинили появу помилкових суджень про 

залежність кількості варіантів когнітивної науки від кількості когнітивістів 

[154, c. 59].  

Когнітивна лінгвістика є наукою, що вивчає способи отримання, 

обробки, зберігання та використання вербалізованих знань [138]. Це знання 
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про мову як таку, а також – про відображену з її допомогою картину світу. 

Під картиною світу, в найбільш загальному сенсі, розуміють упорядковану 

сукупність знань про дійсність, що сформувалася в суспільній, груповій або 

індивідуальній свідомості. Картина світу своєю чергою поділяється на такі 

види, як об’єктивно існуюча, когнітивна та мовна картини світу [138]. 

Відомо, що одним із постулатів когнітивної лінгвістики, відмінною 

рисою якої є погляд на мову як на ментальний феномен, вважається уявлення 

про мову як основну форму фіксації знань про світ. Саме тому категорія 

знання перебуває у фокусі уваги чисельних когнітивно зорієнтованих 

досліджень, присвячених встановленню закономірностей отримання, 

обробки та зберігання знань, отриманих унаслідок почуттєвого сприйняття і 

життєвого досвіду та звернення до мовних форм, у яких відбувається 

об’єктивація цих знань [167, с. 150].  

Нове бачення мови як вагомої когнітивної складової людського мозку 

[6, c. 303] помітно змінило методи, цілі та завдання лінгвістичних досліджень, 

де все більше переважає думка про те, що зрозуміти природу мови можна 

лише завдяки людській сутності та людському світосприйняттю в цілому. 

Зважаючи на це, дослідження мовних проблем на сучасному етапі 

розвитку когнітивної лінгвістики тісно пов’язане з детальним вивченням 

діяльності, свідомості, мислення і мозку людини. Саме цей підхід визначає 

методи вивчення мовних систем, де останнім часом почали виокремлювати 

глибинні рівні й структурні знання, на яких вони ґрунтуються. 

Основний сегмент цих знань зберігається в людській пам’яті у вигляді 

когнітивних моделей. Варто погодитися з науково обґрунтованим 

твердженням, що мова – найкращий доказ існування в нашій голові 

різноманітних структур знання про світ, основою яких є така одиниця 

ментальної інформації, як концепт. Різного типу концепти (образи, уявлення, 

поняття) та їхнє поєднання (картинки, гештальти, діаграми, пропозиції, 

фрейми) народжуються в процесі сприйняття світу, відображають і 

узагальнюють досвід, а також осмислену в різних видах діяльності зі світом 
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дійсність. Мова дає можливість виявляти й об’єктивувати те, як людський 

розум бачить і сприймає світ, як цей світ категоризується в її свідомості [22, 

c. 37].  

Серед низки напрямів та методів дослідження мовних значень з огляду 

когнітивної лінгвістики саме фреймову семантику виділяють як 

багаторівневу теорію значення, що переважно використовує препозиційні 

моделі структурування значень [252].  

Теорія когнітивних моделей, за Дж. Лакоффом, складається з 

ментальних просторів та когнітивних моделей, які структурують ці простори 

[254, p. 147]. Ментальний простір – це певна сфера мислення, концепція, яка 

може охоплювати наше розуміння реальних і гіпотетичних ситуацій, 

абстрактних категорій. Ментальні простори мають суто когнітивний статус і 

не існують поза мисленням. Вони структуруються за допомогою різних 

когнітивних моделей: образносхематичних, пропозиційних, метафоричних, 

метонімічних, символічних. При цьому базовими структурами вважаються 

фрейми та прототипні моделі [252, p. 230].  

Наступний етап розвитку фреймової семантики бере початок у 

дослідженнях з царини штучного інтелекту, до якого першим звернувся 

М. Мінський [265, p. 266]. У той час, як більшість термінів у лінгвістиці 

мають латинське походження, «фрейм» походить від англійського слова 

frame – рамка, каркас. Поняття «фрейм» запропонував у 1974 році 

американський учений М. Мінський, який досліджував проблеми штучного 

інтелекту та способи представлення знань про комп’ютер. Основою теорії 

фреймів є гіпотеза про те, що знання про світ структуроване, тобто 

складається з певних сценаріїв з фіксованим набором стереотипних 

ситуацій – фреймів. [265, p. 220]  

На думку М. Мінського, фрейм можна подати у вигляді сітки, що 

складається із вузлів та зв’язків між ними, а кожен вузол має бути 

наповнений власним «завданням», яке представляє ті чи інші характерні 
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властивості ситуації, якій воно відповідає. Загалом у фреймі можна виділити 

декілька рівнів, що ієрархічно пов’язані між собою [265, p. 215].  

Теорію фреймів у лінгвістиці розробив Ч. Філмор, розглядаючи їх як 

поняттєві основи, поняттєві структури, як засоби організації досвіду й 

інструменти пізнання, мотивовані, визначені та взаємно структуровані 

особливими уніфікованими конструкціями знання чи пов’язаними 

схематизаціями досвіду [219]. На думку Ч. Філмора, фрейм – це система 

концептів, які взаємопов’язані так, що для розуміння одного з концептів 

необхідно зрозуміти усю систему, і своєю чергою представлення одного з 

концептів робить можливим доступ до усіх інших. У фреймовій семантиці 

слово представляє категорію досвіду, частина дослідження передбачає 

виявлення причин створення суспільством категорії, яку представляє це 

слово, і додавання цієї причини до опису значення слова. У відмінковій 

граматиці (Case Grammar) Ч. Філмора фрейм використано для 

характеристики невеликої абстрактної ситуації, що визначає учасників 

ситуації, аргументи твердження і речення, які описують ситуацію.  

Як зазначає американська дослідниця М. Петрук, на вербальному рівні 

слова, що є лінгвістичним матеріалом, викликають певний фрейм у 

свідомості мовця, а той, хто сприймає повідомлення, звертається до фрейму 

[284, p. 2]. Крім того, ряд дієслів, наприклад, які можуть належати до одного 

фрейму, мають містити інформацію про їхні граматичні властивості та різні 

синтаксичні випадки вживання, про те, які елементи чи аспекти фрейму 

можуть бути реалізовані як підмет цього дієслова чи як додаток, якщо він є, і 

що буде основою для інших елементів, які з цих елементів обов’язкові і які 

альтернативні [284, p. 4]. 

На думку японського когнітивіста Акіта Кімі для японських 

звукосимволізмів, які містять у своєму складі також і звуки живої природи, 

релевантним є семантичне розширення (semantic extension, і саме тому 

подієвоструктурна обмеженість (event-structural simplicity) звуку у складі 
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звукосимволізму запобігає появі в ньому гнучких семантичних змін [198, 

p. 21]. 

Японські звукосимволізми для передачі звуку і шуму в двох мовах 

мають викликати різні типи фреймів. Фрейм звуку (voice frame) є простим і 

складається з таких фреймових елементів: 

– вокальний звук; 

– жива істота, яка його продукує; 

– емоційні та неемоційні стимулятори є причиною продукування 

живою істотою певного звуку (здивування, страх) [198, p. 31] 

Проте фрейм для передачі шуму (noise frame) є складним і містить у 

собі «підфрейм (subframe)» (термін Б. Левін та М. Раппапорт Говав). 

Фрейм шуму: 

– звук; 

– «підфрейм», що викликає звук. 

Такий «підфрейм» може бути подією, що викликає певний звук, або 

подією, що спричиняє зміну стану.  

Зокрема, Ч. Філмор пов’язав фреймові структури з ідеями генеративної 

граматики (семантичною роллю відмінка), теорією інтерпретації, 

наголошуючи на схожості фрейму й семантичного поля, розмежовуючи при 

цьому мовний і позамовний характер ізоморфних одиниць. На цих же 

принципах побудовані когнітивні моделі в сучасному українському 

мовознавстві [198, p. 32]. 

У концепції С. Жаботинської фрейми представлені як єдність 

декларативних і процедурних знань [64, c. 13], де сценарій і скрипт (типовий 

сценарій) представляють трансформацію фреймової моделі зі статичної 

структури в динамічну, послідовність елементів якої зумовлюється логікою 

просторово-часових чи причинно-наслідкових відношень [64, c. 14]. Так, 

С. Жаботинська залежно від характеру зв’язків між елементами фрейму 

виділяє базові типи фреймових структур. До них належать предметно-

центричний, акціональний, партонімічний, гіпонімічний та асоціативний 
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фрейми. Предметно-центричний фрейм складається зі системи пропозицій, у 

якому до того самого логічного суб’єкта приєднується декілька логічних 

предикатів; компонентами акціонального фрейму є декілька предметів, які 

наділяють семантичними ролями, акцент зміщується на взаємодію одного 

предмета з іншими; у партонімічному фреймі предметні сутності 

співвідносяться між собою як ціле і його частина; у гіпонімічному фреймі 

предметні сутності поєднуються родо-видовими відношеннями; асоціативний 

фрейм репрезентує відношення схожості, основане на зближенні концептів у 

мисленні самого індивіда [64, c. 16].  

Визначення фрейму як когнітивної структури найбільш інтегрально 

подає О. Селіванова. Згідно з нею фрейм – це структурована одиниця знання, 

у якій виділяються певні компоненти й відношення між ними. Він охоплює 

систему оцінок, показники істинної ситуації, культурні, прагматичні, 

енциклопедичні знання, зафіксовані як у пропозитивній, так і в термінальній 

частинах, а також концептуальні плани – інструкції для використання 

фрейму [164, c. 9]. 

Когнітивна семантика розробляє багаторівневу теорію значення, у якій 

розмежовуються два рівні репрезентації знання – когнітивний та 

семантичний. У сучасному мовознавстві визначилися три підходи до 

розуміння концепту. Лінгвокультурологія експлікує концепт як культурно 

знакову і культурно усвідомлену одиницю (І. Голубовська [45], 

А. Вежбицька [32], В. Карасик [78], В. Маслова [118], Т. Радзієвська [149], 

Ю. Степанов [169] та ін.); у когнітивній лінгвістиці превалюють механізми 

параметризації та обробки інформації про концепт, при цьому культурна 

домінанта іноді може бути відсутня (А. Бєлова [15], С. Жаботинська [64], 

О. Кубрякова [106], В. Маслова [118], Т. Радзієвська [149], О. Селіванова 

[164], В. Телія [173]). Стосовно інтегративного підходу, то він поєднує 

певною мірою лінгвокультурний і лінгвокогнітивний компоненти з 

перевагою одного чи іншого аспектологічного вияву, іноді до нього 

долучається епістемологічний чинник, який виходить за межі лінгвістичного 
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дослідження, акцентуючи філософське розуміння концепту в його суто 

науковому вимірі. Доречно також наголосити на запереченні лінгвістикою 

ідеї стратифікації концепту й розгляд його як єдиної, холістичної одиниці. 

Конверсивність концепту в системі інтердисциплінарних наук 

(лінгвокультурологія, лінгвокогнітивістика, лінгвопсихологія) дає змогу 

говорити про його взаємопроникливість і взаємозалежність і певну умовність 

щодо його розрізнення у згаданих дисциплінах. Цей погляд на концепт 

видається перспективним із огляду на уніфікаційні його ознаки, однак, 

проблемним є розв’язання об’єктивації концепту в інтегральних дисциплінах 

та вербалізації на діахронній осі.  

Дедалі більше мовознавців у лінгвістичних студіях обґрунтовують 

інтегративний підхід до розуміння концепту, розглядаючи його як 

багатовимірне культурно значуще соціопсихічне утворення в колективній 

свідомості, опредметнене в тій чи тій мовній формі [327, c. 320]. Певним 

досягненням лінгвістики є вироблення концептуального методу дослідження, 

який враховує здобутки лінгвістичної когнітивістики, лінгвокультурології й 

традиційної семантики. 

Низка робіт засвідчує ототожнення обсягів понять концепту та фрейму. 

На думку А. Бабушкіна, серед інших типів ментальних структур варто 

виділяти концепти-фрейми, що представляють сукупність збережених у 

пам’яті типових асоціацій. Він трактує фрейм як тип концепту. В іншій – 

когнітивній – інтерпретації поняття фрейму розглядається не як тип концепту, 

а як форма його ментального подання, тобто концептуальна структура, 

одиниця ментального простору [10, c. 19]. 

Актуальним є й питання про співвідношення фрейму й поля 

(лексичного, семантичного, понятійного); воно тісно пов’язане з проблемою 

співвідношення фреймової семантики й теорії поля в лінгвістиці. Між 

семантичним полем і фреймом можна постулювати, на наш погляд, й інші 

відмінності: фрейм – більш стійка структура, що відбиває типові зв’язки в 

типових ситуаціях; поле – структура більше м’яка, асоціативно-конкретна, 
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іноді – індивідуальна; інтегруючим початком у фреймі слугує ситуативна 

близькість, у полі – асоціативно семантична; структурна організація фрейму 

допускає наявність вузлів (слотів), польова – ядра, центра й периферії, між 

якими межі досить нечіткі й рухливі; лексична репрезентація фрейму більше 

відповідає тематичній групі та ін. [218]. 

Фрейм складається з вершини (теми), слотів або терміналів, які 

заповнюються пропозиціями. Пропозиція – основна одиниця збереження 

інформації, будівельний блок фрейму, а сам фрейм (субфрейм) може бути 

компонентом концептуальної сітки. Поняттєві елементи (слоти) фрейму й 

зв’язки між ними незмінні, тоді як наповнення слотів може бути різним [220, 

p. 78]. Фреймові та сітьові моделі організують інформацію в прототипних 

категоріях. Прототипна категорія містить концепти, які відповідають її 

змістові більшою або меншою мірою, залежно від цього вони належать до 

центральної або периферійної зони категорії. Такий принцип організації 

концептів наближує прототипну категорію до польового утворення, однак із 

іншим наповненням компонентів. Центральна зона категорії структурується 

на основі центральної схеми (пропозиційного фрейму або міжфреймової 

сітки) [220, p. 85].  

Розвиваючи ідеї основоположників теорії фреймів, застосовані у 

лінгвістичних дослідженнях, і підсумовуючи досвід вітчизняних та 

зарубіжних мовознавців при проведенні фреймового аналізу одиниць мови і 

мовлення, ми розглядаємо фрейм у якості унікальної структури репрезентації 

когнітивних знань людини, що об’єднує когнітивну та мовну сферу у процесі 

мовленнєвої діяльності. Головною властивістю при цьому є те, що на відміну 

від інших типів когнітивних одиниць (поняття, образу) фрейм представляє 

змістовий каркас майбутнього висловлювання. Це означає, що будь-яка 

когнітивна одиниця, будучи результатом розумової діяльності людини і 

проходячи процес вербалізації на передмовному етапі, постає у вигляді 

фрейму.  
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Зворотній процес можна простежити у випадку декодування мовлення, 

коли одновимірна мовна структура розгортається через утворену 

реципієнтом фреймову структуру у багатовимірну когнітивну одиницю, що 

викликає у свідомості реципієнта відповідні образи і поняття.  

 

1.1.1. Типи семантичних фреймів із погляду перекладознавства 

Будь-яка дискусія стосовно фреймового підходу в семантичному 

аналізі передусім має показувати відмінності в способах використання 

когнітивних фреймів для пояснення певного досвіду, незалежно від того, чи 

такий мав можливість передаватися безпосередньо за допомогою мови, а по-

друге, як фреймова семантика пояснює нашу асоціацію лінгвістичних форм 

(слів, сталих виразів, граматичних конструкцій) з когнітивними 

структурами, – фреймами, – які є процесом та результатом інтерпретації цих 

форм [99, c. 139].  

У когнітивній лінгвістиці є два підходи до поняття фрейму: фрейм як 

структура знання, частина когнітивної системи людини, і фрейм як структура 

представлення знання, а саме як інструмент представлення когнітивної 

структури. Мовні знання передають лише частину наших знать про світ. 

Основна маса цих знань зберігається у пам’яті людини у формі різного виду 

структур – когнітивних моделей, сценаріїв, схем тощо. Ф. Джонсон-Лерд 

називає такі ментальні репрезентації образами (images), пропозиціями 

(propositions), ментальними моделями (mental models), фреймами (frames), 

просторовими моделями (spatial models), кінематичними моделями (kinematic 

models) тощо [55, c. 235–237]. Ці структури, що можуть по-різному 

відображати ситуацію, яку людина пізнає, вважаються певним узагальненням, 

спричиненим культурним досвідом, а також схематизацією ситуацій, даючи 

ключ до їх розуміння й усвідомлення ролей їхніх учасників [55, c. 236].  

«Багаторівневість складників концептосистеми, механізм їхнього 

висвітлення у процесі оброблення знань та при використанні у мовленнєво-

комунікативній діяльності, різнотипність завдань когнітивного аналізу 
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зумовлюють диференціацію типів фреймових структур» [164, c. 76]. 

Невипадково в когнітивній лінгвістиці використовують їхні численні 

різновиди, кожен із яких має кілька дефініцій. За походженням виділяють 

такі типи фреймів:  

– первинні, що відповідають первинним схемам сприйняття та 

інтерпретації подій; вони дають змогу локалізувати, сприймати, визначати 

безмежну кількість подій та давати їм найменування;  

– вторинні, або такі, що трансформують діяльність, усвідомлену в 

термінах первинної системи фреймів [99, c. 142]. 

Відповідно до концептуального наповнення фреймів виділяють:  

– статичний фрейм – структура, що містить знання про певний стан 

речей; 

– динамічний (сценарій/скрипт) фрейм – структура, яка 

представляє процедурні знання про перебіг подій [164, c. 646]. 

Відповідно до принципу репрезентації знань: статичний фрейм є 

«пакетом», «ланкою» схематизованого досвіду людини; динамічний фрейм 

відбиває категорійний досвід людини в процесі мовленнєвої діяльності як 

змістовий каркас її дискурсивної діяльності [64, c. 22]. 

За типом інформації, яку репрезентує фрейм: когнітивно-семантичний, 

такий, що відбиває специфічні структури мислення; культурний, такий, що 

застосовують для представлення інформації про особливі елементи культури 

[220, p. 82]. 

За ієрархічною організацією виділяють:  

1) прості/базові фрейми, які демонструють найзагальніші принципи 

категоризації організації вербалізованої інформації [64, c. 83], зокрема 

предметний (та сама сутність містить характеристику своїх кількісних, 

якісних, буттєвих, локативних і темпоральних параметрів), акціональний (у 

центрі уваги цього типу фрейму перебуває взаємодія одного предмета з 

іншими, які наділяються відповідно до характеру взаємодії семантичними 

ролями: агенс, інструмент, пацієнс, адресат, мета, причина, наслідок, 
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результат, бенефіціант та ін.), посесивний (цей тип фрейму демонструє 

міжпросторовий зв’язок ЩОСЬ-власник (possessor) має ЩОСЬ-власність 

(possessed), таксономічний (презентує відношення категоризації, в межах 

яких виділяють родо-видові (ЩОСЬ-вид є ЩОСЬ-рід: собака / є / тварина) та 

рольові (ЩОСЬ-вид є ЩОСЬ-роль: собака / є / соня) відношення), 

компаративний (об’єднує сутності на основі їхньої тотожності або подібності) 

[64, c. 83–84];  

2) складні фрейми/комплексні фрейми/міжфреймові 

мережі/макрофрейми – когнітивні структури, утворені внаслідок інтеграції 

кількох базових фреймів [11, с. 8; 64, c. 84; 97, c. 9]. За ступенем 

внутрішньосистемної інтеграції складні фрейми поділяють на: 

суперфрейми – концептуальні структури, які складаються з двох 

інтегрованих фреймів; мегафрейми – концептуальні моделі, що складаються 

з двох фреймів, які структурують відносно автономні динамічні події, зв’язок 

між якими відбувається через трансформацію; фреймові мережі – 

концептуальні моделі, які структурують дистанційно розташовані ситуації, 

поєднані тематикою та компонентами (об’єктами чи суб’єктами) [11, c. 9–10]. 

Отже, фрейми класифікують за такими параметрами: походження, 

концептуальне наповнення, принцип репрезентації знань, тип 

репрезентованої інформації, ієрархічна організація. Запропонована 

класифікація, звичайно, не є вичерпною, а тому потребує розширення та 

систематизації. Це сприятиме уніфікації одиниць терміносистеми 

когнітивної лінгвістики та лінгвістики загалом. 

Тож, на ґрунті аналізу запропонованих теоретичних досліджень 

можемо стверджувати, що використання фреймового підходу для перекладу 

ономатопеїчної лексики залишилося поза увагою провідних дослідників цієї 

проблематики, що й зумовило актуальність нашої розвідки.  

 

1.2. Сучасні підходи до вивчення ономатопеїчної лексики у 

перекладознавчому ракурсі  
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У світовій і вітчизняній лінгвістиці та перекладознавстві не існує більш 

досліджуваної та суперечливої проблеми, ніж звуконаслідування у мові.   

Питанням звуконаслідування займалися такі відомі мовознавці, як 

Е. Бенвеніст [16], О. Бодуен де Куртене [20], В. фон Гумбольт [53], 

Ф. де Соссюр [167], О. Потебня [146], Л. Щерба [192], Р. Якобсон [196] та 

інші. Це свідчить про значущість цієї проблематики як для лінгвістики, так і 

для вирішення низки концептуальних мовознавчих проблем, а саме питання 

походження мов, розвитку фонетичних систем, наявності взаємозв’язку між 

фонемами та семантикою в окремих мовах світу, дослідженням вокального 

та консонативного звукосимволізму.   

Ономатопеїчна лексика (грец. ὀνοματοποιΐα, в лат. транскрипції 

onomatopoeia – словотвір, від onomatos – «ім’я» та poieo – «роблю, творю»), 

або звуконаслідування – слово, яке використовують для імітації звуків 

оточуючої реальності засобами мови. Отже, до звуконаслідування можна 

віднести всі ті слова, що позначають звуки природи й оточуючого 

середовища, голоси птахів, тварин та людини. За допомогою цього класу 

лексичних одиниць людина отримала можливість, використовуючи письмові 

знаки, передавати звуки світу природи і відтворювати їх у мовленні [332, 

c. 165].  

Для визначення звукосимволізму існує кілька термінів – звуковий 

символізм, фонетичний символізм та символіка звуку. Суть звукосимволізму 

полягає в тому, що він зв’язує означення й означуване, які мають 

мотивований характер. Дослідники-фонетисти С. Воронін [40], О. Журавльов 

[67] та В. Левицький [115], розглядаючи звуконаслідування і фонетичний 

символізм (здатність окремих звуків викликати незвукові асоціації) як дві 

підсистеми звукозображальної системи мови, звертають увагу на 

неприпустимість змішування цих явищ ані в процесі теоретичного вивчення, 

ані в ході експериментальних досліджень [40, c. 96]. 

Зокрема, В. фон Гумбольт звуконаслідування називає першим із трьох 

головних способів позначення понять, який, на його думку, «полягає в 
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прямому наслідуванні, коли звук, що породжується предметом, імітується у 

слові настільки, наскільки взагалі членороздільні звуки здатні передати 

нечленороздільні» [53, c. 150]. Цей спосіб схожий на живописний, подібний 

до картини, яка зображає візуальний образ предмета, а мова відтворює 

акустичний образ. Імітувати при цьому доводиться нечленороздільні звуки, 

тому артикуляція дещо суперечить способу позначення понять і, залежно від 

того, наскільки активно втручається в це змагання природа артикуляції, у 

звуці або залишається занадто багато нечленороздільного, або він змінюється 

до невпізнання.  

Важливим чинником, що може суттєво впливати на відмінність вимови 

(читання) об’єктивно ідентичних звуконаслідувань та вигуків у різних мовах, 

на думку О. Кобелянської, є особливості національної графіки й орфографії 

(зокрема абетка та принцип орфографії), які наближають, чи, навпаки, 

віддаляють графічне відтворення того чи іншого звуконаслідування від його 

реального звучання в природі [94, c. 39]. Наприклад, навіть якби японець і 

спромігся сприйняти гавкання собаки, чи клацання ножиць так само, як 

сприймає їх українець 

«гав-гав!» (яп. ワンワン «wan-wan»), 

«клац-клац» (яп.チョキン «chyokin»), 

засобами ж японського силабічного письма (хірагана чи катакана) він 

зміг би лише передати їх звучання як: 

がふがふ(gafu gafu) – «ґафу ґафу», 

くらっつくらっつ (kuratsu kuratsu) – «курацу курацу». 

На цьому ж чинникові, який на рівні з іншими мовними та 

мовленнєвими особливостями сприяє в значній диференціації аналогічних 

звуконаслідувань у різних мовах, наголошував О. Потебня, описуючи 

труднощі графічної фіксації «мови тварин». Він уважав, що у звуках тварин 

немає такої одиниці, як у мові людей – звук, склад, слово, а тому їх 
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неможливо передати засобами людських абеток, що передбачають наявність 

таких одиниць [146, c. 68].  

Зокрема, Ф. де Соссюр називає слово «лінгвістичним знаком» [166, 

c. 231], стверджуючи, що, з одного боку, цей знак поєднує не річ і назву, а 

поняття (сигніфікат) та акустичний образ (сигніфікант), а з іншого – 

підкреслює, що останній є не матеріальним звучанням, чисто фізичною 

річчю, а психічним відбитком цього звучання, уявлення, яке ми отримуємо 

про нього за допомогою наших органів чуттів [166, c. 278]. 

Учений уважав, що довільність, тобто випадковість поєднання поняття 

та його акустичного образу, є головним принципом зв’язку між сигніфікатом 

та сигніфікантом. Він аргументував своє твердження самим фактом 

існування різних мов та відмінностями між їх лексикою. Звуконаслідування 

не були, на його думку, органічним складником мовної системи. Такі 

французькі слова, як fouet «хлист» або glas «дзвін», можуть вразити 

виразністю свого звучання, аде досить звернутися до їхніх латинських 

першоформ, аби зрозуміти, що первісно вони не мали такого характеру (fouet 

походить від fagus «бук», а glas – від classicum «звук труби»). Якість їх 

теперішнього звучання – це випадковий наслідок фонетичного розвитку. 

Щодо справжніх звуконаслідувань (стук-стук, гав-гав), то вони не лише не 

чисельні, а й якоюсь мірою довільні, адже становлять лише приблизну і 

напівумовну імітацію певних звуків [166, c. 205–245]. 

Відомий французький мовознавець Е. Бенвеніст наголосив, що зв’язок 

між позначенням і позначеним не є довільним, навпаки, необхідним. У 

розвідці «Звук і значення» Р. Якобсон писав, що зв’язок, який об’єднує 

позначення з позначеним, чи, що те ж саме, зв’язок фонем із семантикою, є 

необхідним. Проте єдиною потрібною ланкою у цьому зв’язку є поєднання 

обох цих аспектів на засадах суміжності, тобто на підставі зовнішнього 

чинника, тоді як поєднання за схожістю є лише факультативним. Воно 

присутнє лише на периферії понятійної лексики, в ономатопоетичних та 

експресивних словах [197, c. 362–363].   



41 

 

В індоєвропейському мовознавстві є значна кількість термінів, які 

використовують для позначення ономатопеї як універсального явища: 

ономатопея, ономатопоетика, звуконаслідування, звуконаслідувальні слова, 

ономатоп, мімема, імітатив, ідеофон, образотворчі слова тощо [94, c. 10]. 

Проте найуживанішими серед них стали терміни ономатопея та 

ономатопеїчна лексика.  

Використанню саме цих двох термінів часто надає перевагу велика 

кількість дослідників цього питання в Японії. Цікаво зазначити, що термін 

«ономатопея» (яп. オノマトペア(ономатопеа), オノマトペ (ономатопе)) у якості 

відповідного термінологічного запозичення увійшов до складу японської 

лінгвістичної термінології [94, c. 10–11].  

Самостійним об’єктом дослідження ономатопеїчна лексика стала лише 

в ХХ столітті. Дослідження в цій галузі на початковому етапі були суто 

описовими, що, зазвичай, становило необхідність для накопичення матеріалу 

та даних про особливості звуконаслідувальних слів у конкретних мовах.  

У межах теорії звукосимволізмів сформувалися три головні концепції: 

– синестезійна (якої дотримуються С. Ньюман, Ф. Кайнц, М. Бентлі, 

Е. Вейрон, Г. Вернер цит. за О. Кобелянською [94, c. 120]); 

– референтна (Р. Браун) [208]; 

– асоціативна (І. Тейлор) [300].  

Синестезійна концепція ґрунтується на ідеї транспозиції (синестезії) 

одних видів відчуттів в інші (наприклад, кінетичних або моторних – в 

акустичні, акустичних – у зорові, зорових – у образні). 

В основу референтної концепції покладена практична діяльність 

людини, під час якої, на думку Р. Брауна, формується певний акустичний 

досвід, який значною мірою стандартизує наші асоціативно-образні відчуття. 

Важкі та великі за розміром предмети чи істоти асоціюються для нас з 

одними звуками, а маленькі – з іншими.  
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Третя асоціативна концепція І. Тейлор має за основу мовну звичку, 

тобто зумовлений тривалою мовною практикою набутий лінгвістичний 

досвід, який викликає у свідомості мовців відповідні образно-семантичні 

асоціації. І. Тейлор наводить приклад з англійськими словами «gargantuan», 

«grand», «great», «grow», які мають спільне значення «великий», а тому, на 

думку дослідниці, у свідомості носія англійської мови початковий звук [g] 

традиційно асоціюється з чимось великим та значним за розміром, обсягом 

тощо.  

Варто зазначити, що японські фахівці у галузі звукосимволізмів 

спираються у своїх дослідженнях саме на референтну концепцію Р. Брауна 

[208, р. 249–251] та асоціативну концепцію І. Тейлор [300, р. 23–24]. 

Нині, коли зібрано та опрацьовано значний обсяг звукозображального 

матеріалу в багатьох мовах світу, здається можливим і актуальним почати 

типологічне дослідження ономатопоетичних слів, особливо – 

звуконаслідувальних слів близькоспоріднених і далекоспоріднених мов із 

метою встановлення загальних закономірностей їх утворення [167, c. 31–42].  

У східнослов’янському мовознавстві проблеми звуконаслідування 

досліджували І. Гаценко [42], О. Курило [108], Л. Мацько [120], О. Царук 

[183] та інші. Осмисленню цієї проблеми в англійському мовознавстві 

сприяли роботи С. Вороніна [40], Б. Ворфа [309], Х. Марчанда [260], 

І. Тейлора [299] . 

Наукові розвідки звукосимволізму російськими вченими традиційно 

вирізнялися широким, комплексним підходом до матеріалу на ґрунті 

суворого наукового відбору та аналізу фактів, за участю представників 

різних наук та спеціалістів різних профілів. Виділяють три головні напрями у 

вивченні звукосимволізму: 

– накопичення та дослідження широкого за обсягом лінгвістичного 

матеріалу, особливо в галузі давніх та сучасних східних та африканських мов 

(В. Алпатов [4], М. Конрад [103], Є. Поліванов [143]); 
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– проведення психолінгвістичних експериментів (І. Горєлов [47], 

А. Журавльов [67], В. Левицький [115], К. Седов [47]); 

– вивчення функціонування звукосимволізму в різних сферах 

вербальних дій людини (наприклад, у художньому мовленні та в 

повсякденному спілкуванні) та на різних рівнях мови: фонетичному, 

лексичному, морфологічному (Л. Богдан [19], І. Мельник [121], О. Фролова 

[180]). 

Накопичений сучасною наукою матеріал уже ні в кого не викликає 

серйозних сумнівів щодо існування певних звукосимволічних «правил», 

релевантних для окремих мов. Однак у дослідницькому середовищі існують 

суттєві розбіжності, які можна звести до трьох основних проблем: 

– характер звукосимволізму; 

– природа звукосимволізму; 

–  методика експериментального вивчення звукосимволізму [115, 

с. 45–69]. 

Необхідно відзначити, що не варто плутати змістовність звукової 

форми слова з його лексичним значенням. Це різні аспекти, й у будь-якому 

випадку зіставлень можна виявити їхню гармонію, але не тотожність і не збіг 

[332]. Семантика слова не може бути представлена у повному обсязі лише 

шляхом переліку ознак. Що стосується символічного значення звуку, то його 

достатньо загальний характер дозволяє досить повний опис шляхом 

задавання набору ознак, якими буде охарактеризовано саму сутність 

символічного фонетичного значення. 

При вивченні звуконаслідувальних слів немає підстав наполягати на 

умовному характері імітації у процесі звуконаслідування. Кожна окрема мова 

адаптує конкретні звуки відповідно до своєї фонетичної системи. Саме тому, 

маючи однакові джерела походження, звуконаслідування можуть набувати 

різної фонетичної форми в різних мовах світу. Значну кількість ономатопей 

виділяють у китайській мові (весело співати juānjuān, – весело крапати про 

дощ dīdī dádá), корейській (‘퐁당 (пхонгданг), 풍덩’(пхунгданг) – сплеск), 
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африканських мовах (наприклад, у мові еве: bafo-bafo – про ходу жвавої 

рухливої людини маленького зросту, boho-boho – про ходу огрядної людини, 

яка важко переступає) та багатьох інших мовах аглютинативної та 

коренеізолюючої будови [332]. 

Вважають, що аналіз ономатопеїчних форм сприяє з’ясуванню 

визначальних артикуляційних рис мови та виявленню давніх особливостей 

вимови. Зокрема, О. Царук вказує, що звуконаслідувальні форми належать до 

пластів найдавнішої лексики і з огляду на свій експресивно-конотативний 

характер рідко запозичуються. Згідно з висновком дослідника, специфічність 

набору власних ономатопеїчних утворень гостро відчувають лише носії мови 

[183, с. 141–147]. 

Поширена в сучасному мовознавстві теза про незначний відсоток слів 

звуконаслідувального типу в різних мовах світу та буцімто їхню мінімальну 

роль у процесі комунікації, може бути спростована, особливо, якщо 

розглядати це питання в історичному, діахронічному плані. Стосовно цього 

І. Горєлов вважає, що звуконаслідування як рудименти найдавніших станів 

комунікації, настільки сильні й активні, що сучасна діяльність людини не 

лише використовує їх у спілкуванні, а й розвиває далі [47, с. 123–130]. 

