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ВСТУП 

Роботу присвячено перекладознавчому аналізові варіативності 

перекладів лірики Джорджа Гордона Байрона українською та російською 

мовами, виконаних Дмитром Паламарчуком, Віктором Марачем, Миколою 

Огарьовим, Мариною Новиковою і Василем Бетаки як психолінгвістичного 

прояву особистості перекладача. Було зроблено спробу виявити індивідуально-

стилістичні риси перекладача, які безпосередньо впливають на його вибір, а 

також проаналізовано особливості адекватного/неадекватного відтворення 

романтичних образів в перекладі.  

Тема роботи полягає у дослідженні взаємозв’язку між авторової, з одного 

боку, і перекладацької – з іншого, картин світосприйняття та індивідуальної 

манери викладу образності як в оригіналі, так і в перекладі крізь призму 

засадничого для перекладознавства психолінгвістичного підходу. 

Матеріалом дослідження слугують ліричні твори англійського романтика 

Джорджа Байрона Stanzas for Music (There be none of Beauty's daughters…) і 

«Lachin y Gair» та їхні переклади українською і російською мовами. Загальна 

кількість опрацьованих першотворів – 2, а перекладів – 6. 

Актуальність дослідження насамперед викликана інтересом сучасного 

перекладознавства до встановлення специфічних психолінгвістичних рис 

креативного «портрету» автора і перекладача, які безпосередньо впливають на 

адекватність / неадекватність вибору перекладацьких тактик і стратегій у 

відтворенні художнього (поетичного) тексту в перекладі. 

Мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні психолінгвістичних засад, 

які уможливлюють наявність варіативності перекладів одного й того ж оригіналу 

художнього (поетичного) тексту в іншомовній лінгвокультурі.  

Для досягнення мети вирішені наступні завдання: 

1. окреслити психолінгвістичні засади сучасного художнього перекладу; 

2. охарактеризувати моделі породження індивідуального мовлення крізь 

призму завдань перекладу; 
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3. описати класифікацію типів мислення автора і перекладача у 

психолінгвістичному аспекті; 

4. з’ясувати психолінгвістичне підґрунтя варіативності перекладів 

ліричних текстів автора в іншомовних перекладах;  

5. продемонструвати вплив творчості автора на власну креативну 

діяльність перекладача. 

Теоретичне значення дослідження полягає в спробі застосувати 

психолінгвістичні засади до аналізу такого явища, як варіативність перекладів 

одного й того ж твору в іншомовних культурах, а також у з’ясуванні впливу 

творчої особистості автора на подальшу індивідуальну поетичну спадщину 

перекладача.  

Практична цінність курсової роботи полягає в можливості використання 

її здобутків у теоретико-практичних курсах із теорії та практики перекладу, а 

також у перспективному застосуванні її результатів у практиці й критиці 

перекладу. 

Об’єктом дослідження слугують психолінгвістичні засади наявності 

множинних перекладів одного твору в іншокультурних просторах. 

Предметом дослідження є індивідуально-стилістичні особливості 

формування образності поетичного тексту як автором, так і перекладачами з 

огляду психолінгвістики. 

Методи дослідження: при виконанні поставлених завдань поряд із 

перекладознавчим аналізом ми використали історико-літературний, 

контекстологічний, компаративний та лінгвостилістичний аналіз.  

Результати аналізу демонструють, що сьогодні питання перекладу давно 

вийшло за межі лінгвістичної компетенції і більш достовірні та ґрунтовні 

результати можна отримати, аналізуючи питання перекладу в 

психолінгвістичному полі.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що ця розвідка є 

спробою поєднати психолінгвістичні засади з перекладознавчим аналізом 

поетичних текстів у перекладі з метою з’ясувати взаємозв’язок між 
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індивідуальними картинами світу автора і перекладачів і наявністю адекватних / 

неадекватних варіантів відтворення текстової образності в перекладі. 

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів (теоретичного і 

практичного), висновків і списку використаних джерел (80 позицій). Обсяг 

основного тексту складає 40 сторінок. 

Апробація роботи була здійснена на II Міжнародній студентській 

науковій конференції «Діджиталізація науки як виклик сьогодення» (17 грудня 

2021 року). Тези дослідження «До питання про варіативність перекладів елегії 

лорда Джорджа Гордона Байрона “Лох-на-Гар”: психолінгвістичний підхід» 

були опубліковані у збірнику  (2021,Грудень 17). Діджиталізація науки як виклик 

сьогодення: матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції (Т.2), 

Одеса, 99-101.https://doi.org/10.36074/liga-inter-17.12.2021 ). 
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РОЗДІЛ 1 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПСИХОЛІНГВІСТИКИ І 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

1.1 Психолінгвістичні засади перекладознавства  

Психолінгвістика як наука є відносно молодою дисципліною, яка виникла 

порівняно недавно, на початку 1940 – 1950-х рр., коли з’явилася  низка проблем, 

що могли бути вирішені лише за допомогою нових знань через застосування 

міждисциплінарного підходу [9].  

Науковий напрям психолінгвістики утворився на перетині двох наук – 

психології й лінгвістики, де психологія, як нам відомо, розглядає креативні 

здібності особистості, натомість, лінгвістика своєю чергою досліджує 

особливості мови. Здавалось би, дві цілком незалежні одна від одної науки, 

поєднавшись, утворили науку про вивчення мовленнєвої діяльності людини, 

продукування і сприйняття висловлювання.  

Психолінгвістичний аналіз перекладу передбачає комплексний аналіз 

змісту тексту, видів контекстів, закладених у ньому, аналізує інтенцію вихідного 

тексту та залучає процеси обрання відповідного варіанту перекладу [23]. 

Психолінгвістичні аспекти перекладу передбачають вивчення мови з 

опорою на теоретично-методологічні напрацювання міждисциплінарного 

характеру (лінгвістичні, міжкультурні, дискурсивні, когнітологічні, 

психологічні, етичні, тощо), а також на практичні рекомендації з оволодіння 

мовними жанрами, переважно пошукового проблемного характеру, і вирішує 

завдання репродуктивного характеру, як-от, наприклад, спостереження, або 

різноаспектний аналіз вихідного тексту та його перекладів. 

У науковій літературі існує кілька визначень психолінгвістики. Так, згідно 

із твердженням, запропонованим Чарльзом Осгудом (1954 р.), процеси мовлення 

співвідносяться безпосередньо з психікою людиною. Відповідно до такого 

підходу предметом психолінгвістики є процеси утворення й сприймання 

мовлення у зіставленні з фізіологічним і психічним станом адресата/адресанта 

[18]. 
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У науці психолінгвістики диференціюються три ймовірні предмети 

дослідження, зокрема породження, сприймання й формування мовлення. 

Психолінгвістика досліджує мовлення як активну, цілеспрямовану і мотивовану 

діяльність, її функції, мотиви, а також і зв’язок з мисленням. Поряд із цим ця 

наука зосереджена на вивченні механізмів мовлення, його видів і типів, 

мовленнєвої інтенції, внутрішніх процесах мовлення, кодових переходів, 

співвідношенні мовлення й мислення в мовленнєвій діяльності [18].  

Одним із наших ключових завдань є окреслення засобів, за допомогою 

яких психолінгвістика розглядає перекладача як творчу особистість, зокрема які 

саме позатекстові параметри впливають на перекладача у його виборі лексичних 

та граматичних одиниць під час роботи з вихідним текстом у перекладі. Професія 

перекладача вимагає навичок вільного, доступного, переконливого вираження 

своїх думок, тому для цієї категорії спеціалістів мовлення виконує роль не тільки 

предмета опанування, а й засобу професійної реалізації.  

Один з найбільш поширених методів психолінгвістики пов’язаний з  

асоціативними здібностями людини. Саме асоціації і відіграють одну з 

найважливіших, навіть ключових ролей у творчості перекладача. Насамперед,  

працюючи з текстом оригіналу, у перекладача вимальовується певне уявлення 

описаних у тексті подій, образів, характерів, настроїв та мотивів. На вибір 

перекладача впливає чимало психологічних факторів, які підвладні власним 

переживанням, емоціям та досвіду цієї людини. На характер асоціацій також 

впливають вік, географічні умови, культурно-історичні традиції вихідної й 

приймаючої лінгвокультур. Безпосередньо в перекладі асоціативні зв’язки 

впливають на прийняття перекладацьких рішень і віддзеркалення художньої 

картини світу автора на художню картину світу перекладача. Насамперед, 

асоціативні зв’язки зумовлені як культурою, яку представляє автор, так й 

індивідуальним досвідом перекладача. 

Повертаючись до проблеми співвідношення оригіналу і перекладу, не 

можна проігнорувати такий аспект, як особливості перекладу з однієї мови на 

іншу окремих мовленнєвих виразів, адже якщо логічні категорії є 
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загальнолюдськими, то їхній вираз через відповідну лексико-граматичну будову 

є специфічним для кожної мови. Завдання перекладача при перекладі полягає в 

тому, щоб зберігаючи зміст тексту, основну інформацію і значення, знайти 

відповідну форму їх передачі засобами цільової мови. А для цього необхідно у 

кожній фразі вихідного тексту провести складний аналіз: 1) зовнішньої 

граматичної конструкції вихідної мови; 2) значень, які вона передає; 3) 

глибинного змісту. Потім потрібно сформулювати інваріант змісту засобами 

приймаючої мови, добрати поняття, які максимально точно за значенням 

передають вихідний зміст, а також сконструювати фрази, які не тільки 

зберігають загальний зміст, але й передають стиль тексту і авторську манеру 

оповіді. Саме тому переклад художніх творів – самостійний напрямок 

літературної творчості. До прикладу, розглянемо цікавий експеримент, 

проведений французькими вченими: за столом розмістили 14 досвідчених 

перекладачів так, аби кожен знав лише мову сусіда праворуч від себе. Перший 

перекладач написав німецькою фразу: “Мистецтво пивоваріння таке ж давнє, 

як і історія людства”, – і передав її сусіду справа. Після того, як кожен виконав 

свою роботу, аркуш знову повернувся до першого перекладача. Цього разу він 

отримав від угорського перекладача варіант із таким змістом: “З давніх часів пиво 

є улюбленим напоєм людства” [18, с.18]. Очевидним є той факт, що кожен 

перекладач поставився до своєї роботи з відповідальністю, однак, відхилення у 

змісті все-таки виникли і сталося це через те, що зміна граматичних форм при 

кожному перекладі непомітно для перекладачів привносила хиби у зміст. 

