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Вступ  

1. Мова творів М. Стельмаха 

Говорячи про мову творів та ідіостиль М. Стельмаха, схарактеризуємо її 

основні складові, а точніше, те підґрунтя, з якого вона живилася. Це, передусім, 

мова фольклору – народної пісні й народної приказки, які можемо спостерігати 

чи у первозданному вигляді, чи у трансформованому у висловах героїв твору. 

Часто-густо зустрічаємо  подільську говірку, яка відбиває колорит його власної 

мови, і розмовні, просторічні слова. Іншою особливістю мови твору можна 

назвати індивідуальну трохеїчну систему, що, власне, і моделює художню 

дійсність у художніх творах письменника. 

Роман М. Стельмаха «Чотири броди» своєю композиційною побудовою та 

назвою завдячує однойменній народній пісні. Пісенні чотири броди у творі 

автором філософськи переосмислено і представлено як символ життя людини. 

Це актуалізується двічі у тексті – на початку та  наприкінці твору, а саме:  

«А от є і інші в людині броди: блакитний, як досвіт, - дитинства, потім, 

наче сон, - хмільний брід кохання, далі – безмірної роботи і турботи, а 

зрештою – онуків і прощання. Мій дід бувало казав: чотирма бродами 

стікають води життя, а назад не повертаються…» [1, с. 107].  

Одразу зазначу, що текстоутворювальна функція пісні у М. Стельмаха 

завжди дуже показова. Взагалі мова М. Стельмаха являє собою також доволі 

цікавий матеріал для аналізу та опису з позиції фразеологічної, дієслівної та 

прикметникової синонімії, адже автор часто поширює загальномовні 

синонімічні ряди за рахунок власних новотворів, пор., наприклад,  відтворення 



синього (блакитного) кольору очей: очі рідкуватої синьки; очі кольору 

перестиглого бузку; очі-волошки; блакитні, аж сині, очі; сині, з степовим 

підсмутком очі; блакитнавий полиск очей; чорнильно-сині очі; вечерові очі; 

фіалкові очі; нордичні очі; зелено-блакитні очі. Отак письменник звертається до 

порівняння з побутовими реаліями, з квітами, з вечором; використовує 

найрізноманітніші за формою означення – категоризовані й некатегоризовані. 

Тож у творі автор варіює не лише семантику, але й форму вираження. 

Серед рис портретів персонажів М. Стельмаха чи не найяскравіше 

проглядають анімалістичні ознаки. Вони окреслюють подібність портретних 

деталей або постаті в цілому до представників царини звірів чи пернатих, 

відтворюють рухи людини, манеру поведінки, мовлення тощо. Наприклад: 

птиче обличчя, птахом забився, кінчастий ніс, чижикуватий погляд, довгий, 

мов чапля, чорною квочкою вмощується; баранячі пачіски, овечі очі, поросячі 

вії, кабанувата постать, лисячий ніс, їжакувата голова, повільною і широкою, 

як у вола, ходою, по-котячому підійшов. 

Денотатами, що продукують ознаки людині шляхом метафоричного 

моделювання, є також риби, гади, земноводні, комахи: щупачий ніс, коропчені 

губи, вужина голова, жаб’ячий рот, пуголовки очей, луговими жабенятами 

стрибали зелені очиці, клешняво учепився, каракатий бандит, скойки вуст, 

скойко подібні повіки, павуком учепився та ін. 

Моделюється портрет і з ознак злакових (два колоски брів, житній чуб), 

ягід та плодів (паленіє калиною, горіхово-карі очі). 

Походження переважної більшості наведених порівнянь, епітетів, метафор 

мають розмовний відтінок, а не літературний. Семантика багатьох тропів у 

творах письменника є оригінальною, але за формою, переважають 

індивідуальні утворення. 

 

2. Трансформації  на лексичному рівні 

Термін «трансформація» у перекладознавстві використовують для того, 

щоб показати відношення між вихідними й кінцевими мовними виразами, про 



заміну під час перекладу однієї форми вираження іншою, заміні, що інакше 

називають перетворенням або трансформацією. Отож, описувані нижче 

операції (перекладацькі трансформації) є міжмовними операціями,                               

за допомогою яких відбувається «перевираження» змісту. Тобто, йдеться про 

те, що значення перекладеного слова має бути синонімічним до значення слова, 

яке перекладається, а форма слова у перекладі може бути тотожною,                            

як у близькоспоріднених мовах. 

