Переклад літературних творів
«Кожен переклад схожий на будинок: переклад, як і будинок, базується
на фундаменті, тобто на теоретичних знаннях у сфері перекладознавства; він
має стіни, тобто практичні навики, які перекладач-майстер покращує та
влучніше застосовує з кожною покладеною цеглиною, тобто з кожним
перекладеним реченням; і дах, який є логічним завершенням конструктивної
частини будинку, тобто символізує готовий переклад.
Кожен будинок має не тільки фасад, але й внутрішнє декорування. Таким
є і кожен переклад з захованими поміж рядків коштовними перлинами, які в
змозі відшукати тільки обрані читачі. Кожен внутрішній декор може
багаторазово змінюватися, залежно від бажання і настрою власника будинку.
Так само можна енну кількість разів опрацьовувати і переробляти переклад,
залежно від знань та вмінь перекладача, його життєвих етапів та впливів,
яких зазнає перекладач під час перекладацького процесу. Урешті-решт, кожен
будинок, як і кожен переклад, є творінням майстра, яке розуміють, яким
захоплюються і яке наслідують, або ж не розуміють, лають і забороняють».
Юлія Микитюк
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