Неодноразово перекладач у своїй роботі стикається з тим, що певні 

лексико-граматичні та структурні особливості твору оригіналу 

унеможливлюють достовірну його передачу. За рахунок особистого життєвого 

досвіду перекладач викладає думки згідно зі своєю точкою зору, однак, через це 

часто втрачається оригінальність авторської ідеї, результатом чого почасти 

постають лексико-семантичні розбіжності та навіть викривлення, які неабияк 

впливають на рецепцію читача.  
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Психолінгвістика намагається визначити мотиви та причини, які схиляють 

перекладача до використання відповідних стратегій у своїй роботі. Очевидним є 

той факт, що відтворення тексту відбувається у двох основних напрямах – з 

огляду на лінгвокультурні традиції носіїв мови, а також культури реципієнта, або 

мови і культури відправника. У першому випадку перекладач робить свідомий 

вибір на користь адаптивних стратегій і використовує переважно мовні й 

культурні моделі реципієнта з орієнтацією тексту перекладу на відповідно 

обрану культуру. Це явище можемо прослідкувати у перекладі Д. Паламарчука 

Stanzas for Music (There be none of Beauty's daughters…), який намагався 

наблизити англосаксонську ямбічну традицію до української лірики, ввівши 

образ журби [11; 43]. 

Резюмуємо, що психолінгвістика займає чільне місце у сучасному 

перекладознавстві. Завдяки міждисциплінарному підходу філологи, перекладачі, 

перекладознавці та критики перекладу здатні охопити позатекстові особливості 

твору, визначити їх вплив і здійснити комплексний аналіз тексту оригіналу і 

перекладу. 

 

1.2 Моделі породження мовленнєвого висловлювання крізь призму 

перекладацьких завдань 

В основі розвитку індивідуальної мовленнєво-творчої системи людини 

знаходиться механізм породження мовленнєвого висловлювання. Породження 

мовленнєвого висловлювання – один з провідних (поряд із сприйманням та 

розумінням) процесів мовленнєвої діяльності, який полягає в плануванні та 

реалізації мовлення у звуковій або графічній знаковій формі. Слід зазначити, що 

за процесом породження мовлення важко спостерігати, тому він максимально 

складний для опису [18].   

З психологічної точки зору, процес породження мовленнєвого 

висловлювання полягає в тому, що мовець за певними правилами переводить 

свій мисленнєвий задум у мовленнєві одиниці конкретної мови. При цьому 



12 
 

 

людина оперує не синтаксичними закономірностями мови, а смисловими 

одиницями, які обумовлюються комунікативним задумом та інтенцією [18].   

Процес породження мовлення залежить від багатьох чинників, серед яких 

найважливішими є такі: 1) мовна здатність людини, її інтелект; 2) оперативне 

мислення; 3) база знань, що виражається в лексиконі; 4) психіка, емоції, почуття 

мовця тощо [18].   

Загалом, переклад є доволі повільним, надзвичайно складним і 

трудомістким завданням, яке зосереджується на точності передачі думок автора 

оригіналу. Перекладач повинен читати багато текстів і повністю їх розуміти, щоб 

мати можливість сприйняти як різні теорії та концепції перекладу, так і 

ефективно перекладати. Він повинен повністю розуміти текст та вміти 

використовувати різноманітні стратегії інтерпретації мотивів, настроїв та ідей. 

Однак, попри це на переклад впливають й інші фактори, зокрема 

психолінгвістичні особливості перекладача, адже бездоганна перекладацька 

діяльність вимагає поєднанням аналітичних, психологічних та вербально-

лінгвістичних стратегій. 

Переклад є результатом людської діяльності, яка дає змогу людям 

обмінюватися ідеями та думками тією мовою, якою вони володіють. Тут варто 

зазначити, що для вирішення проблем перекладу перекладач має 

використовувати свою кмітливість, креативність, допитливість, винахідливість, 

інтуїцію, рефлексію та багато іншого. Безсумнівно, що існує величезна різниця 

між текстом машинного перекладу і текстом, який перекладається людиною. 

Машинний переклад не здатний передати те різнобарв’я  емоцій та переживань,  

на яке спроможна фантазія людини, через те, що він керується тільки своїм 

програмним забезпеченням. Іншими словами, машинний переклад є обмежений 

певними «знаннями» і «здібностями», якими його наділити розробники. Проте ці 

переклади будуть виконані в одному жанрі, матимуть,  так би мовити, одну 

форму. Водночас людина-перекладач підпорядковується власним бажанням, 

настроям, емоціям та загалом своєму баченню під час роботи над текстом [53]. 
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З огляду на поняття «невидимість перекладача» («translator invisibility»)  

можна виокремити наступні стратегії перекладу: «адаптування до рідної мови та 

культури» («domestication»), де акцентується орієнтація на створення прозорого 

та плавного стилю мови перекладу та «привнесення елементів чужої мови та 

культури» («foreignisation»), що дозволяє певне порушення лінгвістичних і 

культурних «звичаїв» тексту перекладу за рахунок привнесення деяких 

елементів «чужого» з тексту оригіналу [5, с. 5–17]. В українській традиції 

перекладознавства прийнято вживати терміни «одомашнення» і «очуження», 

відповідно. Необхідно наголосити на тому, що «стратегії доместикації та 

форенізації враховують вплив культурних та ідеологічних чинників на переклад, 

а також розглядають вплив перекладів на читачів та культуру мови перекладу» 

[55, c. 1576].  

Переклад тексту з однієї мови на іншу зазвичай вимагає, щоб спочатку був 

зроблений вибір між двома основними стратегіями перекладу: доместикації та 

форенізації, що визначаються на підставі того, якою мірою перекладач прагне 

наблизити текст до норм вихідної чи приймаючої культури. Якщо безпосереднім 

прагненням є максимальна адаптація перекладу до норм цільової культури, а 

також присутнє прагнення перекладача зробити сприйняття тексту зручним і 

легким для реципієнта, то мова йде про доместикацію в перекладі. Задля 

досягнення цієї інтенції, перекладач йде на згладжування і навіть усунення 

мовних або змістових особливостей оригіналу. На противагу цьому, дбайливе 

збереження і відтворення особливостей оригіналу, всієї повноти інформації, що 

міститься в ньому, нехай навіть ціною легкості читацького сприйняття та 

порушення конвенцій приймаючої культури, актуалізується стратегія 

форенізації.  

Отже, «доместикація – це стратегія наближення тексту до культури мови, 

якою він перекладається, при цьому може спостерігатися втрата інформації 

тексту оригіналу. Форенізація – це стратегія збереження інформації тексту 

оригіналу, що передбачає навмисне порушення норм мови перекладу» [7, с. 251-

252]. У результаті перекладознавчого аналізу ми дійшли висновку, що Д. 
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Паламарчук та В. Марач схилялися до доместикації в перекладі. Дотримується 

даної стратегії і М. Огарьов, підлаштовуючи переклад для сприймання 

російським читачем. На противагу М. Новиковій та В. Бетаки, які не схильні до 

використання доместикації в перекладі, адже в їх працях прослідковуються 

особливості стратегії форенізації. (докладніший перекладознавчий аналіз 

представлений у практичному розділі 2.2) 

Таким чином, завдяки комплексному поєднанню таких чинників, як 

психоемоційний стан, ерудиція, мислення, знання, та почуття, які безпосередньо 

впливають на породження мовленнєвої діяльності, перекладач вдається до 

вибору тієї чи іншої стратегії перекладу.   

 

1.3 Психолінгвістичні підходи до класифікації типів мислення автора 

і перекладача 

Національно-культурна ідентифікація перекладача має неабиякий вплив на 

ступінь близькості або ж навпаки, віддаленості перекладу від першоджерела. З 

огляду на це стає зрозумілим, що вихідний текст у процесі перекладу зазнає 

видозмінення, яке супроводжується неминучістю втрат, викликаними культуро-

специфічною лексикою, приклад якої можемо побачити у зіставленні оригіналу 

і перекладу «Лох-на-Гару» [10; 39]. Так чи інакше, але вибір перекладача на 

користь або доместикації, або форенізації передбачає залучення адаптивної 

стратегії, яка загалом передбачає три основні дії (тактики) перекладача: 

різноманітні заміни елементів першотвору, вилучення окремих елементів та 

додавання нових елементів [47]. 

Як вважає В.В. Демецька, застосування адаптації у перекладі може бути 

розглянута як зміна типу та засобів подання тексту, що зумовлена 

лінгвокультурними розбіжностями вихідного тексту та тексту перекладу [12]. З 

психолінгвістичної точки зору, перед тим як приступити до перекладу, 

перекладач повинен надати адекватну оцінку творчості автора, розглянути 

особливості історичної епохи, в якій він жив, та зрозуміти, які позатекстові 
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елементи варті спеціальної уваги поряд із аналізом власне підтексту твору 

оригіналу.  

