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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Кожна людина є частиною суспільства, з огляду на що людська поведінка у
багатьох  аспектах  зумовлена  певними  соціальними  домовленостями.  Стиль  і
культура мовлення також перебувають у залежності від соціальних чинників: те,
що й у який спосіб людина каже, часто опиняється під впливом умов її життя та
специфіки щоденного спілкування. Відповідно, у кожному соціумі й за будь-яких
комунікативних обставин існують теми, пряме обговорення яких із різних причин
є  небажаним,  що,  у  свою чергу, свідчить  про  виникнення  в  певний  момент  у
суспільстві  потреби  в  такому  мовному  засобі,  за  допомогою  якого  небажані,
проблемні  й  конфліктні  питання  можна  було  б  порушувати,  не  називаючи  ці
об’єкти та явища прямо. Таким мовним засобом є непряма номінація, різновидом
якої є евфемізація.

Явище  евфемізації  зобов’язане  своїм  виникненням  існуванню  архаїчних
табу,  наслідки  яких,  зазнавши  з  плином  часу  певних  змін,  збереглися  й  у
сучасному  суспільстві  у  вигляді  заборон  та  обмежень  на  певні  мовленнєві  та
поведінкові прояви. 

У  свою  чергу,  евфемізми,  які  є  результатом  евфемізації,  – це  непряма
номінація  об’єктів  та  явищ,  для  позначення  яких  існує  певна  пряма номінація,
однак  з  якихось  причин  її  використання  є  небажаним,  непристойним  або
забобонним у певному суспільстві. 

Сьогодні дослідження евфемізації та евфемізмів можна вважати актуальною
лінгвістичною  проблемою.  Проводяться  дослідження  цього  мовного  засобу  у
структурному (В.П.  Москвін,  М.  Касас  Гомес,  М.  Шаукат  Ансарі),
функціональному (П. Чамісо  Домінгес,  Х.М.  Лечадо  Гарсія),  прагматичному
(К. Аллан, К. Беррідж, П. Чамісо Домінгес, Ф. Санчес Бендіто) та інших аспектах.
Праці сучасних дослідників евфемізації  та  евфемізмів спрямовані переважно на
встановлення зв’язків між евфемізмами й табу, окреслення функцій евфемізмів та
шляхів  їх  утворення,  з’ясування  ролі  евфемізмів  у  письмовому  та  усному
мовленні, визначення спорідненості  евфемізації  та дисфемізації  й евфемізмів та
дисфемізмів.  Аналіз  значення  евфемізмів  для  перекладознавства,  а  конкретно у
контексті іспансько-українського художнього перекладу, досі не отримав належної
уваги,  що  й  зумовило  вибір  напряму  цього  дослідження.  Однак  проблема
евфемізмів у перекладі як така стала об’єктом уваги таких науковців, як А.А. Білас
(у зв’язку з відтворенням арго у перекладі), І.Є. Шаргай (у зв’язку з перекладом
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ділових  листів),  О.С.  Стасюк  (у  контексті  німецькомовної  парламентської
комунікації).

Актуальність дослідження  евфемізмів  у  контексті  іспансько-українського
художнього  перекладу  зумовлена  необхідністю,  з  одного  боку,  виокремлення
закономірностей  застосування  перекладацьких  підходів  до  відтворення  такої
неоднозначної  лексики  на  основі  вже  перекладених  текстів,  а  з  іншого  –
викладення  спостережень,  які  можуть  бути  помічними  у  процесі  створення
майбутніх перекладів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертацію
виконано на кафедрі теорії та практики перекладу романських мов ім. М. Зерова
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
згідно  з  планом науково-дослідницької  роботи  над  темою “Мови та  літератури
народів  світу:  взаємодія  та  самобутність”  (код  №  11БФ044-01),  затвердженої
Міністерством освіти і науки України.

Мета дослідження  –  визначення  ролі  евфемізмів  та  споріднених  із  ними
мовних  засобів  у  художній  мові  автора,  а  також  виокремлення  шляхів  їх
відтворення  українською  мовою,  що  є  пріоритетним  напрямом  цієї  наукової
розвідки.

Загальна мета роботи визначила наступні завдання:

 розглянути художній переклад як загальномистецьке явище;

 з’ясувати, які існують види евфемізмів та які вони виконують функції;

 визначити причину появи евфемізмів  та  окреслити  специфіку суміжних з

евфемізмами понять (дисфемізми, табу);

 запропонувати  класифікацію  художніх  евфемізмів,  з’ясувати  контекст  їх

ужитку в творах іспанських авторів;

 виявити та дослідити основні стратегії відтворення у перекладі українською

мовою  художніх  евфемізмів  та  пов’язаних  із  ними  дисфемізмів,
представлених у творах іспанських авторів;

 виокремити перекладацькі моделі, які застосовуються у процесі відтворення

українською  мовою  іспанських  евфемізмів  та  дисфемізмів,  і  визначити
найчастотніші з них.
З  огляду на  те,  що  наразі  у  розпорядженні  дослідників  різних  аспектів

іспансько-українського  художнього  перекладу  знаходиться  відносно  незначна
кількість перекладів іспанських прозових творів українською мовою, до матеріалів
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практичного аналізу, окрім романів та оповідань, входить і драма А. Буеро Вальєхо
“У  палаючій  пітьмі”,  в  оригінальному  та  перекладному  текстах  якої  наявний
релевантний для цієї наукової розвідки матеріал.

Об’єктом дослідження  стали  наявні  у  творах  К.  Ріко-Годой,  А.  Буеро
Вальєхо, М. Ріваса, А. Переса-Реверте, К. Руїса Сафона та К. Х. Сели евфемізми,
дисфемізми та ортофемізми (“Х-фемізми”).

Предметом дослідження є семантичні, структурні, прагматичні особливості
функціонування  художніх  евфемізмів  та  дисфемізмів,  причини  їх  виникнення,
взаємозв’язки між ними та шляхи їх відтворення у перекладі з іспанської мови
українською.