Одиниці ономатопеїчної лексики в художній літературі можуть 

виконувати такі функції: 

– звуконаслідувальну функцію, що найповніше відповідає суті 

феномена звуконаслідування, оскільки звуконаслідувальні слова – це один із 

найголовніших засобів зображення звучання в мові. Переклад 

ономатопеїчної лексики, яка виконує в художньому тексті 

звуконаслідувальну функцію, виконують за допомогою ономатопеїчної 

лексики мови перекладу, відповідно до їхніх основних психоакустичних 

параметрів; 

– дескриптивну функцію, що є другою за значущістю та за 

частотністю і яка безпосередньо пов’язана з попередньою та частково 
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перетинається з нею. Та в цьому випадку звуконаслідувальні слова не просто 

зображають звучання, а й описують той чи інший об’єкт або ситуацію; 

– функцію характеристики, коли звуконаслідувальні слова 

найчастіше використовують у художньому тексті для непрямої 

характеристики особи героя та його емоційного стану в певній ситуації. У 

цьому випадку значення ономатопеїчного слова в тексті охоплює, окрім 

звуконаслідування, соціальні, професійні або особистісні характеристики 

персонажа. Тому під час перекладу необхідно враховувати не тільки 

психоакустичні властивості ономатопеїчного слова, а й здатність 

звуконаслідувального слова передавати манеру мови, особливості поведінки, 

емоційний стан людини або тварини; 

– функцію інтенсифікації емоційної дії, яка передбачає, що 

ономатопеїчна лексика може вживатися в тексті для створення певної 

«атмосфери», тобто посилення емоційної дії на реципієнта. При цьому, 

широко використовують такі прийоми, як асонанс і алітерація, підбір 

співзвучних звуконаслідувань. У цьому випадку матеріальна форма слів 

програмує певні асоціації; 

– функція економії мовних засобів, за умов якої використання 

ономатопеїчної лексики допомагає уникнути багатослівності. Звуковий образ, 

створений ономатопеїчною лексичною одиницею, замінює те, що 

складається з декількох слів опису звучання або дії (процесу), пов’язаної з 

цим звучанням; 

– естетична функція. Звуконаслідувальні слова є могутнім засобом 

для створення художнього образу; найчастіше, ономатопоетичну лексику 

використовують у метафорах та порівняннях, рідше – в метонімії. Для 

збереження образності й експресивності тексту необхідно прагнути до 

вживання відповідного стилістичного прийому при перекладі; при цьому 

оригінальний образ може бути або збережений, або замінений аналогічним, 

відповідним до змісту; 
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– експресивна функція, яка передбачає, що звуконаслідувальні 

слова та їх деривати часто виступають як засіб суб’єктивного вираження 

відношення до змісту або адресата мовлення [332]. 

Для перекладу ономатопеїчної лексики найчастіше застосовують 

наступні перекладацькі трансформації: 

– безпосереднє використання японських ономатопей в 

іншомовному контексті шляхом транскрибування. Зазвичай ідеться про 

різноманітні емоційні вигуки та звуки, які за японською лінгвотрадицією 

відносять до ономатопеїчної лексики; 

– використання лексичних еквівалентів у вигляді словникового 

відповідника. Насамперед це стосується звуконаслідувальної (擬音語 giongo) 

та голосонаслідувальної (擬声語  giseigo) лексики, у межах якої кількість 

відповідних іншомовних еквівалентів чи лексичних аналогів є доволі 

значною (голоси тварин, птахів, комах; голоси і спонтанні звуки людей); 

– заміна японських ономатопей іншомовними ономатопеїчними 

аналогами шляхом генералізації їх значень в іншомовному тексті. Це дещо 

спрощує іншомовний текст, проте водночас наближує його до читача, робить 

зрозумілішим і доступним; 

– за відсутності відповідних лексичних еквівалентів чи аналогів 

заміна японських ономатопей іншомовним повнозначним словом або 

словосполученням. 

Отже, звукосимволізми виникають як наслідок максимального 

використання можливостей фонологічної системи мови, оскільки йдеться про 

відтворення звуків позамовної дійсності, які нерідко виходять далеко за межі 

стандартного набору фонем певної мови. 

Ономатопоетична лексика японської мови привертає особливу увагу 

наявністю низки ознак, що виділяють її як семантичний клас, до того ж вона 

практично не обмежена наслідуванням звукових явищ позамовної реальності, 

однак містить зображення зорового й інших сенсорних відчуттів, механічних 
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дій, динамічних станів, психологічних та інших характеристик людини 

певного оточення, що зумовлює особливості її перекладу. 

 

1.3. Стан вивчення ономатопеїчної семантики у мовознавстві та 

перекладознавстві 

Ономатопеїчна лексика, що належить до особливого фонду звукових 

образів у лексичній системі японської мови, завжди була предметом 

детального дослідження японських лінгвістів [140, c. 7]. Так, М. Маcако на 

основі літературних пам’яток показує розвиток морфологічних типів 

ономатопеїчних слів, починаючи з VIII століття. Дослідниця говорить про 

зв’язок ономатопей з давньояпонською мовою, наголошуючи давнє 

походження цієї категорії слів. За її підрахунками, кількість 

ономатопоетичних слів у сучасній японській мові досягає 2 300 [140, c. 7–9].   

Історично найдавнішими ономатопеями японської мови вважають 

пласт ономатопеїчної лексики мови народів айну. Мова айнів є вимираючою 

і, принаймні, вже впродовж декількох десятиліть, перебуває під загрозою 

зникнення. Жодна зі спроб встановити зв’язок айнської мови з іншими 

мовами не отримала широкого визнання, і нині вона належить до ізольованої 

мовної групи.  

У японському мовознавстві розроблено спеціальну термінологію для 

позначення різних класів звуконаслідувань. Ономатопеїчні слова мови айну 

утворювалися за допомогою редуплікації, як повної (suyesuye – розхитувати, 

karkarse – котити), так і неповної (cirir – капати). Ономатопоетичні одиниці 

здебільшого належали до дієслів. Редуплікація могла поєднуватися зі 

складанням коренів he «голова» + poki – опускати, hepokiki, hepokipoki – 

хитати головою [4, c. 126–138]. 

Японські лінгвісти почали активно досліджувати ономатопею 

японської мови лише починаючи з другої половини ХХ століття. Це 

пов’язано з тим, що японська мовознавча традиція до середини ХІХ століття 

взагалі фактично не виходила за межі текстологічних досліджень. Філологи 
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тривалий час займалися переважно мовностилістичною інтерпретацією 

класичних літературних творів. Японську розмовну мову та діалекти, до 

лексичного складу яких входить значна кількість звукосимволізмів, майже не 

досліджували, а аналіз ономатопеїчної лексики в поетичних творах, де вона 

фігурує, доволі часто обмежувався тлумаченням семантики та етимології 

навколо такого роду лексичних одиниць [94, c. 15] 

Однак, як зазначає в своїй праці «Історія мовознавства» І. Сусов, саме в 

руслі етимологічних пошуків на початку ХІХ століття сформувалася перша в 

Японії теорія походження мови. Її автор, А. Судзукі (1746–1837), виділив 

чотири головні шляхи формування мови: 

– наслідування голосів тварин; 

– наслідування людського голосу; 

– наслідування звуків природи; 

– зображення дій і станів. 

При цьому, він надавав перевагу звуконаслідуванню, завдячуючи 

багатству японської мови звуконаслідувальною та звукосимволічною 

лексикою. Цей учений був одним із перших лінгвістів у Японії, хто 

наважився заперечити уявлення про те, що мова була передана людям 

синтоїстськими богами вже в готовому вигляді [170].  

Починаючи з другої половини ХІХ століття, значний вплив 

європейського мовознавства позначився на поступовому розширенні 

японськими лінгвістами кола своїх професійних інтересів. Уже в працях 

Ф. Оцукі та інших відомих японських філологів кінця ХІХ століття 

спостерігається оригінальний синтез наукових традицій національної 

лінгвістичної школи з європейською мовознавчою традицією.  

У першій половині ХХ століття в Японії починався активний розвиток 

національного теоретичного мовознавства. Серед найвідоміших лінгвістів 

цього періоду доцільно виокремити Й. Ямаду, праці якого є засадничими для 

японської психолінгвістики, Д. Мацушіту – автора оригінальної 

«породжувальної граматики», розробленої ним безпосередньо для японської 
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мови. Також варто відзначити науковий доробок С. Хашімото, який розвинув 

ідеї Ф. де Соссюра відповідно до японської національної лінгвістичної 

традиції і розробив детальну класифікацію граматичних одиниць японської 

мови, та Х. Арісака і М. Токіеда, які стояли біля витоків японської фонології 

[94, c. 116–118].  

Поряд із цим, М. Токіеда закладав основи національної школи 

комунікативної лінгвістики, де в якості головного об’єкта наукового 

дослідження постає «індивідуальний мовленнєвий акт» і «ідіолект», тобто 

мова індивіда. Пізніше праці М. Токіеди вплинули на формування в Японії 

так званої «школи мовного існування», де основними об’єктами дослідження 

стали емпіризм – практика й досвід як цілого колективу мовців, так і 

конкретного індивіда, тобто суспільна й індивідуальна мовленнєва практика, 

а також різні форми соціального функціонування мови [94, c. 116–118].  

Стосовно сучасних дослідників у галузі ономатопеїчної лексики 

японської мови, то в цьому випадку насамперед варто згадати імена таких 

учених, як Я. Аманума [324], А. Кімі [198], Х. Кіндаічі [353], М. Оно [342], 

К. Торатані [303] та ін. Ці лінгвісти не лише досліджували ономатопею як 

об’єкт суто наукового інтересу, а й створили низку тлумачних та двомовних 

словників ономатопеїчної лексики сучасної японської мови.  

Майже всі японські дослідники ономатопеї розуміли і розуміють під 

цим мовним явищем та відповідним терміном, яким це явище позначається, 

те ж саме, що й їхні європейські та американські колеги, а саме – 

закономірний фонетично вмотивований зв’язок між звуковим складом слова 

й акустичною ознакою відповідного денотата, умовну імітацію різноманітних 

звуків довкілля фонетичними засобами цієї конкретної мови. Однак, завдяки 

значній розповсюдженості явища звуконаслідування в японській мові, а 

також багатству і різноманіттю лексичних одиниць, які фахівці традиційно 

відносять до ономатопеїчної лексики, в японській лінгвістиці його 

розглядають і тлумачать значно ширше і глибше, ніж у європейській чи 

американській [200; 230; 324; 338].   
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Ономатопеїчна лексика в японській мові – це особливий підклас слів, 

які не є самостійною частиною мови, оскільки з погляду граматики не є 

єдиною граматичною категорією, і входять до різних частин мови (іменник, 

прикметник, дієслово, прислівник) [93, c. 49]. 

У зв’язку з тим, що ці слова не мають морфологічних показників, свої 

граматичні властивості вони реалізують у синтаксичних зв’язках. 

Звуконаслідування та звукосимволізми можуть виступати в реченні у якості 

підмета, присудка, означення, додатка і виконувати функції різних типів 

обставин. Це становить граматичний аспект ономатопеїчної лексики 

японської мови.  

Відомий японський дослідник А. Мацумура залежно від якості звуків 

класифікує ономатопеїчну лексику японської мови на дві групи: 

звуконаслідування (ономатопеї) та звукосимволізми. Клас ґіонґо (擬音語

giongo) – звукові ономатопеї (слова, що відтворюють звуки, які виникають у 

навколишньому середовищі, наприклад, ボキット (pokitto) – трісь (гілка на 

дереві), ポタン(potan) – кап (великі краплі води), ぐるぐる (guru guru) – бурління 

води на великому вогні, ポタポタ (pota pota) – дрібні краплі води; специфічні 

звуки, характерні для конкретних об’єктів чи рухів, які виробляються 

неживими предметами, プーッと(pu-tto) – кипіння чайника, ドンドン(don don) – 

там –та-та-там (бій барабанів), チョキン(chokin) – клац (ножиці), а також звуки, 

які продукує людина, シーツ (shi tsu) – «цить»), нараховує значно менше 

одиниць порівняно з ґісейґо (擬声語 giseigo) – голосові ономатопеї (слова, що 

імітують голоси тварин, наприклад, ワンワン(wan wan) – гав-гав (собака), ニヤー

オ (niyao) – няв (кіт), モーモ(mo mo) – му-му (корова), ブーブ(bu bu) – хрю-хрю 

(свиня), ケロケロ(kero kero) – ква-ква (жаба); птахів, наприклад, カアカア(kaa 
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kaa) – кар-кар (ворона), カッコウ (kakkou) – ку-ку (зозуля), チユンチユン(chyun 

chyun) – цвірінь-цвірінь (горобець), コケコッコ(kekokko) – ку-ку-рі-ку (півень); 

комах, наприклад, ぶんぶん(bun bun) – звук комара, ぶうぶう(buu buu) – дж-ж-ж 

(звук бджоли), にいにい(nii nii) – звук цикади), як і звуконаслідування в будь-

якій іншій мові, ґіонґо ( 擬音語 giongo) мають прозору структуру зі 

зрозумілою мотивацією [340].  

У класі ґітайґо ( 擬 態 語  gitaigo) звукосимволізмів додатково 

виокремлюють декілька підкласів, що можуть розбиватися на групи та 

підгрупи, оскільки ґітайґо (擬態語 gitaigo) охоплюють досить широкий спектр 

явищ. Виділяють підкласи, що позначають дії, які виконують живі істоти, у 

тому числі й людина, також ті, що позначають вид, зовнішність, чуття (зір, 

слух, дотик), емоції, стан душі, процеси зміни того чи іншого стану предмета 

чи явища [94, c. 32–40]. 

Окрім трьох основних термінів, про які зазначалося вище, існують ще 

декілька, що використовуються в цій сфері: オノマトペア (onomatopoeia) – 

«ономатопея», або «звуконаслідування», 音画 (onga) – «вираження звуку», 音

声の象徴 (onsei no shouchou) – «звукові символи», 音象徴 (on shouchou) – 

«звуковий символізм», 象徴語 (shouchougo) – «слово – символ», 意味の象徴 

(imi no shouchou) – «символи змісту», 模様語  (moyougo) – «слова, що 

описують стан і ситуацію» [93, c. 49–53]. 

Спроба структурувати у нашому дослідженні одиниці японських 

звукосимволізмів ґітайґо擬態語 (gitaigo) відображена в таблицях за класами 

та особливостями вживання у контексті оригіналу роману Х. Муракамі 
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«Хроніка заводного птаха», з прикладами та їхніми перекладами у текстах 

Дж. Рубіна та І. Дзюба.  

Перша таблиця демонструє особливості міміки та почуттів героїв 

роману.                                           

Таблиця 1 

Класифікація та способи перекладу ономатопей на позначення міміки та 

почуттів у романі Х. Муракамі 

Ґітайґо та приклади на 

рівні словосполучення  

Приклад на рівні речення 

(транслітерація латиницею 

(romaji)  

Український та англійський 

варіанти перекладу  

1. Мовлення 

むっと (mutto)する(suru) – 

сказати роздратовано, 

ледве стримуватися від 

гніву 

 

 

 

 

 

きっぱり(kippari)言う (iu) – 

чітке відкрите 

висловлювання про 

щось чи когось 

 

 

 

 

「あなたは関係ないでしょ」僕は

ちょっとむっとして言った。(anata 

ha kankei nai desyo boku ha 

chotto mutto shite itta) [274, 

p. 12]. 

 

 

 

 

 

「書いたこともないし、書くつもり

もない」、僕はきっぱありと言っ

た。 (kaitakoto naishishi,kaku 

tsumori mo nai, boku ha 

kippari to itta) [274, p. 16]. 

  

 

А яке вам до того діло? – 

сказав я роздратовано [128, 

c. 10]. 

“That is none of your 

business” , I said [277, p. 6]. 

(переклад не зберігається, 

оскільки сталий вираз «that is 

none of your business» вже 

містить у собі сему 

роздратування.  

…Ніколи не писав їх і не 

збираюся писати, – відрізав 

я [128, c. 12]. 

I’ve never done it, and I’m not 

going to start now [ 277, p. 6]. 

(переклад не зберігається, 

оскільки сема відвертості 

висловлювання передається 

шляхом подвійного 

заперечення «have never» та 
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«not going to». 

2. Погляд 

ぼんやり眺める (bonyari 

to nagameru) – неуважно 

розглядати  

 

 

ちらちら (chira chira) 眺め

る(nagameru) – час від 

часу непомітно оглядати 

 

 

 

 

じろじろ見る(jiro jiro 

miru) – прискіпливо 

вдивлятися, вдивлятися 

без сорому в обличчя  

 

 

 

じっくり見る (jikkuri 

miru) – уважно, ретельно 

 

名刺の裏をまだぼんやり眺めて

いたのだ。(meishi no ura wo 

mada bonyari nagameteita 

noda) 

[274, p. 86]. 

 

図書館で借りた小説を読みな

がら電話機をちらちら眺めてい

る。(toshyokan de karita 

shyousetsu wo yominagara 

denwaki wo chichira 

nagameteiru)    [274, p. 14]. 

 

まわりの人にじろじろ見られるこ

とが気になったからというだけで

はない。(mawari no hito ni 

jiro jiro ni mirareru koto ga 

ki ni natta kara toiu dake 

dewanai) [274, p. 97]. 

 

家に帰ってじっくり鏡を見なさ

い。(ie ni kaette jikkuri 

 

Та я все ще неуважно 

розглядала зворот її візитки 

[128, c. 53].  

I was still staring at the back 

of her name card [277, p. 39]. 

 

Читаючи книжку з 

бібліотеки та раз у раз 

поглядаючи на телефон 

[128, c. 11]. 

I went back to my library 

book …, glancing every now 

and then at the telephone [277, 

p. 6]. 

 

І не лише тому, що я відчував 

на собі пильні погляди 

навколишніх людей [128, 

c. 59]. 

Not so much because I was 

being stared at by people 

[277, p. 44]. 

 

Як прийдете додому, 

подивіться уважно на себе в 

дзеркало [128, c. 229]. 
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розгядати  

 

 

 

きょろきょろ見回す(kyoro 

kyoro mimawasu) – 

озиратись у пошуках 

чогось, неспокійно 

дивитися довкола  

 

 

kagami wo minasai)        

[275, p. 42]. 

 

 

きょろきょろあたりを見和したり、

迷ったりするようなこともなかっ

た。 

(kyoro kyoro atari wo 

mimawashitari, mayottari 

suru youna koto mo nakatta) 

[275, p. 382]. 

Go home and take a good look 

in the mirror [277, p. 188]. 

 

Йшов упевнено, без жодних 

вагань, не озираючись [128, 

c. 411]. 

He never once hesitated or 

looked around [277, p. 332]. 

2. Сміх 

にこにこ(niko niko)  –

радісно поміхатися 

 

 

 

くすくす笑う(kusu kusu 

warau) – Хи-хи! (тайком 

посміхатися, 

підсміюватися) 

 

 

 

 

どんなに苦しい時でも、いつもに

こにことしているように努めまし

た。(donna ni kurushii 

tokidemo, itsumo nikoniko 

toshite iru youni 

tsutomemashita) [274, p. 204]. 

 

一昔前の外務大臣が遊園会

で天皇子に向かって口にして、

周りの人々が小さな声でくすく

す笑うような洗練された冗談

だ。(hitomukashimae no 

gaimudaijin ga yuuenkai de 

tennouji ni mukatte kuchini 

Навіть у прикрий час завжди 

старалась посміхатися   

[128, c. 118]. 

I strove to keep smiling, even 

when the pain was at its worse 

[277, p. 93]. 

 

Не щось вульгарне, а 

витончене – таке, що здавна 

розповідають міністри 

закордонних справ на 

офіційному прийомі в саду 

принцам-спадкоємцям на 

втіху гостям [128, c. 470]. 

Nor had the joke been vulgar 

one: it was the kind of elegant 

pleasantry that the minister of 
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げらげら笑う(gera gera 

warau) – Ге-ге-ге! (про 

гучний, пронизливий 

сміх, регіт тощо) 

shite, mawari no hitobito ga 

chiisana koe de kusu kusu 

warau youna senren sareta 

joudan da) [276, p. 70]. 

 

 

…大きな声で話したり、げらげ

ら笑ったり、話に熱中しすぎたり

すると班長が難しい顔をして来

て… 

(ookina koe de hanashitari, 

gera gera warattari, hanashi 

ni nechyuu shisugitari suruto 

hanchou ga muzukashii kao 

wo shite kite) [276, p. 232]. 

 

foreign affairs might have told 

the crown prince at a garden 

party …causing surrounding 

listeners to titter with delight 

[277, p. 363]. 

…Та як тільки голосно 

заговориш або засмієшся – 

староста підходить з 

невдоволеним виразом 

обличчя і каже… [128, 

c. 561]. 

But if you talk or laugh too 

loud or get too engrossed in 

your conversation, the team 

leader will come over to you 

with a frown and say [277, 

p. 447]. 

 

Японські звукосимволізми ґітайґо 擬 態 語 (gitaigo) також 

використовують для опису певних рис характеру та звичок людини, як, 

наприклад, подані в наступній таблиці.  

Таблиця 2 

Класифікація та способи перекладу звукосимволізмів на позначення 

характеру та звичок людини у романі Х. Муракамі 

Ґітайґо та приклади на 

рівні словосполучення 

Приклад на рівні речення 

(транслітерація латиницею 

(romaji) 

Український та англійський 

варіанти перекладу 

うんざりする (unzari suru) – 

бути ситим по горло, 

утомитися від чогось 

謎かけにはもううんざりしたよ。

(nazokakeni ha unzari shita 

Уже втомився від твоїх 

загадок [128, c. 296]. 

And I am sick of riddles [277, 
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набридливого 

 

yo) [275, p. 166]. p. 245]. 

ぼんやりする (bonyari suru) – 

неуважний, роззявкуватий, 

бовдур  

 

デッキチェアの上で太陽に身を

さらしてじっとしていると、頭がぼ

んやりしてものを考えるのがだん

だん億劫になってきた。

(dekkichea no uede taiyou ni 

mi wo sarashite jitto 

shiteiruto, atama ga bonyari 

shite mono wo kangaeru 

noga dandan otsukuu ni natte 

kita) [274, p. 41]. 

Просидівши довго на 

шезлонгу під палючим 

сонцем, я відчув, як голова 

настільки стуманіла, що 

поволі перехотілося навіть 

думати [128, c. 27]. 

Sitting in the sun, I felt my 

brain fogging over. The last 

thing I wanted to do was think 

[277, p. 18]. 

のんびりする (nonbiri suru) – 

безтурботно, із легкістю, 

безклопітно, байдуже 

でも僕は一週間続いてたこのの

んびりとした生活が少なくとも

今のところは気に入っていた 

(demo boku ha isshyuukan 

tuduiteta koto nonbiri shita 

seikatsu ga sukunaku tomo 

ima no tokoro ha ki ni 

haitteta) [274, p. 54]. 

Я не знав, доки триватиме моє 

привільне життя, але 

принаймні впродовж 

останнього тижня воно мені 

подобалося [128, c. 35].  

I had no idea how long this 

relaxed lifestyle would 

continue, but at that point, at 

least, after a week, I was 

enjoying it [277, p. 25]. 

Під час перекладу японських ономатопей перед перекладачем постає 

складне завдання зберегти фонетичну форму, семантичний зміст, а також 

їхній взаємозв’язок. Проблемою перекладу є й те, що ономатопеїчні слова в 

японській мові не мають чіткого відношення до єдиної частини мови. Вони 

бувають і іменниками, і прикметниками, і дієсловами, і прислівниками. При 

їхньому перекладі українською у багатьох випадках необхідно 

використовувати декілька прислівників, дієприслівників, прикметників або 

дієслів, щоб достатньо адекватно передати оригінальну семантику.  
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Японська ономатопеїчна лексика, як правило, передається шляхом 

заміни, компенсації, вилучення та додавання. Компенсацію використовують 

для збереження образних та інших компонентів значення, релевантних при 

відтворенні функцій ономатопей, у випадку, коли ці компоненти не можуть 

бути виражені іншими способами. Ономатопеїчна лексика у процесі 

перекладу може бути упущена, що відбувається, коли всі основні компоненти 

значення виражені в інших одиницях тексту мови перекладу, коли передача 

всіх компонентів значення ономатопеїчної одиниці може призвести до 

невиправдано довгого перекладу, або коли вживання відповідного 

еквівалента може призвести до порушення стилістичної цілісності тексту. 

Додавання необхідне тільки в тому випадку, коли всі відтінки значення 

ономатопеї не можуть бути виражені на перекладі однією лексемою. Для 

оцінки адекватності перекладу необхідно звернути увагу на ієрархію функцій, 

що притаманні їм у тексті мови оригіналу, та ієрархію значень цих одиниць. 

Для одних одиниць домінантним може бути лексичне значення, а для 

інших – образний компонент чи додаткове значення однократності чи 

многократності виконання дії.  

Отже, складність виникає у виявленні однозначної залежності між 

типами ономатопоетичних одиниць і прийомами перекладу. Проте можна 

говорити про наявність певних тенденцій у перекладі. Одиниці, які 

використовують при творенні детермінованих сполучень, перекладаються на 

українську мову окремими лексемами з конкретним значенням. Образність 

при перекладі передають за допомогою фразеологізмів та стійких 

словосполучень. Додаткові компоненти частіше виражаються не лексичними, 

а граматичними способами. Автономні ономатопеїчні одиниці зазвичай 

мають сталі відповідники, що передають їхнє чітке лексичне значення. 

Дослідження особливостей ономатопеїчної лексики посідає вагоме 

місце також і серед проблем перекладознавчо-мовознавчого характеру в 

українській мові, зокрема проблеми вмотивованості знаку та походження 

мови, а також способів їхнього перекладу.   
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Питання про мотивований чи немотивований характер зв’язку звуку і 

значення в слові було і залишається одним із найважливіших у мовознавстві. 

Хоча в науковій літературі поширена думка про невмотивованість зв’язку 

між звуком і значенням, нерідко висловлювали і протилежні погляди. При 

цьому увагу звертали насамперед на звуконаслідування як на наочний 

приклад вмотивованості мовного знаку. Прискіпливіший аналіз виявляє, що 

майже будь-яке слово, яке називає звук чи предмет, що звучить, так чи 

інакше з цим звуком пов’язане звуковою формою [42, c. 261–264].     

Ономатопеї розглядали саме у зв’язку з проблемою походження мови. 

Самостійним об’єктом дослідження звуконаслідування стає лише в останні 

десятиліття ХХ століття. Але дослідження в цій галузі були суто описовими, 

що, звичайно, на початковому етапі становило необхідність для 

нагромадження матеріалу і даних про особливості звуконаслідувань у 

конкретних мовах. Тепер, коли зібрано та опрацьовано значний 

звукозображальний матеріал багатьох мов світу, здається можливим і 

актуальним почати типологічне дослідження ономатопеїчної лексики, 

особливо ономатопей близькоспоріднених та далекоспоріднених мов з метою 

встановлення загальних закономірностей їх утворення [159, c. 240–241].  

Варто відзначити, що ономатопея як у загальнотеоретичному плані, так 

і в конкретних мовах – у тому числі в українській, вивчена ще далеко не 

повністю. Серед українських учених, незважаючи на значну кількість 

досліджень з цього питання, немає спільної думки щодо характеру та місця 

ономатопеїчної лексики у системі мови [81; 119; 121].  

Будь-яке типологічне дослідження має своєю метою виявлення й 

пояснення загальної суми подібних (ізоморфних) і різних (аломорфних) рис, 

що характеризують системи досліджуваних мов. Поняття ізоморфізму, як 

відомо, широко використовується в лінгвістиці. Особливо перспективною 

сферою використання цього поняття є типологія мови, де перелік відносних 

універсалій та їх кількісний облік, а також тест на використання тотожних 

моделей у підсистемах різних мов дасть змогу не тільки встановити, 
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наскільки ізоморфними є мовні системи, а й виявити їхні специфічні 

особливості.  

Звуконаслідувальна типологія має за мету виявити, з одного боку, 

ізоморфізм звуконаслідувальних слів різних мов (сукупність рис, що 

притаманні цій категорії слів як мовних універсалій), з іншого – виявити їх 

аломорфізм (сукупність рис, що притаманні ономатопеїчним словам окремих 

мов чи мовних груп і визначені як специфічні особливості кожної конкретної 

мови чи групи) [43, c. 2–4].  

У більшості досліджень висловлено компромісну думку про те, що 

звуконаслідування тяжіють до класу вигуків. Утім, деякі вчені виділяють 

звуконаслідування в окрему частину мови. Інші вважають, що 

звуконаслідування знаходяться за межами частин мови української мови, 

хоча можуть входити до структури речення як його повноцінні члени 

[110, c. 141–143]. 

За характеристикою структури ономатопеїчної лексики української мови 

виділяють поширені та непоширені: 

– однокомпонентні звуконаслідування – 60 % (топ, гец); 

–  двокомпонентні звуконаслідування – 35 % (стук-грюк, дзень-

брязь); 

– багатокомпонентні звуконаслідування – 5 % (тра-та-та, трах-тах-

тах). 

Відповідно, найпоширенішими підтипами виступають односкладові 

звуконаслідування – 47 % (бух, гуп), редупліковані творення складних 

одиниць – 23 % (крап-крап, ту-ту) та парні форми – 12 % (тень-телень, стук-

грюк) [43, c. 14].  

За семантичними ознаками ономатопеї поділяються на чотири класи: 

– звуконаслідування, пов’язані з людиною та її діями – 22 % 

(кахи – наслідування звуку кашлю, човг – наслідування звуку човгання); 
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– ономатопеї, що наслідують звучання явищ неживої природи та 

звуки рослин – 11 % (хлюп – наслідування звуку хлюпання, плескання, гур – 

наслідування звуку гуркотання (про грім));  

– ономатопеї, що передають звуки тварин та птахів – 24 % (дзяв – 

наслідування звуку дзявкання, буркуку – наслідування крику голуба);  

– ономатопеї, пов’язані з діями предметів, які приводить у рух 

людина – 43 % (тирири, ті-лі-лі – наслідування грі на музичному інструменті) 

[43, c. 12–13]. 

Найчисленніші з них – звуконаслідування, що передають невимушені 

звучання, утворювані мовними органами – 7 % (ф’ю – наслідування звуку 

свисту, тиди-денця – наслідування звучання стуку зубів від холоду); 

наслідування криків тварин – 10 % (кум-кум – наслідування кумкання жаби, 

няв – наслідування звуку нявкання (про кота); наслідування голосів птахів – 

12 % (киги-киги – наслідування квиління чайки, пугу-пугу – наслідування 

крику пугача); наслідування звуків механізмів – 13 % (бутум-бас – 

наслідування грі на віолончелі, клац – наслідування звуків клацання); 

звуконаслідування, що передають звучання ударів – 19 % (грюк – 

наслідування звуків стукання, грюкання, хлоп – наслідування звучання удару, 

хлопання) [43, c. 6–8]. 

Звуконаслідування української мови є базою для творення слів інших 

частин мови. Від ономатопеїчних дієслів української мови утворюються за 

допомогою суфіксів: іменники: -анн, -інн, -іт, -ун (грюкати – грюкання, 

тупати – тупіт, гавкати – гавкун); прикметники: -ат, -уч (булькатий, 

скрипучий). В українській мові досить широко представлена група дієслів 

звуконаслідувального походження. Найпродуктивніші дієслівні суфікси 

будуть -а(ти), -ка(ти), -ча(ти) – туркати, бряжчати, бухати тощо [43, c. 3–5].  

Звуконаслідування української мови при перекладі можуть виступати у 

ролі будь-якого члена речення, але переважно тяжіють до функції присудка, 

чому сприяє зображальність і процесуальність їхнього значення: Коли це 

зміюка – бубух! Аж земля затряслась (укр. казки) [43, c. 2]. 



61 

 

Множину звуконаслідувань, які в сукупності формують лексико-

граматичну категорію вигуку, можна поділити на групу власне вигуків 

(звуконаслідування, яким притаманна яскрава суперсегментна організація і 

мають своїм денотатом мимовільні звучання, створювані людиною, 

наприклад, «цить!»), групу ономатопоетичних номенів (джерело звучання, 

створене тваринами й неживими предметами, наприклад, «ку-ку» (кування 

зозулі) чи «клац-клац» (звук ножиць)) [43, c. 15].  

У тлумачних словниках української мови звуконаслідування чітко не 

відмежовуються від вигуків. Незважаючи на те, що звуконаслідування і 

вигуки є морфологічно аморфними, синтаксично вони достатньо самостійні й 

перебувають на периферії лексико-семантичної системи і мають помітні 

функціональні відмінності. Вигуки та звуконаслідування використовуються з 

цілком відмінною метою, зумовленою семантичними і семіотичними 

відмінностями. Вигуки та звуконаслідування не тільки належать до різних 

семантичних сфер, а й є знаками різних типів [333].  

Між звуконаслідуванням та вигуками є такі відмінності: 

– вигуки, як правило, виділяються у граматиці як самостійна частина 

мови, а звуконаслідування не завжди є самостійними; 

– вигуки – це слова, які неодмінно виражають почуття, хвилювання, 

не називаючи їх. 

Властивість вигуків – виражати дуже широке коло почуттів (часто – 

діаметрально протилежних, наприклад, радості й горя) – визначається тим, 

що при реалізації лексичних значень важливу роль відіграє мовний контекст, 

ситуація мовлення, жести, а також міміка. Звуконаслідування, такі як (хрю-

хрю, про свиню), (гав-гав, про собаку) не виражають ані емоцій, ані почуттів, 

вони є наслідуванням конкретних природних звуків; 

– вигуки, виражаючи почуття, але не називаючи його, зазвичай 

потребують пояснення після себе. Звуконаслідування позначають більш 

конкретні явища зовнішнього світу і пояснень не потребують; 
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– позначаючи природні звучання предметів та явищ, 

звуконаслідування, на відміну від вигуків, мають чітке лексичне значення; 

– у більшості випадків звуконаслідування є членами речення, а вигуки 

такими не є [111, c. 8–14]. 

У зв’язку з тим, що ці слова не мають морфологічних показників, свої 

граматичні властивості вони реалізують у синтаксичних зв’язках. Ономатопеї 

можуть бути в реченні у якості підмета, присудка, означення, додатка та 

виконувати функції різних типів обставин. Отже, звуконаслідування в 

українській мові визначаються як самостійна категорія слів, яка має 

однотипну будову, численні варіанти вживання, особливу структуру, 

словотвір.  