Дослідник С. В. Засєкін намагається встановити закономірності перекладу, 

що спираються не тільки на людський чинник, до якого відносимо автора 

оригінального тексту, перекладача та реципієнта тексту перекладу, але й на 

когнітивні механізми та ментальні процеси [16]. Когнітивні стилі визначаються 

як індивідуально-своєрідні способи переробки інформації, які характеризують 

специфіку розумового складу конкретної людини та відмінні особливості її 

інтелектуальної поведінки. Згідно з О. В. Ребрієм, саме взаємозв’язок між 

когнітивними стилями особистості (як способом переробки інформації) та 

іншими стилями поведінки формує пізнавальний стиль особистості перекладача 

[36].  

На думку М. О. Холодної, головна складність у взаємозв’язку творчості 

автора і перекладача полягає у двох можливих типах стратегій, пов’язаних із 

двома типами мислення [45]. З цієї точки зору, автор найчастіше схильний до 

використання дивергентного мислення, яке ми також називаємо креативним, 

завдяки чому творцю вдається згенерувати нові ідеї та реалізувати їх 

оригінальність на противагу перекладачеві, який зазвичай діє за певним 

алгоритмом, дотримується усталених форм, лінгвокультурних традицій і правил 

епохи відповідно до конвергентного типу мислення, яке, в свою чергу, 

ґрунтується на формальних засадах та є аналітичним, логічним і відповідає за 

пошук правильного рішення [76].  

Класифікація двох принципово відмінних типів розумових операцій: 

конвергенції та дивергенції була вперше запропонована американським 

психологом Дж. Гілфордом (1967 р.) у книзі «Природа людського інтелекту» 

(The Nature of Human Intelligence) і безпосередньо пов’язана з інтуїцією, яка 

здійснює колосальний вплив на процес перекладу художнього твору [50]. 

Завдання спорідненої психолінгвістиці галузі – когнітивної психології – полягає 

у визначенні ролі таких суб’єктивних чинників, як творчість, стратегія та інтуїція 

перекладача у процесі перекладу [20], що потім послугує підґрунтям ідеї 
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німецького лінгвіста та перекладознавця В. Вільса, який наполягав на тому, що 

переклад повинен розглядатися через мисленнєві операції та дії перекладача  

[54]. Його концепція знайшла своє продовження у розвідках Роджера Белла [49], 

який вважає, що психолінгвістика як когнітивна дисципліна пропонує вважати 

переклад не лише як перенесення значення тексту однією мовою до тексту 

іншою мовою, а й ментальний процес із залученням складних умінь 

перероблення інформації перекладачем. 

За перекладознавчим виміром, художній твір, за влучним висловом В. В. 

Коптілова, – це багатокутники, вписані в коло та навколо нього, де внутрішній 

багатокутник – це комплекс взаємовідношень розмаїття різнорівневих текстових 

елементів, а зовнішній – багатство зв’язків художнього твору з навколишньою 

дійсністю, широким контекстом історії, культури, побуту, в якому він народився. 

Отож, внутрішній багатокутник утворює образну систему художнього тексту, а 

зовнішній – містить приховані цитати, контекст (цит. за Засєкін С.В., 2020, с.68). 

Одним із актуальних питань, які психолінгвістика розглядає на сучасному 

етапі свого розвитку, є типологія художніх текстів. Науковці погоджуються з 

класифікацією художніх творів з погляду жанру і хронологічних історико-

літературних рамок, однак, вони вважають такий поділ квазі-науковим, адже в 

ньому не враховуються особливості того, як перекладач сприймає та інтерпретує 

мовленнєвий матеріал, які образи або моделі світосприйняття формуються в його 

свідомості [16]. У процесі аналізу художнього твору психолінгвістика, на відміну 

від лінгвістики, сфокусована здебільшого не на його формальних рисах, а на 

функціональних характеристиках, особливостях його впливу на реципієнта. 

Згідно з даними експериментальних досліджень психолінгвістів, стилістичний 

чинник упливу художнього твору включає єдність форми і змісту, виразність та 

яскравість образів, оригінальність авторського стилю [25]. 

Загалом, крім позатекстових параметрів, існує ще низка факторів, які 

беруть безпосередню участь у створенні кінцевого варіанту перекладу, серед 

яких когнітивні типи мислення, охарактеризовані у цьому підрозділі.  
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1.4 Співвіднесеність авторової і перекладачевої картин світу: 

психолінгвістичний підхід 

Особливо важливим поняттям у галузях психології та психолінгвістики є 

мовленнєвий досвід, який «… існує не сам по собі, не заради самого себе, а як 

засіб взаємодії індивіда з навколишнім світом; отже, мовленнєвий досвід завжди 

міститься в ширшому діяльнісному контексті, з яким мають узгоджуватися 

продукти перебудови мовленнєвого досвіду як однієї із складових 

багатовимірної діяльності людини» [15, с. 161]. 

Згідно з О.О. Леонтьєвим, який сформулював основні постулати 

психолінгвістики, одиницею психолінгвістичного аналізу є мовленнєва дія й 

мовленнєва операція, які знаходяться в ієрархічних відношеннях одна до одної і 

передбачають основні ознаки діяльності, такі, як: 1) предметність; 2) 

цілеспрямованість; 3) умотивованість; 4) ієрархічність (вертикальна організація 

діяльності); 5) фазовість (горизонтальна організація діяльності)       [26].  

Мовленнєвий досвід взаєпов'язаний з когнітивним та емоційним досвідом 

індивідума, адже особистість активно сприймає і взаємодіє зі світом, пізнає його 

закономірності, відбиває й переломлює їх через призму умотивованості своєї 

діяльності. У зіставленні з індивідуальною картиною світу (“образом світу” – 

О.М.Леонтьєв) мовленнєвий досвід піддається перебудові у зв'язку з емоційно-

оцінним сприйняттям оточуючого світу, що передбачає необхідність переробки 

і упорядкування інформації, які забезпечують готовність до використання в 

мовленні того, що складає специфіку самих мовних одиниць і лежить в основі їх 

успішного функціонування у процесах продукування та розуміння мовлення. 

Своєрідність перебудови мовленнєвого досвіду визначається 

психофізіологічною природою мовленнєвої організації індивіда (О.О.Залевська, 

О.М.Леонтьєв, Л.В.Щерба). Процеси зміни й упорядкування мовленнєвого (і 

взагалі пізнавального) досвіду індивіда, які відбуваються згідно із законами 

психічної діяльності та під контролем соціуму, формулюють як саму систему 

концептів, так і стратегію користування ними як функціональними орієнтирами 

й зразками [15]. 
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Особливим предметом дослідження психолінгвістики є етап орієнтування, 

результатом якого саме і є вибір відповідної стратегії породження або 

сприймання мовлення, а також етап планування, який передбачає і використання 

образів, а також і опору на попередній досвід. Отже, психолінгвістична теорія є 

своєрідним синтезом між підходом діяльнісним (процесуальним) і підходом 

відображення реальності крізь призму картини світу людини. Вибір того чи 

іншого способу діяльності є аксіоматичним твердженням щодо можливих 

виходів із наявної ситуації і критеріїв вибору «моделювання майбутнього» [18, 

с. 48]. Як стверджує Н.А. Бернштейн, це можливо лише шляхом екстраполяції 

того, що вибирається мозком з інформації про поточну ситуацію, з усього 

попереднього досвіду індивідума, з активних спроб, що позначаються у 

психолінгвістиці як “орієнтувальні реакції”. У будь-якій фазі екстраполяції 

мозок може лише намітити для певної ситуації свого роду таблицю ймовірних 

виходів [3, с. 290].  

Уміння передбачити, спрогнозувати результати висловленого залежать від 

власного досвіду, природної інтуїції. Прикладом цього припущення є авторська 

емоційність у поемі «Лох-на-Гар», яка виражається  зверненням автора до 

пейзажу на «ви» «…ye gay landscapes, ye gardens of roses!» [67]. Перекладач, 

натомість, не «іде» за авторовим задумом тут і вдається до трансформації цього 

образу, через що відбувається видозмінення модальності тексту оригіналу в 

перекладі. Унаслідок цього стає зрозумілим, через що в психології мовлення 

трактується передусім як мова, що функціонує в контексті індивідуальної 

свідомості особистостей, які завдяки мовленню не обмежуються особистим 

досвідом.  

Індивідуальна свідомість кожної людини завдяки мові збагачується 

суспільним досвідом, з одного боку, а з іншого – її особисті знання завдяки 

мовленню стають надбанням інших людей [40]. 

Аналіз українського перекладу і його порівняння з текстом-оригіналом 

демонструє як вдалі, так і сумнівні перекладацькі рішення, які інколи навіть 

уводять читача в оману.  
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Психологія творчої особистості розглядає діяльність автора з точки зору 

підсвідомості, яка генерує креативні та образні ідеї [56]. Несвідомі асоціативно-

творчі рішення перекладача є одним із найзначніших факторів перекладу 

художнього твору. Відповідно до психологічного підходу, «людський чинник» є 

одним із факторів у прийнятті рішення щодо перекладу.  

Психолінгвістичний погляд на адекватність художнього перекладу 

передбачає комплексне відтворення таких її невід’ємних складників: смислу й 

емоційного забарвлення тексту-оригіналу. Тому, адекватним оригінальному є 

той текст, що зберігає смисл тексту оригіналу цільовою мовою за умови 

максимальної збереженості змісту тексту (його інваріанта) поряд із його 

конотативно-емоційними рисами [2].  