Матеріалом дослідження стали романи  Каміло Хосе  Сели “La Colmena”
1951  р.  (“Вулик”  у  перекладі  С.  Борщевського  2011  р.  і  “Вулик”  у  перекладі
П.Соколовського та А.Собуцького 1979 р.), “La familia de Pascual Duarte” 1942 р.
(“Родина Паскуаля Дуарте” у перекладі С. Борщевського 2011 р.), роман Кармен
Ріко-Годой “Cómo ser una mujer y no morir en el intento” 1990 р. (“Бути жінкою і не
померти, намагаючись залишитися нею” у перекладі Г. Верби та Н. Хижняк 2011
р.),  роман  Артуро  Переса-Реверте  “La  piel  del  tambor”  1995  р.  (“Шкіра  для
барабана” у перекладі О. Леська 2012 р.), роман Карлоса Руїса Сафона “El príncipe
de  la  niebla” 1993 р.  (“Володар туману” у перекладі  С.  Борщевського 2011 р.),
оповідання Мануеля Ріваса “La lengua de mariposas” 1995 р. (“Мова метеликів” у
перекладі  М. Жердинівської  2006  р.)  та  драма  Антоніо  Буеро  Вальєхо  “En la
ardiente oscuridad” 1947  р.  (“У  палаючій  пітьмі”  у  перекладі  С. Борщевського
1993  р.)

Методи  дослідження.  Для  досягнення  загальної  мети  та  виконання
поставлених завдань було застосовано такі методи дослідження:  дескриптивний
метод (з  метою опису евфемізмів як  продукту евфемізації  у  цілому, а  також у
контексті  сучасних  іспанської  та  української  мов),  метод  лінгвістичного
спостереження (з  метою  аналізу  художніх  текстів  іспанських  авторів  та  їх
перекладів  українською  мовою),  метод  лінгвостилістичного  аналізу  (з  метою
дослідження  лінгвостилістичних  особливостей  функціонування  евфемізмів  у
художніх  творах).  Для  дослідження  мовного  матеріалу  було  застосовано
комплексну методику, яка включає зіставний аналіз (для виявлення подібностей та
відмінностей  вжитку  евфемізмів  у  текстах  оригіналу  та  перекладу),
контекстуальний  аналіз (для  визначення  чинників,  які  зумовлюють  вжиток
непрямої  номінації),  метод  кількісних  підрахунків (для  визначення  найбільш
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релевантних перекладацьких моделей, що застосовуються у процесі відтворення
непрямої  номінації).  Приклади  для  другого,  третього  та  четвертого  розділів
дисертації було відібрано за допомогою методу суцільної вибірки. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що у результаті аналізу прозових
творів іспанських авторів було запропоновано класифікацію художніх евфемізмів,
визначено мотиви їх утворення в обох мовах та окреслено стратегії їх відтворення
у перекладі з іспанської мови українською. Крім того, у цій роботі вперше було
здійснено  порівняльний аналіз  перекладів  роману  К.Х. Сели “Вулик”  (переклад
П. Соколовського та А. Собуцького 1979 р. та переклад С. Борщевського 2011 р.)

На захист виносяться такі положення:
1.  Евфемізми іспанської  та  української мов класифікуються за  концептом,

який евфемізується: в обох мовах існують спільні концепти, що підпадають під
евфемізацію (смерть, хвороби, окремі частини тіла), і відмінні (в українській мові
частіше евфемізується, зокрема, номінація “неестетичних” функцій організму, тоді
як  для  носіїв  іспанської  мови,  з  огляду  на  суспільно-історичні  причини,
небажаною є, наприклад, пряма номінація понять, пов’язаних із добою диктатури).

2.  Явище  евфемізації,  яке  можна  трактувати  як  процес  “подолання”
комунікативних  заборон,  є  нерозривно  пов’язаним  із  явищем  дисфемізації;
дисфемізм, заснований на тому ж тропеїчному механізмі, що й евфемізм, є його
“зворотнім боком”: вони мають однакові шляхи утворення та схожі функції, але
протилежний комунікативний ефект.

3.  Використання  евфемізмів,  дисфемізмів  та  ортофемізмів  у  художній
літературі  пов’язане  з  контекстом  твору  та  екстралінгвальними  чинниками,
актуальними для вихідної та цільової культур, а також із тим, у який спосіб на
вихідному  тексті  позначається  особистість  автора:  виходячи  з  цього,  рішення
перекладача щодо вибору перекладацьких трансформацій у процесі  відтворення
засобів  непрямої  номінації  має  залежати  від  основних  характеристик  мовного
рівня тексту оригіналу, середовища культури мови оригіналу, специфіки авторської
інтенції та впливу особистості автора на текст оригіналу.

4. При відтворенні художніх текстів перекладач вдається до трьох основних
стратегій: евфемізації перекладу (з одного боку, один концепт може підпадати під
евфемізацію  в  обох  мовах,  внаслідок  чого  евфемізм  вихідного  тексту
відтворюється у цільовому тексті шляхом вжитку евфемізму – стратегія “евфемізм
→ евфемізм”; з іншого боку, пряма номінація оригіналу може евфемізуватися лише
у  тексті  перекладу  –  стратегія  “ортофемізм  /  дисфемізм  →  евфемізм”)  та
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деевфемізації  перекладу  (ця  стратегія  полягає  у  тому,  що  евфемізм або
ортофемізм оригіналу заміщуються у перекладі,  відповідно,  ортофемізмом або
дисфемізмом).

5.  Найбільш  уживаною  з  трьох  зазначених  перекладацьких  стратегій  є
“евфемізм → евфемізм”, що свідчить про наявність суттєвої симетрії у сприйнятті
певних “неоднозначних” тем носіями іспанської та української мов.

6. У процесі аналізу було виокремлено 49 моделей перекладу, з яких 25 є
релевантними  для  стратегії  “евфемізм  →  евфемізм”  (у  межах  цієї  стратегії
найбільш  уживаними  є  моделі  “метафора  →  метафора”,  “перифраза  →
перифраза” та “сталий вираз → сталий вираз”), 11 – для стратегії “ортофемізм /
дисфемізм → евфемізм” (для цієї стратегії найбільш частотними є випадки вжитку
перифрази,  сталих  виразів  та метафори)  та  13  –  для  стратегії  “евфемізм  /
ортофемізм → ортофемізм / дисфемізм”, 11 з яких є унікальними.

