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Таким чином, дослідження доводить, що граматико-контекстуальні комплекси, що виражають відповідні універсальні 
сенси є реакціями носіїв різних мов на однакові ситуативні стимули. Ці реакції принципово еквівалентні один одному. 
Універсальне граматичне значення перфектності є мотивованим прагматично, його можна виявити у будь-якій мові, неза-
лежно від конкретно-мовної реалізації в наявних одиницях цієї мови. Це значення може бути виражене в граматиці, якщо 
є відповідна форма (як у випадку англійської мови). Якщо ж форми немає (як у випадку української мови), то воно переда-
ється через близькі за змістом лексичні засоби, через контекст. Порівняльне дослідження підтвердило не лише кореляції, 
але і внутрішню асиметричність засобів вираження значення перфектності в двох порівнюваних мовах, що яскраво про-
являється в процесі перекладу художнього тексту. Тому можна стверджувати, що граматико-контекстуальний комплекс є 
найбільш адекватною одиницею для контрастивного граматичного аналізу.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У статті наведено загальний огляд можливих стилістичних прийомів перекладу художньої літератури та пере-
кладацьких трансформацій. Пропонується на розгляд новий термін «трансфема», який покликаний поєднати ці два 
аспекти і синтезувати нове поняття. Поняття трансфеми в свою чергу дозволить позначити комплексний мовнос-
тилістичний прийом, який можна використовувати в перекладознавстві. 
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THE USE OF TRANSFORMATIONS FOR THE FICTION LITERATURE TRANSLATION
The article gives an overview of the possible stylistic techniques and linguistic transformations for translation of the fic-

tion. Тhe new term transfema is proposed, which aims to combine these two aspects and synthesize a new concept. The concept 
transfema in its own turn will designate new complex linguistic and stylistic device, which can be used in translation studies. 
The article presents a common set of transfemes offered for consideration, based on the synthesis and systematization of such 
concepts as «translation transformation» and «lexeme». There are following transfemes: stylistic differentiation, full stylistic 
equivalent, reorganizational updated substitution, transpositional inversion, stylistic addition, stylistic omission, stylisyic 
logical development. Theoretical material is illustrated with practical examples from the literature. In this case, it’s poetic 
works of Ukrainian authors in the original and translation into English.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ хУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В данной статье приведён общий обзор возможных стилистических приёмов перевода художественной литера-

туры и переводческих трансформаций. Предлагается на рассмотрение новый термин «трансфема», который при-
зван совместить эти два аспекта и синтезировать новое понятие. Понятие трансфемы в свою очередь позволит 
обозначить комплексный лингвостилистический приём, который можно использовать в переводоведении.
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Художній переклад (прози, поезії) – особливий вид перекладу. Велика кількість думок існує з приводу того, як по-
трібно перекладати твори художньої літератури. Неможливо уникнути втрат у процесі створення перекладу з високим 
ступенем еквівалентності. Але, безумовно, як вихід із ситуації, існує ряд перекладацьких прийомів, які спрямовані на те, 
щоб досягти адекватності перекладу на рівні цілого тексту. Подібні перекладацькі перетворення називають трансфор-
маціями – лексичні, граматичні, лексико-граматичні (Л. С. Бархударов [1]; А. Д. Швейцер [9]; В. Н. Комісаров [4]; С. Є. 
Максімов [7]).

Вчені виділяють також окремо стилістичні прийоми у створенні образності поетичного тексту, які застосовуються під 
час перекладу для доцільної побудови перекладацького поетичного твору (прийом інтердепенденції, прийом детермінації, 
прийом актуалізації, прийом стилізації, прийом комутації [3]; стилістичний відповідник, стилістична субституція, стиліс-
тична заміна, стилістичне підсилення, стилістична індивідуалізація, стилістичне послаблення, стилістичне нівелювання [8]). 