За цією перспективою поняття «адекватний переклад» у семантичному 

просторі сучасного перекладознавства й психолінгвістики синонімізується з 

поняттям «повноцінний», передбачаючи повну й рівноцінну відповідність 

цільового тексту першоджерела за функціями, й виправданість обраних у 

перекладі засобів для відтворення взаємодії форми й змісту оригіналу. Загалом, 

адекватним перекладом, у чому ми цілковито погоджуємося з О. М. Фінкелем, є 

такий переклад, у якому відтворені свідомі й несвідомі наміри автора в сенсі 

конкретного ідейно-емоційного художнього впливу на читачів зі збереженням 

усіх ресурсів, закладених творцем тексту [44]. 

Більшість із намірів є неконтрольованими з боку свідомості перекладачів, 

позаяк вони викликані «до життя» внаслідок внутрішніх психолінгвальних 

механізмів взаємодії пам’яті, досвіду, темпераменту, освіти, творчих і 

семіотичних аспектів діяльності інтерпретатора, його психоемоційного стану й 

патологій, психотипової сумісності з автором, «уґрунтованих» (entrenched) й 

унікальних нейронних зв’язків у мозку, нарешті й «керування ризиками» 

перекладача як мовної особистості. Усі ці чинники мають уплив на творчі 

аспекти діяльності перекладача, під час якої народжується новий текст, що 

концептуально схожий на першоджерело, але належатиме до літературної 

скарбниці цільової лінгвокультури. Тому, зіставлення перекладів одного тексту, 
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виконаних різними перекладачами, цінне не лише тим, що дає змогу визначити 

специфіку когнітивної й емоційної сфери особистості перекладачів, їхнє 

суб’єктивне ставлення до світу автора, а й виявити універсальні стратегії, – 

психолінгвістичні оперативні одиниці діяльності мозку перекладачів [16]. 

Стає зрозумілим, що якщо перекладач зуміє вдало обрати еквіваленти та 

адаптувати текст для читача, то такий переклад може вважатися адекватним, 

тобто таким, в якому дотримано всіх жанрово-стилістичних особливостей 

першотвору. 

 

1.5 Психолінгвістична проблематика відтворення художнього тексту в 

перекладі 

Відповідно до скопос-теорії, у перекладі можуть міститися чотири типи 

помилок, відомі як 1) прагматичні помилки перекладу, 2) помилки культурного 

перекладу, 3) лінгвістичні помилки перекладу та 4) особливі помилки перекладу 

тексту [52]. 

Прагматичні помилки перекладу, які виникають через різницю між 

вихідним і цільовим текстами, можна визначити, перевіривши позатекстові 

фактори (відправник, одержувач, засіб, час, місце, мотив і функція тексту). Як 

зазначив Baorong (2009), очевидною причиною прагматичних помилок є те, що 

перекладачі не можуть визначити очікування та комунікативні потреби цільової 

аудиторії з різними культурними знаннями про світ. 

Помилки культурного перекладу пов'язані з питанням, чи слід адаптувати 

звичаї першоджерела до стандартів цільової культури, і виникають через 

недоцільне рішення перекладачів щодо відтворення або адаптації культурно-

специфічних умов перекладу [52]. 

Лінгвістичні помилки перекладу спричинені «невідповідним перекладом, 

коли акцент зосереджується на структурах мови твору оригіналу»  [52, с. 75]. 

Дослідники стверджують, що частота виникнення орфографічних, граматичних 

чи лексичних помилок куди частіша, ніж будь-яких інших. 
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Помилки перекладу, які виникають через певні особливості тексту, 

прийнято оцінювати з функціональної або ж прагматичної точки зору [52].  

Переклад художніх творів – надто непросте завдання, адже перекладач 

змушений докласти певних зусиль не тільки під час пошуку/відтворення 

перекладацького рішення, а й на етапі їх сприйняття/інтерпретування. До того ж, 

перекладач має враховувати риму, розмір та ритм віршованого твору, 

індивідуальну авторську манеру, стильові прихильності та все те, що робить 

цього автора унікальним та неповторним [19]. Із семіотичного погляду, 

запорукою інтуїтивно правильного розуміння перекладачем художнього тексту 

є фіксованість у його досвіді схожих з автором блокованих бажань, які 

«зживаються» впродовж читання тексту [17, с.57]. Саме ця «схожість» і могла 

слугувати першопричиною написання Д. Паламарчуком «Відлуння Бабиного 

Яру», який надихнувся багатим і просторим поетичним світом Дж. Байрона у 

ліричному вірші «Лох-на-Гар».  

Міцність національного духу, єдність та патріотичність – це одні з 

ключових понять, які в силу життєвого досвіду Д. Паламарчука 

прослідковуються в його творчості. Його син – Володимир Паламарчук – 

продовжив боротися за незалежність України і боронив її на сході в зоні АТО у 

батальйоні ОУН імені Євгена Коновальця, до складу якого в свій час входили Д. 

Паламарчук та його дружина Валентина Максимівна Старік [72]. 

У цьому аспекті йдеться, скоріше за все, про асоціативність мислення, що 

передбачає такий зв’язок між психічними явищами, за якого актуалізація одного 

з них викликає актуалізацію іншого.  

Й. Гербарт (1776–1841) уперше запропонував гіпотезу про зв’язок асоціації 

зі змістом несвідомого [17, с.88], адже асоціативні зв’язки встановлюються в 

процесі набуття суб’єктивного досвіду, досвіду діяльнісної історії, у якій людина 

була включена, чи суб’єктом якої вона опинилась. Вони зумовлені як контекстом 

культури, у якій людина набуває досвіду, так й індивідуальним досвідом  [41]. 

Отже, на тлі асоціацій з поетичним текстом Дж. Байрона «Лох-на-Гар» Д. 

Паламарчук створює свій алюзивний твір «Відлуння Бабиного Яру».  
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У  дисертації О.В. Дзери йдеться про наявність алюзії в творчості Дж. 

Байрона й розглянуто біблійний мотив як один із найяскравіших виявів 

міжтекстуальності [13]. Спираючись на основні підходи її науково-теоретичної 

розвідки, ми намагалися розглянути це явище і дійти таких висновків. 

Врахування численних факторів та можливостей, згаданих у цьому 

підрозділі, є своєрідним викликом, який перекладач кидає собі ще на самому 

початку, тільки взявшись до роботи. Він повинен досягти унікальності в 

перекладі, не забуваючи про достовірність та емоційність авторської картини 

світу і реципієнтів, на яких вона зорієнтована. Адже основна причина помилок, 

які виникають, полягає в тому, що перекладач не може цілком усвідомити 

потреби цільової аудиторії читачів [53]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЛІРИКИ ДЖ. ГОРДОНА 

БАЙРОНА З ПОЗИЦІЙ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ 

 

2.1 Варіативність перекладів Stanzas for Music (There be none of Beauty's 

daughters…) як психолінгвістичний прояв перекладача 

Джордж Гордон Байрон – бунтар і романтик, який став легендою за життя, 

а його твори – класикою світової літератури, один із найвідоміших англійських 

поетів другого покоління романтиків, творчий доробок якого складає такі 

всесвітньо відомі твори, як епічна поема «Дон Жуан», містерія «Каїн», поема 

«Паломництво Чайльд Гарольда» та інші поетичні витвори мистецтва. 

Знайомившись з життям і творчістю Дж. Байрона, особливу увагу слід звернути 

на його майстерність та неабияке уміння поета створювати неповторні образи, 

володіти мистецтвом деталізувати і проникати в таємниці англійської мови. 

Завдання ж перекладача полягає, насамперед, у тому, щоб донести до читача 

вміння бачити зв’язок між мовою, і тим, як Дж. Байрон сприймає світ і себе в 

ньому. 

У Дж. Байрона станси були улюбленою формою вірша. На відміну від 

класичного сонета, який більш характерний добі В.Шекспіра, у стансах, 

лейкісти, серед яких Дж. Байрон був як предтеча цього напрямку, розробляли 

романтичні форми давньогрецьких жанрів. До прикладу, ода, яка перейшла в 

маргінальне поле поетичного натхнення на хвилі романтизму та підйому 

національних культур, почала бути необхідною для опису кожної нації як 

окремої. Усе це відбулося внаслідок визвольних війн у Європі, які завжди 

розбурхують культурних діячів на нові творіння. [79]. 

Саме у стансах Дж. Байрона проявляється його індивідуальність та 

неперевершеність. Він, на відміну від лейкістів, які намагалися прописати свої 

світоглядні орієнтири, переробляючи грецькі жанри оди, елегії та грецьких 

героїв загалом, надавав перевагу окремому жанру – стансам.  
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Любовна лірика є сферою особливого новаторства Дж. Байрона, адже його 

твори сповнені життєвими почуттями та переживаннями [79]. Згідно з 

біографічними даними, поет мав багатий життєвий досвід, був знаним 

ловеласом, через що його покинула дружина – донька багатого баронета Анна 

Ізабелле Мілбенк майже одразу після народження їхньої дочки Ади. Навколо 

їхнього розлучення ходило безліч пліток, викликаних тим, що причину 

розлучення подружжя так і не було з’ясовано. Сам Дж. Байрон говорив, що 

причина його розлучення настільки проста, що люди просто не помічають її. 

На прикладі лаконічно побудованої Stanzas for Music (There be none of 

Beauty's daughters…), бачимо яскраве відображається прояву особистості 

перекладача [68]. Д. Паламарчук адаптував цю поезію Дж. Байрона і навіть дещо 

відійшов від жанрової специфіки стансів. Очевидним є те, що відповідно до 

національних традицій, українська література не була знайома з таким жанром, 

як станси. До прикладу, всесвітньо відомий роман Мігеля де Сервантеса «Дон 

Кіхот» також здається українському читачу віддаленим через те, що цей твір був 

написаний як пародія на середньовічний лицарський роман, і якщо жителям 

Західної Європи зрозуміла ця іронія та сарказм, то ми сприймаємо це зовсім по-

іншому. Слов’янам досить важко збагнути та відчути першоджерело, тому що 

ми «не знаємо» традицій лицарського роману. Така сама ситуація і зі стансами, 

оскільки українська літературна традиція просто «не знає» цього жанру. 