До лексичної трансформації уналежнюємо калькування та описовий 

переклад. Є ще один різновид трансформації мовного знака у мовний знак– це 

апроксимація. Під апроксимацією в перекладознавстві розуміють такий спосіб, 

за якого здійснюється наближене відтворення одиниці мови оригіналу (МО) 

знаками мови перекладу (МП). Вона існує на трьох рівнях: лексичному, 

синтаксичному та морфологічному. Розглянемо її докладніше. 

До лексичної апроксимації належать: 

- наближений переклад; 

- генералізація; 

- конкретизація; 

- логізація; 

- експресивація; 

- модернізація; 

- архаїзація. 

Наближений переклад. Суть цього прийому полягає в тому, що 

відшукують найближчу за значенням до одиниці мови оригіналу словесну 

одиницю мови перекладу, але в той самий час вона повинна мати багато 

спільного з реалією мови оригіналу. Наприклад:  

Укр.: кружляє-пливе в березневі світи, в оте фіалкове марево веснування, 

що тремтить над деревами й завжди тримає в собі незбагненну принаду – 

рос.: кружит-плывет в мартовские весенние миры, в это фиалковое 

трепещущее марево, что манит и безудержно притягивает. Укр.: у нас криги 

розбиває блакитний березень – рос.: у нас лед вскрывается в дни голубого 



марта. Укр.: підкошує своєю вузлатою тінню її ноги – рос.: подкашивает 

своей узловатой тенью ее ноги. Укр.: згаслі очі – рос.: погасшие глаза; укр.: 

золотий кущ багаття – рос.: золотой куст костра; укр.: калиновий хміль її 

кіс – рос.: калиновый хмель ее волос; укр.: грушкою ніс – рос.: нос-груша; укр.: 

ласкава година – рос.: ласковая пора; укр.: мила зверхність – рос.: милое 

превосходство; укр.: місячна дрімота – рос.: лунная дремота; укр.: могутні 

ясени – рос.: кряжистые ясени;  укр.: осінні коси – рос.: осенние косы; укр.: 

осіння вода – рос.: осенняя вода; укр.: перед вечоровий туман – рос.: 

предвечерний туман; укр.: полинева печаль – рос.: полынная печаль; укр.: 

розімлілий мерех – рос.: разомлевший трепет; укр.: розкустраний чуб – рос.: 

взъерошенный чуб; укр.: росяне зітхання – рос.: росистое дыхание; укр.: 

самотній вогник – рос.: одинокий огонек; укр.: святі соняшники – рос.: 

святые подсолнухи; укр.: святошна далечинь – рос.: праздничная даль; укр.: 

селянська стихія – рос.: крестьянская стихия; укр.: скрипливі східці – рос.: 

скрипучие ступени; укр.: сміливі очі – рос.: смелые глаза; укр.: сполохані 

пелюстки – рос.: встревоженные лепестки; укр.:  срібний голос – рос.: 

серебристый голос; укр.: тихий сумовитий голос – рос.: печальный голос; 

укр.: удовина печаль – рос.: вдовья печаль; укр.: чіпкий острах – рос.: цепкий 

страх; укр.: чорні сльози – рос.: черные слезы; укр.: шипить, гуркоче, 

шаленіє крига – рос.: бьется, грохочет, беснует льдина. Укр.: я хотів із цього 

подвір’я викрасти вдовині нестатки, а ти в крик – рос.: я пришел вдовью 

нужду убрать, а ты в крик. Укр.: … журно посміхається вишневими устами 

– рос.: … грустно улыбается вишневыми устами. Укр.: він довгим поглядом 

прощання оглянув мальовані в сине, і срібне, і сиве світи…– рос.: он долгим 

взглядом прощания обвел сине-серебряную даль… 

Перекладач використовує наближений переклад, оскільки такий вид 

перекладу є найдоцільнішим. Під час перекладу індивідуально-авторських 

епітетів, скажімо, Н. Андрієвська, як правило, зберігає первинну структуру 

стилістичного прийому, вдаючись до трансформацій тільки там, де цього 



вимагає специфіка мови. Так, збережено у тексті перекладу частиномовну 

приналежність низки епітетів, наведених вище [2]. 