Одними з найперших експериментальних досліджень у галузі 

звукосимволізму вважаються праці американських науковців Е. Сепіра у 

1929 році та його послідовника С. Ньюмена, які намагалися довести 

існування внутрішнього зв’язку між звуками та значеннями в мові. Цю ідею 

далі активно підтримували та розвивали у своїх працях американські та 

канадські мовознавці С. Цуру, Р. Браун, А. Блек, А. Горовіц, Р. Наттел, 

М. Майрон, І. Тейлор, Дж. Вайс та інші. Головну увагу у наукових розвідках 

в США та Канаді приділяли експериментальному дослідженню 

звукосимволізмів та розробленню й удосконаленню методики експериментів 

у той час, як теоретичні аспекти почали вивчати значно пізніше (50–60-ті 

роки XX століття) [260, p. 52–53].  

У другій половині XX століття з’явилися праці американських учених, 

де опубліковано результати експериментів, що доводять існування 

вмотивованості мовних знаків і наголошено на тому, що практично кожен 

звук може мати значення [260, p. 25].  

Не можна оминути увагою ґрунтовне міждисциплінарне вивчення 

звукового символізму американськими вченими Л. Хінтон, Д. Ніколс та 

Д. Охала, які запропонували типологію звукосимволізмів та дослідили їхню 

біологічну базу, розглядаючи звук не як символ, а, скоріше, як знак чи 
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симптом [260, p. 34 ]. На відміну від теоретичного дослідження Д. Ніколс, 

Д. Охали та Л. Хінтон, дисертація М. Магнус, як і інші її праці, має більш 

прикладне спрямування [260, p. 36].  

Цей факт підтверджує, що вивчення звукосимволізмів у США 

продовжується як у теоретичному, так і в практичному напрямах. Серед 

методів дослідження, які використовують американські науковці, можна 

виокремити переважно описовий, зіставний, лінгвістичний та фонетичний 

аналіз, методи кількісних підрахунків та елементи статистики, проте 

потенціал лінгвостатистичних методів задіяний не повністю.  

В англійській мові слова утворюються різними способами: 

префіксальним, суфіксальним, переходом однієї частини мови в іншу, 

злиттям кількох слів у одне. Своєю чергою ономатопея – один із 

найцікавіших способів словотвору в сучасній англійській мові [50, c. 40]. 

Переважна більшість ономатопей англійської мови слугують назвами 

звучань та дій, які вони передають: the cuckoo – зозуля (сucк – наслідування 

крику зозулі), the cock – півень, амер. тетерук, the chipper – пташеня (куріпки, 

тетерука) – (chip – наслідування звуку щебетання, цвірінькання) [50, c. 53]. 

Ономатопеї англійської мови відзначаються великою словотворчою 

активністю, з’явившись у мові й отримавши певне поширення, вони активно 

включаються в словотворчі процеси, стають основами для творення слів та 

оформлюються приналежністю до тієї чи іншої граматичної категорії. 

Звуконаслідування англійської мови сполучаються не лише з іншими 

словотворчими одиницями, а й між собою, утворюючи складні слова, 

наприклад, whizbang (снаряд з високою початковою швидкістю) утворено від 

двох слів: whiz – наслідування звуку тіла, що падає; снаряду, що швидко 

летить, bang – наслідування звуку вибуху, удару [50, c. 55]. 

Ономатопеї англійської мови за їх семантичними ознаками поділяють 

на: звуконаслідувальні слова, пов’язані з діями предметів, які приводить у 

рух людина – 57 % (paff – звук пострілу, cloop – звук, що утворюється при 

відкорковуванні пляшки), та ономатопеї, що передають звучання живої 
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природи – 23 % (hee-haw – наслідування крику віслюка, bow-wow – звук 

гавкання). Відповідно найчисленнішими групами виступають ономатопеї, що 

наслідують звучання ударів (clap – наслідування звучання стуку підків, biff – 

звук сильного удару) – 18 %; наслідування звуків механізмів (chick – 

звучання тікання годинника, ting – наслідування звучання дзвона) – 16 % та 

наслідування криків птахів (cluck – крик курей, jug-jug – спів солов’я) – 11 % 

і тварин (meaow – наслідування нявкання кішки, moo – наслідування мукання 

корови). До семи найменш чисельних ономатопеїчних груп належать 

звуконаслідування, що пов’язані з ходою людини (pad – глухий звук кроків, 

plod – звук важких кроків) – 1 %; ономатопоетичні слова, що наслідують 

звучання сміху (haw-haw, he-he) – 2 %; наслідування звуків жування та 

ковтання (chump – звук чавкання, munch – звук жування) – 2 %; наслідування 

звуків неживої природи та звучання рослин (fuff – шотл. звук, що 

утворюється при завиванні сильного вітру, woo – наслідування звуку 

завивання вітру) – 2 %; наслідування звуків, що утворюються при злеті 

птахів (flap, flurr – шум крил птаха) – 3 %; наслідування гри музичних 

інструментів (cridle-cradle – наслідування гри на скрипці, too – наслідування 

гудіння ріжка) – 2 %; наслідування звуків металевих предметів (clank – 

звучання удару металевих предметів, cling – звук удару у дзвін; звучання від 

удару металевих предметів) – 3 % [50, c. 57]. 

У структурі ономатопей англійської мови виділяють однокомпонентні 

звуконаслідувальні слова як найчисленніший структурний тип, що становить 

63 % (hiss, slap), відповідно 37 % нараховують двокомпонентні (kelt-kelt, 

choo-choo) та 1 % багатокомпонентні (ting-a-ling-ling, chick-chack-chuck) 

ономатопеї [50, c. 58]. 

Найчисленнішими структурними підтипами англійських ономатопей 

традиційно є односкладові звуконаслідування – 60 % (puff, drop), 

редупліковані творення складних одиниць (rap-rap, caw-caw) – 20 % та парні 

(tic-tac, clip-clap) – 12 % ономатопеї [50, c. 59]. 
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Проблему перекладу ономатопей докладно розглядають С. Влахов і 

С. Флорін, які відносять звуконаслідування до перекладацьких труднощів 

відповідно до трьох головних причин:  

– різні мовні спільноти мають різні традиції вербального (як 

письмового, так і усного) відтворення тих самих звуків живої та неживої 

природи;  

– у різних мовних спільнотах можуть з’являтися звукоімітації, 

пов’язані з особливостями світосприйняття (своєю чергою пов’язаними з 

особливостями побуту, клімату, флори та фауни, рельєфу тощо), які будуть 

відсутніми в інших мовних спільнотах;  

– ономатопеї в художньому творі можуть вирізнятися 

оказіональним індивідуально-авторським характером і мати конотативне 

навантаження [38, c. 42–52].  

Для перекладу звуконаслідувань в англійській мові описовий переклад 

використовують у тих випадках, коли неможливо передати значення 

ономатопеїчної одиниці однією лексемою за відсутності еквівалентів або за 

відмінностей в сполучуваності існуючих лексем. Іноді для перекладу 

звукосимволізмів застосовують прийоми підбору функціонального 

еквівалента, використання словникового відповідника, заміни на 

повнозначне слово або словосполучення, а також фразеологізмів, які 

якнайкраще допоможуть передати образний компонент та зміст 

ономатопеїчної одиниці.  

Серед головних труднощів перекладу ономатопей виділяють такі: 

– відсутність значної частини лексичних відповідників у 

двомовних словниках;  

– проблема пошуку такого відповідника, який не тільки 

максимально точно передав би емоційні характеристики або функціональний 

план ономатопеї, а й відповідав би стилю тексту оригіналу; 

– представлення одного й того ж звуку в різних мовах різними 

графічними формами слів.  
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Застосовуючи лексико-граматичні трансформації, ономатопею 

передають шляхом вилучення, якщо її значення дублюють всі або деякі 

компоненти лексичного значення інших одиниць в сполученні, і перекладач 

вважає це слово зайвим з погляду семантики. Крім того, ономатопея може 

бути упущена в тому разі, коли її семантичні компоненти неможливо 

повністю відтворити у перекладі, а спроба передати всі відтінки значення 

ономатопеї може спричинити використання описового перекладу та навіть 

подовження окремих фраз.    

 

Висновки до першого розділу  

Сучасна лінгвістика та перекладознавство відіграють вагому роль у 

пізнанні концептуальної картини світу та принципів описання окремих її 

фрагментів. Центральною ідеєю, яка поєднує численні когнітивні 

дослідження мови та мовних значень, стали своєрідні уявлення про те, що 

наші знання, відображені у мовній формі, розподіляються за допомогою 

певних структур – когнітивних моделей, і те, що мовні категорії – це лише 

наслідки саме такої організації наших знань. 

Серед низки напрямів та методів дослідження мовних значень з 

погляду когнітивної лінгвістики, саме фреймову семантику виділяють як 

багаторівневу теорію значення, яка, переважно, використовує пропозиційні 

моделі структурування значень. 

Необхідність використання фреймів зумовлена особливостями 

семантики звукосимволізмів, які, як і назви кольорів, характеризуються 

поняттям семантичної розмитості або дифузності. Ця особливість полягає у 

тому, що людині буває дуже тяжко назвати той чи інший звук, з яким вона 

зустрічається в об’єктивній реальності. Один і той же звук може бути 

названий по-різному. Аналогічно, тяжко пояснити причину вибору 

конкретного значення в синонімічних парах звукосимволізмів. 

У процесі дослідження ми зробили спробу структурувати 

звукосимволізми ґітайґо 擬態語 (gitaigo) у вигляді таблиць за класами та 
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особливостями вживання у контексті роману Х. Муракамі «Хроніка 

заводного птаха» з прикладами та їхніми перекладами у текстах Дж. Рубіна 

та І. Дзюба, а також детально пояснити особливості вживання певних 

звукосимволізмів для опису окремих характеристик предметів та речей, з 

метою подальшого використання у практичній частині нашого дослідження.  

Аналіз теоретичних англомовних, українськомовних та 

японськомовних напрацювань стосовно одиниць ономатопеїчної лексики дає 

підстави вважати звуконаслідування словами, що позначають звуки природи 

й оточуючого середовища, голоси птахів, тварин та людини, і дають 

можливість за допомогою письмових знаків передавати звуки світу природи і 

відтворювати їх у мовленні. 

Чинником, що може суттєво впливати на відмінність вимови (читання) 

ідентичних звуконаслідувань та вигуків у різних мовах, є особливості 

національної графіки й орфографії (алфавіт та принцип орфографії), які 

наближають чи, навпаки, віддаляють графічне відтворення того чи іншого 

звуконаслідування від його реального звучання в природі. 

У японському мовознавстві існує спеціальна термінологія для 

позначення різних класів звуконаслідувань: ґісейґо 擬声語 (giseigo) – суто 

слова звуконаслідування, які імітують крики тварин, або відтворюють 

різноманітні природні та органічні шуми, і ґітайґо 擬態語 (gitaigo) – слова, що 

викликають те чи інше образне уявлення у слухача. Варто зазначити, що 

існують також ґіонґо 擬音語 (giongo) – аналог терміна звуконаслідування у 

його вузькому розумінні.  

При перекладі японських ономатопей потрібно зберегти фонетичну 

форму, семантичний зміст, а також їх взаємозв’язок. Проблемою перекладу є 

й те, що ономатопеїчні слова в японській мові не мають чіткого відношення 

до єдиної частини мови. При перекладі українською у багатьох випадках 

необхідно використовувати декілька прислівників, дієприслівників, 
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прикметників або дієслів, щоб достатньо адекватно передати оригінальну 

семантику. 

Ономатопеїчна лексика англійської мови відзначається великою 

словотворчою активністю, часто є складовою словотворчих процесів, а також 

може бути основою для творення слів та оформлюється за належністю до тієї 

чи іншої граматичної категорії. Звуконаслідування в українській мові будуть 

визначатися як самостійна категорія слів, яка має однотипну будову, 

численні варіанти вживання, особливу структуру, словотвір.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ З 

ОГЛЯДУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

 

2.1. Методи та принципи дослідження японської ономатопеїчної 

лексики у перекладі  

Застосування певного методу в конкретному дослідженні залежить 

передусім від його мети і завдань. Будь-який метод має своє основне 

завдання, свою конкретну сферу дослідження в межах певної наукової сфери, 

свої вимоги до застосування [190, с. 96–97].  



69 

 

Релевантним з огляду лінгвістики вважаємо визначення методів як 

«узагальнених сукупностей теоретичних установок, прийомів, методик 

дослідження мови, що пов’язані з певною лінгвістичною теорією і з 

загальною методологією» [346]. Кожен знаковий етап у розвитку 

мовознавства характеризується зміною поглядів на мову, зміною 

лінгвістичної теорії та обумовлює появу нових методів дослідження [346]. 

Основні методологічні установки аналізу художнього тексту розробили 

такі видатні філологи, як М. М. Бахтін, О. М. Веселовський, 

В. В. Виноградов, М. Л. Гаспаров, Б. М. Ейхенбаум, В. М. Жирмунський, 

Б. О. Ларін, Д. С. Ліхачов, Ю. М. Лотман, О. М. Пєшковський, О. О. Потебня, 

Ю. М. Тинянов, В. М. Топоров, Л. П. Якубінський, В. Б. Шкловський, 

Л. В. Щерба та ін. [цит. за Болотнова, 25, с. 402]. 

До загальнонаукових методів аналізу, що застосовані у цьому 

дослідженні, перш за все, належать власне аналіз і синтез. Аналіз у 

найзагальнішому значенні зводиться до процесу уявного або фактичного 

розкладання цілого на складові частини [327]. Логічний аналіз полягає в 

уявному розчленовуванні досліджуваного об’єкта на складові частини, і 

може відбуватися у різних формах: поділ цілого на складові частини, що 

уможливлює виявлення будови досліджуваного об’єкта, його структуру; 

розчленовування складного явища на більш прості елементи, що допомагає 

відокремити істотне від несуттєвого, складне звести до простого. Своєю 

чергою синтез протилежний аналізу, і характеризує спосіб поєднання 

окремих елементів у ціле. Якщо аналіз слугує для дослідження вже відомого 

знання, синтез здатний надати нове знання, оскільки об’єднання елементів у 

нову систему може призвести до нової якості або навіть до появи нових 

систем [166, с. 507]. 

Методи аналізу і синтезу використано у корпусі дослідження на всіх 

етапах його проведення, у тому числі – у поєднанні з власне філологічними 

методами. Прикладом застосування цих методів у нашому дослідженні 

можна вважати аналіз потрактувань фрейму ономатопеї у межах 
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філологічних дисциплін тоді, як за допомогою синтезу визначають 

найхарактерніші його ознаки та функції з акцентом на вирішення 

перекладацьких/перекладознавчих завдань. 

Дедукція – це перехід у процесі пізнання від загального знання про 

певний клас предметів і явищ до знання одиничного. У дедукції загальне 

знання служить вихідним пунктом судження і постає як «готове», існуюче. 

Особливість дедукції як методу пізнання полягає в тому, що істинність її 

посилань гарантує істинність висновку [176]. 

Залучення загальнонаукового методу спостереження під час 

проведення філологічного аналізу тексту полягає у виявленні необхідних для 

дослідника явищ, фактів, ознак. Завдяки спостереженню можна виявити 

співвідношення у тексті загальновживаних і стилістично забарвлених слів, 

синонімів і антонімів; особливості індивідуально-авторського вживання слів, 

характер синтаксичних конструкцій, види граматичних форм, специфіку 

стилістичних прийомів тощо [25, c. 414]. У такий спосіб об’єктом для 

спостереження постають незвичайні, марковані явища, що передусім 

привертають увагу дослідників з позицій їх актуальності у межах окремих 

наукових парадигм [25, c. 415].  

Результати спостереження уможливили виявлення магістральних для 

аналізованого тексту фреймів, а також окреслення специфічних фреймів, 

притаманних авторовому ідіостилю, що своєю чергою слугує допоміжним 

засобом при визначенні ідіостилістичної специфіки використання 

ономатопей як структурних елементів окреслених фреймів. 

Узагальнення – це комплекс послідовних дій щодо зведення 

конкретних одиничних фактів в єдине ціле з метою виявлення типових рис і 

закономірностей, притаманних досліджуваному явищу [345]. При чому 

узагальнення розуміють як мисленнєвий перехід: 1) від окремих фактів, 

подій до ототожнення їх у думках (індуктивне узагальнення); 2) однієї думки 

до іншої – більш загальної (логічне узагальнення). Процес узагальнення 
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пов’язаний із процесами абстрагування, аналізу, синтезу, порівняння, з 

різними індуктивними процедурами [345].  

Одне зі завдань дослідження передбачає зіставлення ономатопеїчної 

лексики із суміжними поняттями: звукосимволізмом, звуконаслідуванням, 

ономатопеєю та вигуком. Виконанню цього завдання, разом із дефінітивним 

методом, слугує застосування диференційного методу, або методу опозицій. 

Цей метод бере свій початок з теорії опозицій, яку розробив російський 

філолог М. С. Трубецький відносно фонології, який у подальшому стало 

плідно використовувати багато вчених для дослідження інших рівнів мови. 

Основні положення теорії, що лежать в основі методу, можна звести до 

наступного. Опозиція можлива лише тоді, коли між її членами є не тільки 

відмінності, але і загальні ознаки. Ці останні називаються підставою для 

порівняння або диференційною ознакою. Опозицію можна визначити як 

семантично релевантну відмінність за однією ознакою при подібності інших. 

У разі порівняння враховують і розглядають не всі ознаки, а тільки ті, які 

визнані істотними для запропонованої моделі [8]. 

Отже, за допомогою методу узагальнення шляхом логічних суджень від 

певних конкретних тверджень можна наблизитися до більш вагомих у межах 

певного дослідження суджень і висновків. У рамках нашого дослідження 

залучення методу узагальнення дає можливість дійти певних висновків щодо 

доцільності/недоцільності використання певних способів і прийомів 

перекладу (трансформацій) для відтворення ономатопей при перекладі тексту 

роману, а також виділити найтиповіші труднощі, з якими може зіткнутися 

перекладач у процесі відтворення японськомовної ономатопеїчної лексики в 

перекладі українською та англійською мовами.  

Тож, приклади залучення загальнонаукових методів під час проведення 

нашого дослідження свідчать про те, що їх часто залучають комплексно, у 

тому числі – у поєднанні з філологічними методами аналізу та власне 

перекладознавчими методами. 
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Вагоме місце у процесі дослідження відведено дефінітивному методу, 

відповідно до якого значення слова прирівнюється до його словникового 

тлумачення [125, с. 113]. Основна роль дефініції – пізнавальна – полягає у 

формуванні понять, експлікації їх значення та підсумуванні результатів 

пізнання. У когнітивній сфері наукової комунікації дефініція виконує низку 

функцій: функціонально-змістовна, що слугує основою набуття знань; 

розпізнавальна, що забезпечує розпізнавання предметів і явищ; 

відмежувальна, яка зазначає сферу функціонування наукового терміна та 

його відмінності від подібних термінів [14, с. 46]. За допомогою 

дефінітивного методу в корпусі роботи надано визначення поняттю «фрейм», 

«ономатопеїчна лексика» та «звукосимволізм» у межах філологічних 

(лінгвістика, літературознавство, перекладознавство) та нефілологічних 

(семіотика, культурологія) науково-практичних дисциплін. Дефінітивний 

метод аналізу завдяки своїй розпізнавальній функції уможливив відбір 

ономатопей у текстах перекладу роману «Хроніка заводного птаха», що 

формують матеріал нашого дослідження, які відповідають критеріям 

визначення фрейму японського звукосимволізму, серед яких: семантичне 

розширення (semantic extension) та подієвоструктурна обмеженість (event-

structural simplicity) [198, p. 21]. 

Для перекладача звернення до тезаурусного (словникового) методу є 

цінним, адже за його допомогою можна встановити багатонаціональну і 

багатовікову детермінованість одиниць ономатопеїчної лексики, 

реконструювати найдавніше семантичне ядро тієї чи іншої ономатопеї. У 

процесі дослідження здійснено апеляцію до англомовних, українськомовних 

та японськомовних словників ономатопей та етимологічних словників 

зазначених мов з метою з’ясування значень традиційних ономатопей в 

англомовній, українськомовній та японськомовній лінгвотрадиціях. 

Одним із основних методів при проведенні перекладознавчого 

дослідження постає комплексний зіставний перекладознавчий аналіз, 

оскільки зіставлення текстів у компаративному аспекті надає важливу 
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інформацію про рівень адекватності тексту перекладу відносно вихідного 

тексту, що передбачає виявлення подібностей, відмінностей та співвідношень 

не тільки структури та змісту текстів як цілісних утворень, а й зіставлення 

окремих елементів цих текстів [100, с. 23]. 

Зокрема, В. Комісcаров запропонував виділяти чотири процедури 

зіставного перекладознавчого методу аналізу, або чотири його різновиди. 

Перший зводиться до порівняння оригіналів з перекладами, що допомагає 

визначити ступінь близькості/віддаленості змісту та структури текстів, 

виокремити способи досягнення еквівалентності, прийоми перекладу та 

низку інших характеристик перекладацького процесу. По-друге, порівнянню 

піддаються кілька перекладів одного першотвору, у виконанні різних 

перекладачів, що дає змогу встановити загальні закономірності перекладу 

або специфіку відтворення певного жанру, що не залежить від рівня 

кваліфікації перекладача та його ідіостилю [100, с. 23]. Третій різновид 

зіставного перекладознавчого аналізу передбачає компаративне зіставлення 

транслятів із вихідного тексту у культурі перекладу. За такого підходу 

постулюється, що мова перекладів – це особлива підсистема відповідної 

національної мови. Основну увагу при такому зіставленні відведено аналізу 

перекладацьких помилок. У теоретичному плані інтерес представляють 

численні випадки, коли перекладач свідомо чи несвідомо розширює 

комунікативні можливості мови перекладу, використовуючи такі стандартні 

прийоми перекладу, як запозичення, кальки, дослівний переклад, зміна 

частотності вживання окремих форм тощо. Подібні відхилення, що 

обумовлені прагненням якомога повніше відтворити зміст вихідного тексту, 

складають своєрідну перекладацьку норму [100, с. 23]. Четвертий різновид 

зіставного перекладознавчого методу полягає в порівняльному аналізі 

паралельних текстів, створених вихідною мовою, з їх перекладами, тобто 

текстів близького змісту, що належать до одного функціонального стилю або 

жанру. У такий спосіб виявляються відмінності у використанні мовних 
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засобів у відповідних текстах у двох мовах, що викликає необхідність у 

стилістичній адаптації при перекладі [100, с. 23]. 

У межах нашого дослідження зіставний перекладознавчий аналіз 

спрямований на порівняння японськомовного тексту роману Х. Муракамі 

«Хроніка заводного птаха» з його українськомовним та англомовним 

перекладами з метою визначення адекватності/неадекватності при 

відтворенні фреймів одиниць ономатопеїчної лексики як однієї з базових 

категорій художнього тексту, адекватна інтерпретація яких засобами цільової 

мови визнається однією з необхідних умов для досягнення адекватності у 

разі перекладу тексту в цілому. Виконання дослідження передбачає 

застосування більшості процедур зіставного перекладознавчого аналізу, які 

виокремив В. Коміссаров, оскільки, по-перше, визначається ступінь 

близькості/віддаленості змісту та структури текстів, аналізується доцільність 

використання тих чи інших способів та прийомів перекладу, що сприяють 

його адекватності/неадекватності. По-друге, порівнянню у дослідженні 

неодноразово піддаються кілька текстів перекладу одного вихідного тексту, 

виконані українською та англійською мовами різними перекладачами. По-

третє, зіставний перекладознавчий аналіз спрямований і на виявлення 

помилок, з якими мають справу перекладачі при відтворенні ономатопеїчної 

лексики вихідного тексту. 

У роботі застосовано також кількісний метод, який у мовознавстві 

розуміють як використання підрахунків і вимірювань при вивченні мови та 

мовлення. Його можна застосовувати для аналізу одиниць будь-якого рівня. 

Безпосередньо до системи мови цей метод зводиться до аналізу, головно, 

лексики [332]. 

Застосування кількісного методу до текстів відкриває шлях до 

вивчення самої мови, оскільки сегменти текстів (ми спираємося на термін 

«мікроконтекст» [25]) є об’єктами підрахунків, співвіднесеними з одиницями 

мови.  
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Оскільки головною метою дослідження є вивчення особливостей 

лінгвістичних проявів японських ономатопей при перекладі українською та 

англійською мовами, для узагальнення результатів спостережень ми 

використали кількісний метод обробки фактографічного матеріалу, що 

передбачає простий підрахунок частоти використання ономатопей у тексті 

оригіналу і під час перекладу та метод графічної репрезентації результатів.  

Під час проведення зіставного перекладознавчого дослідження чільне 

місце відведено компонентному аналізу. Специфіка цього аналізу полягає в 

розщеплені значення слова на мінімальні семантичні складові. Під семною 

структурою значення розуміють взаємозв’язок елементарних смислів, або 

сем. Кожна сема постає відображенням у свідомості носіїв мови 

різноманітних ознак, об’єктивно притаманних тому явищу, на позначення 

якого вживається певна лексична одиниця [25, с. 453].  

За характером інформації та прагматичним статусом розрізняють семи, 

що визначають денотативне (предметно-логічне) значення слова та 

конотативне (таке, що відображає прагматику акту комунікації, та пов’язане з 

оцінкою, яку мовець дає предмету мовлення, з його емоційним станом, 

бажанням впливати на співрозмовника, з обставинами акту спілкування) [8]. 

При аналізі художніх текстів конотативна складова семного складу 

виявляється особливо важливою, доводиться розрізняти узуальні й 

оказіональні, тобто породжені контекстом, конотації [25, c. 451–452].  

Компонентний аналіз має особливе значення у дослідженні мови 

художніх текстів, оскільки він надає об’єктивні результати не тільки про 

образний потенціал слів та їх виразні властивості у певному тексті, а й 

допомагає дослідити авторське слововживання [25, c. 454–455], і відповідно – 

авторський символізм його значення. 

У межах нашого дослідження змістового аспекту значень ономатопей у 

японській, англійській та українській мовах необхідним є застосування 

компонентного аналізу з метою детальнішого вивчення значень деяких 

ономатопей, які ми «розщеплювали» на окремі складові компоненти, семи. У 
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процесі дослідження зроблено апеляцію до англомовних, українськомовних 

та японськомовних словників та етимологічних словників зазначених мов з 

метою з’ясування значень традиційних ономатопей у японськомовній, 

англомовній та українськомовній лінгвокультурах. 

Оскільки при аналізі ономатопеї у художньому тексті дослідник має 

справу не з ономатопеєю як словниковою одиницею, а з ономатопеєю в 

середині художнього тексту, обов’язковим постає контекстуальний метод 

[25].  

Методика контекстуального аналізу нерозривно пов’язана з теорією 

контексту, одоначальником якої можна вважати засновника Лондонської 

лінгвістичної школи Дж. Ферса. Важливими у межах цієї теорії вбачаються 

врахування впливу на мовну семантику комунікативної ситуації, рольової 

структури спілкування, соціальних факторів і умов функціонування мови [8]. 

Розуміння поняття «контекст» можна звести до двох основних значень: 

1) лінгвістичне оточення цієї мовної одиниці; умови, особливості вживання 

цього елемента в мовленні (контекст мовлення); 2) закінчений у смисловому 

відношенні відрізок письмового мовлення, що дає змогу встановити значення 

слова чи фрази, що до нього входить [327].  

У роботі ми використовуємо контекстуальний метод для виявлення 

літературних збігів (аналогій) і розбіжностей (контрастів) у вживанні 

ономатопей у різних контекстах, а також закономірності їх прояву. До 

прикладів наводиться низка паралельних (дво- і багатосторонніх) зіставлень 

варіантів перекладів ономатопей у різних контекстах для детального аналізу 

фреймів та встановлення існування впливу на повідомлення під час 

використання японських ономатопей при перекладі.  

Трансформаційний аналіз дав змогу дослідити еквівалентність 

вживання різних структур при перекладі японських одиниць ономатопеїчної 

лексики на англійську та українську мови за допомогою фреймів, а також 

доцільність трансформування однієї структури в іншу для збереження 

фрейму, до складу якого входить ономатопея.  
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Опрацювання матеріалу допомогло нам виявити особливості вживання 

ономатопей та передачі їх за допомогою фреймового підходу при перекладі. 

Варто зазначити, що для подальшого опису і виходу на більш високі рівні 

інтерпретації ономатопей ми застосували метод моделювання, а саме 

фреймового моделювання на основі корпуснобазованого он-лайн 

лінгвістичного ресурсу FrameNet для визначення адекватності/неадекватності 

перекладу японської ономатопеїчної лексики в англійській та українській 

мовах.  

З метою висвітлення результатів наукового пошуку в лінгвістичних та 

перекладознавчих дослідженнях застосовується дескриптивний (описовий) 

метод, що визначається як система дослідницьких прийомів, які 

використовуються для характеристики мовних явищ у синхронії [330]. 

Залучення дескриптивного методу у нашому дослідженні стало 

важливим для висвітлення результатів дослідження, особливостей 

функціонування ономатопеїчної лексики у фреймах вихідного тексту та їх 

відтворення у текстах перекладу, пояснення причин труднощів, з якими 

стикаються перекладачі під час відтворення ономатопеїчної лексики у 

фреймах засобами цільової мови. Отже, для інвентаризації, класифікації та 

інтерпретації ономатопеїчної лексики в різних мовних контекстах ми 

застосовували описовий метод.  

Метод логіко-смислового аналізу структури ономатопей у тексті 

допоміг провести мисленнєвий поділ тексту роману Х. Муракамі «Хроніка 

заводного птаха» на структурно-смислові компоненти, щоб визначити 

особливості реалізації фреймового аналізу при перекладі ономатопеїчної 

лексики.  

Коротко охарактеризувавши загальнонаукові, лінгвістичні та 

перекладознавчі методи, що використано у нашій роботі, варто розглянути їх 

у системному розрізі, а саме у межах комплексної методики, спрямованої на 

досягнення мети роботи та розв’язання поставлених завдань. 
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2.2. Комплексна методика дослідження ономатопей роману 

Х. Муракамі в перекладах 

Заявлена методика дослідження обумовлена його метою та завданнями, 

які полягають, зокрема, у визначенні смислового навантаження фреймів при 

перекладі ономатопеїчної лексики; наявності підфреймів у звукосимволізмах 

з редуплікованою основою та їх вплив на переклад тексту роману; визначенні 

чинників порушення фреймів при перекладі ономатопей; встановленні 

передачі звукосимволізмами/звуконаслідуваннями фреймів САМОТНІСТЬ, 

ПОШУК, ВТРАТА при перекладі роману; з’ясуванні конотативних відтінків 

забарвлення тексту, який передає ономатопеїчна лексика, перекладена за 

допомогою просторіч та фразеологізмів.  

Комплексна методика передбачає доперекладознавчий, 

перекладознавчий та постперекладознавчий етапи дослідження.  

Доперекладознавчий етап у дослідженні передбачає два етапи. 

Перший спрямований на визначення природи ономатопеїчної лексики з 

огляду тлумачення цього поняття у межах філологічних (лінгвістика, 

літературознавство) та нефілологічних (семіотика, культурологія) дисциплін, 

що тісно пов’язані з перекладознавством, тому такого роду розвідка має на 

меті визначення ролі, яку відіграє ономатопеїчна лексика у процесі 

перекладу художнього тексту. Подібного роду тлумачення ономатопеїчної 

лексики, а саме звуконаслідування та звукосимволізму, а також їх 

зіставлення дає змогу, по-перше, з’ясувати ознаки цих понять і, по-друге, 

встановити відмінності між звуконаслідуванням і звукосимволізмом та 

суміжними поняттями. Зроблено також вибір матеріалу дослідження, 

запропоновано визначення понять «звукосимволізм» «звуконаслідування», 

«фрейм», наведено наявні класифікації одиниць ономатопеїчної лексики 

японської мови.  

Другий етап – це відбір ономатопеїчної лексики роману Х. Муракамі, 

що склав матеріал дослідження, через залучення дефінітивного методу до 

відбору лексем, які відповідають критеріям визначення ономатопея, 
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виявлення звуконаслідувань/звукосимволізмів, які виявилися найбільш 

частотними в аналізованому тексті роману, з’ясування значення цих 

звуконаслідувань/звукосимволізмів в англомовній та українськомовній 

лінгвокультурах, встановлення їхніх спільних та відмінних значень у цих 

лінгвокультурах. На цьому ж етапі запропоновано тлумачення 

мікроконтекстів, у яких наявні звукосимволізми/звуконаслідування, з огляду 

на їх роль у вираженні ідейного спрямування тексту загалом, з’ясовано 

значення ономатопей у відповідних контекстах досліджуваного роману. 

Перекладознавчий етап передбачає зіставлення вихідного тексту і 

тексту перекладу з огляду на адекватність/неадекватність відтворення 

ономатопей у складі фреймів роману Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха» 

в українськомовному та англомовному перекладах, з’ясування основних 

способів і прийомів відтворення ономатопеїчної лексики у фреймах 

САМОТНІСТЬ, ПОШУК і ВТРАТА, а також труднощів, з якими мають 

справу перекладачі при відтворенні подібних одиниць художнього тексту, 

створення власних моделей головних фреймів роману. 

На четвертому, завершальному, етапі дослідження зі залученням 

дефінітивного, тезаурусного, контекстуального, зіставного 

перекладознавчого компонентного, кількісного та трансформаційного 

методів аналізу зроблено висновки дослідження та представлено результати 

відповідно до мети дослідження та його завдань. 

Керуючись цією методикою, ми проаналізували вплив ономатопеїчної 

лексики на переклад фреймів та підфреймів роману, передачу почуттів та 

ефектів «занурення». Під час дослідження було також проаналізовано 

причини виникнення «порушеного фрейму» та розглянуто способи 

адекватного перекладу ономатопеїчної лексики за допомогою фреймового 

аналізу та побудовано власні моделі головних фреймів роману Х. Муракамі.  

Розглянемо детально кожен з етапів проведення перекладознавчого 

дослідження із заявленої проблематики. 
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На першому етапі дослідження у межах доперекладознавчого етапу 

обрано тексти, що слугують матеріалом дослідження: роман Х. Муракамі 

«Хроніка заводного птаха» і його українськомовний та англомовний 

переклади, які зробили американський академік Дж. Рубін та український 

мовознавець-орієнталіст І. Дзюб. Також на цьому етапі за допомогою 

дефінітивного методу подано трактування ключових понять дисертаційного 

дослідження – «ономатопеїчна лексика», понять «звукосимволізм», 

«звуконаслідування», «фрейм» та деяких інших термінів. Унаслідок 

застосування методів аналізу і синтезу вивчено трактування поняття 

«ономатопеїчна лексика» у рамках філологічних та нефілологічних 

дисциплін (аналіз) та визначено найхарактерніші її ознаки та функції у межах 

кожної з дисциплін (синтез). Дедуктивний метод сприяв визнанню 

з’ясованих за допомогою методів аналізу і синтезу у рамках філологічних та 

нефілологічних дисциплін ознак і функцій ономатопей такими, що є 

релевантними і для проведення безпосередньо перекладознавчих досліджень. 