Виходячи з цього положення, ми можемо припустити, що Д. Паламарчук залучив 

ідею, дещо видозмінив форму вірша, чим і наблизив її для сприйняття 

українському читачу. 

Аналізуючи оригінальний текст, стає цілком зрозумілим, що у поданій 

стансі Дж. Байрон описує ідеал, тобто те, що невластиве людині, щось 

незрівнянне, яке не притаманне людській природі. 

Особливу увагу варто приділити віршовій формі оригіналу та перекладу. 

Англійською станса написана ямбом, через це перекладач намагається зберегти 

оригінальний формат. Якщо в англійській версії мелодика підвищена, то в 

перекладі вона дещо приземлена: у перекладі станса набуває цілком іншого 
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звучання. Тут саме і відображається колосальна різниця в лінгвокультурній 

традиції сприйняття англосаксонської та української ямбічної поезії, адже в 

українській поетичній традиції переважна більшість інтимної лірики написана 

ямбом, до прикладу: 

 Дмитро Павличко "Два кольори" 

 Павло Тичина "О панно Інно" 

 Павло Тичина "Ви знаєте, як липа шелестить…" 

 Олександр Олесь "Чари ночі" 

 Олександр Олесь "З журбою радість обнялась…" 

 Іван Франко "Чого являєшся мені у сні" 

Однак Stanzas for Music (There be none of Beauty's daughters…) – не любовна 

пісня і не признання в кохання. Тож, у першому варіанті перекладу можемо 

знайти відображення психолінгвістичного сприйняття Д. Паламарчука, його 

інтерпретацію тексту та вплив на жанрову специфіку та віршовий розмір. Стає 

зрозумілим, що читач, насамперед, уже отримав власне перекладацький, 

емотивно-психологічний варіант перекладу мотивів та настроїв Дж. Байрона. 

Беззаперечним є те, що перекладач є посередником між автором і його твором 

оригіналу, та власне самим читачем [36]. 

У процесі перекладознавчого зіставлення оригіналу та перекладу 

спостерігаємо також за таким явищем, як «стерті» метафори. У Дж. Байрона: 

«The charmed ocean's pausing, // The waves lie still and gleaming, // And the lull'd 

winds seem dreaming: // And the midnight moon is weaving //» [68]. Водночас у  Д. 

Паламарчука: «Океан стиха в безсиллі, // Опадають сонні хвилі, // Спить і 

тепловій. // Місяць сріблом пише в тиші //» [62]. Тут замість оригінальної 

метафори автора: «The charmed ocean's pausing,//» Д. Паламарчук більш 

схильний до використання такої очікуваної, але стертої метафори «Океан стиха 

в безсиллі//». Більше того, в оригіналі автор звертається до неї: Her bright chain 

o'er the deep;//, однак, переклад зображує місяць (він): Місяць сріблом пише в 

тиші.//, що загалом прийнято в українській мові з огляду на різницю 
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зіставлюваних мовних норм, але, знову ж таки, – йдеться про «стертий» образ 

місяця, який сріблом пише в тиші… 

Переклад М. Огарьова знову ж таки адаптований вже під російського 

читача. «With a full but soft emotion, // Like the swell of Summer's ocean.//» [68] 

перекладено як: «Тихо все, но полно в ней, // Будто летом зыбь морей.//» [60]. 

Схожі мотиви можна знайти в численних поетичних доробках російських поетів, 

до прикладу, «Как хорошо ты, о море ночное…» Ф.Тютчева: «Зыбь ты великая, 

зыбь ты морская, // Чей это праздник так празднуешь ты? //» [65]  або 

«Мертвая зыбь» Аполлона Майкова. З психолінгвістичної точки зору переклад 

завжди відбувається під впливом як універсальних обмежень, що діють стосовно 

усіх перекладачів загалом, так і особистісних, що діють відносно кожного з них 

окремо [35]. 

Найбільшим і найважливішим викликом для перекладача є відтворення 

метафорики автора. Як стверджує Володимир Бурбан: «Джордж Гордон Байрон 

–  людина безмірного поетичного таланту, незвичайної творчої щедрості, 

глибокого філософського розуму». І через те, що в перекладі наявні стерті 

метафори, немає відчуття, чому англійці вважають Дж. Байрона таким видатним 

поетом [71]. 

У перекладі В. Марача спостерігається дещо інший підхід до відтворення 

метафор, а саме – застосування стратегії одомашнення, що виражається у 

заміщенні авторової більш знайомою національно культурною.  «And the 

midnight moon is weaving // Her bright chain o'er the deep; // Whose breast is gently 

heaving, // As an infant's asleep://» [68] він переклав як: «Й сяйво місяця вже всюди 

– // Спалахне і в глибині // Вод, чиї здіймуться груди, // Мов дитячі, ніжно в сні.//» 

[61].  І тут все відтворено адекватно, включаючи мелодику, ритм і образність, 

окрім одного, адже в оригіналі As an infant's asleep://закінчується двокрапкою, 

що передбачає подальше розкриття думки, натомість в перекладі період 

завершений з подальшим уведенням нового образу. Розглянемо подальші рядки 

строфи: «So the spirit bows before thee,// To listen and adore thee; // With a full but 

soft emotion, // Like the swell of Summer's ocean» [68]. І в перекладі В. Марача: «Й 
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дух в розлуці так з журбою, // Як любуюсь я тобою, // Повний ніжністю й 

привітом, // Мов дрімотне море літом.» [61].  Іншими словами, в перекладі ми 

натрапляємо на стерту метафору, яка зустрічається скрізь в українській 

літературі через уведення образу журби. До прикладу, образ журби в поемі 

«Катерина» Тараса Григоровича Шевченка, де здіймаються груди від болю, 

плачу і жалю: Не журиться Катерина —// Слізоньки втирає, // Бо дівчата на 

улиці // Без неї співають. // Не журиться Катерина // Вмиється сльозою,… [66]. 

Журба – це український образ, який найчастіше зустрічається в інтимній 

або ж громадянській ліриці і захоплює своїм настроєм, щирістю, свіжістю барв і 

мелодій. Інший приклад із поезії Олександра Олеся «З журбою радість 

обнялась…»: З журбою радість обнялась…// В сльозах, як в жемчугах, мій сміх, 

// І з дивним ранком ніч злилась // І як мені розняти їх?! // В обіймах з радістю 

журба, // Одна летить, друга спиня… [63]. Тож, як ми бачимо, у перекладі наявні 

українські мотиви, але ніяк не англосаксонські. В українській версії ніби 

присутній об’єкт любові, водночас в оригіналі Дж.  Байрона не йдеться про 

любов, і ми не можемо сказати, що ця станса – це пісня романтичного ліричного 

героя, який звертається до об’єкта свого кохання. Дж. Байрон возвеличує щось 

неземне, а вже в українських перекладах описується фізичне сприйняття об’єкта 

любові. Проте в оригіналі взагалі немає дієслова to love, або чогось пов’язаного 

з цим почуттям. Оскільки любити – це фізична властивість людини, тоді to love 

– це щось людське і сприймається як більш приземлене, на противагу to adore, – 

чогось чарівного, віддаленого та неземного.  

Психологічне сприйняття тексту оригіналу обома перекладачами 

різниться, але має своє пояснення, що віддзеркалюється у виборі різних 

лінгвостилістичних засобів перекладу. Зрозумілим є той факт, що В. Марач у 

своєму перекладі ще більше наблизився до відчуття близькості до ліричної 

героїні, ніж навіть Д. Паламарчук. 

У тексті оригіналу вкрай мало займенників: thee, me, her. Загалом, часте 

вживання цієї іменної частини мови є специфікою англійської і нам складно 

уявити її без них. Однак наявність такої малої кількості займенників у стансі є 
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однією з ключових характеристик Байронового стилю, який мав на меті 

зобразити щось настільки ідеальне та ефемерне, що загалом потребувало 

залучення паралельних метафоричних порівнянь на кшталт:  Is thy sweet voice to 

me: // When, as if its sound were causing // The charmed ocean's pausing, //The waves 

lie still and gleaming [68]. З цієї точки зору займенники, а надто їх кількість, 

свідчили б скоріше на користь віддзеркалення будь-якого образу але більш 

«приземленого», реально відчутного, і, якщо можна, – більш раціонального. 

 Так, Thee як ми знаємо, це застаріла форма you, тобто Дж. Байрон просто 

звертався до ліричного образу в інтимно-ідеальному смислі. І цей факт багато 

про що говорить, адже в перекладі Д. Паламарчук явно звертається до конкретної 

особи жіночої статі: твоєї вроди, голос твій, кохана, тобто в перекладі образ 

ліричної героїні сприймається як більш земний, фізично відчутний. Д. 

Паламарчук ніби дає читачеві надію, що особа, про яку йдеться у вірші, ніби десь 

поряд. Загалом, в українському перекладі витіснений першочерговий задум Дж. 

Байрона. Ніжний ритм і м'якість образності – тихий тон вірша створює відчуття 

спокою, а ритм заколисує читача своїми припливами і відливами, ніби сам вірш 

має власне дихання. Заголовок цього ліричного твору ніби відображає традиції 

покладання поезії на музику, які були популярні в той час.  

Чому так сталося? Відповідь на це запитання варто шукати у 

психолінгвістичних засадах перекладу. Проаналізувавши біографію 

перекладача, ми можемо припустити, що така інтерпретація Д. Паламарчука 

спричинена його любовними почуттями до своєї дружини.  