Перевагою наближеного перекладу є його зрозумілість для читача, бо як 

перекладацький еквівалент йому пропонується «рідне» поняття. Проте 

користуватися цим методом слід обережно і пам'ятати, що в самій його основі є 

певна неточність. Наближений переклад, передусім, може призвести до 

неприпустимої національно-культурної асиміляції. 

Генералізація. У процесі перекладу лексичних елементів перекладні 

відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення 

слів, але й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, 

що використовується, і що протилежна за напрямом трансформації 

конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що 

перекладається, замінюється на слово із ширшим значенням, часто на гіпонім. 

Трансформація генералізації зазвичай використовується під час перекладу 

загальнонародного та загальнонаукового (загальнотехнічного) шару  

лексичного складу наукових-технічних текстів. Оскільки її застосування може 

призвести до певної втрати точності інформації, уживати її слід обачно у тих 

випадках, коли вживання у перекладі словникового відповідника слова, що 

перекладається, може призвести до порушення граматичних або стилістичних 

норм мови перекладу. 

Взагалі, під час перекладу з української мови російською явище заміни 

конкретного видового поняття більш абстрактним родовим спостерігається 

набагато рідше за конкретизацію значення. Деколи цього вимагає логіка 

побудови думки. Наприклад:  

Укр.: бродив долинний туманець – рос.: бродил низом туман.  

У тексті першотвору означення «долинний» має вагоме значення, воно 

позначає саме який туман, а в друготворі це випущено, бо туман стелиться 

низом, тому і перекладено «бродил низом туман».  

Укр.: ворухнув мискуватими плечима – рос.: повел тот округлыми 

плечами. Тут перекладач використовує генералізацію, хоча в оригіналі плечі 



схожі саме на миски, а не є округлими, тобто розширюється значення, що 

одночасно і знижує експресивність висловлювання.  

Укр.: очі з відблиском осінніх зірок – рос.: глаза с отблеском осеннего неба.   

У друготворі застосовано ширше поняття – небо, а не його складники. 

Конкретизація. Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, 

сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності 

його контекстуальних зв'язків та функційних характеристик. Тільки так 

дістається точність та адекватність перекладу слів (в тому числі термінів). Чим 

більше враховуються перекладачем усі характеристики слова, що 

перекладається, тим адекватнішим є його переклад. 

Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції вживання слів 

у тій чи тій сфері мовлення. Знання словникових відповідників є необхідною, 

але недостатньою умовою адекватного перекладу лексики. Переклад лексичних 

елементів не обов'язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. 

Водночас важливим виявляється вміння підібрати контекстуальні відповідники, 

що не завжди фіксуються у перекладних словниках. 

Важливим прийомом вибору контекстуального відповідника слова є 

перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена 

розбіжностями у функціональних характеристиках словникових відповідників 

лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення. 

Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок якої слово 

(термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої 

семантики. Проте варто пам’ятати, що вживання конкретизації під час перекладу 

лексики потребує творчого підходу з боку перекладача. 

У романі «Чотири броди» не знайдено жодного випадку конкретизації, що 

свідчить про еквівалентність перекладу. 

Логізація. Під цим різновидом лексичної трансформації розуміється 

заміна емоційно-експресивної одиниці мови оригіналу такою одиницею мови 

перекладу, що передає лише логіко-понятійний зміст. 



Логізацію найчастіше використовують під час перекладу текстів художньої 

літератури, в яких, окрім логіко-понятійної основи – актуальної інформації, є 

також емоційно-експресивний компонент – художньо-естетична інформація. До 

неї уналежнюємо випадки, коли просторічні вислови передають 

загальновживаними, коли фразеологізми витлумачують описовим способом. 

Логізація усуває чи послаблює естетичну функцію друготвору. Наприклад:  

Укр.: загнана батогами думок і забобонів, Оксана увійшла в село – рос.: 

одолеваемая тяжелыми думами и боязнью пересудов, Оксана вошла в село. 

Укр.: береза блисне щасною сльозою… – рос.: береза блеснет счастливой 

слезой…  

спостерігаємо логізацію, тому що в українській мові слово «щасно» має 

експресивний характер, а в тексті друготвору цю експресію загублено і 

передано найближчим значенням цього слова. 