7. У контексті кожної з перекладацьких стратегій найбільш релевантним є
застосування  таких  стилістичних  засобів,  як  перифраза,  метафора  та сталі
вирази.

Теоретичне значення роботи полягає у розробці комплексного підходу до
відтворення у перекладі непрямої номінації, який включає дослідження взаємодії у
текстах  оригіналу  та  перекладу  прямої  та  непрямої  номінації.  Результати  цієї
наукової розвідки можуть застосовуватися у теоретичних дослідженнях у галузі
загальної  теорії  перекладу;  крім  того,  результати  аналізу  особливостей
застосування непрямої номінації в оригіналі та її відтворення у перекладі можуть
бути помічними для досліджень у галузі психолінгвістики.

Практична  цінність  роботи  полягає  у  тому,  що  сформульовані  у  ній
висновки щодо шляхів відтворення художніх евфемізмів можуть бути використані
у  нормативних курсах  стилістики та  порівняльної  стилістики,  у  спецкурсах  з
лінгвістики  тексту та  теорії  комунікації,  художнього  перекладу,  а  також  у
практичних курсах іспанської мови та теорії та практики перекладу.

Апробація  дисертації. Основні  положення  та  результати  дисертаційного
дослідження обговорювались на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу
романських мов ім. Миколи Зерова та на п’яти всеукраїнських та міжнародних
наукових та науково-практичних конференціях: VI Міжнародна науково-практична
конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог,
квітень  2012  р.),  “Мова,  свідомість,  художня  творчість,  інтернет  у  дзеркалі
сучасних  філологічних  студій”  (Київ,  квітень  2013  р.),  “Філологічна  наука  в
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інформаційному суспільстві”  (Київ,  квітень 2014 р.),  VIII Міжнародна науково-
практична  конференція  “Міжкультурна  комунікація:  мова  –  культура  –
особистість”  (Острог,  квітень  2014  р.),  “The Third European Conference on
Languages, Literature and Linguistics” (Відень, Австрія, вересень 2014 р.).

Публікації.  Основні  наукові  результати  дисертації  висвітлено  у  8
одноосібних  статтях,  з  яких  5  – у  наукових  фахових  виданнях  України,  2  – у
виданнях,  що  входять  до  міжнародних  наукометричних  баз,  1  – входить  до
збірника матеріалів міжнародної наукової конференції (Відень, Австрія).

Структура дисертації.  Дисертація загальним обсягом 218 сторінок (обсяг
основного  тексту  – 195  сторінок)  складається  зі  вступу,  чотирьох  розділів,
висновків,  списку  використаних  джерел  (215  позицій)  та  списку  емпіричного
матеріалу (14 позицій).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У  Вступі обґрунтовано  актуальність  теми,  її  наукову  новизну, визначено
об’єкт і предмет дослідження, сформульовано його мету, визначено його завдання,
розкрито  теоретичну  та  практичну  цінність  отриманих  результатів,  подано
інформацію щодо апробації та структури роботи.

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження процесів евфемізації
та  деевфемізації  у  контексті  художнього  перекладу” розкрито  суть  явища
евфемізації,  показано його зв’язок із  табу, підкреслено спільне та  відмінне між
евфемізмами і  дисфемізмами,  введено запропоноване К. Алланом та  К. Беррідж
поняття  «Х-фемізм»  (множина  евфемізмів  –  лексики  з  прикрашальною
конотацією, дисфемізмів – лексики зі зневажливою конотацією, та ортофемізмів –
нейтральної  лексики,  позбавленої  конотацій),  проаналізовано роль евфемізмів у
художній літературі, а також розроблено класифікацію художніх евфемізмів. Крім
того,  у  першому  розділі  дисертаційного  дослідження  розглянуто  характерні
особливості  художнього  перекладу  як  культурно-мистецького  явища,  наведено
погляди низки дослідників на поняття еквівалентності та адекватності перекладу
та окреслено критерії оцінки художнього перекладу. 

Якщо розглядати художній переклад як вид мистецтва і діалог культур, стає
очевидною важливість  таких різновидів  лексики,  які  відображають  особливості
внутрішнього  світу  носіїв  вихідної  культури  та,  відповідно,  чинять  вплив  на
реципієнтів цільового тексту, тобто носіїв мови перекладу. Недаремно вимоги до
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цільового  тексту  змінюються  разом  зі  стандартами  та  викликами  доби  –
паралельно з розвитком мови з’являються нові вимоги до лексико-граматичного,
синтаксичного,  стилістичного  рівнів  тексту;  з  трансформацією  соціального
середовища  приходять  нові  вимоги  до  вжитку  слів  на  позначення,  зокрема,
суперечливих предметів та явищ.

Саме  до  такого  різновиду  лексики  можна  віднести  непряму  номінацію:
евфемізми та суміжні з ними дисфемізми, як відомо, походять від табу, і тому їхній
вплив на підсвідоме у людині є досить помітним.

Евфемізми та дисфемізми присутні у кожній мові; вважається, що основною
причиною  появи  цих  різновидів  непрямої  номінації  було  прагнення  обійти
заборону на виконання певних дій і, як наслідок, на використання пов’язаних з
такими  діями  слів.  Евфемізми,  зокрема,  є  складовою  суспільного  і  приватного
життя. У суспільному житті евфемізми можуть переслідувати дві мети: згладити
потенційний конфлікт або ввести співрозмовника в оману. У приватному ж житті
евфемізмами користуються загалом задля того, аби уникнути розмов на небажану
тему і вберегти як співрозмовника, так і себе, від стресу.

Відповідно, евфемізми та дисфемізми мають суперечливі характеристики: з
одного  боку,  вони  відображають  соціально-культурне  тло  суспільства  мови
оригіналу, але, разом з тим, деякі з них можуть бути спільними для різних культур.

Таким  чином,  евфемізми  та  дисфемізми  як  складова  повсякденного
спілкування  є  невід’ємною  частиною  художньої  літератури  –  напевно,  у
літературах України та Іспанії складно було б знайти художній текст, у якому були
б повністю відсутні ці різновиди непрямої номінації. 