Саме асоціативні зв’язки віддзеркалені в перекладі Д. Паламарчука Stanzas 

for Music (There be none of Beauty's daughters…) [68]. Складається враження, що 

у цільовому тексті перекладач звертається не до ліричної героїні вихідного 

тексту, а радше до своєї дружини Валентини Максимівни Старік, яка була 

звинувачена в українському буржуазному націоналізмі та розповсюдженні 

агітаційної літератури. Крізь випробування долі та непрості часи у подружжя 

збереглися міцні почуття, на які свідомо чи підсвідомо Д. Паламарчук і 

спирається в своєму перекладі [78]. Цей переклад свідчить про засадничі 
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психолінгвальні зв’язки між автором оригіналу і автором перекладу, які 

беззаперечно проявляються в іншомовному тексті. Загалом, переклади Д. 

Паламарчука є справжньою перлиною сучасної української літератури, адже 

перекладач майстерно передає характер байронічного героя, його гостре 

сприйняття недосконалості навколишнього світу, благородство душі, 

самотність, глибину і силу почуттів.  

 

2.2 Перекладознавчий аналіз перекладів елегії «Lachin y Gair» у 

психолінгвістичному аспекті 

Своєрідною «обкладинкою» будь-якого твору є заголовок – перше, на що 

концентрує увагу читач. Як відомо, заголовок є основним структурно-

композиційним елементом будь-якого тексту. Як вважає В.В. Гізер [8], з огляду 

змісту заголовок є індивідуально-авторським варіантом вербальної реалізації 

певної теми. Для того щоб визначити ключову тему поетичного тексту і 

зрозуміти механізми його дії, необхідно розглянути лексико-семантичні, а 

інколи й етимологічні аспекти заголовка, а також особистий контекст життя і 

творчість автора.   

«Lachin Y Gair» – глибоко патріотичний твір, який має значний 

національно-культурний і історичний підтекст, що й відображає заголовок 

байронівської елегії. З позицій психолінгвістичних аспектів перекладознавства, 

розглядаючи новаторство творчості англійського лорда, варто зауважити, що 

релігійні, політичні та моральні погляди поета кардинально різнилися від 

поглядів аристократії, до якої він належав з народження. У палкій та бунтівній 

поезії Дж. Байрона повною мірою відбилося його вільнодумство та протест 

проти загальноприйнятих законів суспільства [32].  

Існує два варіанти оригінальної назви вірша: «Lachin y Gair» і «Loch na 

Garr» і обоє з них вірні, тільки походять з різних мов. Як писав сам Дж. Байрон 

у коментарях до вірша в збірці «Hours of Idleness»: «‘Lachin y Gair’, or, as it is 

pronounced in the Erse, ‘Loch na Garr’…» [51, c. 269]. Розглядаючи досліджувані 

нами вірші, очевидною різницею є те, що в оригіналі назва звучить як «Lachin y 
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Gair», проте в перекладі вона вже пишеться через дефіс, як в українській, так і в 

російській версіях.  

На підставі історико-літературного та компонентного аналізу лише 

заголовка неможливо цілком визначити концептуальний задум автора. 

Авторська художня картина світу, як відомо, актуалізується у просторі тексту і 

висвітлюється через особистісно характерні лінгвостилістичні засоби, які є 

притаманними саме цьому творцеві [8]. 

Спираючись на це, стає зрозумілим, що в основі перекладу закладено 

поняття варіативності, яке співвідноситься з психологічним поняттям 

селективності як «однієї з важливих особливостей продуктивних процесів» [33]. 

Задля того, щоб дійти до кінцевого вибору перекладацького варіанту, перекладач 

повинен опрацювати потрібну кількість альтернатив. Тільки після зіставлення 

сукупності релевантних чинників він матиме змогу дійти висновку про 

доцільність саме такого свого рішення, що є свідченням того, що вже 

“спрацювали” механізми селекції на неусвідомлюваному рівні, до яких належать 

настанови, емоційні оцінки тощо [36]. 

Загадка твору та його прихований зміст розкривається за допомогою 

фонових знань як тематичної пресупозиції, на основі яких ґрунтується подальше 

сприйняття. Саме завдяки аналізу базової інформації, читач усвідомлює і 

збагачує розуміння повідомлення, закладеного автором, але не висловленого ним 

або прихованого ним сенсу [42]. 

Джордж Гордон Байрон –  шотландський лорд за походженням, який ріс 

без батька та мав непрості стосунки з матір’ю. Важке дитинство поета неабияк 

відобразилося на його творчості, основними темами якої є пізнання себе, 

самотність, бідність, нерозуміння, розчарування в житті [69; 70]. 

Поблизу Лох-на-Гару він провів значну частини свого дитинства, спогади 

про яке й породили в нього бажання описати це живописне місце, в якому він 

почуває себе по-справжньому щасливим і вільним. Сам Дж. Байрон згадував 

Лох-на-Гар як одне з найбільш мальовничих місцевостей серед шотландських 



31 
 

 

гір. Він використовує латинський термін «Caledonia», який сьогодні вживають 

як романтичну або ж поетичну назву сучасної Шотландії [80]. 

Він зачарований її величною красою, називає її «Yet, Caledonia, belov’d are 

thy mountains,», звертається до неї як «belov’d» (улюблена) [67]. Водночас у 

перекладі Д. Паламарчука можемо спостерігати за суб’єктивною модальністю, 

адже він схильний до більш інтимних думок про Каледонію, чим самим знижує 

емоційність авторського звучання: «Люблю, Каледоніє, гір твоїх кручі,//…» [59]. 

Тому, ми можемо цілком погодитися з думкою В.С.Чорної, яка вважає, що через 

свою суперечливість, складність та різноманітність модальність є однією з 

найбільш поширених сучасних проблем лінгвістики та перекладознавства, 

зокрема [48]. 

Можемо висунути припущення, що в перекладі цього епізоду Д. 

Паламарчук  підсвідомо керувався особливостями інтимної лірики, проте вже у 

російській інтерпретації елегія звучить більше як ода – уславлення величності та 

могутності цієї місцевості. Перекладачка М. Новикова, в перекладі якої не 

згадується латинська назва «Caledonia», надає перевагу традиційній назві: 

«Славься, Шотландии снежной громада,//…»  [30].   

В оригінальній версії твору домінує авторська емоційність, яка 

виражається  зверненням автора до пейзажу на «ви» «…ye gay landscapes, ye 

gardens of roses!» [67]. Наші припущення небезпідставні, адже, починаючи з XIV 

століття в результаті розвитку та вдосконалення мови, вживання займенника 

«you» поступово стає еквівалентним «ye», а вже до 1600 р. різниця між ними 

взагалі зникає із загального вжитку. Згідно з етимологічним словником, вплив 

французької мови, широко поширеної в Англії після XII ст., сформував 

ідентичне розуміння англійського «you» з французьким «vous», яке почало 

витісняти форму «thou». Як відомо, займенник «thou» використовували спочатку 

для вираження поваги (similar to the «royal we») при зверненні до вищих за 

рангом осіб, і в кінцевому підсумку вже до незнайомих людей,  ставши 

загальною формою звертання [57]. 
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У перекладі В. Бетаки бездоганно передано захоплення лорда Дж. Байрона 

красою гір, яку б він ніколи б ні на що не проміняв: «Пусть баловни роскоши 

ищут веселья// Среди цветников и тенистых аллей,// Верните мне скалы, снега 

и ущелья,// Святыню любви и свободы моей,//…» [58]. У першій строфі поет з 

неймовірною щирістю описує свою любов до батьківщини і первозданну велич 

дикої природи шотландської землі: «Restore me the rocks, where the snow-flake 

reposes,// Though still they are sacred to freedom and love://…» [67]. В 

українськомовній версії відчувається своєрідний пафос – світовідчуття Д. 

Паламарчука: «Верніть мені скелі у сніжній киреї, // Де воля й любов ще панують 

без пут.//» [59], який зображує авторське ставлення Дж. Байрона до краси 

навколо. Перекладачка М. Новикова в рядках: «Верните мне горы, где дремлют 

лавины,–// Там вечна свобода и прочна любовь.//» [30] передбачає віддзеркалення 

емоційного стану автора, його жагу до волевиявлення, навіяну з дитинства. На 

цьому прикладі яскраво видно, що всі перекладачі зберігають модальність тексту 

джерела – звернення Дж. Байрона, яке звучить як заклик і прохання одночасно.  

 Проте не тільки на мальовничій красі зосереджує свою увагу Дж. Байрон, 

адже він також неабияк цінує історію свого рідного краю. Захоплюється героями, 

загиблими за вільну батьківщину, і ніби чує їх поклик в опівнічних вітрах, бачить 

в хмарах суворі обличчя. Безперечно, поет ніби відчуває відображення минулого 

в кожному природному явищі, що свідчить про його неабиякий сильний 

духовний зв’язок з цим краєм. Для Дж. Байрона Лох-На-Гар  – це водночас і 

символ “суворої слави”, і неперевершеної краси. 

Символічне значення Лох-на-Гара найбільш яскраво розкривається у 

третій строфі, у якій висвітлено теми «війни», «предків» та «стихії». У перекладі 

Д. Паламарчука збережені всі ці тематичні групи. Достовірно передано тему 

зимової стихії переплетеною з пам’яттю предків: «Де мчиться зими крижана 

колісниця// Крізь сніжні завої, у хаосі хмар// Вбачаю далеких я пращурів лиця,// 

Що в бурях похмурий хова Лох-на-Гар» [59]. У оригіналі це звучить як: «Winter 

presides in his cold icy car:// Clouds, there, encircle the forms of me Fathers;// They 

dwell in the tempest of dark Loch na Garr//…» [67]. Дж. Байрон описує побачене 
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ним тут і зараз у живописній долині Лох-на-Гара, яка є його батьківщиною та 

рідною землею його пращурів.  