Укр.: кружляє-пливе в березневі світи, в оте фіалкове марево веснування, 

що тремтить над деревами й завжди тримає в собі незбагненну принаду – 

рос.: кружит-плывет в мартовские весенние миры, в это фиалковое 

трепещущее марево, что манит и безудержно притягивает – «веснування» – 

це дія за значенням «веснути», тобто зустрічати весну, «фіалкове марево 

веснування» – марево кольору фіалок на початку весни. У російському варіанті 

перекладено звичайним прикметником «весенний».  

Укр.: довкола на лузі грудочками неба блакитнавились проворні 

трясогузки… – рос.: вокруг на лугу голубели проворные трясогузки…; укр.: 

волошковий засніжений світ – рос.: синий заснеженный мир. Слова 

«блакитнавитись» та «волошковий» є індивідуально-авторськими епітетами, 

тому в російському варіанті немає такого відповідника, а є відповідно до 

наближеного перекладу прикметник «голубой», тому такі епітети у друготворі 

мають знижене емоційно-експресивне забарвлення. У такий саме спосіб 

перекладено також епітет укр.: блакитнаво-срібний сон – рос.: голубовато-

серебристый сон. До речі, епітет спостерігаємо також в іншому творі 



М. Стельмаха, а саме у повісті «Гусі-лебеді летять» (…За вікнами iще 

тремтить блакитнавий сон…). 

Укр.: Миколка одразу насторожується, непевне блискає синім цвітом з-

під заячої шапки – рос.: Миколка сразу настораживается, из-под заячьей 

шапки растерянно блестят синевой глаза.  Укр.: стояла тиха, ласкава година, 

коли вже віястий липень поскладав сіно в копиці… – рос.: стояла тихая, 

ласковая пора. Приветливый июль скопнил сено…   

У тексті оригіналу слово «віястий», тобто з довгими віями, має експресивний 

характер, а у друготворі переклад передає лише логіко-понятійний зміст 

речення. 

Укр.: от і зник він за вербами, за хатами, от і стихла його пісня, а вдова 

має якусь полегкість і вже картає себе за дурні думки – рос.: вот уже пропал 

за вербами, за хатами, вот и стихла его песня, и вдове полегчало, и она уже 

казнит себя за глупые мысли. Укр.: духмяний липець – рос.: духмяный мед.  

У цьому випадку вжито логізацію, оскільки «липець» – це липовий мед, і цей 

епітет завдяки цьому, набуває більш експресивного значення, а в російському 

варіанті перекладено «мед», що передає тільки логіко-понятійний зміст, лише 

понятійне значення передається і в наступних варіантах: укр.: … оминаючи 

крижини з украденим одсвітом… – рос.: …огибая льдины с отраженными в 

них лунными всплесками…;  укр.: … на м’який з червонолозом берег – рос.: на 

влажный, поросший красноталом берег.  Хоча і так зрозуміло, якщо берег 

м’який, то він вологий, але прикметник «м’який» щодо означення берега                      

є експресивнішим, а у перекладі знижено цю експресивність повідомлення.  

Укр.: з вербовою палицею в руках уже заходить у нашумовану воду – рос.: 

с ивовой палкой в руках уже входит во вспененную воду; укр.: сива давнина – 

рос.: незапамятная старина; укр.: сивілі доохресні хутори – рос.: окрестные 

хутора. – У перекладі взагалі вилучено означення «сивілі», що позначає 

«старі», «убогі» хутори і тим самим знижено експресивне значення. 

Укр.: широка книга (про поле) – рос.: большая книга. В українській 

літературі, якщо автор описує поле, то воно, обов’язково, широке. У цьому 



випадку до прикметника «широкий» перекладачем ужитий досить незвичний 

для цієї словосполуки іменник «книга», тому це утворення є індивідуально-

авторським, а у тексті друготвору перекладено «большая книга», що не несе 

ніякої експресивності та привносить нерозуміння, що ця словосполука 

стосується саме поля. 

Експресивація. Протилежним до логізації є явище експресивація, за якої 

загальновживане слово мови оригіналу відтворюють словом із емоційно-

експресивним забарвленням. Цей різновид виникає в залежності від позиції, 

якої дотримується перекладач. Наприклад:  

укр.: над берегами й за берегами здиблюється бентежний передзвін – 

рос.: над берегами и в заберегах вздыбливается будоражащий перезвон.  