Подальше залучення диференційного методу сприяло відмежуванню 

ономатопеїчної лексики від суміжних понять, таких як вигук, а також 

диференціації понять «звукосимволізм» і «звуконаслідування». Такий метод 

аналізу допоміг чітко простежити межі ономатопеїчної лексики з метою її 

подальшого вилучення у тексті роману Х. Муракамі. 

На другому етапі в межах доперекладознавчого аналізу у тексті 

роману Х. Муракамі, що склав матеріал дослідження, завдяки 

розпізнавальній функції дистрибутивного методу відбрано лексеми, які 

відповідають критеріям визначення «звукосимволізм» та 

«звуконаслідування» в японськомовній, англомовній та українськомовній 

лінгвотрадиції, ключовими серед яких уважаємо: двоплановість семантики, 

що визначається знаковою природою ономатопеїчної лексики; культурну 

обумовленість; контекстуальну обумовленість; багатозначність; виражальну 

здатність.  



81 

 

Подальше залучення методу спостереження дало змогу з’ясувати, які 

одиниці ономатопеїчної лексики у рамках кожної з мов виявилися найбільш 

розповсюдженими у мовах перекладу, а значення ономатопеїчної лексики в 

англомовній, українськомовній та японськомовній лінгвокультурах розкрито 

за допомогою переважно тезауруасного методу. У випадках, коли семантика 

лексеми-ономатопеї доповнена даними лінгвістичних словників, відбувається 

апеляція до дефінітивного методу як різновиду компонентного аналізу.  

Отже, встановлено, що клас ґіонґо (擬音語 giongo) – звукові ономатопеї 

(слова, що відтворюють звуки, які виникають у навколишньому середовищі, 

наприклад, ボキット(pokitto) – трісь (гілка на дереві), ポタン(potan) – кап (великі 

краплі води), ぐるぐる (guru guru) – бурління води на великому вогні, ポタポタ 

(pota pota) – дрібні краплі води; специфічні звуки, характерні для конкретних 

об’єктів чи рухів, які видають неживі предмети プーッと (pu-tto) – кипіння 

чайника, ドンドン(don don) – там –та-та-там (бій барабанів), チョキン(chokin) – 

клац (ножиці), а також звуки, які продукує людина, シーツ(shi tsu) – «цить»), 

нараховує значно менше одиниць порівняно з ґісейґо (擬声語 giseigo) – 

голосові ономатопеї (слова, що імітують голоси тварин, наприклад, ワンワン

(wan wan) – гав-гав (собака); птахів, наприклад, カアカア(kaa kaa) – кар-кар 

(ворона), カッコウ (kakkou) – ку-ку (зозуля); комах, наприклад, ぶんぶん(bun 

bun) – звук комара, ぶ う ぶ う (buu buu) – дж-ж-ж (звук бджоли), як і 

звуконаслідування в будь-якій іншій мові, ґіонґо (擬音語 giongo) мають 

прозору структуру зі зрозумілою мотивацією.  

У класі ґітайґо ( 擬 態 語  gitaigo) звукосимволізмів додатково 

виокремлюють декілька підкласів, що можуть розбиватися на групи та 
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підгрупи, оскільки ґітайґо (擬態語 gitaigo) охоплюють досить широкий спектр 

явищ [94, c. 32–40] . 

Третій етап дослідження пов’язаний зі використанням методу 

моделювання та зіставного перекладознавчого аналізу, тому цей етап ми 

визначаємо як перекладознавчий. Він передбачає зіставлення вихідного 

тексту і тексту перекладу з метою встановлення рівня 

адекватності/неадекватності відтворення японської ономатопеїчної лексики 

роману Х. Муракамі в українськомовному та англомовному текстах 

перекладу, з’ясування основних способів і прийомів відтворення ономатопей 

і причин труднощів, з якими мають справу перекладачі при відтворенні 

подібних одиниць художнього тексту. За допомогою методу моделювання 

побудовано три основні фрейми роману САМОТНІСТЬ, ПОШУК і ВТРАТА 

на основі корпуснобазованого он-лайн лінгвістичного ресурсу FrameNet та 

встановлено роль ономатопеїчної лексики у складі цих фреймів, а також 

адекватність/неадекватність відтворення ономатопей в англомовному та 

українськомовному перекладах змодельованих фреймів. Для прикладу 

скористаємося мікроконтекстом тексту роману Х. Муракамі «クミコは電気を消

した居間の暗闇の中にひとりでぽつんとすわっていた». Наведені вище рядки 

Дж. Рубін та І. Дзюб передають у такий спосіб:  

Куміко сиділа самотньо у вітальні при погашеному світлі.  

Kumiko was sitting in the living room with the lights out hunched in the 

dark. 

Важливим на цьому етапі стає залучення фреймового аналізу для 

з’ясування стилістичної характеристики або емоційного забарвлення одиниць 

вихідного тексту і текстів перекладу, що дає змогу з погляду 

перекладознавства робити певні висновки щодо адекватності/неадекватності 

перекладацьких рішень при відтворенні не лише звукосимволізму ぽつんと

(potsunto), а й інших виразів та лексем вихідного тексту. З метою передачі 
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фрейму САМОТНІСТЬ автор використовує звукосимволізм ぽつんと(potsunto) 

– усамітнено, окремо, який у поєднанні з дієсловом 座る(suwaru) – сидіти 

передає сему душевної самотності та відчуття безвиході. Цікаво, що у 

перекладі І. Дзюба момент підсилення атмосфери самотності 暗闇の中に 

(kurayami no naka de) – у цілковитій темряві упущений із метою уникнення 

тавтології у поєднанні з 電気を消した(denki wo keshita) – вимкнене світло. 

Дж. Рубін передав сему самотності за допомогою конотативно забарвленого 

дієслова to hunch – горбитися, сутулитися, передчувати.  

Незважаючи на те, що загальний процес проведення дослідження має 

заявлену вище схему, за якою спочатку подано мікроконтексти тексту 

оригіналу роману, їх тлумачення та значення контекстуально релевантних 

значень ономатопеїчної лексики, а потім – відповідні мікроконтексти текстів 

перекладу та їх зіставлення з текстом оригіналу, у випадках, коли 

аналізуються декілька мікроконтекстів тексту роману Х. Муракамі, другий 

етап, який ми визначили у межах доперекладознавчого етапу та власне 

перекладознавчий етап зручніше поєднувати.  

Четвертий етап дослідження передбачає застосування індуктивного 

методу, за допомогою якого вдалося зробити загальні висновки про те, що 

об’єкти та явища оточуючої дійсності, які сприймаються шляхом 

використання ономатопеїчної лексики, та їх просторові відношення 

характеризуються подібністю сприйняття в англомовній та українськомовній 

лінгвокультурах, проте будуть відмінними в японськомовній лінгвокультурі. 

Також цей метод дозволив на основі певних прикладів адекватного 

відтворення ономатопей за допомогою того чи іншого способу або прийому 

перекладу запропонувати можливі варіанти перекладацьких рішень, які 

загалом призведуть до адекватного перекладу, і застерегти перекладача від 

дій, які можуть зумовити неадекватне відтворення ономатопеїчної лексики 

засобами цільової мови. Результати спостереження дали змогу з’ясувати, 
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роль музикалізації у творчості Х. Муракамі та вплив ономатопей на передачу 

музичного фону роману, що своєю чергою може слугувати допоміжним 

засобом при визначенні особливостей ідіостилю Х. Муракамі. Важливими на 

цьому етапі вбачаємо результати кількісного аналізу, що дозволив встановити 

відсоткове співвідношення збереження ономатопеїчної лексики роману 

Х. Муракамі у текстах перекладу, що склали матеріал дослідження, дійти 

висновків щодо частотності апеляції перекладачами до різних способів і 

прийомів перекладу при відтворенні українською та англійською мовами 

ономатопей, представлених у тексті роману Х. Муракамі, а також виявити 

проблему «порушеного фрейму» ЕРОТИКА. Залучення дескриптивного 

методу стало важливим для висвітлення результатів дослідження, 

особливостей функціонування ономатопей у вихідному тексті та їх 

відтворення у текстах перекладу, пояснення причин труднощів, з якими 

стикаються перекладачі під час відтворення ономатопеїчної лексики 

засобами цільової мови. Зазначено також результати власне 

перекладознавчого етапу дослідження для визначення ступеню 

адекватності/неадекватності відтворення ономатопеїчної лексики у текстах 

перекладу роману Х. Муракамі.  

 

2.2.1. FrameNet як інструмент перекладознавчого аналізу 

ономатопеїчної лексики   

Термін фрейм – один із базових у когнітивній науці – трактують по-

різному і вживають непослідовно. Більшість лінгвістів тлумачать його як 

структуру репрезентації знань і досвіду про певну стереотипну ситуацію та її 

учасників (В. Дем’янков, О. Кубрякова, Дж. Лейкоф, Р. Ленекер, Д. Норман, 

О. Селіванова, Ч. Філмор та ін.) [цит. за В. Іващенко: 74, c. 390]. 

Інтерпретація концепції М. Мінського та перенесення її з царини штучного 

інтелекту на лінгвістичні терени сприяла розвиткові фреймової семантики. 

Ч. Філмор ототожнив фрейм із пропозицією, предикатно аргументною 

рамкою і застосував поняття фрейму для «опису семантичних ролей 
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складників ситуації як відмінкової рамки й розуміння нової інформації на 

підставі шаблону цієї рамки» [219]. 

На нашу думку, саме фреймовий підхід дає більш послідовний і 

теоретично обґрунтований підхід до перекладу ономатопеїчної лексики. 

Семантика кожного звукосимволізму визначається як окремий фрейм, тобто 

як інформаційна структура, що відображає увесь комплекс знань, уміщених у 

лексичній одиниці, що позначає певний звук. Фрейм звукосимволізму 

охоплює інформацію про якість звуку, його походження, ситуації, які 

супроводжуються цим звуком чи почуттям, а також створений ними ефект.  

Необхідність використання фреймів зумовлена особливостями 

семантики ономатопеїчної лексики, які, як і назви кольорів, 

характеризуються поняттям семантичної розмитості. Ця особливість полягає 

у тому, що людині буває тяжко називати той чи інший звук, із яким вона 

стикається в об’єктивній реальності. Один і той самий звук може бути 

названий по-різному. Аналогічно складно пояснити причину вибору 

конкретного значення в синонімічних парах звукосимволізмів.  

Дослідження тексту трьох томів роману дало змогу виявити, що 

фреймовий аналіз є найбільш відповідним інструментом у відтворенні 

фреймів, переданих за допомогою ономатопеїчної лексики. Для створення 

головних фреймових моделей САМОТНІСТЬ, ВТРАТА і ПОШУК та 

проведення порівняльного аналізу з метою визначення збереження фрейму 

САМОТНІСТЬ та наявності взаємозв’язків між трьома головними фреймами 

САМОТНІСТЬ, ВТРАТА і ПОШУК у перекладах І. Дзюба та Дж. Рубіна, ми 

використали систему FrameNet, оскільки саме вона орієнтована на аналіз 

дієслів, іменників, прикметників та незначної кількості прислівників. Варто 

наголосити, що більшість звуків і рухів, подані в ній через ономатопеї, при 

перекладі в англійській мові передаються за допомогою дієслів, наприклад:  
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Рис. 1. Англомовний переклад японських віддієслівних ономатопей у 

системі FrameNet 

 

Найважливішим практичним здобутком фреймової семантики став 

проєкт FrameNet на базі англійської мови, створений Ч. Філмором при 

Міжнародному інституті комп’ютерних наук у м. Берклі (Каліфорнія).  

Структурні особливості системи FrameNet – це корпуснобазований 

онлайн лінгвістичний ресурс, в основі якого лежать принципи фреймової 

семантики. Він містить базу даних фреймів, де подано вичерпну інформацію 

про семантичні та синтаксичні характеристики кожної одиниці та можливі 

альтернативні способи вираження понять, які є в одному і тому ж домені [74, 

c. 390–391].  

Система FrameNet представляє фрейм як знання про певну частину 

реального світу в схематизованій формі [284; 220]. Кожен фрейм, що входить 

у FrameNet, складається зі фреймових елементів (frame elements – FEs), 

лексичних одиниць (lexical units – LUs) та інформації про зв’язки між 

фреймами (frame-frame relations).  

Фреймові елементи описують учасників фрейму, а у системі FrameNet 

їх диференціюють як ядерні (core FEs) та периферійні (peripheral FEs). Ядерні 

фреймові елементи – це такі, що обов’язково повинні бути наявні, хоча не 

завжди виражені [74, с. 392]. Для анотації речень у системі FrameNet 
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використовують ще додаткові фреймові елементи (extra-thematic FEs). Вони 

позначають інформацію, що не є обов’язковою для опису фрейму.  

Фрейми у системі FrameNet формують єдину ієрархію. Зростання 

кількості ідентифікованих й означених фреймів продиктувало необхідність 

опрацювання принципів зв’язків між фреймами. Як результат – такі зв’язки 

об’єднано у три основні групи: 1) узагальнення (generalization relations); 

2) структури подій (event structure relations); 3) послідовності (systematic 

relations) [74, с. 392–393], наприклад: 

 

Рис. 2. Структура фреймів японських ономатопей у системі FrameNet 

 

Зв’язки між лексичними одиницями (полісемію, синонімію, антонімію, 

гіпонімію та ін.) не представлено прямо у системі FrameNet [218, р. 333]. 

Лексичні одиниці добирають за таким критерієм: якщо одиниця активує 

доступ до фрейму у свідомості людини (за Ч. Філмором, «пробуджує» його), 

то вона входить у такий фрейм [218, p. 315–319]. Ч. Філмор стверджує, що до 

багатьох фреймів у нас є доступ від народження (наприклад, до фреймів, які 

структурують знання про базові фізичні, ментальні процеси та явища). 

Засвоюючи мову, ми збільшуємо кількість фреймів, якими оперуємо, а тому 

кожна людина, зважаючи на свій досвід та знання, має індивідуальний набір 

доступних їй фреймів, у які ці знання та досвід структуровані.  
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Фрейми у системі FrameNet пов’язані між собою за принципом 

наслідування: дочірній фрейм (child frame) конкретніший, ніж материнський 

(parent frame); фрейми можуть мати різну кількість материнських і дочірніх 

фреймів або не мати їх узагалі. Отже, FrameNet – це не просто база даних, а 

складна система, що засвідчує взаємозв’язки й ієрархію фреймів [74, с. 397].  

Отже, за аналогією будови фреймових моделей, представлених у 

системі FrameNet, ми створили власні фреймові моделі роману 

САМОТНІСТЬ, ВТРАТА, ПОШУК, встановивши наявність взаємозв’язку 

між ними.      

 

Висновки до другого розділу 

З метою визначення особливостей перекладу ономатопеїчної лексики 

за допомогою фреймового аналізу було проаналізовано англомовний та 

українськомовний переклади роману й окреслено його етапи дослідження. 

Доперекладознавчий етап, що передбачає два етапи. Перший етап, 

спрямоваваний на визначення природи ономатопеїчної лексики з огляду на 

тлумачення цього поняття у межах таких філологічних дисциплін, як 

лінгвістика та літературознавство, що тісно пов’язані з перекладознавством. 

Саме тому такого типу розвідка має на меті визначення ролі, яку відіграє 

ономатопеїчна лексика у процесі перекладу художнього тексту. Також 

зроблено вибір матеріалу дослідження, запропоновано визначення понять 

«звукосимволізм», «звуконаслідування» та «фрейм», представлено наявні 

класифікації одиниць ономатопеїчної лексики.  

На другому етапі, коли у текстах, що є матеріалом дослідження, 

відібрано ономатопеї/звукосимволізми, які відповідають критеріям 

визначення ономатопеїчна лексика, виявлено ономатопеї, що виявилися 

найбільш частотними в аналізованому тексті роману Х. Муракамі «Хроніка 

заводного птаха». На цьому ж етапі запропоновано тлумачення 

мікроконтекстів, де наявні фрейми, до складу яких входять ономатопеї, з 
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огляду на їхню роль у вираженні ідейного спрямування тексту загалом, 

з’ясовано значення ономатопей/звукосимволізмів у відповідних контекстах.  

Перекладознавчий етап передбачає зіставлення вихідного тексту і 

тексту перекладу з огляду на адекватність/неадекватність відтворення 

ономатопей у трьох головних фреймах роману Х. Муракамі «Хроніка 

заводного птаха» в українськомовному та англомовному перекладах, 

з’ясування основних способів і прийомів цього відтворення, труднощів, з 

якими мають справу перекладачі при відтворенні подібних одиниць 

художнього тексту. 

На четвертому, завершальному, етапі дослідження зі залученням 

дефінітивного, тезаурусного, контекстуального, зіставного 

перекладознавчого компонентного, кількісного, спостереження та 

трансформаційного методів аналізу. 

Визначення особливостей перекладу за допомогою фреймового аналізу 

зумовлює вибір методів як емпіричного, так і теоретичного дослідження. 

Використовуючи корпуснобазований онлайн лінгвістичний ресурс FrameNet, 

в основі якого лежать принципи фреймової семантики, було застосовано та 

описано метод моделювання головних фреймових моделей роману 

Х. Муракамі та встановлено причинно-наслідковий зв’язок трьох головних 

фреймів: ВТРАТА, ПОШУК та САМОТНІСТЬ.  
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РОЗДІЛ 3  

ПЕРЕКЛАДАЦЬКЕ ВІДТВОРЕННЯ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

РОМАНУ Х. МУРАКАМІ У РУСЛІ ФРЕЙМОВОГО ПІДХОДУ 

 

3.1. Когнітивний підхід у відтворенні ономатопеїчної лексики в 

японськомовній-англомовній перекладній традиції  

Звуконаслідування з найбільшою частотою зустрічаються в японській 

художній літературі, і саме тому переклад цих одиниць є випробуванням для 

перекладача в європейські лінгвокультурній традиції. 

На думку американського лінгвіста Б. Ворфа, мова та спосіб мислення 

мають взаємовплив у процесі свого формування [309, p. 25]. Японське 

світосприйняття відрізняється від європейського, і це має пряме 

відображення у лінгвістичних структурах. Японці сприймають світ «очима 

комахи», а європейці – з висоти пташиного польоту, тому спосіб подачі 

японського тексту при перекладі вимагатиме використання ситуативних 

відповідників. Японський лінгвіст Й. Ікегамі стверджує, що відмінність з 

погляду ситуативності думки є ключовим фактором при перекладі 

японського художнього тексту англійською мовою. Ситуативність – це 

джерело гнучкості і взаєморозуміння живих істот, а саме світосприйняття 

системи зумовлене культурою та мовою. А. Ічікава вважає, що відмінні 

культури породжують відмінне сприйняття світу. Зокрема, Х. Накашіма 

стверджує, що існують екзо- та ендосистеми сприйняття. В екзосистемі 

сприйняття споглядач перебуває ззовні, його втручання в процес є 

мінімальним, натомість ендосистема передбачає безпосередню участь 

перекодувача. Саме тому при перекладі завжди буде помітною відмінність у 

світосприйняття під час передачі змісту та смислового навантаження. 

Наприклад, у висловленні 窓の外はすっかり明るくなってきた。(mado no soto ha 

sukkari akaruku nattekita) читач ідентифікуватиме себе з головним героєм, 

який споглядає з вікна за сходом сонця, через безособовість структури 
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висловлення із підметом, вираженим через приховане «я» читача. В 

англійському перекладі Дж. Рубін – «Full light of a day shone outside the 

window», читач знаходиться за межами кімнати і спостерігає за цим 

процесом звисока, оскільки підметом виступає «light» – світло, що зміщує 

акцент на інше місце перебування наратора.   

Як демонструє матеріал дослідження, очевидним є те, що в 

оригінальних японських текстах чітко виражений підмет відсутній. На думку 

Т. Каная, нечітко виражений присудок уможливлює досягнення ефекту 

передачі наративу «очима комахи», тоді як в англомовних текстах саме чітко 

виражений присудок буде переносити читача на висоту пташиного польоту. 

Для японців під час передачі інформації важливими є дієслова, а для носіїв 

англійської мови – іменники.  

Однією з головних характеристик японського синтаксису є 

використання часток, оскільки в японській мові немає категорії роду, числа 

та відмінку. А. Мікамі надає таку класифікацію цих часток за відмінками 

[262, p. 27] (табл. 3).  

Таблиця 3 

Класифікація японських відмінкових часток за А. Мікамі  

Називний відмінок が (ga) 

Знахідний відмінок を(wo) 

Місцевий відмінок  に (ni) 

Давальний відмінок  に (ni)、へ(e) 

Аблативний відмінок  に (ni)、から(kara) 

Орудний відміток  で(de) 

Комутативний відмінок  と(to) 
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Ця класифікація має пряме відношення до поверхневої структури мови. 

З цієї позиції Ч. Філмор під час створення власної класифікації відмінків 

зазначив, що саме граматика японської мови постає основою. Він виділив 

такі групи відмінків: агент, інструмент, експерієнцер, об’єкт, місце 

розташування, джерело, ціль, час та бенефактив. У процесі дослідження 

взаємозв’язку між відмінком та дієсловом, Ч. Філмор поділяє відмінки на 

обов’язкові та вибіркові, класифікуючи значення самого дієслова за 

допомогою відмінкового фрейму (case frame). Наприклад, дієслово «break» 

містить три фрейми:  

Суб’єкт: О 

Суб’єкт: А об’єкт : О 

Суб’єкт: І об’єкт: О  

В англійській мові речення «A window broke» та «The thief broke the 

window» належать до різних відмінкових фреймів. Присутність суб’єкта є 

ключовим синтаксичним моментом, натомість роль підмета відрізняється в 

обох прикладах англійською, а в японській мові вони відрізняються 

використанням форми пасиву та модальності дієслова, отримуючи 

закінчення - れる(reru).  

Відмінки в японській мові позначаються за допомогою часток, а 

японське речення будується навколо присудка, що виступає основою з 

додатковими відмінками, які творяться за допомогою використання часток. 

Це робить структуру японського речення досить гнучкою. Розглянемо це на 

прикладах, наведених у таблиці 4 (автор Х. Накашіма). 

Таблиця 4 

Класифікція значення дієслова за допомогою відмінкового фрейму  

(case frame) 

Відмінковий фрейм     

(case frame) 

      Англійська мова        Японська мова 

Підмет: О The window broke.  窓が割れた 

(mado ga wareta) 
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Підмет: А 

Об’єкт : О 

A thief broke the window. 泥棒が窓を割った 

(dorobo ga mado wo 

watta) 

Підмет: І 

Об’єкт: О 

A hammer broke the 

window.  
金槌が窓割った 

(kanazuchi ga mado wo 

watta)  

 

Отже, ми бачимо, що у першому реченні, де слово «window» 

виступатиме підметом, дієслово «break» у японському варіанті буде 

виражене неперехідним дієсловом 割れる (wareru) «to be smashed», а в 

реченнях, де «window» виступатиме в ролі додатка, над яким буде 

виконуватися дія, японською мовою відповідно перекладатиметься за 

допомогою перехідного дієслова 割る(waru) «to break». Важливу роль при 

перекладі виконуватимуть саме частки が(ga), що вказуватиме на підмет, іを

(wo) – частка для позначення прямого додатка при перехідному дієслові.  

Американський лінгвіст К. Торатані пояснює часте вживання 

ономатопопеїчної лексики в художніх творах тим, що в японській мові, 

порівняно з англійською, дуже мала кількість дієслів, які можуть передати 

різні деталі та відтінки, тому їх замінюють словами звуконаслідувань та 

звукосимволізмів [302, р. 65]. Наприклад, щоб розкрити різні особливості 

ходи в англійській мові використовують такі слова, як dawdle (плентатися), 

trudge (ледь іти від втоми), toddle (бродити без діла), натомість у японській 

мові використовують ономатопеїчні еквіваленти のろのろ(noronoro), とぼとぼ

(tobotobo), よちよち(yochi yochi), які несуть значення дієслова ходити 歩く

(aruku). Інший аргумент широкого вживання слів ономатопеїчної лексики в 

літературі полягає у тому, що порівняно зі звичайними сталими виразами, 

вони надають чіткіше уявлення про дії, емоції та відчуття [302, p. 66].  
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Дослідники Х. Мінашіма та Х. Іносе подають відсоткове 

співвідношення перекладу тих чи інших частин мови як, наприклад, 

іменників чи дієслів за допомогою перехідних ономатопей. Так, Х. Мінашіма, 

проаналізувавши способи перекладу англійською мовою 332 японських 

ономатопей, вважає, що найпоширенішими частинами мови для їх передачі 

будуть дієслова (27,1 %), прислівники (18,1 %), прикметники (15,4 %), 

іменники (10,2 %), власне ономатопеї (7,2 %) та інші (5,7 %), а також 16,3 % 

японських ономатопей не будуть перекладеними. Посилаючись на дані цих 

дослідників, можна стверджувати, що у більшості випадків переклад 

японських ономатопей потребуватиме застосування прийому заміни однієї 

частини мови на іншу [240; 263].  

За морфологічними ознаками ономатопеї в японській мові поділяються 

на односкладні (singletons) та ономатопеї з редуплікованою основою:  

Ономатопеї з редуплікованою основою:  

– きょろきょろ(kyoro kyoro) – look around restlessly;  

– ばらばら(bara bara) – scattered, in pieces, disconnected;  

– ひらひら(hira hira) – flutter, flickering (light, flame). 

Односкладні ономатопеї:  

– じっと(jitto) – motionlessly, firmly, patiently;  

– ぽつんと(potsunto) – isolated, standing alone;  

– ぱったりと (pattarito) – unexpectedly, suddenly, abruptly.  

Велику кількість можливостей для реалізації більшого спектру значень 

ономатопеїчних слів надають дієслова, які у поєднанні з ними дають 

можливість більш влучно передати фрейми при перекладі англійською 

мовою. З. Вендлер поділяє японські дієслова на «дієслова зміни стану» та 

«дієслова руху»:  

Дієслова руху: 
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– 歩く(aruku) – walk; 

– 光る(hikaru) – shine; 

– 鳴らす(narasu) – ring.  

Дієслова зміни стану: 

– 開く(hiraku) – open; 

– 着く(tsuku) – arrive; 

– 壊す(kowasu) – break [234]. 

Для першої групи дієслів характерною є наявність кінцевої точки, а 

саме результативність дії як, наприклад, 開く(hiraku) – «open», оскільки, якщо 

двері відчинені, ми бачимо результативну дію, і вона не може тривати аж 

допоки інша особа не повторить цикл «відкривання – закривання», тоді як 

дієслова другої групи передають динамічну дію або рух відповідно без 

кінцевої точки, наприклад, 歩く(aruku) – «walk» характеризує динаміку руху 

без логічного завершення.  

Керуючись цією класифікацією, можна стверджувати, що при 

перекладі ономатопей з редуплікованою основою у поєднанні з дієсловами 

руху в англійській мові будуть використовувати базовий спосіб підбору 

дієслова з ономатопеїчним коренем, наприклад, ゴ シ ゴシ (goshi goshi) – 

scrubbing + こする(kosuru) – rub = scrub. Як зазначає Дж. Бестер, в англійській 

мові наявна велика кількість дієслів на позначення широкого спектру 

відтінків та нюансів однієї й тієї ж дії, руху чи звуку. Наприклад, для 

передачі світла в англійській мові можна використовувати shine, gleam, glow, 

glitter, glisten. У процесі дослідження способів перекладу лінгвісти 

Дж. Бестлер, I. Таморі та А. Хіросе створили універсальну формулу для 



96 

 

перекладу ономатопей з редуплікованою основою у поєднанні з дієсловами 

руху: 

 

Ономатопея з редуплікованою основою          +                дієслово руху  

            Дієслово з коренем ономатопеї з редуплікованою основою [297, p. 142] 

 

Так, Л. Талмі виділяє ще один варіант перекладу односкладних та 

ономатопей з редуплікованою основою у поєднанні з дієсловами зміни стану 

шляхом використання дієслів «сателітів»: 

バタン (batan) – falling + 寝る(neru) – lie down = collapse into; 

すい (sui) – smoothly + 開く(hiraku) – open = slide open.  

Причина використання при перекладі саме дієслів «сателітів» 

зумовлена існуванням ідеї «лексикалізаційної моделі». На думку Л. Талмі, 

суть лексикалізаційної моделі полягає в тому, що на концептуальному рівні 

подія може бути декомпозованою на семантичні примітиви, та способи їх 

поєднання для створення певної картини світу, де відмінності будуть 

виникати залежно від типу мови [296, p. 74]. Однією з основних відмінностей 

є належність англійської та японської мов до різних типологічних груп.  

Варто зазначити, що не всі ономатопеїчні слова в японській мові можна 

перекласти англійською за допомогою дієслів. Говорячи про односкладні 

прислівникові ономатопеї, одним із вдалих способів для перекладу є 

використання іменника у зв’язці з прийменником with:  

Ономатопея                                                            Переклад 

どさり(dosari) clumping                                       with a thud 

がちゃん (gachyan)  crashing                              with a crash 

どきり(dokiri)     shocking                                   with a thump 
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Такий варіант перекладу ґрунтується на когнітивному прийомі 

«конкретизації абстрактних понять» (reification), що введений К. Торатані 

[303, p. 69], і використовується для вербалізації концептів, які належать до 

щонайменше двох чітко виражених областей – доменів: просторової і часової. 

На думку Л. Талмі, когнітивна операція дає можливість перекладачеві 

зробити члена однієї області – домена, членом іншої, отже, такі перетворення 

можуть відбуватися завдяки можливості зміни граматичної форми. 

Наприклад, дискретна дія «calling» у реченні «John called me» може бути 

також вираженою за допомогою злічуваного іменника «a call» у варіанті 

«John gave me a call». Якщо до дії «calling» буде застосована когнітивна 

операція «конкретизації абстрактних понять» (reification), де концепт події 

(event), який належатиме до домену часу, своєю чергою буде 

переконцептуалізованим на об’єкт, який належатиме до області – домену 

простору [296, p. 82].   

Роблячи переклад роману Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха», 

значення ономатопеїчного слова じっと(jitto) у сполученні з дієсловом 見る

(miru) та 覗き込む (nozoki komu) в наступних фрагментах: 

– それから僕の顔をじっと見た [274, p. 372] – he looked me straight in the face 

[277, p. 171]; 

– 私の顔をじっとのぞきこみました [274, p. 305] – He fixed his eyes in mine [277, 

p. 160]; 

– 私の顔をじっと覗き込むように [274, p. 191] – looked hard at me and said 

[277, p. 87]. 

Зокрема, Дж. Рубін досягає ідеального збереження фрейму ПОШУКУ 

при перекладі першого висловлення,じっと(jitto) з дієсловом 見る(miru), за 

допомогою словосполучення «to look somebody straight in the face». У 

другому висловленні Дж. Рубін використовує сталий вираз «to fix one’s eyes 
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on something» для перекладу じっと(jitto) з дієсловом覗き込む (nozoki komu) 

«вдивлятися», зберігаючи фрейм ПОШУК, який намагався показати 

Х. Муракамі у своєму романі. Для перекладу останнього висловлення 

використано ідіоматичний вираз «to take a hard look», який ідеально передає 

сему «пильності» в погляді, що японському мовленні властивий для 

звукосимволізму じっと(jitto) з дієсловом覗き込む (nozoki komu) «вдивлятися».  

Прийом «конкретизації абстрактних понять» (reification) може 

допомогти зробити конкретнішим аспектне значення, позначене 

односкладною ономатопеєю (singleton). Розглянемо на прикладі висловлення 

з роману Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха» та його перекладу 

англійською мовою, аби простежити особливості односкладної ономатопеї き

ちんと (kichinto) – neatly, accurately та дієслова折り畳む (oritatamu) – to fold:  

スカートの膝の上にはハンカチがきちんと折り畳まれたまま置かれていた。[274, p. 

207]. 

On her lap lay the handkerchief that she had folded with such a care [277, 

p. 94]. 

Основним способом перекладу звукосимволізму тут є перекладацька 

заміна, що в оригіналі належить до домену простору, і тому при перекладі 

слова きちんと (kichinto) – neatly, accurately, Дж. Рубін використовує іменник 

care у зв’язці з прийменником with, аби звернути особливу увагу читача саме 

на стан хустинки героїні, яка знаходиться в неї на колінах. Трансформуючи 

при перекладі односкладну ономатопею きちんと (kichinto) в іменник care, 

Дж. Рубін розширив її значення, акцентуючи увагу на деталях та 

просторових моментах. Можемо стверджувати, що такий спосіб перекладу 

забезпечує безпомилкову передачу лаконічності аспектного значення 

односкладних прислівникових ономатопей. Отже, формула, запропонована 

Л. Талмі для перекладу односкладної ономатопеї є такою:  
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Односкладна ономатопея                with     +     злічуваний іменник 

がちゃん (gachyan)  crashing           with a crash [303, p. 67]. 

Ще одною технікою для перекладу прислівникових ономатопей в 

англійській мові може бути трансформація цієї ономатопеї в прикметниковий 

елемент, який утворюватиме іменник. Розглянемо на прикладі висловлення, 

де у тексті оригіналу використано дієслово руху та односкладну ономатопею 

じっくり (jikkuri), перекладену як manner of looking carefully without rushing.  

「家に帰ってじっくり鏡を見なさい」[274, p. 42]. 

«Go home and take a good look in the mirror» [277, p. 188]. 