Відповідно, у процесі аналізу емпіричного матеріалу було встановлено, що
для  іспанської  художньої  прози  другої  половини  ХХ  ст.  та  її  перекладів
українською  мовою  найбільш  релевантними  є  ті  евфемізми,  які,  у  загальному
сенсі,  стосуються  людини  особисто (її  тіло  та  внутрішний  світ  – наприклад,
persona con capacidades limitadas – людина з обмеженими можливостями) а також
людини у зв’язку із зовнішнім світом (соціальне становище, спілкування з іншими
людьми, конфлікти і т.ін. – наприклад, pobreza – subdesarrollo).

Отже,  евфемізми  та  дисфемізми  є  різновидами  непрямої  номінації,  які
позначають, зокрема, суперечливі або проблемні предмети та явища, що зумовлює
неоднозначне  сприйняття  такої  лексики  учасниками  комунікації.  Відповідно,
відтворення  непрямої  номінації  часто  є  викликом  для  перекладача  і  потребує
творчого підходу.
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У  другому  розділі  “Евфемізація  у  перекладі:  використання  евфемізмів
української  мови  у  процесі  відтворення  евфемізмів  та  ортофемізмів  /
дисфемізмів  іспанської  мови” розроблено  перелік  тем,  які  евфемізуються  в
оригіналі та відтворюються через евфемізми у перекладі, і створено класифікацію
за  темами  ортофемізмів  та  дисфемізмів  оригіналу,  які  евфемізуються  у  тексті
перекладу.  У  межах  кожної  з  цих  тем  та  кожного  типу  номінації  було
проаналізовано шляхи утворення відповідних евфемізмів у вихідній мові та шляхи
їх відтворення цільовою мовою.

Отже, у другому розділі окреслено модель перекладацької евфемізації, тобто
вжитку  евфемізмів  для  відтворення  номінації  вихідного  тексту.  Ця  модель
реалізується у двох напрямах: відповідно до першого, для відтворення евфемізму
оригіналу у перекладі також використовується евфемізм; відповідно до другого,
пряма номінація оригіналу евфемізується у перекладі.

Причини  такої  біфуркації  ми  вбачаємо  у  впливі  екстралінгвального
середовища на відповідний авторський та перекладацький вибір мовних засобів. В
окремих  випадках  рішення  автора  та  перекладача  збігаються,  й  у  такому  разі
евфемізм на позначення одного й того ж концепту присутній як у вихідному, так і у
цільовому текстах, наприклад:

–¡El  angelito  que  un  mal  aire  se  llevó!  –¡Para  los  limbos  por librarlo  de
nosotros!  –  Лихий вітер  уніс янголятко!  –  Уніс  на небо,  подалі  від  нас!  (пер.
С. Борщевського)

В  інших  випадках  перекладацьке  бачення  суперечливого  концепту
розходиться з баченням автора, що призводить до евфемізації у цільовому тексті
прямої номінації вихідного тексту, наприклад:

Se nos tolera, pero como los blancos toleran a los negros... – Нас терплять, але
так  само,  як  у  багатьох  куточках  світу  білі  терплять  темношкірих...  (пер.
Г. Верби та Н. Хижняк)

Як показав виконаний аналіз, під  евфемізацію в оригіналі та у перекладі
підпадають  такі  теми,  як  смерть,  хвороби,  інвалідність,  статеві  стосунки,
частини тіла, старість, гроші, протиправна діяльність.

На  наше  переконання,  основними  причинами  евфемізації  перерахованих
вище концептів в обох мовах є наступні:

 соціальні конвенції;

 почуття страху перед неминучістю старішання та смерті;
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 почуття  емпатії до  людей,  які  переживають  труднощі  або  позбавлені

можливості жити повноцінним життям;

 почуття сорому за скоєні мовцем вчинки;

 почуття ніяковості або комунікативного дискомфорту, що виникає під час

розмов про приватні складові життя;

 “стандартизованість” окремих різновидів евфемізмів, яка проявляється у

відносно  високій  частотності  їх  ужитку.  Такі  “стандартні”  евфемізми  є
розповсюдженими передусім у контексті політкоректного мовлення;

 почуття  відрази,  яке  у  багатьох  людей  викликають  прямі  розмови  про

“неестетичні” функції людського тіла.
У  свою  чергу, під  евфемізацію  у  перекладі у  межах  цього  дослідження

підпадає, зокрема, нецензурна лексика, а також слова та вислови, які виражають
зневажливе  ставлення  та  негативну  оцінку,  номінації  фізичної  та  розумової
неповноцінності, соматизми та назви фізіологічних процесів.

У  цьому  випадку  можна  назвати  наступні  причини,  що  спонукають
перекладачів до евфемізації:

 почуття  сорому та  прояви  мовного  пуританізму,  які  заважають

перекладачеві користуватися нецензурною лексикою та прямою номінацією
явищ, які протягом тривалого часу вважалися на українському культурному
просторі недоречними;

 внутрішня  настанова  на  уникнення  тієї  лексики,  яка  може  викликати  в

адресата образу;

 почуття відрази, яке виникає у перекладача у разі вжитку прямої номінації

на позначення певних фізіологічних процесів;

 несиметричність  вжитку в  іспанській  та  українській  мовах  лексем,  які

мають спільне (латинське) походження.
Як бачимо, у випадку евфемізації номінації оригіналу у перекладі ключове

значення має вплив особистих поглядів та переконань перекладача. 
Відповідно до  аналізованого матеріалу, евфемізми  оригіналу можуть бути

виражені  метафорами (nuestra vida se  irá -  життя вже залишить тебе,  пер.
С. Борщевського),  перифразами  (hacer  el  amor –  зайнятися  коханням,  пер.
Г. Верби та Н. Хижняк), алюзіями (llevar a la gente de Caifás a Pilatos – приводити
людей від Каіфи до Пілата, пер. О. Леська), усталеними виразами (me ponían los
cuernos – наставляли мені роги, пер. Г. Верби та Н. Хижняк), еліпсисами (¿No eres
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[ciego] de nacimiento? -  Ти [сліпий]  не  від народження? Пер. С. Борщевського),
синекдохами (quedó la vieja con el  vientre  lleno  – у  старої  набряк живіт,  пер.
С. Борщевського),  вставними  сполуками  (el trasero (con  perdón) –  мої −
перепрошую − сідниці, пер. С. Борщевського) та апосіопезами (mujer de parto lento
y  con  bigote...  –   вусата  баба,  що  повільно  родить...  Пер.  С.  Борщевського).
Показово,  що  у  більшості  випадків  шляхи  утворення  евфемізмів  вихідної  та
цільової мов збігаються, наприклад:

Los  ciegos o,  simplemente,  los  invidentes,  como  nosotros  decimos,  podemos
llegar donde llegue cualquiera. – Сліпі, або просто кажучи незрячі – ми вживаємо
цей  термін  –  можуть  досягти  того  самого,  що  й  інші  люди. (пер.
С. Борщевського)

Для відтворення евфемізмів оригіналу шляхом вжитку евфемізмів цільової
мови  перекладачі  вдаються  до  таких  трансформацій,  як  описовий  переклад,
антонімічний переклад, семантичний розвиток, цілісне перетворення.  Крім того,
значна частка евфемізмів перекладу є еквівалентами евфемізмів оригіналу.