У російському варіанті  слово «будоражащий» має більш експресивний 

характер, ніж «бентежний», бо у перекладі російською мовою бентежний – 

волнующий щодо слова передзвін не властиве, тому перекладач обирає саме цю 

позицію під час перекладу. 

Укр.: вітер підіймає віхтик золотистого чубика – рос.: ветер поднимает 

пшеничный вихор. В оригіналі та у друготворі на позначення кольору волосся 

вжито слово жовтий, але «пшеничний» має експресивніший, емоційніший 

характер, ніж «золотий».  

Укр.: при вечорові очі – рос.: глаза-васильки. Темний колір очей у 

перекладі передано назвою квітки, яка має синій колір, що значно насичує 

переклад. 

Модернізація. Цей різновид відтворення полягає у тому, що лексема на 

позначення предмета чи явища минулого передається сучасною назвою. 

Наприклад: укр.: погойдування землі на срібних вервечках місяця – рос.: 

покачивание земли на серебряных лунных нитях. В українській мові 

«вервечка» – це одна з чотирьох мотузків, на яких підвішено дитячу колиску. 

Перекладач передає це слово більш сучасною назвою – «нитка». 

Архаїзація. Під цим різновидом розуміють уживання слова-архаїзму 

замість загальновживаного слова. Але перекладачеві не слід часто 



використувати цей прийом, тому що спроба надати патетичності опису події за 

допомогою архаїзмів не завжди досягає мети і сприймається швидше за 

пародійне зображення. Аналізуючи переклад роману, ми не знайшли 

словосполук, які б перекладали у такий спосіб.  

Калькування. Під калькуванням розуміють передавання мовного знаку 

мови оригіналу через відтворення морфемної будови слова або послівного 

порядку в словосполученні.  Наприклад:  

укр.: у вас, дядьку, вже на голові гуляє білий цвіт, а ви з жениханням! – 

рос.: у вас на голове уже белый цвет гуляет, а вы – жениться!  Укр.: знов 

перед нею в таємницю побігли вибілені місяцем дороги… – рос.: опять перед 

ней потянулись в неизведанное выбеленные месяцем дороги… Укр.: в її очах 

заплуталась крихітка татарського зілля – рос.: а в ее ячеях запуталась 

крохотка татарского зелья. Укр.: місяць-білогривець – рос.: месяц-

белогривец; укр.: срібний смичок – рос.: серебряный смычок; укр.: химерна 

сорочка – рос.: чудная сорочка; укр.: хмільна вода – рос.: хмельная вода; укр.: 

шельмуваті очі – рос.: шельмоватые глаза. 

Калькування не завжди розкриває читачеві незнайоме з тексту оригіналу 

значення перекладеного слова чи словосполучення. Причина цього в тому, що 

складні й складені слова або сталі словосполуки під час перекладу яких 

найчастіше використовують калькування, часто мають значення, не рівне сумі 

значень їх компонентів, а оскільки під час калькування вживають еквіваленти 

саме цих компонентів, значення всього лексичного утворення в цілому може 

бути нерозкритим. У художньому перекладі цей прийом притаманний не для 

передавання значень слів-реалій, тобто загальновживаних слів певної 

національної спільноти, а для відтворення індивідуально-авторських 

неологізмів, коли перекладач вигадує настільки виразні, як в оригіналі, 

оказіональні слова. Таких кальок багато серед загальних і власних назв.  

Наведемо діаграму частотності вживання перекладних методів.   

Див. Рис. 1. 



 
Рис. 1. Діаграма частотності вживання перекладних методів на 

лексичному рівні 

 

3. Трансформації на синтаксичному рівні 

Крім лексичної трансформації існує синтаксична, яка полягає                                 

у трансформації синтаксичної структури МО в синтаксичну структуру МП. Тут 

розрізняють: 

- компресію; 

- декомпресію; 

- компенсацію; 

- антонімічний переклад; 

- інверсію. 