Дієслово 見る (miru) можна відтворити у перекладі to look, тобто через 

застосування словникового відповідника, проте Дж. Рубін трансформує 

дієслово 見る  (miru) в іменник a look, щоб передати аспектне значення 

односкладної ономатопеї, і потім, долучив цей іменник до дієслівної фрази, 

додаючи нейтральне дієслово to take, створивши таким способом стилістично 

марковану дієслівну конструкцію to take a look. Ще одна характеристика цієї 

ономатопеї, що передає ретельність виконання дії, може бути виражена 

прислівниковим елементом good, який буде модифікувати іменник look, що 

можна простежити в англійському варіанті перекладу речення. Проте, 

зважаючи на обмежену кількість нейтральних дієслівних конструкцій у 

японській мові, такий спосіб перекладу може застосовуватися лише до певної 

контекстуальної ситуації. Отже, трансформація, запропонована Л. Талмі для 

перекладу односкладної ономатопеї є наступною:  

Односкладна ономатопея                      +   дієслово руху  

(じっくり (jikkuri) – looking carefully)            +   (見る (miru) – to look) 

 

нейтральна дієслівна конструкція з модифікованим злічуваним 

іменником   (to take a good look at) [296, p. 62]. 
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Тож, ми дійшли висновку про те, що оскільки в оригінальних 

японських текстах відсутній чітко виражений підмет, для передачі інформації 

використовують дієслова. В японській мові, порівняно з англійською, дуже 

мало дієслів для передачі деталей та відтінків, тому їх замінюють 

ономатопеїчною лексикою.  

Отже, використання когнітивного підходу при перекладі японської 

ономатопеїчної лексики в англійській мові дає можливість встановити 

відмінності у варіантах подачі ономатопей та звукосимволізмів японського 

тексту англійською мовою шляхом використання конкретно встановлених 

перекладацьких трансформацій відповідно до морфологічних ознак 

японських ономатопей.  

 

3.2. Фреймовий підхід у відтворенні ономатопеїчної лексики в 

японсько-українськомовній перекладній традиції   

Протягом останніх років у вітчизняному перекладознавсті зросла 

кількість досліджень, що ґрунтуються на когнітивному підході до вивчення 

мовних явищ. Такий підхід збагатив лінгвістичні дослідження новим 

поняттєвим апаратом, різними методами й експериментальними 

процедурами, дав змогу по-новому підійти до розв’язання проблем 

вербалізації інформації у процесі пізнання навколишнього світу, способів 

представлення мовних одиниць у людській свідомості та їхньої участі у 

забезпеченні комунікації. Одним із базових методів аналізу механізмів 

взаємодії вербальних та когнітивних структур є фреймовий аналіз. Вивчення 

фреймів допомагає зрозуміти механізми концептуалізації об’єктивованих у 

мові понять та явищ дійсності, саме тому фреймовий аналіз стає актуальним 

не лише серед учених-лінгвістів, але й серед літературознавців та 

перекладознавців [99, c. 139].  

Ми маємо доступ до низки певних фреймів, оскільки живемо на Землі, 

стаючи предметом буття, відчуваючи щоденний цикл життя, а іншим 

фреймам ми завдячуємо, будучи людиною з нашим тілом, яке реагує на силу 



101 

 

тяжіння, має певні біологічні та фізіологічні потреби, органи чуття. Існують 

фрейми, які визначилися залежно від нашої належності до певної культури, 

де ми на свідомому або ж підсвідомому рівні сприймаємо символи, 

артефакти та цінності, і важливим є те, що існують і такі фрейми, які ми 

отримуємо завдяки належності до специфічної мовної спільноти, яка 

підтримувалася і підтримується цією культурою [138]. 

На сучасному етапі фрейми дають можливість моделювати принципи 

структурування та вираження певної частини людського досвіду, знань, за 

допомогою мовних одиниць, а також способів активації загальних знань, які 

забезпечують порозуміння в процесі мовної комунікації [99, c. 141]. 

Звукосимволізми як невід’ємна частина словникового складу мови 

неодноразово ставали об’єктом дослідження у найрізноманітніших аспектах 

[89, c. 49]. Проте стилістичні функції звукосимволізмів у когнітивному плані 

залишаються мало вивченою сферою, що зумовило постановку проблеми на 

сучасному етапі, оскільки головна увага дослідників була приділена іншій 

близькій галузі – фоносемантиці як розділу науки, що вивчає звукотворчу 

систему мови. 

Автор художнього прозового твору формує певну картину в своїй уяві, 

він чує звуки «внутрішнім вухом», і його головна мета – описати плід своєї 

уяви словами так, аби читач зміг отримати таке ж саме враження, яке 

письменник створив у себе в уяві. Унаслідок дифузійної природи звуку все 

це здається, на перший погляд, просто неосяжним, але справжній художник 

слова може впоратися з цим завданням досить просто. Читач буквально стає 

свідком цих подій, відчуває те, що відчувають герої художнього твору, 

бачить, те, що бачать вони, і «чує» звуки, які супроводжують дії. Такий 

парадокс можна ефективно вирішити за допомогою використання 

фреймового підходу, який надає змогу залучити до дослідження фонові 

знання отримувача інформації. У пізнавальній діяльності активність суб’єкта, 

спрямована на певний об’єкт, повертається до суб’єкта у якості знань про цей 
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об’єкт. На це опирається письменник, який бере участь у діяльності сфери 

літературної творчості, що є різновидом пізнавальної [5, с. 58].   

Ономатопеїчна лексика, до складу якої в японській мові входять 

звуконаслідування та звукосимволізми, використовується для лаконічного та 

емоційного опису, пожвавлення наративу, а також для створення «ефекту 

присутності». Не менш важлива функція японських ономатопей полягає в 

тому, аби уточнити або звузити загальне значення певних дієслів [89, с. 51]. 

В українській та англійській мовах існує велика кількість дієслів, конкретне 

значення яких виражається за допомогою окремої лексеми. В японській ж 

мові конкретний відтінок значення дієслову часто надає та чи інша 

ономатопея, яка поєднується з цим дієсловом.  

Чисельні дослідження показують, що визначення поняття 

звукосимволізмів є досить контроверсійним [87; 161; 140]. Найбільш 

прийнятним є поняття, що ґрунтується на морфологічних та фонологічних 

особливостях «звичайних» лексичних одиниць, оскільки тільки в декількох 

країнах існує велика кількість одиниць ономатопеїчної лексики, утворених за 

допомогою редуплікації. Дослідження визначають, що об’єктивну 

характеристику колокації для певних японських звукосимволізмів може 

забезпечити саме фреймовий аналіз. Колокація, притаманна японським 

звукосимволізмам, є актуальною темою для багатьох досліджень на 

сучасному етапі. У своїх роботах К. Торатані та М. Хіросе вказують на міцну 

вербальну колокацію звукосимволізмів у багатьох мовах світу. Цей феномен 

описано як вид гіпонімії в термінах лексикології. Іншими словами, 

ономатопеїчна лексика розглядається як своєрідний засіб для розкриття 

певної інформації при поєднанні з дієсловами, що їх реалізують. Наприклад, 

звукосимволізм じろじろ (jirojiro) «прискіпливо вдивлятися, підозріло кидати 

погляд» додає специфічного конотативного значення дієслову з нейтральним 

забарвленням 見る (miru) «дивитися» – «じろ じろ見る » (jirojiro miru) – 

«витріщатися».  
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На сучасному етапі дослідженням не тільки лексичних значень, а 

семантичних явищ усіх мовних рівнів, у тому числі й фонетичного, 

займається окрема наука – фоносемантика, яка досліджує семантичні 

асоціації, що викликають у свідомості мовця ті чи інші звуки та 

звукосполучення. Саме тому звукосимволізм визначається як явище 

фонетичної підсистеми мови, яке ґрунтуючись на синестезії, як аналогії між 

різними відчуттями й образами у свідомості людини, стереотипізації, що є 

звичкою пов’язувати певний звук із оцінкою ряду знаків, де він трапляється, 

встановлює мотиваційний зв’язок між звуком і значенням слів [94, с. 120].  

Голосні та приголосні протиставляються передусім по закритості-

відкритості. На думку І. Таморі, ономатопоетичні слова, які мають звук [a], 

виражають більшу широту, відкритість, ясні звуки, адекватність, енергійність, 

а ті, до складу яких входить звук [o], – закритість (скромність, стриманість), 

нечіткі та неясні звуки, відсутність активності [297, p. 168]. 

На думку японського дослідника С. Уемура, існує цілий асоціативний 

ряд відчуттів, які передаються такими приголосними звуками, як: 

[К] – відчуття сухості かさかさ (kasa kasa) – пересохлий, зневоднений, 

[S] – відчуття приємності, вологості さらり(sarari) – шовковистий, свіжий, 

легкий, 

[T] – відчуття сили чоловічого начала たっぷり(tappuri) – багато вдосталь, 

[N] – відчуття липкості ぬるぬる (nuru nuru) – слизький, ковзкий, 

[H] – відчуття легкості, відсутності опору へ と へ と (heto heto) – 

знесилений, слабкий,  

[M] – відчуття круглості, жіночого начала もくも く (moku moku) – 

клубитися, кучерявитися (про дим, хмари), 
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[Y] – відчуття м’якості, слабості やんわり(yanwari) – м’який, приємний, 

дбайливо; обережно [174].  

Звукосимволізми у своїх працях досліджували і відомі лінгвісти 

Ш. Баллі, Ж. Марузо. Так, Ш. Баллі пов’язував стилістику звуку із 

психологією: звуки [p], [b], [f], на думку науковця, додають до слів 

експресивності, емоційності, оскільки для їхнього вимовляння роздувають 

щоки (наприклад, grinchy [tʃ] викликає зневагу). Ж. Марузо зосередив свою 

увагу на голосних звуках і вважав, що [е], [і] – світлі, високі, а [о:] – низький, 

важливий [12; 333].  

Під час лінгвостатистичних експериментів українських дослідників 

було доведено, що для більшості носіїв української мови відповідні 

приголосні звуки асоціюються: 

[Р] – із загрозою і небезпекою, 

[Л] – лагідністю, ніжністю, 

[Ш] – тишею, 

[Б] – раптовістю, 

[В] – м’якістю, в’ялістю, 

[Ж, З] – енергійністю, жвавістю, 

[М, Н] – дієвістю, 

[К, П, С, Т, Ф] – нейтральністю; 

а голосні:  

[А] – з уважністю, інформативністю, 

[О] – тривогою, хвилюванням, 

[У] – загрозою, 

[І] – ніжністю, смішливістю, 

[Е] – ліричністю [94, с. 144–145].  

Говорячи про структуру ономатопей, варто нагадати, що вони 

поділяються на дві основні групи: на односкладні (ぼんやり bonyari) та 

двоскладні, переважно такі, що утворенні від подвоєння одного і того ж 
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складу (мори) (いらいら iraira). В японській мові слова складаються зі складів 

і мор [141, с. 127]. Склади є фонетичними одиницями, а мори – 

фонологічними, наприклад, слово «іппон» (一本, いっぽん) поділяється на 2 

склади [ip̚.poɴ] та 4 мори — «і-п-по-н» (い・っ・ぽ・ん). З огляду на думку 

Є. Поліванова, в японській мові мінімальна важлива одиниця, що 

відчувається психологічно і фонологічно, це не звук і не склад, а саме мора 

(склад з коротким голосним або один короткий голосний; склад з довгим 

голосним уявляється як поєднання двох мор) [141, с. 128]. 

Із ономатопеїчною лексикою часто використовують службовий 

елемент と (to), який виділяє та посилює значення ономатопеїчної одиниці, 

надає автономності від дієслова, а також емфатичного навантаження, 

наприклад, ゆっくり (yukkuri) –ゆっくりと(yukkuri to). У такому випадку можна 

запропонувати використання емфази – використання ступеневих 

прислівників («дуже», «сильно») чи заміни порядку слів [140, с. 11].    

Ономатопеїчна лексика – це справжнє багатство японської мови, тож 

не дивно, що на них ми часто натрапляємо і в художній літературі, де вони 

створюють чимало проблем для перекладачів. Звуконаслідування в японській 

мові передають звуки довкілля, особливості дії, почуття і враження мовців з 

такою різноманітністю, що у перекладі українською мовою подеколи 

необхідно використовувати декілька прикметників, дієприслівників, 

прикметників або дієслів, щоб достатньо адекватно відтворити оригінальну 

семантику. Ономатопеїчну лексику використовують автори як класичних, так 

і сучасних художніх творів. Вона допомагає письменникові досягти 

емоційної насиченості, виразного тексту, дає можливість донести до читача 

певні відтінки значень, розставити акценти, та й загалом зробити мову твору 

образнішою. Загалом ономатопеї виконують такі функції у художньому 

тексті: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95._%D0%94._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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– часто слугують основою для створення каламбурної гри (ただただ

ひきうすの中でゆっくりとすりつぶされていく [274, p. 160] – інакше тебе перемелять, 

як у жорнах [128, c. 93]);  

– можуть стати яскравою мовною характеристикою персонажа (雨

でぐしょぬれになっていた [274, p. 104] – промоклим до кісток [128, c. 62]); 

– виступають як допоміжні образотворчі засоби, що підсилюють 

враження й емоції, для опису природних явищ (いやにくっきりとした初夏の日差

し[274, p. 12] – страшенно яскраве сонце раннього літа [128, c. 14]); 

– можуть виконувати функції контекстуального синоніма і 

змінювати дієслово або іменник (グニャグニャとして [274, p. 45] – драглисте воно 

[129, c. 30], グニャグニャしたもの [274, p. 45] – драглиста штука [128, c. 30]). 

(Приклади з роману Х. Муракамі, переклад І. Дзюба). 

У перекладі японських ономатопеїчних слів українською мовою 

доцільно врахувати не лише їхню семантику, а й емоційний компонент, стиль 

оповіді та образність висловлювання.  

Перекладаючи японську ономатопеїчну лексику, перекладачеві 

необхідно шукати еквівалентні звуконаслідування в українській мові. У 

нашому активному запасі таких небагато, однак, це не означає, що і в 

лексичній системі української мови їх замало. Наприклад, крики птахів 

можна передати за допомогою ономатопей ґелґотати, ґильґотіти, 

джерґотати, ґерготати, ґеґати. Якщо не вдається доречно відшукати 

український звуконаслідувальний еквівалент, який би допоміг зберегти 

конкретність і образність вихідної одиниці, існує альтернативний шлях, а 

саме використання просторіч та сленгу. Так, сленг – це жаргонні слова або 

вирази, характерні для мовлення людей певних професій або соціальних 

прошарків, які, проникаючи в літературну мову, набувають помітного 
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емоційно-експресивного забарвлення [334]. Просторіччя – це слово, 

граматична форма, зворот, що не є нормою літературної мови, але 

вживається в побутовому мовленні, а в художніх творах використовується як 

стилістичний засіб для надання мові зневажливого, іронічного, жартівливого, 

грубуватого та ін. відтінку [334]. Просторіччя можна вживати для 

відтворення додаткових (стилістичних, оцінних) компонентів значення там, 

де це пов’язано зі стилем (наприклад, слова «бубоніти», «балаканина»). 

Наприклад: べるべる  (beru beru) – «дудлити», くどくど言  (kudo kudo iu) – 

«пиляти» (жінка чоловіка). На думку японського мовознавця Х. Такао, який 

перекладав «Енеїду» Івана Котляревського японською мовою, зв’язок 

«японська ономатопея – українське просторіччя» можна використовувати й у 

зворотному напрямі. Дослідник вважає, що з майже сімдесяти дієслів у поемі, 

що передають різні відтінки процесу мовлення, чимало просторічних, 

наприклад: балакати, толковати, балагурити, базікати, залаяти, горланити, 

бормотати, харамаркати, кувікати (про порося) тощо. Для перекладу таких 

дієслів японською мовою якраз і можна використовувати ономатопеїчні 

слова. Наприклад, українське дієслово «бурчати» можна перекласти 

японською мовою як ぶつぶつ言う(butsu butsu iu), «щебетати» – якぺちゃくちゃし

ゃべる(pechya kuchya shyaberu), «хлипати» – якめそめそ泣く (meso meso naku) 

тощо [27, с. 112 113].  

Ономатопеїчну лексику також часто використовують для відтворення 

образної і стилістичної специфіки тексту оригіналу, але в японській мові 

бракує схожих образних засобів [27, с. 112]. Наприклад, японські перекладачі 

українських казок С. Мацуя і У. Рісако моменти, де українська лексика 

вдається до образно-виразних засобів для вираження експресії, переклали за 

допомогою ономатопей, які в японській мові передають не тільки звуки й 

голоси, а й дії, стани та почуття. Так, при перекладі уривку казки 

«Солом’яний бичок», коли ведмідь прилип до бичка («зав’яз»), 
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ономатопеїчне слово  ぺたっとくっついて  передає ступінь прилипання. Зі 

збереженням експресії передано і такі фрази: «…зробив солом’яного бичка й 

осмолив його смолою» – «…わらうしをつくりよこっぱらにたっぷりタールをぬりました» 

(казка «Солом’яний бичок»), «Як заплаче вона (дівчина) тоді» – «わっとなきだ

しました» – (わっと залитись сльозами, казка «Кривенька качечка»), «Сірко 

вийшов до нього (вовка)…і посадовив його під столом» – «セルコは、オオカミを

そっとテーブルのしたへしのびこませました» («そっと» – тихенько), «Ото Сірко вивів 

вовка…» – «…ぐいぐいといえのそとへおいだしました» («ぐいぐいと» – з силою, міцно, 

казка «Сірко») [27, с. 112–113].   

Ще одними способами перекладу японських ономатопеїчних слів є 

створення авторського новотвору, фразеологічні звороти, метафори, епітет, 

порівняння, що допомагають зберігати стилістичне забарвлення. Звісно, тут 

потрібно також враховувати оригінальний контекст, щоб такий переклад був 

адекватним. Наприклад, звукосимволізм さっぱり(sappari) – «повністю, взагалі» 

у поєднанні з дієсловом 理解できる(rikai dekiru) – «розуміти» при перекладі 

роману Х. Муракамі І. Дзюб передає さっぱり理解できない(sappari rikai dekinai) як 

«нічогісінько не второпав», а звукосимволізм し っ か り (shikkari) – «міцно 

скріплений, щільно зав’язаний» як «сидить як улитий (про одяг). Такий 

переклад, на нашу думку, є адекватним.  

Можливим способом відтворення японської ономатопеїчної лексики є 

також застосування редуплікації в українських словах – відповідниках для 

передачі особливої форми оригінальної одиниці. Наприклад, ぐずぐず (guzu 

guzu) ледве-ледве, сяк-так, そろそろ(soro soro) ось-ось, от-от. 
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Розглядаючи класифікації ономатопеїчної лексики японської мови, 

варто звернути увагу на те, що більшість одиниць належить до прислівників 

(тобто, до одиниць, які визначають конотацію дієслів), а також поділятися на 

прислівники способу дії, результату, ступеня.  

Щоб з’ясувати, чи зберігається значення фрейму при перекладі з 

японської на українську мову, візьмемо за основу звукосимволізм じっと (jitto) 

у кількох випадках.  

У системі звуконаслідувань японської мови ономатопеїчне слово        じ

っ と (jitto), першопочаткове значення якого «не рухаючись/незворушно», 

належить до групи звукосимволізмів 擬態 (gitaigo). Слово じっと(凝と), яке у 

своєму складі містить звук [o], що вказує на відсутність динаміки. 

Зокрема, Х. Какехі виділяє 3 способи вживання ономапоетичної 

лексики, поділяючи їх на детерміновані, комплементарні та автономні 

сполучення з певними дієсловами. Ономатопеїчне слово じっと(jitto) належить 

до групи автономних сполучень, тобто таких, що не є стійкими. Одиниці 

таких словосполучень можуть поєднуватися з різними дієсловами, 

уточнюючи ступінь інтенсивності дії чи стану [245, p. 914].    

Роблячи переклад роману Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха», 

значення ономатопеїчного слова じっと(jitto) у сполученні з дієсловом 見る

(miru) та 覗き込む (nozoki komu) «бачити», «вдивлятися», І. Дзюб майже в 

усіх випадках передає за допомогою прислівника «пильно», зберігаючи 

фрейм ПОШУК, створюючи ефект «об’ємності дії».  

– …それから僕の顔をじっと見た [274, p. 372]。 – ...якийсь час мовчав, а 

потім пильно глянув на мене [128, c. 212]; 
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– ...私の顔をじっとのぞきこみました [274, p. 305]。 – …пильно глянув 

мені в очі [128, c. 184]; 

– … 私の顔をじっと覗き込むように  [274, p.191]… – …пильно 

вдивляючись мені в очі…[128, c. 111]. 

Отже, аналіз функціонування ономатопеїчної лексики у складі фрейму 

та збереження її при перекладі дають можливість пояснити, що одне й те ж 

слово може використовуватися для створення позитивного або негативного 

ставлення до подій чи ситуацій. Наприклад, у висловленні: 

…そこにじっと顔を伏せているだけだった。  

…сиділа, зануривши голову у руки. 

Зокрема, І. Дзюб передає сему самотності ономатопеїчного слова        じ

っ と (jitto) з дієсловом 伏 せ る  (fuseru) «ховати» за допомогою 

дієприслівникового звороту «зануривши». Отже, можна стверджувати, що це 

висловлення перекладене адекватно в українському варіанті.  

Але вже у висловленні …僕はそのままの姿勢でじっと耳を澄ませた。 

«…затамувавши подих, прислухався – жодного звуку» І. Дзюб 

трансформував звукосимволізм じっと(jitto) з ідіомою 耳を澄ませる (mimi wo 

sumaseru) в дієприслівниковий зворот «затамувавши подих», поширюючи 

дієсловом «прислухатися», аби передати сему тиші, створюючи приємний 

ефект «занурення» в неї. Тож, переклад цього висловлення є адекватним при 

передачі звукосимволізму じっと(jitto). 

Завжди виникає контраст у фреймовій семантиці між японськими 

ономатопеїчними одиницями передачі звуку/шуму та ономатопеїчними 

одиницями для передачі голосів, оскільки ці дві групи відповідно 

морфологічно контрастують між собою.  
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Згідно з дослідженнями Х. Какехі та І. Таморі, більше 85 % 

ономатопоетичних одиниць передачі голосу є такими, що мають у своєму 

складі одну мору, яка означає відсутність семантичної гнучкості в голосових 

фреймах ономатопей [198, p. 32]. Своєю чергою ономатопоетичні одиниці 

передачі звуку/шуму, будучи семантично гнучкими, у своєму фреймі містять 

«підфрейм». Підфрейм – це комплекс сукупності слотів, які мають спільні 

семантичні і функціональні властивості, на основі яких визначаються їхня 

належність до певної виробничо-понятійної сфери [332, с. 187]. 

Розглянемо це на прикладі перекладу звукосимволізмів ぽたぽた(pota 

pota) та ばらばら(bara bara) у творі Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха».  

Голосовий фрейм звуконаслідування ぽたぽた(pota pota) – кап-кап. 

その皮からはまだぽたぽたと血が滴ってつまんで広げ[243, p. 345]。 

Зі шкіри раз у раз скапувала кров [128, c. 198]. 

All the while, blood kept dripping from the skin [277, p. 159] 

– тип звуку – природні явища; 

– виконавець – людина; 

– причина виникнення – неприродне втручання у процеси 

функціонування організму. 

Звуковий фрейм звукосимволізму  ばらばら(bara bara) – окремо, на частини. 

      石の鳥の影は…..ばらばらな形に分断されていた [274, p. 31]。 

Тінь від кам’яного птаха, розпавшись на окремі частини… [128, 

c. 21]. 

The stone bird’s shadow fell on… fragmenting [277, p. 14] 

– тип звуку – природні явища; 

– виконавець – природа; 

– причина виникнення – зміни в природі. 
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Ономатопеїчні одиниці передачі звуку/шуму, будучи семантично 

гнучкими, у своєму фреймі мають «підфрейм», тому, відповідно, в іншому 

випадку вживання звукосимволізму ばらばら (bara bara) виникає підфрейм 

почуттєвого сприйняття метонімічного характеру. 

…体が割れてばらばらになってしまいそうに感じられたくらいです [274, p. 358]。 

…було таке відчуття, наче тіло от-от розпадеться на частини [128, 

c. 204].  

…each breath made me feel that my body might crack apart [274, p. 165].  

Подія, що вплинула:  

– хто/що спричинило – фізіологічний фактор; 

– схожість стану – розкладення на рівномірні частинки; 

– характер та інструмент впливу – біль. 

Метонімічне перенесення та поширення у складі фреймових елементів 

є природним явищем, оскільки ономатопоетичні одиниці передачі 

звуку/шуму надають можливість побачити об’єкт під новим кутом зору, 

знайти його нове використання, розширити функціональне практичне 

застосування тоді, як ономатопоетичні одиниці передачі голосу мають чіткий 

набір фреймів у своєму значенні [198, p. 32].   

Отже, фреймовий підхід для аналізу функціонування ономатопеїчної 

лексики та збереження її при перекладі дає можливість дійти висновку про те, 

що одне й те ж слово може використовуватися для створення позитивного 

або негативного ставлення до подій чи ситуацій. Такий підхід передбачає 

аналіз семантики ономатопеїчної лексики та її подальшої реалізації в тексті 

на основі екстралінгвальної інформації.    

Фрейм звукосимволізму/звуконаслідування не може реалізовуватися 

«частинами», він завжди буде виступати неподільною одиницею, що дає 

можливість автору художнього твору, а також перекладачеві більшу 

варіативність можливостей для зображення дійсності. 
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3.3. Відтворення ключових фреймових моделей роману в 

англомовному й українськомовному перекладах 

Центральною темою роману Х. Муракамі є тема самотності як 

природного стану людини у певні періоди життя. Соціальну природу 

самотності визначають представники когнітивного підходу Л. Пепло, 

М. Міцелі, Б. Морош. Вони припускають, що самотність настає у тому 

випадку, коли індивід усвідомлює невідповідність між двома чинниками – 

бажаним і досягнутим рівнем власних соціальних контактів. Дослідники 

вважають, що самотність – це складне відчуття, яке охоплює особистість у 

цілому – її відчуття, думки, вчинки [136, с. 262]. У дослідженнях Л. Пепло і її 

колег, представників когнітивного підходу, розуміння важливості 

суб’єктивного аспекту в переживанні стану самотності та врахування ролі 

самооцінки і самопізнання є головною характеристикою когнітивних 

моделей самотності [136, с. 270]. 

У працях В. Садлера і Т. Джонсона, які є представниками 

міждисциплінарного підходу, самотність визначено, як «переживання, що 

викликає комплексне і гостре відчуття, яке виражає певну форму 

самосвідомості і показує розкол основної реальної мережі відносин і зв’язків 

внутрішнього світу особистості» [163, с. 103]. В. Садлер розглядає самотність 

через внутрішній світ особистості, як динамічний процес. Він уважає, що цей 

процес обумовлений переживаннями людини в різних життєвих ситуаціях і 

соціальних зв’язках. Утрата цих зв’язків, значущих для індивіда, веде до 

переживання відчуття самотності. В. Садлер вводить поняття «життєвого 

світу особистості», орієнтованого на реалізацію чотирьох сфер реалізації 

особистості:  

– унікальність долі індивіда, актуалізація вродженого «я» та його 

різноманітних проявів;  

– традиція і культура особистості, тобто цінності, за допомогою 

яких особистість оцінює свою зовнішню і внутрішню поведінку; 
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– соціальне оточення індивіда, яке сприяє відносинам із іншими 

людьми і реалізації рольової функції особистості; 

– сприйняття інших людей, із якими людина може встановити 

відносини «я–ти», які можуть перетворитися в подвійну реальність 

людського «ми» [163, с. 320]. 

У випадку, коли одна або декілька з цих можливостей не реалізується, 

життєвий світ особистості втрачає свою цілісність і людина переживає 

страждання і самотність. «Самотність – це відчуття, яке виявляється у формі 

потреби бути включеним в якусь групу або бажання цього, або потреби 

просто бути у контакті з людьми. Самотність є комплексним відчуттям, яке 

пов’язує у сукупність усі втрачені внутрішнім світом особистості можливості 

самореалізації у соціумі [163, с. 40–46].  

Іншими словами, за визначенням В. Садлера і Т. Джонсона, самотність 

постає як своєрідний симптом несприятливих змін, що відбуваються з 

людиною, як негативне переживання, що викликає «стрес у головних сферах 

внутрішнього світу людини» [163, с. 95] 

Самотність у творах Х. Муракамі – це постійна характеристика героїв. 

Фрейм САМОТНІСТЬ у романі реалізується через цілу систему 

концептуальних опозицій (одинокий–закоханий, самотній–одружений, 

одинокий–комунікабельний, самотність–суспільство тощо), в основі яких 

лежить розбіжність морально-етичних, ідеологічних настанов і преференції 

героїв твору, які є представниками різних соціальних підгруп/субкультур. Ці 

концептуальні опозиції співвідносні з базовими морально-етичними 

ідеологемами людства, під якими зазвичай розуміються ключові одиниці 

емоційного дискурсу, за посередництва якого усвідомлюється й оцінюється 

ставлення індивіда чи групи індивідів до дійсності.  

Головний герой роману, Тору Окада, – це тридцятирічний безробітний 

чоловік, який спочатку втрачає улюбленого кота Нобору Ватая, а потім свою 

дружину Куміко. На початку твору Х. Муракамі вводить читача у світ 

САМОТНОСТІ протагоніста, який перебуває в стані ПОШУКУ, поштовхом 
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до якої є перманентні ВТРАТИ. Ці втрати Тору Окада і є причиною його 

стану самотності на тлі всього роману.  

За допомогою ономатопеїчних лексем автор створює складну 

фреймову сітку в головних сюжетних лініях шляхом перманентного повтору 

певних ономатопей. У процесі нашого дослідження було встановлено 

причинно-наслідковий взаємозв’язок трьох основних фреймів: ВТРАТА, 

ПОШУК та САМОТНІСТЬ головних героїв. Нижче ми побудували 

схематичний трикутник зв’язків, що уможливлює твердження про наявність 

саме причинно-наслідкового взаємозв’язку, а не простого зв’язку між 

фреймами (рис. 3).  

                                   САМОТНІСТЬ  

                                      (Тору Окада) 

 

 

 

 

 

ПОШУК                                                                 ВТРАТА                                                             

(Куміко, кіт)                                                          (Куміко, кіт)  

                                                                                  

Рис. 3. Трикутник причинно-наслідкового взаємозв’язку між фреймами 

САМОТНІСТЬ, ВТРАТА, ПОШУК 

 

В аналізованому романі фрейм САМОТНІСТЬ представлений 

чисельними ономатопеїчними лексемами у поєднанні з дієсловами, які 

передають додаткові семантичні компоненти оригінальних ономатопей, 

зокрема, такі, як тривалість, множинність, однократність та статичність дії. 

Ці лексеми, на наш погляд, можна поділити на три контекстуальні слоти 

вираження фрейму САМОТНІСТЬ, а саме: 



116 

 

– фізичний стан самотності – ぽつんと(potsunto) – усамітнено, окремо; 

одиноке розташування предмета чи особи на відстані. Наприклад, у 

наступному контексті: 

一軒の裏庭の隅には茶色く枯れてしまったクリスマスツリーがぽつんと置いてあっ

た。[274, p. 29]. 

У кутку одного саду стояла одна-однісінька брунатна засохла 

різдвяна ялинка [129, c. 20]. 

В українськомовному перекладі І. Дзюб передав сему самотності 

звукосимволізму ぽつんと у поєднанні з дієсловом 置きます(класти) лексемою 

«одна-однісінька» для опису просторового розташування предмета в 

контексті повідомлення: 

– душевний стан самотності, наприклад, у такому контексті:  

クミコは電気を消した居間の暗闇の中にひとりでぽつんとすわっていた。[274, 

p. 50]. 

Куміко сиділа самотньо у вітальні при погашеному світлі [129, c. 33]. 

Фрейм САМОТНІСТЬ у повідомленні мови оригіналу передано 

шляхом поєднання звукосимволізму ぽつんと та прислівника ひとりで  – 

самостійно, що у перекладі українською І. Дзюб використав прислівник 

самотньо для передачі душевного стану героїні, зберігаючи, на нашу думку, 

адекватний переклад висловлення:  

– узагальнений, абстрактний зміст почуття самотності – がっかり(gakkari) – 

розчаровано, із зневірою; у відчаї: 

           私は本当にがっかりしていました [274, p. 20]。 

           Я занепала духом [128, c. 119].  
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У цьому прикладі фрейм САМОТНІСТЬ при перекладі реалізується за 

допомогою фразеологізму «занепасти духом», що сприяє створенню ефекту 

зневіри та одинокості. 

Роман «Хроніка заводного птаха» – це історії різних персонажів, які 

зцілювали одне одного під час їх розповідей. Вербальними експлікаторами 

фрейму САМОТНІСТЬ, на нашу думку, виступають ономатопеїчні лексеми, 

посилюючи відчуття одинокості, переживань та туги. Найбільш уживаним 

звукосимволізмом є じっと (jitto) – спокійний, нерухомий, пильний.  

На 1402 сторінках японського тексту автор уживає じっと (jitto) 432 рази 

в різних контекстах та з різними дієсловами для створення ефекту самотності 

та душевних переживань героїв роману як, наприклад, у такому фрагменті: 

 なあ、じっとしておるときには、じっとしておるのがいいんだ  [274, p. 115]。

Звукосимволізм じっと(jitto) з дієсловом 座る(suwaru) – сидіти у перекладі 

І. Дзюба виступає маркером тиші та страху: 

Тому я кажу: якщо вже сидиш тихо, то не рипайся [128, c. 69].  

Словосполучення じっとしておるのがいい для експресивного навантаження 

було передано за допомогою просторіччя не рипатися. У процесі 

дослідження ми з’ясували, що одним із ключових способів передачі при 

перекладі одиниць ономатопеїчної лексики є використання просторіч та 

фразеологізмів, які надають емоційної насиченості та каламбурної гри і які 

можуть бути характерними для мови персонажів: 

僕はそのまま姿勢でじっと耳を澄ませた [274, p. 127]。 

У цьому контексті じっと (jitto) у поєднанні зі сталим виразом 耳を澄ませ

る (mimi wo sumaseru) прислухатися І. Дзюб передав за допомогою 

фразеологізму нашорошити вуха, який надає повідомленню певного ефекту 

каламбуру:  
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Завмерши, я нашорошив вуха, хоча почути не було чого [128, c. 76]. 

Однак, у фрагменті  

 そこにじっと座っていた [274, p. 99]。 

じ っ と (jitto) буде засобом формування семи душевного спокою у 

поєднанні з дієсловом 座る(suwaru) сидіти: 

Усе ще не знаючи, як на це відреагувати, я незворушно сидів [128, 

c. 60].   