Проаналізувавши запропоновані вченими-лінгвістами класифікації трансформацій та стилістичних прийомів і змін, 
які у комплексі можна вважати способами вдалого поетичного перекладу, робимо спробу запропонувати свої варіанти, 
типи таких способів на основі поєднання вищезазначених лінгвістичних формацій та засобів.

Беремо на себе сміливість запропонувати свій термін – трансфема. Від слів transformation – перетворення, та lexeme 
– лексема, слово. Вибір останнього терміну для формування, поняття трансфема обумовлено наступними чинниками. Без 
слова неможлива комунікаційна діяльність [2]. Саме на лексичному рівні розташовуються основні можливості автора 
наповнити текст мовним матеріалом, що одночасно поєднує в собі функції передачі різноаспектної та різносторонньої 
основної та додаткової інформації та авторської суб’єктної модальності. Зберігаючи свої загальномовні властивості у 
межах конкретного вислову (тексту), слово збільшує склад своїх значень (смислів) та своїх функцій. Завдяки такому ас-
пекту створюється одна із виключних особливостей, притаманних кожному дійсно художньому тексту: здатність нести 
додаткову інформацію без збільшення повідомлення, тільки за рахунок смислового та емоційного навантаження одиниць, 
що його складають. Усе це має місце за рахунок семантичних відносин із дистантно розташованими одиницями [6], [5].

Oтже, у нашому дослідженні трансфема означатиме комплексний лінгво-стилістичний прийом на основі перекладаць-
кої трансформації, що залучає в себе кількісно-якісне мовне перетворення (зміну) з метою досягнення перекладацької екві-
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валентності (у нашому випадку – у поетичних творах). За допомогою даного явища перекладач здатен зберегти авторський 
зміст у максимально можливій формі (і якщо це поезія, то за умови відповідної інтонаційно-ритмічної побудови вірша, зада-
ної автором, а також донести естетизм вірша, його духовне наповнення), що складає скарбницю культурного надбання нації. 

На основі вищезазначеного дозволимо собі виділити наступні трансфеми:
1) Стилістична диференціація, що включає в себе доцільний відбір мовних, стилістично-маркованих одиниць відпо-

відного плану для надання потрібної конотації висловлюванню. Перекладач використовує зумовлені стилістично-мар-
ковані мовні одиниці для досягнення стилістичної інтердепенденції, детермінації, констеляції, тобто відбір та створення 
стилістико-збагаченого фону. Сюди ж відносимо і стилізацію, тобто насичення, а, отже, й відбір тих мовних варіацій, що 
створюють бажану атмосферу у творі.

2) Повний стилістичний відповідник – полягає в збереженні змістово-стилістичних, семантико-когнітивних, функці-
ональних та суб’єктивних рис оригінальної мовної конструкції при перекладі. Вимагає від перекладача високого рівня 
концентрації, багатого мовного запасу. 

3) Реорганізаційна актуалізована субституція – полягає у ситуативній комплексній заміні лексеми чи повної лексич-
ної конструкції, порушенні звичних семантико-синтаксичних зв’язків із метою досягнення стилістичної відповідності з 
оригіналом (застосовується при перекладі ідіом, фразеологізмів та національно-маркованої лексики з метою актуалізації 
інформації в прийнятній для реципієнта формі). Може відбуватися поєднанні із компенсаторним перекладом.

4) Транспозиційна інверсія – полягає у ситуативному переміщенні окремих мовних елементів задля правильної органі-
зації вірша, збереження стилістики оригіналу при перекладі. 

 5) Стилістичне додавання – полягає у підсиленні виразності перекладеного тексту за допомогою ситуативного до-
давання доцільної інформації.

6) Стилістичне опущення – полягає у зменшенні інформативного нарощування за допомогою приглушення, нейтралі-
зації, стирання, нівелювання семантико-когнітивного значення мовних конструкцій. 

7) Стилістичне моделювання – полягає у доцільній заміні, переробці будови оригіналу із збереженням прийнятного 
ступеня стилістичних зрушень, але з метою передачі ситуації живого мовлення.