Компресія. Під компресією у перекладознавстві розуміють зменшення 

кількості мовних знаків у вислові друготвору порівняно з кількістю мовних 

знаків вислову першотвору,  перетворення вихідного тексту з наміром придати 

йому більш стислу форму, що досягається через опущення надлишкових 

елементів висловлювання, елементів, які можна відновити із контексту та 

позамовної ситуації, а також через використання більш компактних 

конструкцій. 

Існує чимало причин виникнення компресії, серед яких найбільш    

помітними є особливості граматичної будови мов, стилістичні та прагматичні 
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чинники, а також відмінності норм і традицій мовлення різними мовами. 

Розмежовують компресію в мові та компресію в мовленні, оскільки шляхи її 

реалізації різні. Так, мовну компресію виявляють у сталих мовних явищах 

(конструкціях, зворотах, сталих словосполученнях тощо), які характерні для 

певної мовної системи та її рівнів – граматичного, лексичного, лексико-

граматичного, стилістичного тощо. Мовленнєва компресія також 

підпорядковується законам певної мовної системи, але представлена тими 

мовними явищами, які не несуть закономірного характеру. Натомість, вони 

зумовлені контекстом або окремими екстралінгвістичними ситуаціями. 

Наприклад: укр.: розводить волохатими руками – рос.: разводит руками; 

укр.: це все насмішечки зеленого маю – рос.: молодо-зелено;        укр.: кручена 

мова – рос.: разглагольствования; укр.: перелякане дерево осика – рос.: 

дерево, как осина; укр.: душа в гендлярській калітці – рос.: душа начинена 

жадностью; укр.: вербова нога – рос.: нога; укр.: голова, що бралася першою 

памороззю – рос.: поседевшая голова. 

Декомпресія. Цей різновид апроксимації є протилежним до компресії. 

Синонімом до цього прийому є ампліфікація (лат. Amplification – «поширення, 

збільшення). 

Під компресією розуміють збільшення кількості мовних знаків                              

у висловлюванні МП порівняно з кількістю мовних знаків у висловлюванні 

першотвору. Відповідно до стилістичної настанови нагромаджується певна 

кількість таких одиниць з дотриманням міри, тобто «норми», яка забезпечує 

належний художній ефект. Нагромадження ампліфікованих елементів без 

відчуття міри може нести зворотний ефект, порушити стилістичну фігуру. 

Негативного ефекту надає також ампліфікація, позбавлена цілеспрямованості       

та належного осмислення. Нагромадження засобів, що утворюють фігуру, 

повинно бути підпорядковане конкретному стилістичному завданню.                           

У майстрів українського слова ця стилістична фігура моделюється та 

використовується з певним художнім тактом. Наприклад: укр.: ми всі ще не 

обтовчені житейською ступою – рос.: жизнь-то еще не обтесала, в 



железных тисках не обмяла; укр.: гризота серця – рос.: люди научились 

хитрить. 

Компенсація. Під компенсацією розуміють вилучення інформації                         

в одному місці тексту першотвору і заміну її в іншому місці друготвору. Це 

переміщення. Пор.: 

Укр.: кружляє-пливе в березневі світи, в оте фіалкове марево веснування, 

що тремтить над деревами й завжди тримає в собі незбагненну принаду – 

рос.: кружит-плывет в мартовские весенние миры, в это фиалковое 

трепещущее марево, что манит и безудержно притягивает.  

В українському варіанті «веснування» відноситься до «фіалкового марева», а в 

російському – до «березневих світів».  

Антонімічний переклад. У такому випадку стверджувальний вислів 

перекладають заперечним і, навпаки, заперечний перекладають 

стверджувальним за умови, щоб зміст висловленої ситуації був незмінним. 

Пор.: Укр.: мертва копійка – рос.: живая копейка; укр.: небезінтересна 

стаття – рос.: любопытная статья; укр.: сестра молодша за брата – рос.: 

брат старше сестры.  

Інверсія. Інверсія (лат. inversio — перевертання, переміщення) – 

стилістична фігура, що побудована на порушенні того порядку слів у реченні, 

який здається нормованим, звичайним. Українська, як і інші східнослов'янські 

мови, належить до мов із вільним порядком слів у реченнях, проте певна їхня 

синтаксична послідовність, унаслідок своєї узвичаєності, а також через її 

підпорядкованість логіці розгортання висловлюваної думки, є більш 

природною, тоді як зміна такої послідовності психологічно сприймається як 

відступ від певної усталеної норми. Логічна послідовність розгортання думки 

регулює, зокрема, порядок головних членів речення, які складають 

синтаксичний кістяк висловлюваної думки. Нормальна логічна послідовність 

розгортання думки передбачає її рух від уже відомого (тобто того, про що вже 

говорилося, або такого, що подається як наперед відоме) до невідомого, того, 

що, власне, повідомляється про це «вже відоме» і фіксує в ньому якісь зміни. 