Розглянемо ще декілька інших характерних прикладів, дібраних нами з 

роману:  

その無表情な顔でじっと僕を見てた[274, p. 71]。 

ぴくりとも動かず、じっとそこに座っていた [274, p. 71]。 

クミコはしばらく僕の目をじっと真剣に覗き込んでいた [274, p. 123]。 

У цих фрагментах звукосимволізм じ っ と (jitto) використано для 

реалізації семи душевного спокою шляхом поєднання з різними дієсловами 

візуального сприйняття, наприклад, 見 る (miru) дивитися, 覗 き 込 む 

(nozokikomu) вдивлятися та навіть дієсловами на передачу статичної дії 座る

(suwaru) сидіння. При перекладі цей ефект досягатиметься за допомогою 

вживання прислівників та фразеологічних зворотів:  

Нічого не кажучи, не відвертав від мене своїх очей на безвиразному 

обличчі…[128, c. 247]. 

– …мовчки застигла на своєму стільці [128, c. 247]. 

– Куміко пильно глянула мені в очі [128, c. 272].  

Отже, на нашу думку, вживання автором значної кількості одиниць 

ономатопеїчної лексики певного конотативного забарвлення дає змогу 
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вважати фрейм САМОТНІСТЬ головним у романі, який утворює тісні 

взаємозв’язки з двома іншими фреймами – ВТРАТА та ПОШУК.  

Для детального фреймового аналізу, користуючись корпуснобазованим 

англомовним та японськомовним он-лайн лінгвістичним ресурсом FrameNet, 

ми створили типові моделі фреймів САМОТНІСТЬ, ВТРАТА та ПОШУК на 

матеріалі англомовного та українськомовного перекладів роману. Це дало 

змогу визначити вплив ономатопеїчної лексики у слотах при збереженні 

змісту цих фреймів у перекладі. Варто зазначити, що у моделі фрейму 

ПОШУК англомовний варіант перекладу відсутній через елімінування 

Дж. Рубіном обраного нами фрагменту тексту.   

Відповідно до запропонованої структури у системі FrameNet, моделі 

фреймів САМОТНІСТЬ, ВТРАТА та ПОШУК будуть складатися з 

визначення поняття (definition), фреймових елементів (frame elements – FEs), 

а саме ядерних фреймових елементів (Core), неядерних фреймових елементів 

(Non-core) і семантичних типів зв’язку (semantic types). У цих моделях 

японська ономатопеїчна лексика, згідно зі запропонованими моделями у 

японськомовній системі FrameNet, входить до складу неядерних фреймових 

елементів, на позначення манери (manner), тривалості (duration) та часу (time) 

[74, с. 104–107].  

На основі класифікаційних моделей он-лайн лінгвістичного ресурсу 

FrameNet, створених провідними дослідниками Університету Південної 

Каліфорнії М. Фляйшманом, Н. Квоном та Е. Гові, ми побудували схематичні 

моделі, щоб надати розлоге пояснення визначеним у роботі фреймам [221, 

р. 49–56]. 

Результати аналізу фреймових моделей та змісту сформульованих у 

процесі дослідження визначень понять САМОТНІСТЬ, ВТРАТА та ПОШУК 

такі: 

                                      ФРЕЙМ САМОТНІСТЬ 

Визначення поняття (definition) 
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Самотність розуміється як соціально-психологічне явище, пов’язане з 

відсутністю близьких, позитивних емоційних зв’язків індивіда з людьми 

та/або зі страхом їх втрати в результаті вимушеної або наявної психологічної 

причини соціальної ізоляції.  

 

Фрейм: САМОТНІСТЬ 

                                               Елементи фрейму (FEs):  

     Ядерні фреймові елементи (Core):                   Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

        

        Протагоніст              стан                   місце                        атмосфера    

クミコは電気を消した居間の暗闇の中にひとりでぽつんとすわっていた。 

Куміко сиділа самотньо у вітальні при погашеному світлі.  

Kumiko was sitting in the living room with the lights out hunched in the dark. 

クミコは電気を消した居間の暗闇の中にひとりでぽつんとすわっていた [274, p. 50]。 

Куміко сиділа самотньо у вітальні при погашеному світлі [128, c. 33].  

Kumiko was sitting in the living room with the lights out hunched in the dark [277, 

p. 23]. 

 

Ядерні фреймові елементи (Core)  

Протагоніст (protagonist):         Куміко  сиділа  

                                                         クミコはすわっていた 

                                                        Kumiko was sitting 

Стан (state):          Куміко самотньо сиділа  

                                クミコはひとりでぽつんとすわっていた。 

                                 Kumiko was sitting hunched 
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Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

Місце (place):                 Куміко самотньо сиділа у вітальні  

                                                   クミコは居間の暗闇の中にすわっていた。 

                                                    Kumiko was sitting in the living room  

Атмосфера (atmosphere):  

Куміко сиділа самотньо у вітальні при погашеному світлі 

クミコは電気を消した居間の暗闇の中にひとりでぽつんとすわっていた。 

Kumiko was sitting in the living room with the lights out hunched in the dark. 

Із метою передачі фрейму САМОТНІСТЬ автор використовує 

звукосимволізм ぽつんと(potsunto) – усамітнено, окремо, який у поєднанні з 

дієсловом 座る (suwaru) – сидіти передає сему душевної самотності та 

відчуття безвиході. Цікаво, що у перекладі І. Дзюба момент підсилення 

атмосфери самотності 暗闇の中に  (kurayami no naka de) – у цілковитій 

темряві упущений із метою уникнення тавтології у поєднанні з 電気を消した

(denki wo keshita) – вимкнене світло. Дж. Рубін передає сему самотності за 

допомогою конотативно забарвленого дієслова to hunch – горбитися, 

сутулитися, передчувати. Варто зазначити, що фрейм САМОТНІСТЬ у 

цьому фрагменті отримує причинно-наслідковий зв’язок із фреймом 

ВТРАТА та фреймом безуспішного ПОШУКУ кота головних героїв роману.  

                                         

                                              ФРЕЙМ ПОШУК  

Визначення поняття (definition) 

Пошук передбачає зацікавленість агента у спробі знайти бажану річ 

шляхом вивчення території чи місця можливої локації об’єкта пошуку. 

Результат успіху чи невдачі цього процесу може бути виражений через 

досягнення певного результату. 
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Цей фрейм має співставлятися з фреймом ДЕТАЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ, 

де головну увагу приділено контексту, в якому власне й відбувається процес 

пошуку.  

 

Фрейм: ПОШУК 

Елементи фрейму (FEs): 

 

     Ядерні фреймові елементи (Core):                   Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

 

Зацікавлений агент                  Бажана річ          Територія пошуку       Час 

          Ступінь інтенсивності пошуку                                           мета пошуку 

求人広告のページを長い時間じっと眺めっていると、僕はいつもある種の麻痺の

ような物を感じることになった。自分の今いったい何を求めているのか、これからどこに行

こうとしているのか、あるいはどこにどこに行くまいとしているのか、そういうことが僕にます

ますわからなくなってしまう [274, p.125]。 

Щоразу, коли я пильно вдивлявся в газетне оголошення, мене 

охоплювало щось схоже на заціпеніння. Я все менше й менше розумів, що, 

власне, шукаю, куди йду або не збираюсь [128, c. 75].   

 

З метою передачі фрейму ПОШУК автор використовує звукосимволізм 

じっと (jitto) – пильно, який у поєднанні з дієсловом 眺める (nagameru) – 

споглядати передає сему детального перегляду під час перегляду конкретної 

інформації. Цікаво, що у перекладі І. Дзюба момент підсилення втрати надії 

під час ретельного пошуку, вираженого ономатопеєю з редуплікованою 

основою ますます(masu masu) – поступово, крок за кроком, також передається 

за допомогою повтору прислівника менше, з метою створення ефекту 

градації дії.  
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Ядерні фреймові елементи (Core)  

Зацікавлений агент (cognizer agent):               

Семантичний тип (semantic type): жива істота  

求人広告のページを長い時間じっと眺めっていると、僕はいつもある種の麻痺の

ような物を感じることになった。 

Щоразу, коли я пильно вдивлявся в газетне оголошення, мене 

охоплювало щось схоже на заціпеніння. 

Бажана річ (sought entity): 

Семантичний тип (semantic type): річ 

求人広告のページを長い時間じっと眺めっていると、僕はいつもある種の麻痺の

ような物を感じることになった。自分の今いったい何を求めているのか、これからどこに行

こうとしているのか、あるいはどこにどこに行くまいとしているのか、そういうことが僕にますま

すわからなくなってしまう。 

Я все менше й менше розумів, що, власне, шукаю, куди йду або не 

збираюсь.   

Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

Ступінь інтенсивності пошуку (state of intensity): 

求人広告のページを長い時間じっと眺めっていると、僕はいつもある種の麻痺の

ような物を感じることになった。 

Щоразу, коли я пильно вдивлявся в газетне оголошення, мене 

охоплювало щось схоже на заціпеніння. 

Територія/місце пошуку (place):  

Семантичний тип (semantic type): розташування у просторі  

求人広告のページを長い時間じっと眺めっていると、僕はいつもある種の麻痺の

ような物を感じることになった。 
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Щоразу, коли я пильно вдивлявся в газетне оголошення, мене 

охоплювало щось схоже на заціпеніння. 

Мета пошуку (purpose):  

Семантичний тип (semantic type): мета 

求人広告のページを長い時間じっと眺めっていると、僕はいつもある種の麻痺の

ような物を感じることになった。自分の今いったい何を求めているのか、これからどこに行

こうとしているのか、あるいはどこにどこに行くまいとしているのか、そういうことが僕にますま

すわからなくなってしまう。 

Щоразу, коли я пильно вдивлявся в газетне оголошення, мене 

охоплювало щось схоже на заціпеніння. Я все менше й менше розумів, що, 

власне, шукаю, куди йду або не збираюсь.   

Час (time):  

Семантичний тип (semantic type): час 

求人広告のページを長い時間じっと眺めっていると、僕はいつもある種の麻痺の

ような物を感じることになった。 

Щоразу, коли я пильно вдивлявся в газетне оголошення, мене 

охоплювало щось схоже на заціпеніння. 

 

                                          ФРЕЙМ ВТРАТА 

Визначення поняття (definition) 

Фрейм описує жертву, яка переживає втрату іншої людини в результаті 

смерті. У фреймі присутній сильний емоційний зв’язок між людиною, яка 

втратила і тою, що зникла.   

 

Фрейм: ВТРАТА 

Елементи фрейму (FEs): 
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     Ядерні фреймові елементи (Core):                   Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

 

Жертва втрати    Причина втрати     Втрачена особа      Стан жертви втрати  

 

 

僕にできることは何もなかった。僕にできるのは、ただじっと待つことだけだ。あるいは彼女は僕

を捨てるかもしれない[274, p.19] 。  

Я нічого не міг робити. Залишилося тільки чекати. Можливо Куміко 

мене покинула [128, c. 216].  

There was nothing more for me to do. I could only wait. Perhaps Kumiko 

was leaving me [277, p. 178].  

 

 

僕にできることは何もなかった。僕にできるのは、ただじっと待つことだけだ。あるい

は彼女は僕を捨てるかもしれない。  

Я нічого не міг робити. Залишилося тільки чекати. Можливо Куміко 

мене покинула.  

There was nothing more for me to do. I could only wait. Perhaps Kumiko 

was leaving me. 

У цьому висловленні з метою передачі фрейму ВТРАТИ для опису 

стану протагоніста Х. Муракамі використовує звукосимволізм じっと(jitto) – 

завмерти, остовпіти у поєднанні з дієсловом 待つ(matsu) – чекати. І. Дзюб 

передав сему тривалого очікування у безвихідній ситуації дієсловом 

«чекати» та сполучником «тільки», з метою підсилення ефекту тривалості 

процесу. Дж. Рубін також використав сполучник «only» для адекватного 

перекладу значення звукосимволізму じ っ と (jitto), акцентуючи увагу на 

тривалості дії. 
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Елементи фрейму (FEs): 

     Ядерні фреймові елементи (Core):                   Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

Жертва втрати    Причина втрати     Втрачена особа      Стан жертви втрати 

あるいは彼女は事故にあったかもしれない。自動車にはなれて、病院に運ばれた

かもしれない。そして意識不明のまま輸血をされているのかもしれない。そう思うとの胸

はどきどきした [274, p. 19]。 

А що, як з нею щось сталося? Можливо, потрапила під автомашину й 

опинилася в лікарні. І тепер їй, непритомній, переливають кров. Від такої 

думки в мене закалатало серце [128, c. 216].  

Or, then, there might have been an accident. She might have been run over 

by a car and rushed to hospital. She could be unconscious at that very moment 

receiving a transfusion. The thought made my heart pound [277, p. 178].  

У цьому висловленні звукосимволізм どきどき(dokidoki) – знервовано, 

схвильовано, І. Дзюб передав за допомогою фразеологічного виразу 

«закалатало серце», зберігаючи адекватний переклад стану, що виникає при  

шаленому стукоті серця, викликаного душевним потрясінням. Дж. Рубін 

також подав адекватний переклад ономатопеї どきどき (dokidoki) шляхом 

використання сталого виразу «make ones heart pound».  

Ядерні фреймові елементи (Core)  

Жертва втрати (agent):  

Семантичний тип (semantic type): жива істота 

僕にできることは何もなかった。僕にできるのは、ただじっと待つことだけだ。あるい

は彼女は僕を捨てるかもしれない。  

Я нічого не міг робити. Залишилося тільки чекати. Можливо Куміко 

мене покинула.  
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There was nothing more for me to do. I could only wait. Perhaps Kumiko 

was leaving me. 

あるいは彼女は事故にあったかもしれない。自動車にはなれて、病院に運ばれた

かもしれない。そして意識不明のまま輸血をされているのかもしれない。そう思うとの胸

はどきどきした。 

А що, як з нею щось сталося? Можливо, потрапила під автомашину й 

опинилася в лікарні. І тепер їй, непритомній, переливають кров. Від такої 

думки в мене закалатало серце.  

Or, then, there might have been an accident. She might have been run over 

by a car and rushed to hospital. She could be unconscious at that very moment 

receiving a transfusion. The thought made my heart pound. 

Втрачена особа (sought entity):  

Семантичний тип (semantic type): жива істота 

僕にできることは何もなかった。僕にできるのは、ただじっと待つことだけだ。あるい

は彼女は僕を捨てるかもしれない。  

Я нічого не міг робити. Залишилося тільки чекати. Можливо Куміко 

мене покинула.  

There was nothing more for me to do. I could only wait. Perhaps Kumiko 

was leaving me. 

あるいは彼女は事故にあったかもしれない。自動車にはなれて、病院に運ばれた

かもしれない。そして意識不明のまま輸血をされているのかもしれない。そう思うとの胸

はどきどきした。 

А що, як з нею щось сталося? Можливо, потрапила під автомашину й 

опинилася в лікарні. І тепер їй, непритомній, переливають кров. Від такої 

думки в мене закалатало серце.  
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Or, then, there might have been an accident. She might have been run over 

by a car and rushed to hospital. She could be unconscious at that very moment 

receiving a transfusion. The thought made my heart pound. 

Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

           Причина втрати (ground):  

Семантичний тип (semantic type): причина 

あるいは彼女は事故にあったかもしれない。自動車にはなれて、病院に運ばれた

かもしれない。そして意識不明のまま輸血をされているのかもしれない。そう思うとの胸

はどきどきした。 

А що, як з нею щось сталося? Можливо, потрапила під автомашину й 

опинилася в лікарні. І тепер їй, непритомній, переливають кров. Від такої 

думки в мене закалатало серце.  

Or, then, there might have been an accident. She might have been run over 

by a car and rushed to hospital. She could be unconscious at that very moment 

receiving a transfusion. The thought made my heart pound. 

僕にできることは何もなかった。僕にできるのは、ただじっと待つことだけだ。あるい

は彼女は僕を捨てるかもしれない。  

Я нічого не міг робити. Залишилося тільки чекати. Можливо Куміко 

мене покинула.  

There was nothing more for me to do. I could only wait. Perhaps Kumiko 

was leaving me. 

Стан жертви втрати (state):  

あるいは彼女は事故にあったかもしれない。自動車にはなれて、病院に運ばれた

かもしれない。そして意識不明のまま輸血をされているのかもしれない。そう思うとの胸

はどきどきした。 
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А що, як з нею щось сталося? Можливо, потрапила під автомашину й 

опинилася в лікарні. І тепер їй, непритомній, переливають кров. Від такої 

думки в мене закалатало серце.  

Or, then, there might have been an accident. She might have been run over 

by a car and rushed to hospital. She could be unconscious at that very moment 

receiving a transfusion. The thought made my heart pound. 

僕にできることは何もなかった。僕にできるのは、ただじっと待つことだけだ。あるい

は彼女は僕を捨てるかもしれない。  

Я нічого не міг робити. Залишилося тільки чекати. Можливо Куміко 

мене покинула.  

There was nothing more for me to do. I could only wait. Perhaps Kumiko 

was leaving me. 

Варто зазначити, що у висловленні «彼女は僕を捨てるかもしれない» 

І. Дзюб переклав дієслово 捨てる(suteru) – викидати за допомогою дієслова 

покидати, чим порушив конотативний відтінок, «викидання» людини з 

життя іншої, як сміття.  

Отже, у процесі аналізу фреймових моделей САМОТНІСТЬ, ВТРАТА і 

ПОШУК, ми бачимо прямий зв’язок між цими трьома основними фреймами. 

Для інтенсифікації цих фреймів, а саме психоемоційних процесів, виражених 

за допомогою дієслів, зокрема,座る (suwaru) – сидіти,眺める (nagameru) – 

вдивлятися, 感じる (kanjiru) – відчувати, 待つ  (matsu) – чекати, автор 

використовує такі звукосимволізми, як じっと(jitto) – пильно, ますます(masu 

masu) – все менше й менше, ぽつんと(potsunto) – усамітнено та どきどき(doki 

doki) – насторожено, схвильовано, чим надав конотації процесам, які 

передаються цими дієсловами у висловленнях, обраних нами для створення 

фреймових моделей САМОТНІСТЬ, ВТРАТА та ПОШУК. Отже, можна 
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стверджувати, що ономатопеїчна лексика відіграє головну роль у передачі 

стану протагоністів та інтенсивності виконання ними певних дій у фреймах в 

японськомовних текстах.  

Ономатопеїчна лексика у складі змоделюваних фреймів 

САМТОТНІСТЬ, ВТРАТА, ПОШУК в українськомовному та англійському 

варінтах перекладається шляхом використання повтору прислівників, 

конотативно забарвлених дієслів, фразеологічних зворотів та окремих 

сполучників, таким способом не порушуючи цих фреймів. Варто зазначити, 

що у моделі фрейму ПОШУК англомовний варіант перекладу відсутній через 

елімінування Дж. Рубіном обраного нами фрагменту тексту.   

 

3.3.1. Квест як сюжетотвірний єднальний елемент для фреймів 

ВТРАТА і ПОШУК у перекладі  

Постмодернізм у літературі пов’язаний із сучасним візуальним 

мистецтвом завдяки розмиванню кордонів між різними видами мистецтва. 

Цитатність, інтертекстуальність, властиві постмодернізму, виявилися в 

англомовному художньому тексті у різноманітних імітаціях, стилізаціях 

літературних попередників, іронічних колажах традиційних прийомів письма, 

що є також характерною рисою романів Х. Муракамі. 

Основні ознаки творів сучасного постмодернізму притаманні також 

творам Х. Муракамі – незавершеність, квест, безліч цитат, відмова від 

строгої концептуальності.  

У процесі цього дослідження встановлений взаємозв’язок між 

ядерними елементами (Core) та неядерними елементами (Non-core) фреймів 

ВТРАТА і ПОШУК за допомогою прийому «квесту». Квест дає змогу 

визначити ступінь інтенсивності пошуку жертвою втрати бажаної речі та 

причину втрати, яка стала метою пошуку у фреймі ПОШУК. Саме 

відмінність спрямованості пошуку та невизначеність його результатів 

відрізняють пошук у Х. Муракамі від традиційного та від пошуку в романах 

інших письменників. Невизначена успішність пошуку не є характерною для 



131 

 

традиційного поняття квесту у художній літературі, коли мета пошуку є 

завжди чіткою, а очікуваний результат – цілком реальний [222, р. 88]. 

Фрейм: ВТРАТА 

Елементи фрейму (FEs): 

     Ядерні фреймові елементи (Core):                   Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

Жертва втрати    Втрачена особа      Причина втрати     Стан жертви втрати 

Фрейм: ПОШУК 

Елементи фрейму (FEs): 

     Ядерні фреймові елементи (Core):                   Неядерні фреймові елементи (Non-core) 

Зацікавлений агент     Бажана річ            Територія пошуку       Час 

                                                                        Ступінь інтенсивності пошуку         

                                                                         мета пошуку 

Герої Х. Муракамі не відразу погоджуються розпочати «квест-

мандрівку», а навпаки – вони підкоряються певним обставинам, які 

змушують їх до цього. У висновку, поряд зі змінами результатів квесту, 

змінюються також засоби і загальна мета всього пошуку. Характерним для 

романістики Х. Муракамі постає й те, що його персонажі не завжди здатні 

чітко визначитися з конкретним предметом пошуку.  

У романі «Хроніка заводного птаха» головні герої намагаються знайти 

новий особливий формат «пізнання», вирушаючи в незвичну «мандрівку». 

Тору Окада, шукаючи свою зниклу дружину, спускається на дно колодязя, 

щоб потрапити до таємничої кімнати номер 502, де на нього у темряві, на 

межі реальності та снів, чекає не менш загадкова жінка, яка згодом виявиться 

його дружиною. У такий спосіб під час пошуку дружини герой знаходить і 

самого себе, а звідси логічним убачається і твердження про те, що пошук в 

аналізованому романі – це своєрідний стан медитації чи трансу, спрямований 

на внутрішній світ людини. 

Упродовж усього роману Тору Окада розмірковує над причинами 

втрати і пошуку дружини та улюбленого кота, а його мандри віддзеркалюють 

процес занурення в свідомість та підсвідомість, що загалом відтворює 
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авторову мету передати самостійність та незалежність сучасної людини від 

навколишнього світу. 

У романі також акцентовано постійні знайомства з новими людьми, 

перманентні зміни місця та обставин навколо головних героїв у той час, коли 

вони самі залишаються незмінними. Саме це, на думку С. Нап’єра, і є однією 

з особливих характеристик героїв Х. Муракамі, що дає можливість відрізнити 

квест у його творах від традиційного. Герої, зазвичай, приймають 

традиційний для квесту «поклик мандрів», але у результаті не будуть 

переживати особисті зміни, а лише кардинальні зміни довкола [248, p. 150]. 

Одним із важливих елементів квесту є «заклик до мандрів», який, на 

нашу думку, переданий на початку роману «Хроніка заводного птаха» через 

телефонний дзвінок незнайомки як аналог до call of travel та telephone call 

або загального «заклику» до дій та початку пошуків, ознакою якого є 

раптовість: 

台所でスパゲッチイーをゆでているとき、電話がかかってきた [274, p. 11]。 

Коли задзвонив телефон, я варив на кухні спагеті [128, c. 9].  

When the phone rang I was in the kitchen, boiling a potful of spaghetti [277, 

p. 5]. 

Отже, «заклик» як елемент традиційного квесту в цьому романі 

збережений і підсилений шляхом проведення аналогії з телефонним дзвінком.  

Традиційно, останнім елементом квесту є повернення героя до 

звичайного життя. Роман «Хроніка заводного птаха» закінчується листом 

дівчинки-сусідки Мей Касахара до головного героя Тору Окада та їхньою 

зустріччю. У романі листи дівчинки з’являлися, але, як виявляється, жодного 

листа Тору не бачив. Мей Касахара теж можна вважати помічником Тору, 

але таким, який не має надприродних здібностей. У листах ми також бачимо, 

як дівчинка по-дружньому співпереживає з головним героєм, що, частково, 

допомагає йому вижити.  
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Сам процес пошуку є багатоплановим, де не тільки головний герой 

шукає щось для себе у переплетінні людських доль, але і всі решта, і кожен із 

них шукає щось для себе. Постійна присутність певної кількості процесів 

пошуку в єдиному просторі надає роману Х. Муракамі епічного масштабу, 

ставлячи квестові мотиви у фреймі ПОШУК на перше місце серед інших. 

 

3.4. Перекладознавча проблематика відтворення фрейму 

ЕРОТИКА 

Після реформ Мейджі під впливом змін у суспільстві і стрімкого 

проникнення в Японію європейського мистецтва та літератури розпочався 

процес формування нових типів і форм художнього бачення світу [44, с. 75–

86]. Література Японії тісно стикається з різними естетичними течіями 

Заходу й засвоює їх. Найвідоміший письменник початку століття Нацуме 

Сосекі зобразив розвиток всесвітньої літератури у вигляді схеми, на якій 

класична література Японії позначена лінією, проведеною паралельно до 

європейської літератури, а нова японська література – галуззю всесвітнього 

літературного дерева [28, с. 318]. Літературні школи та напрями, що не 

відображали серйозних зрушень, які відбувалися у всій системі художніх 

поглядів, вже не представляли особливого інтересу. Виникають нові 

літературні стилі – романтичний, реалістичний і натуралістичний, 

представники яких виступають за переоцінку традиційних цінностей у всіх 

сферах життя [44, с. 210–214 ].  

На думку Дж. Рубіна, існує декілька факторів, які відіграли значну роль 

у становленні «нової» літератури в Японії, а саме:  

– популярність західної літератури, представленої перекладами 

художніх творів видатних письменників, які були позначені певним 

скептицизмом, втратою віри у традиційні устої, пропагандою крові та плоті 

справжнього життя;  

– низка військових подій, зокрема перемога Японії у російсько-

японській війні 1904–1905 років, яка, на думку тогочасного уряду країни, 
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послужила причиною розповсюдження «небезпечних думок і настроїв» серед 

молоді, що прагнула відкинути старі традиції феодально-ієрархічного 

суспільства та розпочати якісно нове життя, у якому панують «вільне» 

кохання, емансипація жінок, почуттєва насолода тощо;  

–  індивідуалізм як ідея, що проникла у свідомість японців із 

відкриттям країни та стала вирішальним чинником для відмови від традицій 

та усталених суспільних і моральних норм, які асоціювалися з пережитками 

минулого [157, с. 158–170].  

Через біль та відразу, за повної відсутності будь-яких художніх 

прикрас і возвеличення людської натури, письменникам, які представляли 

«нову» японську літературу того часу, вдалося передати конфлікт поколінь, 

який полягав у запереченні традицій минулого, посиленій увазі до плоті та 

сексу, інстинктів у житті людини та пошуку «огидної» правди. Проте, на 

жаль, не всі письменники цього напряму прикрасили своїми творами 

японську літературу. Вони скористалися новими перевагами натуралізму 

лише для того, щоб писати по-новому про секс, чим породжували майже 

безідейні та пусті твори з елементами порнографії. Але таким майстрам 

натуралізму, як Кунікіда Доппо, Шімадзакі Тосон, Таяма Катай, Нацуме 

Сосекі, вдалося вивести японську літературу на якісно новий рівень, надавши 

їй глибоко філософського та психологічного звучання [44, с. 200–205]. 

Значний поступ у свідомості японців, на думку дослідника сучасної 

японської літератури Дж. Рубіна, стався завдяки перемозі японців у 

російсько-японській війні, яка дала можливість багатьом відчути, що час 

самопожертви закінчився. У повоєнні часи індивідуалізм набув широкого 

визнання – самовдосконалення та накопичення власного майна більше не 

виправдовувалися інтересами нації, як це було з початку доби Мейджі. 

Молодь відверто дала собі волю у прагненнях «чуттєвої насолоди», шукаючи 

зміст життя, проповідуючи філософію вільного кохання та емансипації жінок, 

що суперечили традиційній системі родинних цінностей [157, c. 56–57].  
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Саме завдяки цим згубним тенденціям, натуралізм проклав собі стежку 

у літературі Японії. Індивідуалізм, як ідея, помітно вплинув на його розвиток, 

утворивши безмежну прірву між традиційною та «новою» літературою, 

проголошуючи силу плоті та еротичного світосприйняття. 

Еротичний мотив в українській літературі не проявився такою мірою, 

як у Японії. На нашу думку, причина такої неспівмірності у висвітленні тем, 

пов’язаних із переосмисленням сприйняття власного тіла та ролі інстинктів у 

поведінці людини між Україною та Японією полягає, по-перше, у 

недостатній розробленості теми, по-друге, у неготовності сприймати нові 

погляди, які, як для того часу, звучали досить радикально [68; 69; 170, с. 25–

28].  

Очевидно, що через надмірну християнізацію та відсутність 

державотворчого чинника розвиток еротичного мотиву в українській 

літературі йшов шляхом сублімації інтимних почуттів у любов до країни, 

батьківщини, матері-України. Схожа ситуація нерідко ставала основою для 

особистої роздвоєності персонажа, часто мотивованої самою біографією 

автора. Парадигма їх бачення, як правило, полягала в тому, що вони були 

творцями певної неземної концепції кохання-мрії. Саме з огляду на це, їхні 

думки були у цілковитій залежності від омріяного, уявного образу і символу 

кохання-любові. У реальному житті вони в принципі не могли знайти 

бажаних стосунків, тому в їхніх творах постійно присутня певна душевна 

роздвоєність [170, с. 32].  

На наше переконання, через звернення до крайнощів у інтимній сфері 

життя, творче маневрування митцями крайніми полюсами мотиву кохання 

(надмірна емоційність, фатальність нерозділеного кохання або духовна 

смерть через невідповідність реального образу його ідеалові) у нашій 

літературі формується «еротичний комплекс» [68].  

Роман «Хроніка заводного птаха» Х. Муракамі – твір джойсівского 

масштабу з таємними переходами крізь сни, пошук коханої, блукання в 

лабіринті власного «я», сон-життя та реальність-ілюзія [95, с. 45–46]. Низку 
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кодів Х. Муракамі можна продовжити наявністю безликого злодія, 

чудернацького сексу, загадкової жінки, почуття, що тебе переслідують, 

вільним простором поряд із реалізацією прийому переривання сюжету 

вставними самостійними наративами.  

У 2006 році за версією журналу Playboy «Хроніка заводного птаха» 

Х. Муракамі потрапляє у список 25 романів, які вважаються 

«найеротичнішими» в історії літератури. З перших сторінок з головним 

героєм Тору починають відбуватися дивні події переважно еротичного 

характеру: поки дружини немає вдома, телефонує невідома жінка і пропонує 

секс по телефону. У кожному наступному розділі присутній почуттєвий 

наратив нових знайомств із різними жінками, де автор описує образ та 

діалогічне мовлення, зберігаючи фрейм ЕРОТИКА за допомогою значної 

кількості ономатопей.  

У романі наявна низка еротичних сцен, де автор використовує 

ономатопеї емфатичного навантаження та ономатопеї з редуплікованою 

основою для опису широкого спектру відчуттів та емоцій з метою передачі 

фрейму ЕРОТИКА: 

唇を撫でて。ゆっくりとよ。そして開くの。ゆっくりとね。指を腹でゆっくりと撫でてる

の。そうすごくゆっくりとよ。....乳首をそっとつまむの。[274, p. 25]. 

Погладьте губи. Пові-і-льно…І розкрийте їх. Пові-і-льно…Погладьте 

пучками пальців. Пові-і-льно… Легенько стисніть сосок [128, c. 18].  

Touch the lips, she said. Slooowly. Now open them. That’s it. Slowly, slowly. 

Let your fingers caress them. Oh so slowly. …And give the nipple a little squeeze 

[277, p. 11].  

У цьому фрагменті ключовим словом для створення фрейму ЕРОТИКА 

виступатиме односкладна ономатопея емфатичного навантаження ゆっくり

(yukkuri) – повільно, розслаблено, потихеньку. У перекладі І. Дзюб 

використав у всіх чотирьох випадках прислівник повільно, а для передачі 
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семи руху він подвоїв голосну [і] у цьому прислівникові. Дж. Рубін у всіх 

випадках використав повтори і перекладацькі заміни: 

– ゆっくりと – Slooowly (подовження голосної [o]); 

– ゆっくりと – Slowly, slowly (повтор); 

– ゆっくりと – Oh so slowly (вигук + прислівник). 

Ми можемо стверджувати, що в англомовному варіанті перекладу 

цього фрагменту ідеально збережено фрейм ЕРОТИКА за допомогою 

широкого спектру передачі почуттів шляхом використання не тільки прямого 

перекладу звукосимволізму ゆっくり(yukkuri), а й вигуків і повтору для більш 

детального опису.  

На нашу думку, в українськомовному перекладі у цьому фрагменті 

фрейм ЕРОТИКА є порушеним, оскільки тут Х. Муракамі використовує 

розмовне мовлення, прості форми дієслів, питальну частку の(no) та окличну 

частку よ (yo). Проте у перекладі І. Дзюба мовлення жінки є ввічливим 

стосовно головного героя, що порушує сему близькості у розмові. Своєю 

чергою, у перекладі Дж. Рубіна мовлення є простим без звертання на Ви, з 

дієсловами в наказовій формі та короткими реченнями з простою 

синтаксичною структурою.  

唇を撫でて。ゆっくりとよ。そして開くの。ゆっくりとね。指を腹でゆっくりと撫でてる

の。そうすごくゆっくりとよ。....乳首をそっとつまむの。 

Погладьте губи. Пові-і-льно…І розкрийте їх. Пові-і-льно…Погладьте 

пучками пальців. Пові-і-льно… Легенько стисніть сосок. 

Touch the lips, she said. Slooowly. Now open them. That’s it. Slowly, slowly. 

Let your fingers caress them. Oh so slowly. …And give the nipple a little squeeze.  

Щоб встановити адекватність перекладу ономатопеїчної лексики в 

українськомовному та англомовному варіантах, було проведено контент-
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аналіз другого розділу «この章では良いニュースはなにひとつない» (Розділ без 

жодних змін (укр.) та «No Good News in This Chapter (англ.)) другої частини 

роману, результати якого подані графічно (графік № 1). Окрім кількісних 

показників, які засвідчують ступінь адекватності перекладів розділу, 

несподівано було виявлено неадекватність в українськомовному перекладі 

еротичних сцен, що засвідчує низку порушень у фреймі ЕРОТИКА на 

сторінках 11, 12, 13, 14, тексту І. Дзюба [128, с. 11–14].  