У свою чергу, з метою евфемізації  у перекладі прямої номінації оригіналу
перекладачі користуються  усталеними сполуками (la cena se va a joder –  вечеря
піде під три чорти,  пер.  Г. Верби та Н.  Хижняк),  метафорами (quitárselo [el
bebé] – позбутися дитини,  пер. О. Леська), підсилювально-видільними частками
(¡Qué  te  bañes,  coño!  –  Та  йди вже  купатися! Пер.  Г. Верби  та  Н. Хижняк),
перифразами (período – критичні дні, пер. Г. Верби та Н. Хижняк), запозиченнями
(se  destetan en  la  playa  –  загоряють  топлес,  пер.  Г. Верби  та  Н. Хижняк) та
стилістично  нейтральною лексикою (profesor  nazi –  німецький професор,  пер.
Г. Верби та Н. Хижняк). В окремих випадках евфемізація дисфемізмів оригіналу
відбувається внаслідок хибного перекладу (una conversación sobre gatas paridas –
розмови про кицьок-породіль, пер. П. Соколовського та А. Собуцького).

Для  евфемізації  у  перекладі  прямої  номінації  оригіналу  перекладачі
застосовують такі трансформації, як цілісне перетворення, генералізація, описовий
переклад.

У третьому розділі  “Деевфемізація в іспансько-українському художньому
перекладі” аналізуються особливості  таких стратегій перекладу, як відтворення
ортофемізмів  або  евфемізмів  оригіналу  через  дисфемізми  або,  відповідно,
евфемізмів оригіналу – через ортофемізми. У цьому контексті також розглядається
питання мотивів, які змушують перекладача знехтувати стилістикою оригіналу та
застосувати трансформації, які призводять до зниження регістру цільового тексту.
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Матеріалом  цього  етапу  дослідження  є  фрагменти  текстів,  відтворених
українською  мовою  п’ятьма  різними  перекладачами;  зокрема,  додатково  було
проведено  порівняльний  аналіз  фрагментів  з  двох  різних  перекладів  роману
К.Х. Сели  “Вулик”.  Проведене  зіставлення  дало  змогу  виявити,  що  переважна
більшість  перекладацьких рішень,  результатом яких  стала  деевфемізація  тексту
перекладу, належить С. Борщевському, тоді як П. Соколовський та А. Собуцький, а
також  Г. Верба  та  Н. Хижняк  і  М.  Жердинівська  практично  не  вдаються  до
деевфемізації у перекладі; при цьому С. Борщевський відтворює ортофемізми або
евфемізми оригіналу через українські дисфемізми або інвективи, що відповідним
чином  позначається  на  стилістиці  тексту  перекладу  і  створює  суперечності  з
текстом оригіналу, наприклад:

La invité a unos blancos y al salir se rompió  la cara contra la puerta. − А я
запросив її випити білого вина, і коли ми виходили надвір, вона вдарилася  пикою
об двері. (пер. С. Борщевського)

Наведені вище спостереження дають підставу говорити про значний вплив
особистості  перекладача на  цільовий текст. Іншими словами,  на  наш погляд,  у
багатьох  випадках  деевфемізація  перекладу  (у  першу  чергу  це  стосується
заміщення евфемізмів та ортофемізмів оригіналу дисфемізмами мови перекладу)
підпорядковується не загальним стилістичним закономірностям української мови,
а є особистим, свідомим або неусвідомлюваним, перекладацьким рішенням автора
цільового тексту.

Складно дати однозначну оцінку такій перекладацькій ініціативі, визначити,
наскільки вона є виправданою і, тим більше, з’ясувати, які психологічні процеси
спонукають перекладача вдаватися до деевфемізації нейтральної номінації у тексті
перекладу. Втім,  на  наше переконання,  таке явище є  вартим уваги та  потребує
докладного  аналізу,  зосередженого  на  дослідженні  мотивації  перекладацьких
трансформацій, які призводять до деевфемізації перекладу.

У процесі  аналізу  емпіричного матеріалу  було  встановлено,  що номінації
оригіналу можуть  бути  представлені  ортофемізмами (¡Qué  miras! –  Чого  ти
витріщився?,  пер. С. Борщевського) або  евфемізмами,  вираженими  перифразою
(hijo de su madre – сучий син,  пер. М. Жердинівської),  метафорою (/ella/  se nos
quedaba – /вона/ помре), сталими зворотами (nos ha merengao – щоб ти пропав,
пер.  С. Борщевського).  Деевфемізація  номінації  оригіналу  у  перекладі може
відбуватися шляхом застосування ортофемізмів на заміщення евфемізмів (depre —
депресія,  пер.  Г. Верби  та  Н. Хижняк)  або  ж  унаслідок  вжитку  дисфемізмів,
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виражених метафорами (estuvo a pique de marcharse – була на межі смерті, пер.
С. Борщевського),  сталими  висловами  (estar muriendo –  врізати  дуба,  пер.
Г. Верби та Н. Хижняк),  інвективами (ni es hombre ni es nada –  не мужчина, а
вишкребок,  пер. С. Борщевського) та  порівняльними зворотами (muy verdecito –
вже таке зелене, як гусячий послід, пер. С. Борщевського).