Практичне дослідження трансфем розпочнемо відповідно до запропонованої добірки. Джерельною базою нашого 
дослідження слугуватимуть вірші Сергія та Тетяни Дзюби в перекладі Люби Гавур [10] та Ліни Костенко [11] в перекладі 
блогерів із сайтів http://lang-8.com та http://lyricstranslate.com [12, 13].

1) Стилістична диференціація:
(…) У солодкій земній знемозі
Раптом серце Твоє зустріну [10];
(…) in a sweet earthy swoon
suddenly it is your heart I`ll meet [10].
Виділимо семантичне та когнітивне значення підкреслених слів відповідно до змісту вірша: знемога – с. безсилля, 

слабість від чого-небудь виснажливого (від утоми, мук, важкої праці і т. ін.); к. неможливість опиратися коханню; swoon 
– с. втрата свідомості; к. потяг до об’єкту кохання. 

Отже, автор, спираючись на усі можливі варіанти та значення слова, обирає найнеобхідніший з усіх можливих, зважа-
ючи на його детермінованість, стилістику, рівень інтердепенденції та ін.

2) Повний стилістичний відповідник:
(…) своєю лагідною невловимістю [10];
(…) though with their gentle elusiveness [10].
Семантико-когнітивне значення виділених слів: elusiveness – стан, при якому не можна щось визначити; невловимість 

– стан, за якого не можна піймати, застати де-небудь. Відповідно до змісту вірша, виділені слова повністю зберігають як 
семантичне, та і когнітивне значення. Автор перекладу забезпечив читача абсолютним еквівалентом лексики.

3) Реоргаційна актуалізована субституція:
Моя любове! Я перед тобою
Не допусти, щоб світ
зійшовся клином [11];
My love! I’m in front of you
Do not be the only pebble
On the beach forme 
[розмістила olya, 14.04.2013 (19:35), 13].
Автор перекладу, стикнувшись із необхідністю передачі ідіоматичного виразу англійською мовою, застосував іншо-

мовну ідіоматичну реалію, що має змогу повністю відобразити когнітивний зміст, але не зберегти семантичний.
4) Транспозиційна інверсія:
Під попелом смутку похований шлях [11];
The path was buried under ash [розмістив MattF, 19.08.2014 (01:04), 12].
Автор перекладу перемістив ядрову лексему експресивної конструкції з кінця на початок задля збереження стилістич-

но-інтонаційної організації вірша.
5) Стилістичне додавання:
Життя, розуміння, дорогу, себе [11]
Start over the life, yourself, all you can [розмістив MattF, 19.08.2014 (01:04),12].
В оригіналі поетеса Ліна Костенко використовує займенник «себе» на позначення об’єкту пошуку людини після кар-

динальних емоційних зрушень. Перекладач замість однієї лексеми використовує цілу експресивну конструкцію, додаючи 
семантико-когнітивний зміст слова «зможеш» (can).

6) Стилістичне опущення:
І раптом, як вибух – обвал і пожежа [11];
But suddenly, like fire – strongest power [розмістив MattF, 19.08.2014 (01:04),12].
Автор перекладу опускає слово «обвал» задля зменшення інформативного нарощування за допомогою певної лексеми.
7) Стилістичне моделювання:
Розтрощений камінь – уже не граніт [11];
The greatest bulb, – already not a star [розмістив MattF, 19.08.2014 (01:04),12].
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Автор перекладу повністю змінює систему образів даної експресивної конструкції. Образ каменю, що у розтрощеному 
вигляді не має твердості граніту, перекладач замінює на образ електричної лампи, що, незважаючи на розмір, не може 
бути зіркою. Перебудова оригіналу все ж зберігає логіку, спираючись на еквівалентність протиставлення. Семантичне та 
когнітивне значення лексеми «граніт» порівнюється за ступенем експресивності із семантико-когнітивним значенням лек-
семи «зірка». Збережена стилістична виразність. Так само і в ситуації із підкресленим значенням меншовартості образів 
(розтрощений камінь не надійний, а електрична лампа не сяятиме як зірка).