 

Графік 1. Процентне співвідношення відтворення ономатопей у 

англомовному та японськомовному перекладах у Частині 2 Розділу 2 роману 

Х. Муракамі 

Загалом, інтимну лексику в українській мові можна поділити на 

літературні слова і сленг, де літературні слова описують позитивну дію, а 

сленг – щось більш негативне, табуйоване. При перекладі І. Дзюб 

використовує лексеми розмовного, а надто сленгового регістру мови на 

кшталт прутень, яким позначають чоловічі статеві органи у відповідному 

контексті:  

でも体は目に見えない糸で縛られた用にぴくりとも動かなかった。そして僕のペニ

スは、彼女の口の中ですぐに硬く大きくなった [274, p. 47]。 

Я спробував ворухнутися, але не зміг – здавалось, мене зв’язували 

невидимі нитки. Мій прутень у роті Крити відразу затвердів [128, c. 231].  
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I tried to move, but it felt as if my body were tied down by invisible threads. I 

felt myself growing big and hard inside her mouth [277,p. 189].  

Ми можемо стверджувати про наявність «порушеного» фрейму у 

перекладі І. Дзюба, адже у перекладному фрагменті упущений 

звукосимволізм ぴ く り と (pikuri to) – розпухлий, який передає підфрейм 

ЗБУДЖЕНОСТІ, а отже і порушує загальний фрейм ЕРОТИКА. В 

англомовному перекладі під час опису ерекції головного героя роману 

Дж. Рубін теж елімінує ономатопею ぴくりと(pikuri to), але компенсує це в 

іншому висловленні за допомогою реалізації сталого виразу to grow big, щоб 

передати ефект градації росту, при цьому слово пеніс він замінює зворотнім 

займенником myself.  

В українському перекладі роману для передачі сцен чуттєвого кохання 

та еротичних фантазій частіше використано евфемізми та художні звороти, 

які, на нашу думку, не порушують фрейм ЕРОТИКА:  

僕の指は彼女の性器の温かみを感じた。それは深く、温かく、たっぷりと湿ってい

た [275, p. 47]。 

Моя рука відчула тепло й вологу між її ногами [128, c. 231].  

My hand felt the warmth of her vagina. It was deep, warm and very wet 

[277, p. 189].   

Ми бачимо, що І. Дзюб слово 性器（seiki） – статевий орган/вагіна 

замінює евфемізмом між ногами, а також не передає сему «глибини почуттів 

та збудження від дотику», елімінуючи звукосимволізм たっぷりと (tappuri to) – 

багато, повно у сполученні з дієсловом 湿る (shimeru) – намокнути. 

Проте Дж. Рубін описав усі моменти, не порушуючи фрейм ЕРОТИКА, 

і використовуючи дослівний спосіб перекладу без застосування евфемізмів та 
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метафор. Звукосимволізм たっぷりと (tappuri to) перекладений із додаванням 

ступеневого прислівника very для збереження емфази.  

Результати проведеного дослідження дали змогу встановити, що в 

українському варіанті перекладу роману Х. Муракамі у переважній більшості 

сцен чуттєвого кохання та еротичних фантазій фрейм ЕРОТИКА є 

порушеним. 

 

3.5. Перекладознавча специфіка відтворення звукосимволу ПТАХ 

в українськомовній і англомовній версіях   

Японська література загалом була майже невідома у світі. Головною 

причиною цього вважаємо труднощі з вивченням мови, наявність 

культурного бар’єру, відмінність у ментальній та художній традиціях, що не 

сприяло популяризації японської літератури. На території Східної Європи 

посилювалися процеси інтеграції, відчувалося тяжіння до східних елементів 

у культурі та філософії. Яскравим прибічником ідеї зближення Сходу і 

Заходу став японський письменник Харукі Муракамі, який ввів філософські 

категорії цього процесу у літературну тканину своєї творчості [95, с. 128–

131].  

В український культурний простір Х. Муракамі зі своїми творами 

потрапляє завдяки перекладачеві І. Дзюбу. Українськомовні переклади 

текстів його творів було надруковано в журналах «Сучасність» та «Всесвіт». 

Проте літературознавче й історико-літературне осмислення творчості митця 

залишалося прерогативою винятково російських дослідників С. Єрмішко [62], 

Д. Коваленіна [95], Т. Касаткіної [79] та Г. Чхартішвілі [189].  

Харукі Муракамі – прозаїк, уподобання якого становили дві полярні 

художні форми: оповідання й роман. Майстерність письменника в кожній із 

них була підкреслено оригінальною. Творам Х. Муракамі притаманні основні 

риси поетики постмодернізму, а саме – інтертекстуальність (творення свого 

тексту з чужих); колаж і монтаж («склеювання» різнорідних фрагментів); 
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використання алюзій; тяжіння до прози ускладненої форми, зокрема, з 

вільною композицією; бріколаж (непряме досягнення авторського задуму); 

насичення тексту іронією.  

Вітчизняний лінгвіст І. А. Бехта зазначає, що для літератури 

постмодернізму, яка за своєю природою є фрагментарною, дискретною, 

еклектичною, характерна така ознака, як колаж, що в тексті роману 

проявляється у порушенні стабільності його структурування. А 

постмодерністський колаж є новою формою модерністського монтажу, що 

суттєво відрізняється від нього. Еволюція колажу в модернізмі 

супроводжується поглибленням такого фундаментального принципу його 

побудови, як принципу різнорідності та набуває форм бріколажу, як 

моделювання конструкцій із елементів, що належать до різнорідних сфер 

предметності, ряду вербальних та невербальних семантичних ігор в 

літературі постмодернізму [17, с. 571–573].   

Основними ознаками творів сучасного постмодернізму в англійській 

літературі, ознаки якої притаманні творам Х. Муракамі є незавершеність, гра, 

іронія, травестія, пастиш, безліч цитат, відмова від строгої концептуальності. 

Відповідно, постмодернізм у літературі виявився пов’язаним із сучасним 

візуальним мистецтвом, через розмивання кордонів між різними видами 

мистецтва, а, відтак, постмодернізм поєднав розповідь з показом. Цитатність, 

інтертекстуальність, властиві постмодернізму вкупі, виявилися в 

англомовному художньому тексті у різноманітних імітаціях, стилізаціях 

літературних попередників, іронічних колажах традиційних прийомів письма, 

що є також характерною рисою романів Х. Муракамі [18, с. 162].   

Саме тому, на нашу думку, в своїх творах Х. Муракамі й прагне 

поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох 

людей, націй, культур, релігій, філософій, прекрасно змальовуючи бачення 

повсякденного реального життя. Вражає зумисне химерне переплетення 

різних стилів оповіді, також у стиль художній нерідко долучено стилі 

науковий та публіцистичний.  
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Для творчості письменника характерні найрізноманітніші напрями 

міжкультурної комунікації. Автор часто акцентує увагу читача, 

використовуючи «музикалізацію текстового потоку» та значну кількість 

одиниць ономатопеїчної лексики, що надає особливого забарвлення тексту у 

вирішальних моментах життя головних героїв. Це передбачає часті 

посилання письменника на музичні групи, співаків, композиторів, музичні 

твори та пісні. За допомогою ономатопеїчної лексики Х. Муракамі вдало 

передає емоції та почуття своїх героїв, а також описує явища та звуки 

природи. Це дає можливість читачеві візуалізувати багатогранний світ 

письменника. Кожний рядок, кожне ономатопеїчне слово асоціюється з 

мінорними і мажорними акордами, залежно від ситуації, або звучання певних 

музичних інструментів – гітари, барабанів, скрипки чи піаніно. Герої 

Х. Муракамі живуть у ритмі, яку би дію вони не виконували, – працювали, 

їли, спали, готували їсти, – обов’язковим фоном є певна мелодія [1, с. 367]. 

Функція музики у творах Х. Муракамі є дуже різноманітною, але вона 

не має бути такою, що пом’якшує ситуацію, зменшує ступінь інтриги, знімає 

напругу, а навпаки – не повинна давати змогу автору і читачеві ухилятися від 

ритму і переходити до ліричних відступів. Право вибору стилю, образів та 

асоціативного ряду, пов’язаних з музикою, залишається за читачем.  

Керуючись дослідженнями Б. Аболіна, ми можемо простежити три 

своєрідні джерела музики у романах Х. Муракамі. Перший – радіоприймачі 

та магнітофони у домі та машині (головний герой роману «Країна Чудес без 

гальм і Кінець Світу»), плеєри (дівчинка Юкі з роману «Танцюй, танцюй, 

танцюй». Другий – власне музичні інструменти, на яких грають герої 

безпосередньо в певний момент (Рейко і її гітара у «Норвезькому лісі»), і 

третій – свідомість героїв, їх мислення, здібності перетворювати власні 

думки і світосприйняття на музику, бачити конкретний предмет чи явище, 

шукаючи пісню чи мелодію, з якою вони можуть асоціюватися. Існує також 

нечітко окреслений четвертий тип, наприклад, таємничий Заводний Птах із 

однойменного роману, який за легендою заводиться і грає лише тоді, коли 
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герой роману сам цього забажає. Його ніхто не бачив, його існування тяжко 

довести, але головні герої Тору Окада і Мей Касахара не просто вірять в 

існування Заводного Птаха, вони навіть самостійно намагаються відгадати 

момент, коли він співає, коли мовчить, а якщо співає, то з чим це може бути 

пов’язано [1, с. 368].  

У продовження теми музики у романі «Хроніка заводного птаха» ми 

прослідкували цікаву закономірність автора давати назву кожній із трьох 

частин іменами відомих музичних творів, а саме – «Сорока-злодійка» (опера 

Дж. Россіні), «Віщий птах» (фортепіанний цикл Р. Шумана) і «Птахолов» 

(циганська народна пісня), що надає нам можливість стверджувати про 

наявність присутності музичного тла в романі.  

Цікавими явищем у романі є центральний звукосимвол ПТАХ, який 

фігурує навіть у назві твору. На думку Дж. Рубіна, орнітоніми в творчості 

Х. Муракамі символізують незбагненний зв’язок між світом свідомого та 

світом підсвідомого. Орнітоніми дають змогу простежити зв’язок слова з 

життям народу, його історією та культурою, факти спадковості в мові, 

контакти з іншими народами [157, с. 202].  

У тканині роману автор використовує образи різних птахів: на початку 

першої частини роману головний герой, Тору Окада, слухає увертюру до 

опери Дж. Россіні «Сорока-злодійка», потім іде шукати зниклого кота, де в 

порожньому саду бачить кам’яну скульптуру птаха, прислухаючись до 

туркотіння одинокого голуба. У романі головний герой чує крик невідомого 

птаха, якого згодом дружина називає «заводним», асоціюючи його голос зі 

звучанням годинникового механізму. Коли нова знайома Тору, Мей Касахара, 

скаржиться, що не може вимовити його імені, головний герой обирає для 

себе кличку «Заводний Птах». Цей птах також фігуруватиме в переломних 

моментах інших героїв роману. У другій частині твору Тору Окада знову 

слухає музику – «Віщий птах», сьому п’єсу «Лісових сцен» Р. Шумана. Потім 

його дружина попросить розлучення заради іншого чоловіка. Крик заводного 



144 

 

птаха чує також солдат, головний герой іншої «паралельної історії» в романі, 

події якої стануть причиною появи дару провидіння.  

Тож, ми вважаємо, що орнітоніми, а саме звукосимвол ПТАХ, дають 

можливість встановити особливий зв’язок між реальним світом та світом 

підсвідомого, на межі яких і відбуватиметься історія героїв роману.  

За допомогою ономатопеїчної лексики Х. Муракамі вдало передає 

фрейм САМОТНІСТЬ у почуттях та емоціях своїх героїв, а вже в п’ятому 

розділі першого тому роману вперше описує звуки природи через єдину 

одиницю звуконаслідування 擬音語  (giongo) – звук заводного птаха, який 

заводиться і грає лише тоді, коли герой роману цього забажає. Ми робимо 

припущення, що скрипучий звук ぎ ー (gi), вигаданого автором уявного 

абсурдного птаха, якого нікому з героїв не вдається побачити, належить 

живій істоті, і тому вважаємо, що ономатопея ぎー (gi) входить до класу 

звуконаслідування 擬音語 (giongo):   

ねじまき鳥がどこかの木の上で鳴いているのが聞こえた。ギイイイイイ、とそれは鳴

いた。隣の庭の松の木の方で、ギイイイイイイイという鳴き声だけだ [274, p. 125]。 

Як завжди, на вершечку якогось дерева прокричав заводний птах: Крі-

і-і-і!. Незабаром птах знову подав свій скрипучий голос з верхів’я сусідської 

сосни [128, c. 75].  

I heard the wind-up bird winding its spring in a treetop somewhere…Soon 

the bird gave its rasping cry once more, a long creaking sound that came from the 

top of the neighbor’s pine tree [277, p. 57].  

В українськомовному перекладі І. Дзюб відразу використовує 

український відповідник Кр-і-і-і-і для відтворення звуконаслідування ギイイイ

イ イ (giii), в іншому випадку звуконаслідування було передано 

прикметниковим виразом скрипучий голос, тобто через залучення 

перекладацької заміни, щоб відтворити якість та об’єм звуку.  
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У випадку з англійським перекладом Дж. Рубін упускає пряму 

передачу звуконаслідування ギイイイイイ(giii), замість чого використовує опис 

звучання пружини під час заведення годинникового механізму – rasping cry , 

a long creaking sound.  

Під час перекладу Дж. Рубін також звернув увагу на тривалість звуку 

заводного птаха. В іншому висловленні ми бачимо, що Х. Муракамі 

підкреслює протяжність звуку великою кількістю був [і] в звуконаслідуванні 

ぎー(gi). В англійському варіанті це було передано прикметником long за 

допомогою перекладацької трансформації висування/актуалізації 

(foregrounding), автором якої є Л. Талмі. Мета цього – виділити в тексті саме 

протяжність звучання заводного птаха, щоб передати приховане 

повідомлення про настання кардинальних змін у житті головних героїв.  

Цю перекладацьку трансформацію запропонував американський 

лінгвіст Л. Талмі для перекладу ономатопей, щоб вибірково фокусувати 

увагу на певних сценах, де ключові моменти передаються ономатопеїчними 

словами.  

У перекладі п’ятого розділу Дж. Рубін використав англійський 

відповідник ギイイイイイ (giii) – creak, щоб надати уявному птахові ефект 

природного звучання та компенсувати вилучення, які перекладач зробив при 

передачі звуконаслідування. Дж. Рубін також підкреслив протяжність звуку 

великою кількістю був [е] в ономатопеї creak. 

「毎朝木の上で世界のねじを巻くんだ。ギイイイイイって」 

隣の木の上でギイイイイイって鳴くんだ。[274, p. 126]. 

“It winds the world’s spring. Creeeak”.  

The bird comes over to my place every day and goes Creeeak in the 

neighbor’s tree [277, p. 62]. 



146 

 

Проте, коли Х. Муракамі ввів звуконаслідування ギイイイイイ (giii) в 

першому розділі роману, І. Дзюб та Дж. Рубін не перекладають його 

словниковим еквівалентом, а шляхом експлікації.  

На нашу думку, незважаючи на те, що за результатами дослідження та 

обрахунків на графіках можна побачити майже 90 % японських ономатопей, 

збережених в українськомовному перекладі та, відповідно, 75 % – в 

англомовному, не можна стверджувати, що всі японські ономатопеїчні слова, 

в тому числі звуконаслідування, можуть бути перекладені без експлікацій. В 

основі значення звуконаслідувальних слів лежить звуковий образ, створений 

уявою мовця на ґрунті реально почутих звукових виявів істот, явищ, речей. 

Специфічність цих слів полягає у фонемній будові, яка ґрунтується на 

принципі звукового символізму. Проте на формування більшості 

звуконаслідувань значний вплив мають не тільки мовні, а також культурні та 

історичні особливості. Певні звуки через свої артикуляційно-акустичні 

ознаки стають основою, ядром звукового комплексу, який набуває певного 

значення і сприймається носіями конкретної мови як засіб вираження 

звукових ознак дійсності.  

Ми вважаємо, що звуконаслідування у більшості випадків потребують 

словникового еквіваленту та/або експлікації при перекладі, і тому І. Дзюб та 

Дж. Рубін для того, щоб пояснити специфіку звуку птаха японською мовою, 

не вдаються до перекладу за допомогою словникового відповідника, а надто 

до експлікації:  

近所の木からまるでねじでも巻くようなギイイイッという規則的な鳥の声が聞こえ

た [274, p. 19]。 

По сусідству виднілося кілька дерев, і звідти долинав скрипучий крик 

якогось птаха, схожий на скрегіт накручуваної пружини [128, c. 14]. 

There was a small stand of trees nearby, and from it you could hear the 

mechanical cry of a bird that sounded as if were winding a spring [277, p. 9].  
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У цьому випадку такі трансформації є найбільш адекватними при 

перекладі звуконаслідування ギイイイイイ(giii) у цьому висловленні.  

Отже, враховуючи культурні та історичні особливості ономатопей та 

музикалізацію текстового потоку роману Х. Муракамі, звуконаслідування ギ

イイイイイ(giii ) заводного птаха роману І. Дзюб та Дж. Рубін перекладають 

шляхом експлікації, словниковими еквівалентами, потором голосної букви [i] 

для виділення протяжності звучання, а також за допомогою перекладацької 

трансформації висування/актуалізації (foregrounding) для подовження звуку 

птаха в англомовному варіанті.  

 

3.6. Звукосимволізми як елементи фреймів звуку і шуму в 

перекладі  

Беручи до уваги теоретичні та методологічні засади дослідження 

проблематики використання фреймів при перекладі японської 

ономатопеїчної лексики в українській та англійській мовах, проаналізуємо 

адекватність/неадекватність відтворення одиниць ономатопеїчної лексики 

при перекладі в українському та англійському варіантах. Особливу увагу 

приділено фреймам САМОТНІСТЬ, ВТРАТА ТА ПОШУК, які реалізовані у 

всій тканині роману через одиниці ономатопеїчної лексики. 

Для дослідження ми вибрали шість зі 72 розділів роману: перший 

розділ «Заводний птах у вівторок. Шість пальців і четверо грудей», п’ятий – 

«Нездоланна пристрасть до лимонних карамельок. Птах, нездатний літати, 

й висохлий колодязь»; з другої частини – другий розділ «Розділ без жодних 

добрих новин», шостий розділ «Успадкування власності. Вивчення медуз. 

Щось схоже на відчуженість» та сьомий розділ «Спогади й розмови про 

вагітність. Експериментальне дослідження болю». Варто зазначити, що для 

перекладознавчого аналізу з третьої, найбільшої частини роману, яка налічує 

41 розділ, ми взяли лише 38 розділ «Розповідь про качине плем’я. Тінь і 
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сльози (З погляду Мей Касахари. Частина 7)» та завершальний 41 розділ «До 

побачення», оскільки частота використання ономатопеїчної лексики 

Х. Муракамі там є мінімальною порівняно з двома іншими.  

Результати цієї спроби було представлено за допомогою семи графіків-

гістограм, які ілюструють перекладознавчий аналіз передачі японських 

ономатопей при перекладі І. Дзюбом та Дж. Рубіном. Під час опису цих 

графіків ми послугувалися такими критеріями, як: 1) присутність теми 

самотності в назві розділу; 2) наявність достатньої кількості ономатопей для 

передачі фрейму САМОТНІСТЬ у текстах оригіналу та перекладах; 

3) перекладацькі способи відтворення їх при перекладі; 5) причини 

вилучення та способи компенсації при перекладі в українському та 

англійському варіантах.  

Аналізуючи використання ономатопеїчної лексики Х. Муракамі у 

першій частині роману, ми підрахували, що у першому розділі на 42 

сторінках автор використовує 62 одиниці, це приблизно 1,5 слова на сторінку, 

а в п’ятому на 24 сторінках – 56, тобто 2,5 слова на сторінку.  

 

 

Графік 2. Процентне співвідношення відтворення ономатопей в 

англомовному та японськомовному перекладах у Частині 1 Розділу 1 роману 

Х. Муракамі 
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Графік 3. Процентне співвідношення відтворення ономатопей в 

англомовному та японськомовному перекладах у Частині 1 Розділу 5 роману 

Х. Муракамі 

 

Із 13 розділів саме в цих двох Х. Муракамі акцентував увагу читача на 

«музикалізації текстового потоку» та на значній кількості ономатопеїчної 

лексики, що використовується для конотативного забарвлення тексту.  

Також Х. Муракамі спирається на велику кількість звукосимволізмів, 

аби детально описати внутрішній світ та хвилювання головного персонажа:  

「あなたに関係のないことでしょう。何時に何を何を食べようが僕の勝手だ」、僕

はちょっとムッとして言った。 

「それはそうね」、女の表情のない乾いた声で言った、ちょっとした感情の変化で

声のトーンががらりと変わるのだ。「まあいいわ、あとでかけなおすから」[274,p. 20]. 

Для передачі фрейму ТРИВОГА у цьому ж діалозі Х. Муракамі 

використав односкладні звукосимволізми ムッと(する) (mutto) – стримуватися 

від гніву, тримати себе в руках, ちょっとした (chotto) – трохи, злегка та がらりと

(gararito) – водночас змінитися.  
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В українському тексті І. Дзюб передав їх описово (експлікація) за 

допомогою прислівників роздратовано, різко змінитися та прикметника у 

вищому ступені порівняння найменша.  

– А яке вам до того діло? – сказав я роздратовано. – Я сам 

вирішую, коли й що мені їсти.  

– Ваша правда, – відповіла вона, сухим, байдужим голосом. Дивна 

річ – як різко змінився тембр її голосу при найменшій зміні настрою. – Ну 

гаразд, я подзвонюю пізніше [128, c. 10].  

У той час Дж. Рубін у своєму перекладі упустив ムッと(する) (mutto):  

That is none of your business, I said. I decide what I eat and when I eat it. 

[277, p. 6]. 

Ми бачимо, що сему роздратованості було еліміновано в перекладі, 

припускаючи, що Дж. Рубін вирішив знехтувати звукосимволізмом у цьому 

випадку на користь сталого експресивного виразу That is none of your business, 

чим зберігає експресивність висловлювання протагоніста.   

З розвитком трагічних подій у житті головного героя автор часто 

використовує односкладні звукосимволізми для передачі фрейму 

САМОТНІСТЬ, чим підкреслює душевну одинокість протагоністів: 

       その間妻は台所のテーブルの前に座ってぼんやりといた [274, p. 49]。  

       Поки я на кухні готував, дружина у задумі сиділа за кухонним столом 

[128, c. 32].  

       Kumiko sat at the kitchen table and vegged out [277, p. 22].  

Односкладний звукосимволізм ぼんやりと  – неясний, нечіткий (про 

думки) І. Дзюб переклав за допомогою прислівника у задумі, передаючи сему 

розгубленості, а Дж. Рубін у цьому випадку використав сленгове 

словосполучення veg out зі скороченням від слова vegetable – овоч для опису 

бездіяльного стану людини, коли вона нічого не робить і стає схожою на 

овоч:  
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食事の後で僕は風呂から出てくると、クミコは電灯消した居間の暗闇の中に一

人でぽつんと座っていた。クレイのシャツを着て暗闇の中にじっとうぞくまっていると、彼女

はまるで間違った場所に置き去りにされた荷物のように見えた [274, p. 50]。 

Коли після вечері я вийшов із ванни, Куміко сиділа самотньо у вітальні 

при погашеному світлі. У сірій блузці, зіщулившись у темряві, вона 

скидалася на багаж, залишений не на своєму місці [128, c. 33].  

When I finished bathing after dinner, Kumiko was sitting in the living room 

with the lights out. Hunched in the dark with her grey shirt on, she looked like a 

piece of luggage that had been left in the wrong place [277, p. 23].  

У наведених вище перекладах ми бачимо, що ономатопеїчні слова ぽつ

んと(potunto) і じっと(jitto) в англійському перекладі були упущені, фрейм 

САМОТНІСТЬ – порушений, оскільки фраза like a piece of luggage that had 

been left in the wrong place не повністю реалізує екстралінгвальну інформацію, 

яку містять у собі ці односкладні звукосимволізми, створюючи ефект «тиші 

та занурення у власний внутрішній світ». Звукосимволізми ぽつんと(potunto) і 

じっと(jitto) містять у своєму складі звук [o], що вказує на відсутність динаміки. 

І. Дзюб зберіг сему самотності у своєму перекладі, передаючи 

звукосимволізм ぽ つ ん と  (potunto) прислівником самотньо. Проте 

звукосимволізм じ っ と (jitto) також упущений завдяки повній заміні 

висловлення скидалася на багаж, залишений не на своєму місці. 

Ономатопоетичну лексику часто використовують для передачі 

каламбуру, мовної характеристики героя, і замінюють у перекладі 

українською просторіччями та фразеологізмами: «頭がぼんやりして» (atama ga 

bonyari shite), що І. Дзюб передає просторіччям стуманіла голова, передаючи 

характеристику фізичного та психологічного стану героя:  
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…я відчув, як голова настільки стуманіла, що поволі не хотілося 

навіть думати [128, c. 27]. 

Дж. Рубін використав ідіоматичний вираз «fog over», створюючи ефект 

«запітнілого скла» у переносному значенні зі станом протагоніста:  

I felt my brain fogging over. The last thing I wanted to do was think [277, 

p. 18].  

В одному з діалогів п’ятого розділу першої частини І. Дзюб передав ぼ

んやり (bonyari) фразеологізмом бити байдики у той час, як Дж. Рубін тут 

використав сленг space out – бути в прострації; у відкритому космосі. Варто 

зазначити, що у цьому контексті такі відповідники перекладу цієї ономатопеї 

є доречними й адекватними, оскільки діалог відбувається між дівчиною-

школяркою та головним героєм, який у такий спосіб намагається бути на 

одному рівні у спілкуванні з нею. Проте у перекладі І. Дзюба мовлення 

дівчини є ввічливим стосовно головного героя, тоді як у тексті оригіналу 

мовлення є простим без звертання на Ви. На нашу думку, такий переклад 

порушує фрейм ДРУЖБА у цьому діалозі:  

「…ひとりですッと何をしてなの、いったい？」 

「ただぼんやりしてたんだよ」[274, p. 137]. 

      – …а що ви тут робили весь цей час, поки сиділи самі? 

– Просто байдики бив… [128, c. 81]. 

– What where you doing here by yourself all that time? – Spacing out [277, 

p. 63]. 

Аналізуючи використання ономатопеїчної лексики Х. Муракамі у 

другій частині роману, ми підрахували, що у другому розділі на 22 сторінках 

автор використав 44 одиниці, що становить приблизно 2 слова на сторінку; у 

шостому на 19 сторінках – 30 одиниць (1,5 слова на сторінку), а у сьомому на 

21 сторінці – 36 (1,7 слова на сторінку). З 18 розділів саме в цих трьох ми 

підрахували найбільшу кількість одиниць ономатопеїчної лексики. 
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Кількісний аналіз показав, що у другому розділі в українськомовному 

перекладі збережено 60 % елементів, а в англомовному – 80 %; у шостому 

розділі в українськомовному перекладі збережено 80 %, а в англомовному – 

60 %; у сьомому розділі в українськомовному перекладі збережено 80 %, а в 

англомовному – 60 %.  

У процесі аналізу ми виявили цікаву закономірність співвідношення 

кількості відтворених елементів ономатопеїчної лексики у перекладах трьох 

розділів роману. Варто зазначити, що у другому розділі кількість відтворених 

ономатопей в українськомовному варіанті є меншою порівняно з 

англомовним. Тут наявна значна кількість описів еротичних сцен, і як було 

зазначено вище у роботі, І. Дзюб порушив при перекладі фрейм ЕРОТИКА, 

оскільки еротичний мотив в українській літературі не проявився такою мірою, 

як у Японії. 

 

 

Графік 4. Процентне співвідношення відтворення ономатопей в 

англомовному та японськомовному перекладах у Частині 2 Розділу 6 роману 

Х. Муракамі 

 

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Частина 2. Розділ 6

Японський текст Український переклад англійський переклад



154 

 

 

Графік 5. Процентне співвідношення відтворення ономатопей в 

англомовному та японськомовному перекладах у Частині 2 Розділу 7 роману 

Х. Муракамі 

 

Наступна закономірність, виявлена під час дослідження, стосується 

співвідношення кількості ономатопеїчної лексики з назвами розділів. У 

назвах усіх трьох розділів наявні слова, що мають пряме відношення до теми 

САМОТНІСТЬ та негативних відчуттів, які ми намагалися простежити за 

допомогою вживання певних одиниць ономатопеїчної лексики в романі 

Х. Муракамі. У назві до другого розділу – це заперечна частка «без/no» у 

зв’язці зі займенником жоден в українському варіанті перекладу; у назві 

шостого розділу маркером самотності виступає іменник 

відчуженість/detachment, а у сьомому розділі ми бачимо наявність іменника 

біль/pain: 

2 розділ この章では良い二ユースはなにひとつない 

    Розділ без жодних добрих новин  

                No good news in the chapter 

6 розділ 遺産相続、クラゲについての考祭、乖離の感覚のようなもの 

    Успадкування власності 

                Вивчення медуз, Щось схоже на відчуженість 

                Inheriting property 
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                Inquiry on Jellyfish, something like a sense of detachment  

7 розділ  妊娠についての回想と対話、苦痛についての実験的考祭 

    Спогади й розмови про вагітність,  

                Експериментальне дослідження болю 

                Recollections and dialogue on Pregnancy  

                Empirical Inquiry on pain  

У другому розділі з 22 одиниць ономатопеїчної лексики Х. Муракамі 

використовує лише 4 звукосимволізми з редуплікованою основою, які у 

більшості випадків є семантично гнучкими звукосимволізмами, що мають 

властивість до утворення підфреймів почуттєвого сприйняття, метонімічного 

роду, що є характерною особливістю для японської мови [177]. Це важливий 

засіб не тільки для опису почуттів, а й для передачі звуку/шуму під новим 

кутом зору, уможливлюючи його нове використання та практичне 

застосування. Це дає нові можливості для збереження адекватності при 

перекладі цих ономатопей.  

Японський когнітивіст Акіта Кімі стверджує, що семантичне 

розширення (semantic extension є релевантним для японських 

звукосимволізмів, які містять у своєму складі також і звуки живої природи). 

Саме тому подієвоструктурна обмеженість (event-structural simplicity) звуку у 

складі звукосимволізму запобігає появі в ньому гнучких семантичних змін 

[177]. Звукосимволізми для передачі звуку і шуму в двох мовах мають 

викликати різні типи фреймів. Ця структура фреймів є релевантною саме для 

японської мови, оскільки найповніше відображає лінгвальні особливості 

японської лінгвокультури, що дає можливість розкрити поставлену мету і 

дослідницькі завдання. 

Так, фрейм звуку (voice frame) є простим і складається з таких 

фреймових елементів: 

– вокальний звук; 

– жива істота, яка його продукує; 
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– емоційні та неемоційні стимулятори є причиною продукування 

живою істотою цього звуку (здивування, страх) [198, p. 35]. 

Проте фрейм для передачі шуму (noise frame) є складним, і містить у 

собі «підфрейм (subframe)» (термін Б. Левін та М. Раппапорт Говав). 

Фрейм шуму: 

– звук; 

– «підфрейм», що викликає звук. 

Такий «підфрейм» може бути подією, що викликає певний звук або 

подією, що спричиняє зміну стану.  

Подія, що впливає на звук, містить такі елементи: 

– жива/нежива істота/предмет, що впливає; 

– жива/нежива істота/предмет, що потрапляє під вплив; 

– стан живої/неживої істоти/предмета, що потрапляє під вплив; 

– певна манера впливу; 

– інструмент для здійснення впливу. 

Подія, що спричиняє зміну стану містить такі елементи: 

– жива/нежива істота/предмет, що є причиною; 

– дії, що спричиняють; 

– об’єкт; 

– його початковий стан; 

–  його кінцевий стан.  
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Графік 6. Процентне співвідношення відтворення ономатопей в 

англомовному та японськомовному перекладах у Частині 2 Розділу 2 роману 

Х. Муракамі 

 

Наприклад, фрейм звуку (voice frame – термін К. Акіта) 

звуконаслідування じりじり (jiri jiri) – звук, що утворюється при тривалому 

горінні чи смаженні з тріскотіння: 

夏の光が僕の首の筋をじりじりと焼いていた [275, p. 36]。 

Літнє сонце щораз сильніше припікало потилицю [128, c. 226]. 

The summer sunlight was roasting the back of my neck [277, p. 185]. 

– Тип звуку – природні явища; 

– Виконавець – природа; 

– Причина виникнення – природний вплив на стан організму. 

Фрейм звуку (voice frame) звукосимволізму からから (kara kara) – тук-

тук-тук (звук, що утворюється при багаторазовому стукоті легких предметів 

при обертах):  

渡すときに、からからという氷の音がした [275, p. 39]。 

Коли передавала її мені, шматочки льоду в ній легенько дзенькнули [129, 

c. 277]. 

Ice clinked when I took it [246, p. 187]. 

– Тип звуку – природні явища; 

– Виконавець – природа; 

– Причина виникнення – виконання дії над предметом 

сторонньою особою. 

Підфрейм звукосимволізму (термін Б. Левін та М. Раппапорт Говав) ゆ

らゆら(yura yura) – коливання, колихання, тремтіння. 
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僕の体の上で加納クレタの青いワンピースがゆらゆらと揺れている[275, p. 48]. 

Я тільки помітив розпливчасті обриси блакитнуватої сукні, що 

коливалася наді мною [128, c. 232]. 

There was only the faint silhouette of Creta Kano’s blue dress rocking on 

top of me [277, p. 190]. 

Подія, що вплинула: 

– хто/що спричинило – фізіологічний фактор; 

– схожість стану – коливання предметів під впливом стихій; 

– характер та інструмент впливу – рухи людини.  

У шостому розділі роману Х. Муракамі вживає в одному абзаці 

звукосимволізм ふらふら (fura fura) －  мінливий, непостійний, знесилений, 

виснажений, як фрейм і підфрейм водночас, демонструючи семантичну 

гнучкість ономатопеї.  

Фрейм звукуふらふら(fura fura) 

このヒトたちはこんな風に生かけて世界中の海をふらふらとすらっているのね [275, 

p. 123]。 

Усе своє життя ось так ширяють морями цього світу [129, c. 272]. 

They just keep wobbling along like this until they’ve been to every ocean in 

the world [277, p. 225]. 

– Тип звуку – природні явища; 

– Виконавець – природа; 

– Причина виникнення – природні рухи живих істот. 