У  четвертому  розділі  “Перекладацькі  універсалії  при  відтворенні  “Х-
фемізмів” у перекладі” розглядається можливість застосування теорії універсалій
у перекладацькому аналізі. Матеріал цього розділу являє собою кількісний аналіз
виявлених  у  процесі  загального  дослідження  перекладацьких  моделей,  метою
якого  є  встановлення  найбільш  та  найменш  уживаних  моделей  перекладу  у
контексті відтворення іспанської непрямої номінації українською мовою.

Здійснений аналіз показав, що у межах усіх трьох перекладацьких стратегій
можна  виокремити  49  моделей  перекладу  (25  для  стратегії  “евфемізм  →
евфемізм”,  11 для стратегії  “дисфемізм / ортофемізм → евфемізм” та 13 – для
стратегії “евфемізм / ортофемізм → ортофемізм / дисфемізм”).

Результати  аналізу  шляхів  відтворення  іспанської  непрямої  номінації
українською мовою у зв’язку зі стилістичними засобами свідчать про те, що наразі
для  іспансько-українського  художнього  перекладу  найбільш  релевантною  є
стратегія відтворення евфемізмів іспанської мови через евфемізми української
мови (61,6% випадків). З виокремлених 25 перекладацьких моделей неодноразово
було  застосовано  11  (“метафора →  метафора”,  “перифраза →  перифраза”,
“сталий  вираз  → сталий вираз”,  “еліпсис  → еліпсис”,  “еліпсис  → перифраза”,
“натяк  →  натяк”,  “алюзія  →  алюзія”,  “метафора → перифраза”,  “лексема  з
антонімічним значенням → лексема з  антонімічним значенням”,  “синекдоха →
синекдоха”, “запозичення → метафора”).

Показовим є те, що у половині випадків (13 моделей з 25) шляхи утворення
евфемізмів  оригіналу  та  способи  їх  відтворення  у  перекладі  збігаються,  що
свідчить про суттєві подібності у функціонуванні евфемізмів на структурному та
семантико-стилістичному рівнях іспанської та української мов.

Інше  спостереження  стосується  того,  що,  відповідно  до  аналізованого
матеріалу, вибір  перекладацької  моделі  залежить  від  тематичної  групи,  до  якої
входить евфемізм: так, лише одна модель (“перифраза → перифраза”) присутня у
кожній  з  шести  тематичних  груп;  крім  того,  модель  “сталий  вираз  → сталий
вираз” вживається у п’яти групах, модель “метафора → метафора” – у чотирьох,
а  моделі  “еліпсис  →  еліпсис”,  “метафора →  перифраза”,  “синекдоха  →
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синекдоха”, “еліпсис → перифраза”, “натяк → натяк” – у двох групах з шести.
Другою за  кількістю випадків  ужитку є  перекладацька стратегія,  яка

полягає  в  евфемізації  номінації  оригіналу  в  українському  перекладі (25,6%
випадків). У порівнянні зі стратегією “евфемізм → евфемізм”, для цього способу
перекладу  є  характерною  значно  менша  частка  перекладацьких  моделей,
застосованих  неодноразово  (евфемізація  цільового  тексту  шляхом  вжитку
перифрази, сталих виразів, метафори). Відповідно, інші 8 моделей є унікальними
для цієї перекладацької стратегії.

Здійснений  аналіз  підтверджує  припущення  про  те,  що  вибір  моделі
перекладу залежить від тематики номінації, котра евфемізується: як і в попередньо
описаній  стратегії,  у  цьому  випадку  лише  один  спосіб  евфемізації  –  вжиток
перифрази – присутній у кожній з чотирьох тематичних груп. У свою чергу, у двох
групах з чотирьох спостерігаються випадки евфемізації цільового тексту шляхом
вжитку  сталих  виразів та  метафори;  інші  ж  моделі  є  характерними лише для
однієї групи. 

Нарешті,  у  межах  стратегії  “евфемізм  /  ортофемізм  →  ортофемізм  /
дисфемізм”  було  виокремлено  найменшу  кількість  прикладів  (12,8%).  Втім,
попри  незначну  кількість  прикладів,  ця  стратегія  перекладу  реалізується  у  13
перекладацьких  моделях,  що  перевищує  за  кількістю  перелік  моделей,  які
належать  до  стратегії  “дисфемізм  /  ортофемізм  →  евфемізм”,  представленої
значно більшою кількістю прикладів.

Відповідно, з 13 перекладацьких моделей лише 2 (“ортофемізм → синонім
зниженого  стилю”  та  “перифраза  →  сталий  вираз”)  було  застосовано
неодноразово, при цьому жодна з моделей перекладу не використовується у межах
більше, ніж однієї тематичної групи.

Такі  спостереження  слугують  підтвердженням  припущення  про  те,  що
процес деевфемізації перекладу є більшою мірою інтуїтивним, несвідомим, аніж
контрольованим;  практично  кожен  із  проаналізованих  випадків  деевфемізації  є
унікальним та непридатним до використання з метою виведення закономірностей.

У  свою  чергу,  у  контексті  кожної  з  перекладацьких  стратегій  найбільш
релевантним є застосування таких стилістичних засобів, як перифраза, метафора
та сталі вирази.

ВИСНОВКИ
Досить висока кількість наукових праць різними мовами, присвячених тим
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чи  тим  аспектам  функціонування  евфемізмів  та  інших  різновидів  непрямої
номінації,  свідчить  про  інтерес  сучасної  світової  наукової  спільноти  до  цієї
лінгвістичної  проблеми.  Наявний  на  сьогодні  й  певний  перелік  досліджень
непрямої  номінації  у  контексті  перекладознавства,  проте  проблема  відтворення
іспанських художніх евфемізмів українською мовою та їх застосування у процесі
перекладу  інших  різновидів  номінації  художнього  тексту  й  досі  не  отримала
належної уваги.

У здійсненому аналізі художній переклад розглядається як мистецьке явище
та  діалог  культур,  який  робить  можливою  комунікацію  між  відмінними  та
віддаленими народами. У цьому сенсі художній текст постає цілісною єдністю, яка
містить, окрім лінгвістичної інформації, важливий шар інформації позамовної, що
впливає на сприйняття читачів. Видається логічним, що у перекладеному варіанті
художнього  тексту  як  лінгвістичний,  так  і  екстралінгвальний  шари  інформації
чинитимуть інший вплив на відповідну цільову аудиторію – читачів, які є носіями
іншої мови та іншої культури.