Після аналізу двох російських версії перекладу очевидним є той факт, що 

у М. Новикової збережені ключові теми, завдяки яким вдалося зберегти створене 

Дж. Байроном враження візуального, майже фізичного контакту з предками: «В 

упряжи льдистой зима ли прикатит,// Вкруг Лох-на-Гара косматится пар - // 

Облаком сходят за прадедом прадед,/ Живые во вьюгах твоих, Лох-на-Гар//…» 

[30]. Проте в перекладі В. Бетаки: «Где льдистая блещет зимы колесница,// И в 

снежный туман превращается пар,// Мне видятся в тучах суровые лица,// Их 

бурей скрывает седой Лох-на-Гар//…» [58] вже відсутня така важлива лексична 

одиниця як предки. У його інтерпретації йдеться про «призраки павших» загалом, 

без деталізації того, що вони саме «my Fathers», як писав Дж. Байрон.  

Перекладачці М. Новиковій вдалося відтворити переживання автора, 

спричинені розлукою та ностальгією за рідною землею, які акцентовано автором 

у кінці першої строфи: «I sigh for the valley of dark Loch na Garr//…» [67], що в 

перекладі звучить як: «Тоскую по кручам твоим, Лох-на-Гар//…» [30]. 

У перекладі Д. Паламарчук римує слова хмар і Лох-на-Гар. Для збереження 

ритму поетичного твору перекладач добирає слова, які віддзеркалюють тему 

природних стихій, яких немає в оригіналі: «Громи й блискавиці у темряві хмар,// 

<…> // Між урвищ, де хмурий стримить Лох-на-Гар//…» [59]. Водночас, М. 

Новикова для дотримання тематики та рими використовує слово «разгар», яке 

виражає високе емоційне напруження, поставивши при цьому в препозицію 

визначальні до слова «стихию» – «вихрь» і «буря»: «Ристалище вихрей и бури 

разгар,//< …>// Тоскую по кручам твоим, Лох-на Гар//…» [30].  

Композиційно четверта строфа є однією з найскладніших для перекладу: 

тут у кінці рядків стоять ключові топоніми Culloden и  Braemar. Д. Паламарчук 

зберіг їх ключове положення:  «You rest with your clan, in the caves of Braemar,//< 

…>// Your deeds, on the echoes of dark Loch na Garr//…» [67]; «Ваш сон береже у 

печерах Бремар,//< …>// Відлунює хмурий в віках Лох-на-Гар//…» [59]. Разом з 

тим автор перекладу не зовсім точно відтворив культурно-історичну семантику 
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«Куллоденская битва». Так, рядок «Ah! Were you destined to die at Culloden//…» 

[67] Д. Паламарчук переклав: «Хоча й полягли ви в боях за Куллоден//…» [59]. 

Оскільки причиною битви при Куллодені було не звільнення цього міста від 

ворога, а повернення династії Стюартів на англійський престол, тут перекладач 

допустив значне відхилення від твору першоджерела, адже викривляє 

відношення шотландців до подій під Куллоденом в перекладі. 

 У перекладі М. Новикової цю семантику збережено: “destined to die” – 

«Гибели полем вам выпал Куллоден//…» [30]. У цій же строфі адекватно передана 

тема малої батьківщини і вірності  пращурам. «Спите! Ваш сон берегут наши 

горы,// Общий курган вам – отчий Бремар//…». Бремар «отчий» тому, що предки 

Дж. Байрона воювали при Куллодені за свободу й незалежність Шотландії [30]. 

Крім того кожна з п’яти строф елегії композиційно завершується лексемою 

Лох-на-Гар у супроводі атрибутива dark, що у фонографічному контексті 

закріплюється римою: «//I sigh for the valley of dark Loch na Garr. //< …>// 

Disclos’d by the natives of dark Loch na Garr, //< …>// They dwell in the tempests of 

dark Loch na Garr ,//< …>// Your deeds, on the echoes of dark Loch na Garr,//< …>// 

The steeps, frowning glories of Dark Loch na Garr//...» [67]. 

Д. Паламарчук зберігає авторський рефрен «dark Loch na Garr», проте у 

його відтворенні порушується лірична інтонація елегії, яка робить яскравіший 

акцент на горі як природному явищі, а не на настрої автора, пов’язаному з Лох-

на-Гаром: «//Між урвищ, де хмурий стримить Лох-на-Гар. ,//< …>// Що славили 

хмурий колись Лох-на-Гар. ,//< …>// Що в бурях похмурий хова Лох-на-Гар. ,//< 

…>// Відлунює хмурий в віках Лох-на-Гар. ,//< …>// Де хмурий у славі  підвівсь 

Лох-на-Гар.//…» [59]. 

У фінальній строфі на вибір Д. Паламарчука і М. Новикової вплинула 

система контрастних тем: Англії – пейзажі, сади, зелень, квіти; Шотландії – 

снігові гори, каскади, водоспади, круті уступи, дикі, темні й магічні скелі. У Д. 

Паламарчука: «Зате і донині приваблює чар //…Де хмурий у славі підвівсь Лох-

на-Гар.//…» [59]. У М. Новикової: «После свирепых Шотландии чар.//…Хмурой 

твердыни твоей, Лох-на-Гар!//…» [30]. На відміну від В. Бетаки, який вирішив 
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вжити слово «дар»: «Я горный простор принимаю, как дар.//…Суровая слава - 

седой Лох-на-Гар.//…» [58]. 

Розглядаючи такий багатогранний твір, нами було взяти до уваги 

екстралінгвальні чинники концептуального простору віршованого твору, до яких 

відноситься час написання твору, а також культурно-історичний та національний 

контексти поряд із контекстом творчості автора.  

Відповідно до жорстких формальних рамок поетичного твору 

перекладачеві доводиться чимось жертвувати, оскільки неминучість утрат є 

фактом, визнаним практично всіма теоретиками і практиками перекладу. Іноді 

перекладач може замінити лексему, але він не вправі замінити відтінок значення, 

індивідуально-авторський стилістичний акцент. Іншими словами, перекладачеві 

необхідно зберегти систему художніх прийомів (тропів), за допомогою яких 

автор формує художній образ. Інакше, ослаблення індивідуально-авторської 

художньої образності й недооцінка концептоформувальних елементів 

поетичного твору може спричинити неадекватне відтворення концептуальної 

картини світу автора [8].  

Беззаперечним є той факт, що часом виникають нездоланні труднощі під 

час кропіткої роботи над перекладами. Як зізнається сам Д. Паламарчук: 

«Переклад – назагал марудна справа… Марудна і довготривала. Інколи 

доводиться місяцями ходити довкола однісінького віршика. Допоки він, чужий, 

не стане своїм, не зазвучить у тобі, як рідний. Зразу, на жаль, це ніколи не 

виходить: не таланить, зловити єдино необхідне слово зразу. Але, коли знайдеш, 

Коли зловиш його, радість огортає, наче ти справді той вірш сам написав! Втім, 

чому «наче» Таки цією, твоєю, мовою Ти ж його витворив, не хто-небудь! Тобто 

може народитися кілька разів — спершу в оригіналі, як першотвір, потім у 

літературі вже іншомовній, точніше — в кількох літературах. Був би хист!» [29, 

с. 226].   
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2.3 Алюзивність «Відлуння Бабиного Яру» Д. Паламарчука і «Лох-на-

Гар» Дж. Г. Байрона: психолінгвістичний вимір  

Як дивовижно інколи складаються людські долі, як химерно вони 

перетинаються. Неодноразово, читаючи твори всесвітньо відомих поетів, 

поринаючи у дійсність, зображену в рядках,  а також аналізуючи її з точки зору 

психолінгвістики, у свідомості читача виникають певні паралелі. Дехто може 

віднайти тотожні літературні образи, а хтось здатен навіть виокремити поетів-

однодумців. У результаті перекладознавчого аналізу можемо зробити 

припущення, що «Відлуння Бабиного Яру» (1992) Дмитра Паламарчука є 

алюзією на «Лох-на-Гар» Джорджа Байрона. 

Як відомо, у літературознавчому аспекті алюзія розглядається як натяк або 

посилання на певний факт, явище, особу чи подію, що вважаються відомими. 

Алюзія і як один з виявів інтертекстуальності, і як стилістичний прийом 

становлять те саме поняття і мають подібні ознаки: її існування передбачає 

наявність денотата, на який робиться посилання і характеризується певним 

зв’язком з ним [22]. 

Ведуча Олена Шарпанська у радіопередачі «Украинский перекресток» [73] 

розповідає чимало цікавого про життя перекладача Д. Паламарчука, про 

дивовижні перетини його доріг і доль різних людей, яких він зустрічав на цих 

дорогах. Як відомо з  його біографії, своїх творів він майже не писав. У 1995 році 

вийшла єдина поетична збірка Д. Паламарчука «Подзвіння». Прекрасний 

український поет Леонід Череватенко буквально змусив друга видати власні 

вірші та ще й сам написав для нього передмову, у якій є і такі спогади Д. 

Паламарчука: "Я дістав "десятку". І знов скажу: поталанило. Суддя підходящий 

нагодився, єврей. А із справи моєї видно було, що я до євреїв ставився 

прихильно: це з моєї намови партизани вчинили напад на гетто під Рівним, а 

визволених євреїв розмістили по селах, де вони й ремісникували…" [46]. 