Оскільки «вже відоме» в реченні звичайно виражається через підмет (суб'єкт 

думки), а «невідоме», нове – через присудок (предикат думки), то природним 

або прямим буде порядок слів, за яким присудок розміщуватиметься за 

підметом, а інверсованим буде їхній зворотний порядок: присудок перед 

підметом.  

Оскільки нами досліджується переклад індивідуально-авторських епітетів, 

то випадків інверсії під час перекладу не було виявлено. 

Нижче наведемо діаграму частотності вживання перекладацьких методів. 

Див. Рис. 2. 

 
Рис. 2. Діаграма частотності вживання перекладних методів на 

синтаксичному рівні 

 

4. Трансформації на морфологічному рівні 

У результаті деяких розбіжностей морфологічного складу української та 

російської мов перед перекладачем постають об’єктивні труднощі, подолання 

яких часом здійснюють шляхом морфологічних трансформацій.  Морфологічні 

трансформації  несуть заміну частин мови, мають особливості передавання під 

час перекладу значення морфологічних категорій числа і роду. Найчастіше 

труднощі викликає переклад дієприкметників, які розглянемо більш  докладно. 

Спочатку схарактеризуємо дієприкметники російської мови у зіставленні             

з українською. 
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У російській мові є чотири різновиди дієприкметників: 

1. Дієприкметники пасивні минулого часу, утворені за допомогою суфіксів 

-н- і -т-, наприклад, рисованный, разбитый. Цим дієприкметникам 

відповідають аналогічні в українській мові  мальований, розбитий. 

2. Дієприкметники, що мають суфікси -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-. Вони 

дійсного способу, активного стану, теперішнього часу, наприклад, несущий, 

читающий, дрожащий, красящий. Відповідників цим російським формам                    

в українській мові немає. А деякі слова, що мають ці суфікси, перейшли                   

або у прикметники, або в іменники. Наприклад, тямущий, завидющий чоловік, 

загребущі руки, пропаща сила – прикметники; трудящий – іменник. 

3. Дієприкметниками активного стану минулого часу із суфіксами -ш-,   

 -вш- — несший, писавший. 

Деякі російські дієприкметники цього розряду можуть перекладатися так 

званими «еловими» формами, тобто із суфіксом -л-, наприклад, замерзший – 

замерзлий, умерший – умерлий, застывший – застиглий. 

4. Дієприкметники пасивні теперішнього часу із суфіксом -ом-, -ем-,  -им-, 

наприклад, ведомый самолет, изучаемая наука, любимое матерью дитя. 

Таких дієприкметників українська мова не знає. Деякі слова із такими 

суфіксами в українській мові перейшли в прикметники чи іменники, наприклад, 

знайомий, відомий, невгасимий, любимий. 

Як же перекладати українською останні три розряди російських 

дієприкметників? 

Загальновживаним способом перекладу є підрядні з’ясувальні речення із 

сполучними словами що та який. Наприклад, рисующий мальчик – хлопчик, 

що/який малює; вошедший человек – людина, що увійшла; ведомый самолет – 

літак, якого ведуть. Але оці що і який, немов би «пеньки» на рівній дорозі. Як 

же позбутись цих «пеньків»? 

Почнемо із форм на -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-. 

Ці дієприкметники були запозичені із старослов’янської мови, яка певний 

час була в російській культурі літературною мовою. Східнослов’янськими 



відповідниками до морфем -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- були суфікси -уч-, -юч-, -ач-, 

-яч-. Після того, як утворилися щ-форми, їхні відповідники, ч-форми перейшли 

у розряд прикметників. Так виникло зіставлення: висящая лампа 

(дієприкметник) і висяча лампа (прикметник). 

В українській мові в ролі дієприкметників теперішнього часу певний час 

вживали ч-форми, як-от благаючими очима сіяла страх; танцюючі тіні; 

умираючий командир; торжествуюча молодість.  