Відтак,  у  контексті  художньої  літератури  та  художнього  перекладу
евфемізми постають різновидом лексики, який містить інформацію лінгвістичного
та  екстралінгвального  характеру. Зважаючи  на  специфіку  художнього  тексту  у
загальному сенсі, у ньому може міститися лексика, у т.ч. й евфемізми, практично
будь-якого  типу, проте,  як  показав  здійснений  у  межах  цієї  наукової  розвідки
аналіз,  окремі  евфемізми  –  наприклад,  ті,  що  позначають  предмети  та  явища
суспільно-політичного  світу,  військово-промислової  сфери,  державно-
адміністративного устрою – є до більшої міри характерними для публіцистики та
політкоректного  мовлення.  У  свою  чергу,  з  огляду  на  те,  що  художній  текст
зосереджений  передусім  на  людині,  її  внутрішньому  світові  та  зовнішньому
оточенні, непряма номінація художнього тексту принципово спрямована саме на ці
концепти.  Властиво,  будь-які  евфемізми  можуть  виконувати  наступні  функції:
прояв співчуття та емпатії, введення в оману шляхом умисного виставлення тих
або  інших  рис  предмету  чи  явища  в  іншому  світлі  або  маніпуляція  думкою
співрозмовника чи аудиторії.

Відповідно  до  результатів  дослідження,  для  іспанської  художньої  прози
другої  половини  ХХ  ст.  та  її  перекладів  українською  мовою  є  характерними
евфемізми, що мають відношення до таких тем та різновидів номінації, як:

 смерть, хвороби, інвалідність;

 статеві стосунки;



15

 старість;

 окремі частини та функції тіла людини;

 протиправна та неморальна діяльність;

 гроші.

Евфемізми  не  є  єдиним різновидом непрямої  номінації  –  спорідненим  із
ними,  але  функціонально  полярним її  видом вважаються  дисфемізми,  тобто  ті
слова  та  вислови,  які  ґрунтуються  на  аналогічному  механізмові,  але  замість
виконання  прикрашальної  функції  підкреслюють  негативні  та  гротескні  риси
референта. Звідси випливає,  що у контексті  дослідження іспансько-українського
художнього  перекладу  релевантними  є  не  лише  евфемізми,  а  й  дисфемізми.
Відповідно,  у  процесі  аналізу  матеріалу  цього дослідження  було  виявлено  три
загальні перекладацькі стратегії,  а  саме евфемізація у перекладі (з одного боку,
відтворення  евфемізмів  іспанської  мови  через  евфемізми  української  мови;  з
іншого  –  вжиток  евфемізмів  для  відтворення  іспанських  ортофемізмів  або
дисфемізмів) та деевфемізація у перекладі (застосування українських дисфемізмів
для  відтворення  іспанських  евфемізмів  та  ортофемізмів,  або  українських
ортофемізмів – для відтворення іспанських евфемізмів).

Стратегія  перекладу  “евфемізм  →  евфемізм”  вживається,  відповідно  до
результатів цього дослідження, у 61,6% випадків; видається логічним, що саме для
такого  варіанту  перекладу  є  найбільш  характерним  відтворення  номінації
вихідного тексту еквівалентом цільової мови.

Стратегія  “ортофемізм  /  дисфемізм  →  евфемізм”  вживається  у  25,5%
випадків і її існування свідчить про наявність суттєвих розбіжностей у сприйнятті
певних суперечливих питань носіями культур Іспанії та України.

Стратегія “евфемізм / ортофемізм → ортофемізм / дисфемізм” вживається у
12,8% випадків, які, на наше переконання, підкреслюють значення суб’єктивного
чинника,  а  саме  індивідуального  перекладацького  підходу  та  сприйняття,  для
процесу  та  результату  перекладу.  На  користь  цього  твердження  свідчать  і
результати  аналізу,  присвяченого  варіантності  у  відтворенні  іспанських  “Х-
фемізмів” українською мовою:  цей аналіз  показав,  що у  більшості  розглянутих
випадків  відтворення  тексту  оригіналу  різними  перекладачами  один  обирає
стратегію пом’якшення та нейтралізації цільового тексту, а інший, навпаки, надає
своєму перекладові грубих конотацій.

У  вимірі  перекладацьких  трансформацій  суттєвою  проблемою  перекладу
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непрямої  номінації  стали  особливості  сполучуваності  слів  в  українській  та
іспанській  мовах,  внаслідок  чого  перекладачі  особливо  часто  вдавалися  до
прийомів семантичного розвитку та комплексного перетворення.

Крім  того,  здійснений  аналіз  дозволяє  розглядати  непряму  номінацію
української та іспанської мов у зв’язку зі стилістичними засобами, внаслідок чого
у  контексті  перекладу  можна  говорити  про  перекладацькі  моделі,  тобто
різноманітні варіанти відтворення непрямої номінації мови оригіналу, вираженої
певним  стилістичним  засобом,  через  непряму  номінацію  мови  перекладу,
виражену тим самим або іншим стилістичним засобом.

Тема цього дослідження може отримати  подальший розвиток у контексті
ґрунтовного вивчення психолінгвістичної зумовленості вжитку непрямої номінації
носіями української та іспанської мов та культур, а також впливу цієї зумовленості
на вибір стратегії та моделі перекладу.

Іншим  перспективним  напрямом дослідження  є  розробка  перекладацьких
універсалій при відтворенні непрямої номінації  із  залученням більшої кількості
мовних пар та ширшого обсягу емпіричного матеріалу.
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Дисертаційне дослідження присвячено визначенню ролі непрямої номінації
в  іспансько-українському художньому перекладі,  а  саме створенню класифікації
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художніх евфемізмів іспанської та української мов, виокремленню перекладацьких
стратегій  у  контексті  відтворення  українською  мовою  іспанських  художніх
евфемізмів, а також пов’язаних із ними дисфемізмів та ортофемізмів, і розробці
перекладацьких моделей, у яких реалізуються зазначені стратегії. 

Основний  фокус  цієї  наукової  розвідки  спрямовано  на  особливості
застосування в іспанській художній прозі евфемізмів та на вжиток цього мовного
засобу у перекладі.