Сподіваємось, що, подані до уваги наукового загалу, висновки стануть в нагоді під час аналізу, синтезу різноманітних 
способів перекладу такого цікавого, неординарного, актуального явища – художнього твору. 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕТНОСИМВОЛІВ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ  
ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 

Наукову розвідку присвячено труднощам відтворення етносимволів у поетичному мовленні Василя Симоненка 
англійською мовою. Особливу увагу приділено трактуванню поняття етносимвол.Словотворчі і морфологічні осо-
бливості оригінальних досліджуваних одиниць (етносимволів) порівнюються із перекладами з метою виявлення сту-
пеню повноти та еквівалентності відтворення яскравих образних символів з національним компонентом.

Ключові слова: етносимвол, символічне навантаження, етнокультурне розмаїття, індивідуальне трактування, 
шістдесятники.

THE DIFFICULTIES OF ETHNIC SYMBOLS TRANSLATION IN THE POETIC TExTS OF VASYL SYMONENKO
The study is dedicated to the difficulties of ethnic symbols translation in the poetic texts of Vasyl Symonenko. In particular 

the problem of the contents of the term ethnic symbol is traced out in the paper.The proffered examples illustrate the applica-
tion of diverse translation strategies, of which the end-product has been evaluated in terms of its functional adequacy. The 
practical results of this paper aim at finding a better solution for interlingual transference of specific original units (ethnic 
symbols) that are culturally marked taking into consideration the uniqueness and originality of the source texts.

Key words: ethnic symbol, symbolic importance, ethnic diversity, individual interpretation, the Sixtiers.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЕТНОСИМВОЛОВ ПОэТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ВАСЫЛЯ СИ-
МОНЕНКО

Научное исследование посвящено трудностям перевода этносимволов в поезиях Васыля Симоненка на англий-
ский язык. Особенное внимание уделено трактовке понятия этносимвол. Словообразовательные и морфологические 
особенности единиц оригинала (этносимволов) сравниваются с вариантами их перевода с целью обнаружения уров-
ня полноты и эквивалентности перевода ярких образных символов с национальным компонентом.

Ключевые слова:этносимвол, символическая нагрузка, этнокультурное разнообразие, индивидуальная трактов-
ка, шестидесятники.

Як стверджує Володимир Брюґґен,переклад може слугувати відмінним засобом перевірки твору на живучість – літе-
ратурну, психологічну, емоційну, історичну…Він знаходить новий ракурс, у якому оживає оригінал, він «вживлює» його 
в сьогодення, навіть (і саме) на іншому часовому, соціальному, національному ґрунті [12, c. 12]. Поезія шістдесятників 
зокрема яскравого її представника Василя Симоненка цю перевірку пройшла успішно. Динаміка творчих і наукових по-
шуків вітчизняних і зарубіжних перекладознавців (М. Гнатюк, Д. Ткаченко, В.Пахаренко, О. Деркачева), істориків (З.-Є.
Когут, Кенет К. Фармер, І. Качановскі), літературознавців (Л. Тарнашинська, В. Коваленко, О. Бондаренко, Г. Юзьків, І. 
Шанковський), перекладачів (Андрій М. Фр.-Чировський, Ґ. Еванс, М. МакГрат, М. Скрипник, М. Богачевська-Хомяк, 
Данило С. Струк, Т. Кравчук, І. Славко та ін.) присвячених творчості Василя Симоненка засвідчує важливість появи пере-
кладознавчих досліджень культурологічного характеру.

Актуальність наукової розвідки полягає у спробі з’ясувати та окреслити шляхи перекладацької інтерпретації етносимво-
ліки поетичного мовлення В. Симоненка, з огляду на загальну експансію сучасних філологічних студій у різні наукові напрям-
ки – культурологію, лінгвокультурологію, етнолінгвістику, історію, етнологію. Мета статті полягає у з’ясуванні та окресленні 
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