Зараз спостерігаємо тенденцію вважати такі форми ненормативними,  

більшість науковців свідчать про обмеженість вживання їх, а то й говорять про 

повне усунення. У науково-технічних текстах подекуди трапляються 

словосполуки  «кипляча вода», «циркулююча кров» і под. Але у художньому 

стилі ч-форми як дієприкметники заперечуються. 

Способи перекладу щ-форм 

1. Підрядні з’ясувальні речення. Використовують обмежено, особливо у 

художньому стилі. 

2. Прикметник: вьющийся хмель – виткий хміль; вьющиеся волосы – 

кучеряве волосся; вьющаяся дорога – звивиста дорога. 

Укр.: все небо обсипане весело мигтючими зірками – рос.: все небо 

усыпано весело мигающими звездами. 

3. Дієслово. 

Укр.: серце у Оксани сильно забилось, вона побачила – це Ярослав – рос.: и 

с бьющимся сердцем Оксана увидела, что это Ярослав. 

4. Пасивний дієприкметник минулого часу: укр.: будована купальня – рос.: 

строящаяся купальня. 

Способи перекладу дієприкметників із -ш-, -вш- суфіксами 

1. Дієприкметники активні минулого часу із суфіксом -л-. 

Укр.: згнилі яблука – рос.: сгнившие яблоки; укр.: зітліла одежа – рос.: 

истлевшие одежды. 

2. Дієприкметник пасивний минулого часу. 



Укр.: вона мастила олією болючі місця обвареної окропом руки – рос.: 

обварившая руку кипятком, она натирала маслом пострадавшие места. 

3. Дієслово. 

Укр.: каструля буркотіла – рос.: бурлившая кастрюля. 

Способи перекладу пасивних дієприкметників із суфіксами -ом-, -ем-,  

-им-   

1. Дієприкметник пасивний минулого часу. 

Укр.: площа, займана знаком – рос.: площадь, занимаемая знаком; укр.: 

непізнаваної істини нема – рос.: непознаваемой истины нет. 

2. Прикметник: укр.: відчутний звук – рос.: слышимый звук. 

3. Дієслово.  

Укр.: крізь нічну імлу проглянули схили гірського хребта – рос.: склоны 

хребта стали видимы сквозь мглу ночи. 

Слід зауважити, що російські художники слова по-різному ставляться до 

вживання вказаних дієприкметників. Отже, переклад розглянутих 

морфологічних одиниць можливий із застосуванням різних способів. При 

цьому потрібно неухильно дбати про гармонійне дотримання норм 

милозвучності. 

 

Висновки 

Розглянувши різні способи перекладу індивідуально-авторських епітетів, 

можна зробити висновок, що вони різноманітні, а вибір засобів передавання 

інформації з однієї мови іншою залежить від перекладача. Так, за допомогою 

наближеного перекладу можна зберегти в перекладі національний колорит 

оригіналу, за допомогою калькування можна передати індивідуальний стиль 

автора.   

Робота перекладача складна, оскільки він повинен передати засобами 

перекладу ту атмосферу й емоційність, той інформаційний потенціал, який 

закладений в оригіналі. Переклад не може дорівнювати оригіналу, але має 

дорівнювати йому за дією на читача. 



Найчастотнішим засобом перекладу на лексичному рівні виступає 

наближений переклад, що свідчить про його адекватність, а на синтаксичному 

рівні – компресія, що свідчить про зменшення одиниць перекладу в мові 

друготвору. 

Під час трансформації на морфологічному рівні труднощі виникають                    

з відтворенням дієприкметникових форм. 

Є епітети, які в мові друготвору не мають перекладу, найчастіше вони 

взагалі вилучаються з тексту. Такі випадки з вилученням індивідуально-

авторських епітетів складають 3% від усіх проаналізованих епітетів.  

Переклад має бути завжди еквівалентним оригіналу. Перекладачеві варто 

бути уважним, адже гонитва за синтаксичною та словниковою точністю не 

призводить до адекватності, через бажання використати в перекладі всі слова 

оригіналу порушуються основні синтаксичні зв’язки. У такому разі має місце 

буквалізм, якого слід уникати при перекладі художніх творів. 
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