Дослідження  проведено  на  матеріалі  іспанської  художньої  прози  другої
половини ХХ ст. та її перекладів українською мовою.

Ключові  слова: іспанська  художня  проза,  художній  переклад,  непряма
номінація, евфемізм, дисфемізм, ортофемізм, перекладацькі трансформації.
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Марховская А.Ю. Воспроизведение эвфемизмов в украинских переводах
испаноязычной художественной прозы. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук
по  специальности  10.02.16  –  переводоведение.  –  Киевский  национальный
университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины.
– Киев, 2015.

Диссертация посвящена определению роли косвенной номинации в испано-
украинском  художественном  переводе,  а  именно  созданию  классификации
художественных  эвфемизмов  украинского  и  испанского  языков,  определению
стратегий в контексте перевода на украинский язык испанских художественных
эвфемизмов,  а  также  связанных  с  ними  дисфемизмов  и  ортофемизмов,  и
разработке переводческих моделей, в которых реализуются указанные стратегии.

Основной  фокус  данного  научного  исследования  сосредоточен  на
особенностях использования в испанской художественной прозе эвфемизмов и на
использование этого языкового средства в переводе.

Исследование произведено на материале испанской художественной прозы
второй половины ХХ в. и её переводов на украинский язык.

Ключевые  слова: испанская  художественная  проза,  художественный
перевод, косвенная номинация, эвфемизм, дисфемизм, ортофемизм, переводческие
трансформации.
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SUMMARY

Markhovska  A.Yu.  Translation  of Spanish  Literary  Euphemisms  into
Ukrainian. – Manuscript.

Thesis  for  a  Candidate  Degree in  Philology, Speciality  10.02.16 – Translation
Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and
Science of Ukraine. – Kyiv, 2015.

This  thesis  explores,  as  the  title  prompts,  the  problem of  translating  Spanish
literary euphemisms into Ukrainian. On the one hand, the study argues that Spanish and
Ukrainian linguistic cultures show a prominent number of similarities in what concerns
the  topics  that  are  normally  euphemized  by  Spanish  and  Ukrainian  natives.
Consequently, euphemisms are  widely present  in  modern Spanish  prose,  in  cases of
which the translators of respective texts often use Ukrainian euphemisms in order to
reproduce Spanish euphemisms.

On the other hand, though, this study shows that the above mentioned is not the
only way of translating Spanish literary euphemisms. Moreover, the means of indirect
nomination  represented  in  Spanish-Ukrainian  literary  translation  are  not  limited
exclusively to euphemisms.

Respectively,  as  this  study  suggests,  modern  Spanish  prose  authors  use  such
means  of  indirect  nomination  as  euphemisms  and  dysphemisms,  which  may  be
translated into Ukrainian by means of euphemisms, dysphemisms or orthophemisms (i.e.
X-phemisms). Plus, certain Spanish literary orthophemisms may appear euphemized or
dysphemized, as a result of translation into Ukrainian.

Therefore,  this  study  is  aimed  at  investigating  the  possibilities  of  translating
Spanish literary X-phemisms into Ukrainian, elaborating the list of respective translation
strategies and enumerating the most relevant translation models used to recreate Spanish
literary X-phemisms in Ukrainian.

Chapter  1  explores  the  domain  of  literary  translation  as  such,  focusing  on
euphemisms as a peculiar and contradictory element of a literary text. Moreover, the first
chapter  outlines  the  most  emblematic  approaches  of  the  scientists  worldwide  to  the
problem of equivalence and adequacy in literary translation. It promts that euphemisms
are closely related to dysphemisms and describes the concept of X-phemism. Chapter 1
proposes a classification of Spanish literary euphemisms enumerating the topics that are
frequently euphemised in Spanish contemporary prose. It describes the possibilities of
translating Spanish literary euphemisms and dysphemisms into Ukrainian and elaborates



20

the three respective strategies of translation.
Chapter 2 describes two of the three strategies of translation that are related to

choosing  a  Ukrainian  euphemism  in  order  to  recreate  a  Spanish  euphemism  or
ortophemism.  It  argues  that  the  “euphemism  →  euphemism”  strategy  is  the  most
relevant to this thesis and is represented by the greatest number of examples. On the
other hand, the “ortophemism → euphemism” strategy is second to the most relevant, as
it  is represented by a fewer number of examples.  These results show that Ukrainian
literary  translators  are  generally  more  prone  to  euphemising  than  Spanish  authors.
Supposedly, the reasons of such asymmetry have socio-cultural grounds that repercute
on the “hardwired” way in which Ukrainian literary translators deal with the language.

Chapter 3 describes the third strategy of translation, namely the “de-euphemizing”
one.  This  strategy  comprises  the  examples  of  recreating  Spanish  euphemisms  using
Ukrainian  orthophemisms  or  dysphemisms  or,  respectively,  of  translating  Spanish
ortophemisms by means of Ukrainian dysphemisms. The thesis argues that this strategy
rather  comes  as  a  result  of  translator's  personal  subconscious  convictions,  tastes  or
beliefs than as a product of social  and linguistic conventions  that  exist in the target
language.

Chapter 4 gives the analysis of the concepts of language and translation universals
and adapts them to specific problems of this thesis.  It prompts that euphemisms and
dysphemisms are often closely related to stylistic devices (e.g. metaphor, metonymy,
ellipsis etc.), which makes it possible to elaborate numerous models of translation on the
basis of previously analyzed fragments of source and target literary texts. By means of
quantitative  analysis  it  gives  a  classification  of  most  and  least  relevant  models  of
translation in the context of recreating literary X-phemisms.

Because of the fact  that  literary euphemisms and dysphemisms can often be a
source of asymmetry and misunderstanding between the speakers of different languages
and representatives of unrelated cultures, in-depth investigation of various functional,
pragmatic  and  aesthetic  aspects  of  X-phemisms  can  be  considered  an  interesting
linguistic challenge.

Further  research  of  this  problem  can  be  conducted  in  the  domain  of
psycholinguistics, due to the quasi-behavioral and emotional nature of this type of lexis.

Key  words: Spanish  prose,  literary  translation,  indirect  nomination,
euphemism, dysphemism, orthophemism, translation transformations.