Підфрейм звукосимволізму ふらふら(fura fura) 

悪いけど、クラゲを見ているうちに頭がふらふらしてきた[274, p. 123]. 

Я чесно зізнався, що мені стало погано, що поки я дивився на медуз, 

мені голова закрутилася [128, c. 272].  
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I answered honestly that looking at the jellyfish was making me dizzy [277, 

p. 225].  

Подія, що вплинула: 

– хто/що спричинило – фізіологічний фактор; 

– схожість стану – стан речей, почуття; 

– характер та інструмент впливу – психологічне сприйняття.  

Так, І. Дзюб досяг ідеального збереження фрейму РУХ у першому 

висловленні за допомогою дієслова ширяти, передаючи увесь спектр руху 

медуз, через опис їхнього повільного кружляння у воді, порівнюючи з 

образом птаха на нерухомо простягнутих крилах у небі. Дж. Рубін 

використав словниковий відповідник, а саме дієслово-звукосимволізм to 

wobble задля передачі ефекту коливання.  

Для метонімічного перенесення та поширення у складі фреймових 

елементів у другому висловленні у перекладі цього звукосимволізму І. Дзюб 

використав повну заміну висловлення – ідіоматичний вираз голова 

крутиться, передаючи сему втоми через символічне перенесення коливання 

живих та неживих об’єктів у природі. Дж. Рубін у цьому випадку знову 

використовує словниковий відповідник прикметник-звукосимволізм dizzy для 

створення ефекту «запаморочення» під час тривалого коливання.  

Перекладознавчий аналіз цих розділів продемонстрував, що більшістю 

випадків для передачі стану героїв роману автор використовує 

ономатопеїчну лексику в поєднанні з дієсловами для емоційного опису і 

пожвавлення наративу, а в окремих випадках – для створення каламбуру та 

«ефекту присутності». Своєю чергою для відтворення цих моментів І. Дзюб 

адекватно послуговується просторіччями, які дають можливість читачеві 

краще зрозуміти почуття героїв та глибину ситуації, а також визначити 

позитивне та негативне ставлення автора до подій у романі: 

– 頭がぼんやりしてきた (bonyari) [275, p. 123] замакітрилося [128, c. 272]; 
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– 僕の体は芯まですっかり冷えてきっていて (sukkari) [275, p. 150] промерзнути 

до кісток [128, c. 287]; 

– じっと耳を澄ませる (jitto) [274, p. 127] нашорошити вуха [128, c. 76]; 

– 雨でぐっしゅぬれる (gusshyu) [274, p. 104] промокнути до кісток [128, 

c. 62]; 

– さっぱり理解できなかった (sappari) [274, p. 163] нічогісінько не второпав 

[128, c. 95]; 

– 髪がふわふわと揺れた(fuwa fuwa) [274, p. 184] кучерики гойдалися [128, 

c. 109]; 

– ぴかぴか  (pika pika) [274, p. 209] новісінька [128, c. 120]; 

– ぼんやりしか見えなくなかった (bonyari) [274, p. 258] очі затуманилися [129, 

c. 147].  

У наступному прикладі ономатопея ぱらぱら(para para) – звук великих 

крапель дощу або граду є семантично гнучкою й у своєму фреймі містить 

підфрейм, який І. Дзюб передав за допомогою заміни на прикметник ріденькі 

для опису оплесків слухачів, виконуючи метонімічне перенесення звуку 

дощу у сприйнятті цих овацій головним героєм:  

お客さんはぱらぱらと拍手をした [275, p. 151]。 

Пролунали ріденькі оплески [128, c. 288].   

Зокрема, Дж. Рубін також перекладав звукосимволізм ぱらぱら (para 

para) за допомогою метонімічного перенесення, використовуючи 

ономатопеїчний прикметник scattered – розкиданий, розсипаний для 

створення ефекту «невеликої кількості» оплесків, there was scattered applause. 

Отже, ми бачимо збереження гнучкості звукосимволізму в обох варіантах 

перекладу.  
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У процесі дослідження ми визначили, що ономатопеїчна лексика може 

перекладатися не тільки за допомогою просторіч та фразеологічних зворотів, 

а й шляхом синтаксичних трансформацій, що передбачають зміну 

синтаксичної структури вихідного речення. Синтаксичній трансформації 

підлягає висловлення, що містить звукосимволізм はっきり(hakkiri) – чітко, 

розбірливо, ясно, зрозуміло: 

その子が妊娠した理由ははっきりしていた [275, p. 140]。 

Натомість І. Дзюб замінив його в перекладі на питальне та розповідне: 

Як вона завагітніла? Дуже просто [128, c. 281].  

У такий спосіб він використовує емфазу для виділення теми вагітності 

у першому питальному та рематичну відповідь на це запитання в другому 

розповідному реченнях. Дж. Рубін у цьому випадку не членує речення, 

натомість використовує сталий вираз to have no doubt – безсумнівно для 

передачі впевненості та логічного мислення головного героя: 

About the reason for her pregnancy there was never any doubt [277, p. 233].  

Аналізуючи використання ономатопеїчної лексики, Х. Муракамі у 

третій частині свого роману, яка є найбільшою й налічує 41 розділ, ми 

виявили найменшу кількість одиниць ономатопеїчної лексики. У третій 

частині «Птахолов» автор не вдається до діалогічного мовлення, опису 

пейзажів та душевного стану протагоністів, де, на нашу думку, в романі 

трапляється найбільша кількість ономатопей. Тут Х. Муракамі подає події у 

більш історичному ракурсі, де також наявна значна кількість монологічного 

мовлення. Третя книга також відображає головні фрейми роману – 

САМОТНІСТЬ, ВТРАТА і ПОШУК, які передані в назвах її розділів, 

наприклад: 

Розділ 17     世界中の痛弊と重荷  

                    Тягар і злигодні людського життя 

                   The World’s Exhaustion and Burdens (16 розділ в англ. тексті) 
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Розділ 38     影と涙               

                     Тінь і сльози  

                     Shadows and Tears (36 розділ в англ. тексті) 

Розділ 39     どこかに消えて去ったもの  

                     Що пропало безслідно?  

                     The Thing That Disappeared (37 розділ в англ. тексті) 

Розділ 41       さようなら 

       До побачення 

                        Goodbye (39 розділ в англ. тексті). 

У процесі перекладознавчого дослідження ми виявили значні зміни та 

вилучення в англомовному тексті перекладу роману. За даними дослідження 

лінгвіста К. Майнарда, у перекладі Дж. Рубіна відсутня 61 сторінка 

оригінального тексту, що становить 5 %, включно з трьома розділами 

(Частина 2–15, 18 та частково 17; Частина 3–26 розділ). Кілька параграфів 

було вилучено, у більшості випадків у кожному з розділів відсутні два або 

три речення порівняно з текстом оригіналу. Причиною значної кількості 

упущень та скорочень у роботі Дж. Рубіна є умови видавця, який наполягав 

на меншому обсязі перекладу відповідно до оригіналу, що пояснює чисельні 

вилучення та порушення значної кількості фреймів при перекладі 

оригінального тексту [247, р. 170].  

У третій частині роману ми розглянули частотність вживання 

ономатопеїчної лексики в 38 розділі «Розповідь про качине плем’я. Тінь і 

сльози (З погляду Мей Касахари. Частина 7)» та в 41 розділі «До побачення».  

У 38 розділі «Розповідь про качине плем’я. Тінь і сльози (З погляду Мей 

Касахари. Частина 7)» ми підрахували, що на 8 сторінках оригінального 

тексту Х. Муракамі вживає 45 одиниць ономатопеїчної лексики, що 

становить приблизно 5,6 слів на сторінку. Варто зазначити, що в тексті 

розділу налічується 16 ономатопей з редуплікованою основою, які є 
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семантично гнучкими звукосимволізмами і мають властивість до утворення 

підфреймів почуттєвого сприйняття, метонімічного роду.  

У розділі подано прощальний лист, адресований головному герою Тору 

Окада від його молодої подруги Мей Касахара. На нашу думку, це 

найемоційніший розділ роману, де автор намагається передати широкий 

спектр почуттів та переживань героїв, використовуючи найбільшу кількість 

ономатопеїчної лексики для опису почуттів, а також передачі звуку/шуму під 

новим кутом зору, даючи можливість його нового використання та 

практичного застосування. Тож, значна кількість звукосимволізмів вдало 

передає фрейми САМОТНІСТЬ і ВТРАТА головних героїв.  

 

      

Графік 6. Процентне співвідношення відтворення ономатопей в 

англомовному та японськомовному перекладах у Частині 3 Розділу 38 

роману Х. Муракамі 

 

Результати дослідження засвідчують, що І. Дзюб у своєму перекладі 

передає лише 60 % звукосимволізмів, у більшості випадків порушуючи 

фрейми, що містять звукосимволізми з редуплікованою основою, які надають 

їм семантичної гнучкості: 

そしてコートの襟を立ててマフラーをぐるぐる首にまいて、ほつほつ白い息を笛にはい

て、パンをポケットに入れて [276, p. 568]. 
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Закутуючись у комір пальта, обмотую шарфом шию, від дихання в 

повітря вириваються струмені пари, у кишенях хліб [128, c. 746].  

I’ve got my collar up and my scarf wrapped round and round under my 

chair, and my breath makes white puffs in the air, and I’ve got a chunk of bread in 

my pocket [277, p. 592].  

У наведених вище перекладах для передачі семи тиші і спокою 

Х. Муракамі використовує звукосимволізми з редуплікованою основою ぐるぐ

る (guru guru) – намотувати, обмотувати у поєднанні з дієсловом 巻く(maku) 

– замотувати, загортати, а також ほつほつ  (hotsu hotsu) – потроху, не 

поспішаючи у поєднанні з виразом 息を笛にはいる (iki wo fue ni hairu), який 

описує процес видування повітря через дудку.  

Звукосимволізм ぐるぐる (guru guru) І. Дзюб передає дослівно дієсловом 

обмотувати, упускаючи при перекладі сему глибини та повторюваності 

руху. Звукосимволізм ほつほつ (hotsu hotsu) передано дієсловом вириватися, 

що свідчить про те, що одиниці перекладу не є тотожними, оскільки ほつほつ 

(hotsu hotsu) відтворюють повільну, розмірену дію, тоді як дієслово 

вириватися – різкий рух. Тут І. Дзюб порушив підфрейм звукосимволізму ほ

つほつ (hotsu hotsu).  

Натомість Дж. Рубін передав звукосимволізм ぐ る ぐる  (guru guru) 

дієсловом to wrap разом із прислівниковою фразою round and round, 

використовуючи прийом додавання для підсилення звукосимволізму.  

Звукосимволізм ほつほつ  (hotsu hotsu) перекладач відтворив сталим 

ономатопеїчним виразом to make puffs, чим зберіг підфрейм та сему глибини 

руху в англійському тексті. Цікаво, що Дж. Рубін також зберігає відтінок 
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кольору під час перекладу цього фрагменту my breath makes white puffs in the 

air, у той час як у варіанті І. Дзюба білий колір пари не присутній – від 

дихання в повітря вириваються струмені пари.  

Установлено, що переклад деяких звукосимволізмів в українському 

тексті І. Дзюба не відповідає їх оригінальному значенню в японській мові:  

私はそういうのを見てはひとりでくすくす笑っています [276, p. 568]。 

Тоді я сміюся на все горло [128, c. 746].  

У цьому фрагменті фрейм САМОТНІСТЬ реалізується через 

прислівник ひとりで (hitori de) – на самоті у поєднанні зі звукосимволізмом く

すくす (kusu kusu) – підсміюватися, тайком посміхатися для передачі ефекту 

тихого сміху на одинці. В українському варіанті перекладу І. Дзюб 

застосував повне перетворення, яке через використання фразеологізму на все 

горло – дуже голосно повністю змінює задум автора на протилежний, 

упускаючи прислівник ひとりで (hitori de), чим порушив фрейм САМОТНІСТЬ.  

Порушення фрейму САМОТНІСТЬ також спостерігається й у 

наступному фрагменті:  

ねえねじまき鳥さん、あんたにはきっとわからないと思うな。十七歳の女の子が真

夜中にはだかて、月の光の下でぽろぽろと涙を流しているときには、たとえどんなことだっ

て起っちゃうんです。そうだよ [276, p. 573]。 

Гадаю, ви нічого не зрозуміли. Бо може статися будь-що, коли серед 

ночі гола сімнадцятирічна дівчина плаче під місяцем. Це правда [128, c. 749].   

У цьому фрагменті у фреймі САМОТНІСТЬ для підсилення семи 

розпачу Х. Муракамі використав звукосимволізм із редуплікованою основою 

ぽろぽろ (poro poro) – проливати гіркі сльози у поєднанні зі словосполученням 

ідентичного змісту 涙を流す  (namida wo nagasu) – проливати сльози. В 
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українському варіанті перекладу ми встановили порушення цього фрейму, 

підтвердженням чому є генералізація на нейтральное дієслово плакати. У 

тексті ж перекладу Дж. Рубіна фрейм зберігається завдяки використанню 

словникового відповідника, а саме ономатопеїчного словосполучення to shed 

tears:  

You don’t get it, I am sure, Mr Wind-up Bird. When a naked seventeen-year-

old girl is shedding tears in the moonlight, anything can happen. It’s true [277, 

p. 594].  

Тут Х. Муракамі використав розмовну мову, прості форми дієслів і 

окличну частку よ(yo). Проте, у перекладі І. Дзюба мовлення є ввічливим 

стосовно головного героя, у той час, як у перекладі Дж. Рубіна мовлення є 

простим, без звертання на Ви, з дієсловами в наказовій формі та короткими 

синтаксичними періодами. На нашу думку, в українськомовному перекладі 

порушено фрейм ЕРОТИКА. 

まるで大きな傷口から血が流れるみたいに、手のつけようもなくあとからあとから

涙が出てくるのです。私は信じられないくらいたくさんの涙をぼろぼろと流しました [276, 

p. 573]。 

涙はあとからあとから月の光の白い水たまりの中に音立てて落ちて光の下の一部

みたいにそこにすうっと吸いこまれていきました [276, p. 573]。 

Сльози лилися, немов кров з великої рани. Навіть не віриться, скільки з 

мене їх витекло.  

Сльози – кап! Кап! Кап! – падали прямо в сріблясту калюжу місячного 

світла і розчинялися в ній [128, c. 748]. 

The tears just came gushing out, like blood from the huge wound. I couldn’t 

believe the amount of tears I was producing.  
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I could actually see and hear my tears dripping down the white pool of 

moonlight, where they were sucked in as if they always been part of the light [277, 

p. 595].  

Також Х. Муракамі використовує звукосимволізм ぼろぼろ (boro boro) – 

безперервний стан падіння сліз з іменником 涙 (namida) – сльози для 

інтенсифікації семи розпачу у фреймі ВТРАТА. У перекладах І. Дзюба та 

Дж. Рубіна цей звукосимволізм не зберігається, але шляхом компенсації при 

перекладі у попередньому висловленні сема розпачу подана за допомогою 

дієслів з конотативним забарвленням литися в українському, та to gush out в 

англомовному варіантах роману.  

Зазначимо, що у цьому фрагменті І. Дзюб використав прийом 

інтенсифікації висловлення, передаючи прислівник повторюваності дії «あと

か ら あ とか ら » (atokara atokara) – один за одним з високою частотою 

повторюваності у словосполученні «音立てて落ちて» – падати зі звуком за 

допомогою звуконаслідування кап-кап-кап для підсилення семи глибини 

звуку сліз у фреймі ВТРАТА. Отже, можна стверджувати, що І. Дзюб 

компенсував вилучення звукосимволізму ぼろぼろ  (boro boro) в першому 

висловленні поданого фрагменту, використовуючи звуконаслідування кап-

кап-кап для передачі семи гіркого плачу в наступному висловленні. Цікаво, 

що Дж. Рубін знову зберіг оригінальний відтінок кольору 白い(shiroi) – білий 

під час перекладу аналізованого фрагменту my tears dripping down the white 

pool of moonlight, тоді як у варіанті І. Дзюба колір води у калюжі буде 

сріблястого відтінку падали прямо в сріблясту калюжу місячного світла. 

У цьому розділі Дж. Рубін детально передав почуття головних героїв і 

звуки рухів, не порушуючи фреймів САМОТНІСТЬ та ВТРАТА, виражених 

за допомогою ономатопей:  
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– こりこりと手紙を書く  (kori kori) – «звук хрусткого, твердого, 

свіжого»; 

I’ve been scratching away at these things;  

– 全部ペロリとはだかになった (perori) [276, p. 570] – «процес лизання; 

злизувати щось»; 

I took every stitch of clothing off [276, p. 593]; 

– くっきりとした声で [276, p. 562] (kukkiri) – «чітко, помітно, ясно»; 

A sharp, clear voice[277, p. 593]; 

– くっきりと黒く壁 (kukkiri) [276, p. 570] – «чітко, помітно, ясно» 

A sharp black shadow [277, p. 593].  

Відповідно, спостерігаємо метонімічне перенесення та поширення у 

складі фреймових елементів, які Дж. Рубін передав при перекладі, 

розширюючи функціональне практичне застосування ономатопей у складі 

головних фреймів роману.  

В українськомовному варіанті роману Х. Муракамі метонімічне 

перенесення не зберігається, і тому у цьому розділі більшість фреймів є 

порушеними.   

Під час аналізу 41 розділу «До побачення», ми встановили, що на 

7 сторінках автор використав 13 одиниць ономатопеїчної лексики, що 

становить приблизно 1,8 слова на сторінку.   
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Графік 8. Процентне співвідношення відтворення ономатопей в 

англомовному та японськомовному перекладах у Частині 3 Розділу 41 

роману Х. Муракамі 

 

У розділі наявний чіткий взаємозв’язок між трьома основними 

фреймами – САМОТНІСТЬ, ВТРАТА і ПОШУК. Х. Муракамі використовує 

звукосимволізм じっと(jitto) – нерухомо:  

メイは静かな顔で僕の顔をじっと眺めた [276, p. 595]。 

Натомість І. Дзюб передав ономатопеїчний прислівник じっと (jitto) – 

нерухомо за допомогою контекстуального відповідника – прислівника 

спокійно з метою збереження фрейму САМОТНІСТЬ, надаючи 

конотативного забарвлення прощальному діалогу між головним героєм Тору 

Окада і його подругою Мей Касахара: 

Мей спокійно глянула мені в очі [128, c. 759].  

У своєму перекладі Дж. Рубін прислівник じっと (jitto) передав через 

контекстуальний відповідник, а саме іменниковим словосполученням a calm 

expression, також зберігаючи фрейм САМОТНІСТЬ:  

May Kasahara looked me in the eye, a calm expression [277, p. 605].   

Так, у реченні: 
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           私はコートのポケットに両手を突っ込んだまま、じっと笠原メイを見ていた。 

 何を言えばいいのか、僕にはわからなかった [276, p. 599]。 

Зокрема, І. Дзюб та Дж. Рубін порушують фрейм САМОТНІСТЬ, 

упускаючи при перекладі ономатопею じっと(jitto). Використовуючи тільки 

прямий переклад дієслова みる (miru) – дивитися в обох випадках, сема 

глибини погляду є відсутньою. Х. Муракамі передав ключовий момент 

прощання звукосимволізмом じ っ と (jitto), демонструючи розгубленість і 

смуток у поглядах головних героїв:  

–  Усе ще не виймаючи рук з кишень, я стояв і дивився на неї. Треба 

було щось сказати, але я не знав що [128, c. 761].  

–  Hands thurst deep in my pockets, I looked into her eyes. I didn’t know 

what to say [277, p. 606]. 

Отже, ми з’ясували, що в цьому розділі І. Дзюб та Дж. Рубін 

порушують 40 % фреймів, переданих за допомогою звукосимволізмів та 

звуконаслідувань, таким способом порушуючи фрейм ВТРАТА, переданий 

в назві розділу «До побачення». 

Тож, у результаті перекладознавчого аналізу було встановлено, що 

одиниці японської ономатопеїчної лексики, які використовують для 

емоційного опису і пожвавлення наративу, а в окремих випадках – для 

створення каламбуру та «ефекту присутності», при перекладі в 

українськомовному та англомовному варіантах відтворюються за 

допомогою просторіч, авторського новотвору, що дає можливість читачеві 

краще зрозуміти почуття героїв та глибину ситуації. 

Було встановлено, що звукосимволізми роману з редуплікованою 

основою є семантично гнучкими й утворюють підфрейм почуттєвого 

сприйняття, тому для визначення збереження адекватності/неадекватності 

при перекладі цих ономатопей було проаналізовано фрейм звуку/шуму та 



171 

 

визначено наявність «підфрейму», який вони можуть містити. Шляхом 

аналізу перекладацьких трансформацій – використання контекстуального 

відповідника, вилучення, використання дієслів з конотативним 

забарвленням, було також виявлено порушення фрейму ЕРОТИКА в 

українськомовному варіанті тексту.   

 

Висновки до третього розділу  

Ономатопеїчна лексика, до складу якої в японській мові належать 

звуконаслідування та звукосимволізми, використовується для лаконічного та 

емоційного опису, пожвавлення наративу, а також для створення «ефекту 

присутності» під час перекладу. Окрім цього, не менш важливою є функція 

ономатопей, яка полягає в тому, аби уточнити або звузити загальне значення 

певних дієслів у процесі перекладу.  

За відсутності в японській мові категорії роду, числа та відмінку, 

зокрема, відмінки можна визначити за допомогою часток, це є однією з 

особливих рис японського синтаксису, яка значною мірою позначається на 

виконанні адекватного перекладу.   

Часте використання ономатопеїчної лексики у романі пояснюється тим, 

що в японській мові, порівняно з англійською, наявна незначна кількість 

дієслів, що передають різні деталі та конотативні відтінки при перекладі.  

Аналіз роману Х. Муракамі дав можливість виявити, що 

найпоширенішими частинами мови для передачі японської ономатопеїчної 

лексики є дієслова, прислівники, прикметники, іменники, власне 

звуконаслідування. Отже, можна стверджувати, що у більшості випадків 

японська ономатопеїчна лексика перекладається за допомогою прийому 

транспозиції. 

Звуконаслідування/звукосимволізми роману виконуватимуть такі 

функції при перекладі: 

– бути основою для організації каламбурної гри; 

– підсилювати певні характеристики персонажа; 
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– виступати в ролі допоміжних образотворчих засобів підсилення 

враження та емоцій, а також опису природних явищ;  

– виконувати функції контекстуального синоніма, змінюючи 

дієслово або іменник.  

У досліджуваному романі Х. Муракамі використовує «музикалізацію 

текстового потоку» та значну кількість одиниць ономатопеїчної лексики, що 

надає тексту особливого конотативного забарвлення. За допомогою 

ономатопей Х. Муракамі передав емоції та почуття своїх героїв, а також 

описав явища та звуки природи з метою візуалізуалізації світу героїв. Саме 

тому адекватність перекладу може досягатися лише завдяки відповідній 

передачі ономатопеїчної лексики. 

Фреймовий підхід для аналізу функціонування ономатопеїчної лексики 

та збереження її при перекладі дає можливість дійти висновку про те, що 

одне й те ж слово може використовуватися для створення позитивного або 

негативного ставлення до подій чи ситуацій. Так, фрейм 

звукосимволізму/звуконаслідування не може реалізовуватися «частинами», 

він завжди буде виступати неподільною одиницею, що дає авторові 

художнього твору, а також перекладачеві можливість більшої варіативності 

для зображення дійсності. 

Використання ономатопеїчної лексики у романі допомогло 

змоделювати фрейми САМОТНІСТЬ, ВТРАТА, ПОШУК. Було також 

встановлено, що ономатопеїчна лексика у складі змодельованих фреймів в 

українськомовному та англійськомовному варіантах перекладається шляхом 

використання повтору прислівників, конотативно забарвлених дієслів, 

фразеологічних зворотів та окремих сполучників, таким способом не 

порушуючи цих фреймів. Варто зазначити, що у моделі фрейму ПОШУК 

англомовний варіант перекладу відсутній через елімінування Дж. Рубіном 

обраного нами фрагменту тексту.   

Встановлена закономірність у співвідношенні кількості 

звуконаслідувань/звукосимволізмів із назвами розділів, яка повністю 
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зберігається в українськомовному та англомовному перекладах. У назвах усіх 

трьох розділів наявні слова, що мають пряме відношення до теми самотності 

та негативних відчуттів, і які нам вдалося відстежити за допомогою вживання 

певних звукосимволізмів та ономатопей у романі Х. Муракамі. 

У процесі дослідження було з’ясовано, що звукосимволізми роману з 

редуплікованою основою – семантично гнучкі, й утворюють підфрейм 

почуттєвого сприйняття, тому для визначення збереження 

адекватності/неадекватності при перекладі цих ономатопей було проведено 

аналіз на функціональність фрейму звуку/шуму та виявлено наявність 

«підфрейму», який вони можуть містити.  

І нарешті, у процесі аналізу перекладацьких трансформацій – 

використання контекстуального відповідника, вилучення, використання 

дієслів з конотативним забарвленням, було також встановлено порушення 

фрейму ЕРОТИКА в українськомовному варіанті тексту.   

 

 

 

 

ВИСНОВКИ  

Ономатопеїчна лексика японської мови привертає особливу увагу 

наявністю низки ознак, що дають можливість виділити її в окремий 

семантичний клас. Цей тип лексики майже не обмежений наслідуванням 

звукових явищ позамовної реальності, проте містить зображення зорового та 

інших сенсорних відчуттів, механічних дій, динамічних станів, 

психологічних та інших характеристик людини, що своєю чергою передбачає 

певні труднощі її відтворення іншими мовами. 

У межах цього дисертаційного дослідження проведено комплексний 

аналіз, зроблено теоретичне узагальнення і представлено синтез цілісної 
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картини щодо ролі та особливостей використання фреймів при перекладі 

ономатопеїчної лексики японської мови.  

На ґрунті вже існуючих науково-практичних досліджень роману 

Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха» і текстами його перекладів І. Дзюба 

та Дж. Рубіна ми підрахували частоту вживання та з’ясували семантико-

стилістичну специфіку використання ономатопей, змоделювали центральні 

фрейми роману, встановили взаємозв’язок між ними та розкрили причини 

виникнення «порушених» фреймів при перекладі.  

Окрім усього, у дисертації відповідно до традиційної класифікації 

японських ономатопей відібрано їхні відповідники в романі та розроблено 

класифікацію перекладацьких трансформацій цих ономатопей в 

англомовному та українськомовному перекладах досліджуваного роману  

Керуючись теоретико-методологічними положеннями дослідників, які 

обґрунтували теорію фреймів, та використовуючи досвід вітчизняних і 

зарубіжних когнітивістів у процесі проведення фреймового аналізу одиниць 

мови та мовлення, у роботі фрейм розглянуто як унікальну структуру 

репрезентації когнітивних знань людини, що об’єднує когнітивну та мовну 

сфери в процесі мовленнєвої діяльності. Головним при цьому є те, що на 

відміну від інших типів когнітивних одиниць (поняття, образу) фрейм 

представляє змістовий каркас майбутнього висловлювання, релевантним 

завданням його перекладацького відтворення.  

Отже, будь-яка когнітивна одиниця, як результат розумової діяльності 

людини, пройшовши процес вербалізації на передмовному етапі, постає у 

вигляді фрейму. Проте проаналізовані в роботі теоретичні дослідження 

уможливлюють твердження про те, що використання фреймового підходу в 

перекладі ономатопеїчної лексики в англійській та українській мовах 

залишається поза увагою провідних дослідників цієї проблематики, що й 

зумовлює актуальність цієї розвідки.  

Під час перекладу японська ономатопеїчна лексика, як правило, 

передається шляхом заміни, компенсації, вилучення та додавання. 
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Компенсацію використовують для збереження образних та інших 

компонентів значення, релевантних при відтворенні функцій ономатопей у 

тому випадку, коли ці компоненти не можуть бути збережені через 

застосування інших перекладацьких трансформацій.  

Ономатопеїчна лексика при перекладі може бути упущена, коли всі 

основні компоненти значення виражені в інших одиницях тексту мови 

перекладу, коли передача всіх компонентів значення ономатопеїчної одиниці 

може призвести до невиправдано довгого перекладу, або коли вживання 

відповідного еквівалента може призвести до порушення стилістичної 

цілісності тексту.  

Для оцінки адекватності перекладу необхідно звернути увагу на 

ієрархію функцій, притаманних їм у тексті мови оригіналу поряд із ієрархією 

значень цих одиниць. Для одних одиниць домінуючою функцією може бути 

лексичне значення, а для інших – образний компонент чи додаткове значення 

однократності чи багатократності дії.  

Практична частина дослідження визначає особливості використання 

фреймового підходу при перекладі ономатопеїчної лексики роману 

Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха» і побудована на результатах 

зіставного перекладознавчого аналізу англомовного та українськомовного 

перекладів. 

Фреймовий аналіз передачі змісту ономатопей у японській мові та 

особливостей їх перекладацького відтворення в англійській та українській 

мовах уможливлює, зокрема і виявлення головної характеристики японського 

синтаксису – використання часток. В японській мові відсутня категорія 

відмінку, а тому ономатопеї визначаються за допомогою часток, а речення 

будується навколо присудка, що виступає його основою, утворюючи 

додаткові відмінки шляхом використання часток.  

В українськомовному варіанті перекладу роману І. Дзюб під час 

перекладу японських ономатопей вдався до авторського новотвору, 

використання значної кількості фразеологічних зворотів, метафор та 
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порівнянь, що зберігає стилістичне забарвлення японськомовного тексту під 

час перекладу. Оскільки в японській мові бракує схожих образних засобів, 

ономатопеї часто використовують для відтворення образної та стилістично 

виразної мови тексту оригіналу. 

Звукосимволізми роману з редуплікованою основою – семантично 

гнучкі й утворюють підфрейм почуттєвого сприйняття, тому для 

встановлення адекватності/неадекватності при перекладі цих ономатопей 

було проведено зіставний перекладознавчий аналіз на функціональність 

елементів фрейму звуку/шуму та виявлено наявність підфрейму, який вони 

можуть містити.  

Систематичне використання «музикалізації текстового потоку» у 

романах Х. Муракамі дає можливість визначити чималу кількість 

ономатопеїчних одиниць, які надають конотативного забарвлення тексту при 

перекладі. Це також релевантне для роману «Хроніка заводного птаха», де 

кожну з трьох частин автор називав відповідниками відомих музичних творів, 

а саме – «Сорока-злодійка» (опера Дж. Россіні), «Віщий птах» (фортепіанний 

цикл Р. Шумана) і «Птахолов» (циганська народна пісня). Отже, логічним є 

твердження про наявність музичного фону в романі та в його англомовному 

й українськомовному перекладах.   

Цікавими явищем у романі є центральний звукосимвол ПТАХ, який 

фігурує, починаючи з назви самого роману. Оскільки орнітоніми дають змогу 

простежити зв’язок слова з життям народу, його історією та культурою, 

факти спадковості в мові, контакти з іншими народами, за допомогою єдиної 

одиниці звуконаслідування 擬 音 語  (giongo) – звуку заводного птаха, 

Х. Муракамі передає сему самотності в почуттях та емоціях своїх героїв. На 

нашу думку, скрипучий звук ぎー(gi) вигаданого автором уявного абсурдного 

птаха належить живій істоті, і тому вважаємо, що ономатопея ぎー(gi) тут 

належить до класу звуконаслідування 擬音語 (giongo), що відображається у 

перекладах І. Дзюба та Дж. Рубіна. 
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Для візуалізуалізації свого внутрішнього світу Х. Муракамі використав 

ономатопеї, які передають емоції та почуття героїв, а також описують явища 

та звуки природи. Саме наявність ономатопеїчної лексики дає можливість 

Х. Муракамі створити складну фреймову сітку, що переплітає головні 

сюжетні лінії за допомогою перманентного повтору певних ономатопей.  

Користуючись корпуснобазованим англомовним та японськомовним 

он-лайн лінгвістичним ресурсом FrameNet, побудовано типові моделі 

фреймів САМОТНІСТЬ, ВТРАТА та ПОШУК на матеріалі англомовного та 

українськомовного перекладів роману. У такий спосіб можна дійти висновку 

про те, що між трьома основними фреймами роману ВТРАТА, ПОШУК та 

САМОТНІСТЬ існує причиново-наслідковий взаємозв’язок, про який 

засвідчує схематичний трикутник зв’язків, побудований нами за 

результатами дослідження. Зауважимо, що FrameNet є релевантним саме для 

японської мови, оскільки найповніше відображає специфіку японської мови.  

У результаті дослідницького пошуку розкрито закономірність 

співвідношення кількості ономатопей та звукосимволізмів із назвами розділів 

при перекладі. У назвах усіх трьох розділів наявні лексеми, що мають пряме 

відношення до ключових фреймів роману, які передаються певними 

ономатопеями та звукосимволізмами в англомовному та українськомовному 

перекладах роману Х. Муракамі.  

У низці еротичних сцен роману «Хроніка заводного птаха» автор 

використав звукосимволізми емфатичного навантаження та звукосимволізми 

з редуплікованою основою для опису широкого спектру відчуттів та емоцій з 

метою передачі фрейму ЕРОТИКА. У процесі перекладознавчого аналізу 

стратегій застосування перекладацьких трансформацій поряд із 

використанням контекстуальних відповідників встановлено порушення 

фрейму ЕРОТИКА в українськомовному варіанті тексту.   

Цікавим є те, що звукосимволізми роману з редуплікованою основою є 

семантично гнучкими й утворюють підфрейм почуттєвого сприйняття, тому 

для визначення збереження адекватності/неадекватності під час перекладу 
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цих ономатопей було застосовано зіставний перекладознавчий аналіз на 

функціональність фрейму звуку/шуму та виявлено наявність підфрейму, який 

вони можуть містити. Така структура фреймів є релевантною лише для 

японської мови, що відображається різним ступенем досягнення адекватності 

у перекладах. 

Отже, виконана наукова розвідка є спробою засвідчити значущість ролі 

фреймів у перекладі ономатопеїчної лексики японської мови, з одного боку, а 

з іншого, – представити ономатопеїчну лексику як повноцінний матеріал для 

побудови фреймових моделей, та визначити основні перекладацькі засоби 

для досягнення адекватного перекладу японських ономатопей на прикладі 

перекладних версій роману Х. Муракамі в англомовній та українськомовній 

лінгвотрадиціях.  
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