Ця передмова названа першими рядками вірша Д. Паламарчука «Ні, не 

загинеш ти безслідно В німім безславії своїм», написаними у 1952 році в Інті. На 

наш погляд, саме у цьому висловлюванні звучить те, що об’єднує таку грандіозну 
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постать як Дж. Байрон і неймовірно талановитого перекладача Д. Паламарчука, 

оскільки у Дж. Байрона є тотожне висловлювання: «But I have lived, and have not 

lived in vain», що в перекладі означає «Зате я жив, і жив я недаремно». 

Насамперед, тут прослідковується першопричина, що «підштовхнула» Д. 

Паламарчука до перекладів із Дж. Байрона, адже цілком зрозуміло, що після 

бездоганних перекладів з англійської на українську всіх 154 сонетів Вільяма 

Шекспіра, після того як про Д. Паламарчука дізналися всі, за що б він не взявся 

– усе мало колосальний успіх.  Очевидним також є те, що Д. Паламарчук ніби 

знайшов свого «брата по духу» у постаті Дж. Байрона, відображення свого життя, 

відлуння своєї складної долі, свого тернистого життєвого шляху. Це ніби гасло, 

яким можна охарактеризувати його мужність, бойовий дух під час перебування 

у  жорстоких умовах таборів, у полоні – усе  через що він зумів пройти. У цих 

рядках присутній неабиякий підтекст, який ніби розповідає про те, як далеко за 

Полярним колом у середині 20 століття в Гулазі в Інті, на нарах, ночами, в 

жахливому холоді та голоді після неймовірно важкого 12-годинного робочого 

дня народжувався перекладач Дмитро Паламарчук. Цей епізод є дуже важливий 

для розуміння позиції справжнього українського інтелігента, який, 

повернувшись із заслання до Києва,  написав чудовий вірш «Відлуння Бабиного 

Яру», і який безпосередньо стосується нашої теми.  

 «В таборі начебто і не забороняли писати поезії, проте й не дозволяли. 

Вважалося, що писання поезій то якась небезпека для державного ладу. Цього, 

ні, вголос не говорилося, але думалося» [29, с. 228]. Через це Д. Паламарчук був 

змушений ховати свої твори від лихого ока якнайдалі. Він згадував як Тарас 

Шевченко виготовив на засланні "захалявну книжку", так і він зробив тоненьку 

книжечку, але ховав її навіть не за халявою, тому що звідти могли б неодмінно 

витрусити, а між устілками, в чоботі. 

Загалом, Д. Паламарчук знаходив багато спільного з життєвим та творчим 

шляхом Тараса Григоровича Шевченка: «Погляньте: він народився 14-го року – 

і я народився 14-го року; його в тридцять з чимось заарештували – і мене в тому 
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ж віці; він все-таки повернувся на Батьківщину — і я повернувся... І хто знає, 

може, якби склалося інакше, то із нас би вийшли люди» [29, с. 227]. 

У творчості грандіозного українського Пророка, Д. Паламарчук знаходив 

наснагу до життя: «Запитаєте, що тримало на світі, що наснажувало за таких 

неймовірних умов на творчість, на подвижництво: адже ніхто не тільки не 

збирався ті переклади належно поціновувати, навпаки, за них могли покарати. 

Багато що підтримувало і надихало…переписав рукою власною, носив постійно 

при собі і, коли мені важко було, чи зле, чи страшно, .... І коли не відав, як жити 

далі, і коли не знав, що і як писати, завжди згадував, перечитував і повторював 

усе життя. І мені легшало, Шевченко допомагав…» [29, с. 227]. 

Лох-на-Гар – це набагато більше, ніж місце історичної слави. Воно містить 

у собі глибинний зміст патріотичного духу цілої нації.  Тут йдеться саме про 

уславлення героїчності, міцності бойового духу й любові до Батьківщини 

шотландського народу.  

Чимало спільного є і в біографіях Дж. Байрона і Д. Паламарчука. У 

представника англійського романтизму був вірний друг – Томас Мур, якому він 

навіть присвячував твори, а український перекладач мав хорошого товариша 

Максима Рильського, тобто обидві постаті відіграли значну роль у їхньому 

творчому житті. Більш того, Дж. Байрон отримав грандіозну славу після  

публікації «Паломництва Чайльд-Гарольда», а Д. Паламарчук, в свою чергу, 

після публікації перекладів сонетів Шекспіра. Об’єднувало ці дві грандіозні 

постаті і визнання людей. Видатна українська поетеса Леся Українка називала 

Дж. Байрона «богом літератури», а Д. Паламарчука, у свій час, вважали 

«українським Шекспіром» [1]. 

Підтексти творів «Відлуння Бабиного яру» та «Лох-на-Гар» є суміжними. 

Як відомо, останні роки життя Джордж Байрон віддав національно-визвольній 

боротьбі за незалежність. Дмитро Паламарчук ж, з ініціативи якого було відбито 

у фашистів засуджене до ліквідації єврейське гетто, та який у роки війни боровся 

на Волині у складі УПА, зображує боротьбу українського народу за 

незалежність, волю і свободу думки: «Цвіт найдорожчий страдниці 
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Вкраїни//Разом з євреями отут упав.//І ті хоробрі лицарі УПА,//Що нас звільняли 

з гетто на Волині,//Також тут свій знаходили кінець» [64]. 

В.В.Гізер наводить цитати різних істориків і висловлювання Дж. Байрона, 

що для нього означає Лох-на-Гар  –  місце, де він відчуває себе вдома, місце, де 

він провів значну частину свого дитинства: «Near Lachin y Gair I spent some of the 

early part of my life, the recollection of which has given birth to the following stanzas» 

[51, c. 269]. І на цьому тлі ми можемо, знову ж таки, висвітлити, як після заслань 

у таборах Д. Паламарчук за допомогою Максима Рильського повертається на 

Батьківщину і вже тут він турбується трагічною долею своєї рідної землі. Тобто, 

у цих творах прослідковуються як громадянські, так і особисті мотиви, які 

безпосередньо пов’язані з Батьківщиною авторів.  

У третій та четвертій строфі «Лох-на-Гар» Дж. Байрон згадує своїх предків, 

які полягли в боях за Куллоден. Через це можливим також є той факт, що однією 

з причин написання «Відлуння Бабиного Яру» були спогади Д. Паламарчука про 

розстріл його батька в Уманській в’язниці у 1937 році як ворога народу. Разом з 

тим, він уславлює славних воїнів української повстанської армії, які померли за 

волю свого народу: «А скільки з нами полягло отут //Тих безкорисливих і добрих 

«гоїв», // Що навіть важили дітьми й собою, // Спасаючи від гибелі наш люд?» 

[64] в той час, коли Дж. Байрон прославляв героїчних бійців, які загинули 

внаслідок грандіозної битви: «Бродил, вспоминая погибших героев, //< …>// О, 

призраки павших! Бураны бушуют, // Я слышу ваш голос в полночных ветрах,» 

(переклад В. Бетаки) [58]. 

Особливої уваги вимагає останній рядок «Відлуння Бабиного Яру», який 

порушує загальну ритміку поезії і свідчить про те, як глибоко залишилися 

вкарбовані в серце Д. Паламарчука слова Великого українського Кобзаря. «А 

могила застогнала»  – це цитата із твору Тараса Григоровича Шевченка «За 

байраком байрак...», наведена як епіграф у публікації цього вірша в антології 

«Поезія із-за ґрат» [74].  

Трагедія Бабиного Яру знаходить своє відлуння в серцях тисяч людей по 

всьому світу. «Відлунює і в просторі культури та мистецтва, бо ж мистецтво – то 
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спроба не тільки зобразити реальність, а й спроба зробити цю реальність більш 

людяною», напише Надія Степула майже 60 років потому у статті під назвою: 

«Бабин Яр – відлуння в просторі культури і мистецтва» [77].  
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ВИСНОВКИ 

На матеріалі перекладознавчого аналізу ліричних творів Дж. Байрона та їх 

українських і російських перекладів було з’ясовано, що перекладачі трактують 

твори оригіналу відповідно до своїх індивідуальних якостей, життєвого досвіду 

та пережитих емоцій. Особливу увагу приділено специфіці інтерпретації 

образотворення та з’ясовано, що адекватна передача багатогранності образу 

відбувається завдяки збереженню його багатозначності, емоційності, 

метафоричності та символіки.  

Було охарактеризовано перекладацьку творчість Дмитра Паламарчука, 

Віктора Марача, Миколи Огарьова, Марини Новикової і Василя Бетаки. І 

з’ясовано, що адекватність передачі авторського задуму у творі перекладу 

залежить від того, наскільки перекладач здатен сприйняти оригінальний текст, і 

від того, які психолінгвістичні фактори він залучає для її відтворення мовою 

перекладу. Існують певні розбіжності між зображеним оригінальним образом 

автора та інтерпретованим перекладом – образом перекладача. 

У процесі дослідження ми розглянули фактори, які впливають на 

адекватність / неадекватність вибору перекладацьких тактик і стратегій у 

відтворенні поетичного тексту в перекладі. Наше завдання полягало в тому, щоб 

з’ясувати, як і чому перекладач приймає відповідні рішення. І ми дійшли до 

висновку, що він керується як свідомими, так і підсвідомими факторами, 

покладаючись на свої знання, особистий досвід, будучи підвладним емоціям, 

переживанням або ж намагаючись якнайкраще адаптувати текст для сприймання 

цільової аудиторії. 

Було розглянуто концептуальний задум першотвору та еквівалентність 

перекладу, а також чинники, які безпосередньо впливають на творчість 

перекладача. Досліджено відтворення мовно-стилістичних особливостей 

перекладів Д. Паламарчука, а також особливості відображення його життєвої 

спадщини, які знайшли своє відображення у літературно-критичному осягненні 

та в його перекладацькій практиці. 
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