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ПОЛІПАРАДИГМАТИЗМ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ

ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ

ПРЕЦЕДЕНТНИХ ІМЕН

Г.В. Тащенко  (Харків)

У статті розглянуто вплив культурологічних, когнітивних, історичних та прагматичних чинників на переклад
прецедентних імен у світлі міждисциплінарного підходу. Увагу сфокусовано на особливостях відбиття поліпарадиг-
мального характеру прецедентних імен у способах їх перекладу та підкреслено потребу у врахуванні перекладачем
асоціативно-образних характеристик імені, аби забезпечити прозорість його смислу задля вчинення автентичного
прагматичного впливу  та зберегти культурно-історичну специфіку, яку воно уособлює. У роботі акцентується
важливість адекватного сприйняття повідомлення, що містить прецедентне ім’я, цільовим читачем як представни-
ком відмінної лінгвокультури на певному етапі її розвитку, а відтак носієм іншої когнітивної бази, та простежується
розвиток поглядів на переклад прецедентних імен у зв’язку зі зміною парадигм у перекладознавстві, що дає мож-
ливість усвідомити релевантність кожного із зазначених аспектів імені, наділеного ознаками прецедентності, для
його якісного перекладу.

Ключові слова: лінгвокультурний феномен, міждисциплінарний підхід, поліпарадигмальний характер, преце-
дентне ім’я, спосіб перекладу, цільовий читач.

Тащенко А.В. Полипарадигматизм и междисциплинарность как методологические принципы переводовед-
ческого анализа прецедентных имен. В статье рассмотрено влияние культурологических, когнитивных, историчес-
ких и прагматических факторов на перевод прецедентных имен в свете междисциплинарного подхода. Внимание
сосредоточено  на особенностях  отражения полипарадигмального  характера  прецедентных  имен на  способах
их перевода, также подчеркивается значение учета переводчиком всего богатства ассоциативно-образных характе-
ристик имени, чтобы обеспечить прозрачность его смысла в целях аутентичного прагматического воздействия
и сохранить культурно-историческую специфику, которую оно олицетворяет. В работе акцентируется важность
адекватного восприятия сообщения, содержащего прецедентное имя, целевым читателем как представителем иной
лингвокультуры на определенном этапе ее развития, а следовательно носителем другой когнитивной базы, и про-
слеживается развитие взглядов на перевод прецедентных имен в связи с изменением парадигм в переводоведении,
что дает возможность глубже понять релевантность каждого из указанных аспектов имени, наделенного признака-
ми прецедентности, для его качественного перевода.

Ключевые слова: лингвокультурный феномен, междисциплинарный подход, полипарадигмальный характер,
прецедентное имя, способ перевода, целевой читатель.

Tashchenko G.V. Polyparadigmatism and Interdisciplinarity as Methodological Principles of Precedent Names’
Translational Analysis. The article deals with the influence that cultural, cognitive, historical, and pragmatic factors
produce on the translation of precedent names in the light of an interdisciplinary approach. The paper outlines the
polyparadigmatic nature of precedent names and emphasizes the relevance of the variety of associations and evaluative
features attached, allowing the translator not only to convey the meaning of the corresponding name transparently
enough to produce an authentic pragmatic effect, but also to preserve the cultural and historic specifics it embodies. An
adequate interpretation of the message containing a precedent name is put forward as it is intended for a reader who
represents a different culture at a certain stage of its development and, thus, a different linguistic worldview. The article
gives the opportunity to trace the development of the precedent name translation methods due to paradigm shifts in the
Translation Studies, providing a deeper understanding of the significance the above-mentioned aspects of a precedent
name have for its proper translation.

Key words: interdisciplinary approach, linguistic and cultural phenomenon, precedent name, polyparadigmatic nature,
target reader, translation method.

© Тащенко Г.В., 2017
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ЗІСТАВНІ СТУДІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

1. Постановка проблеми у  загальному
вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними  завданнями
Прецедентні імена (далі – ПІ) становлять гру-

пу лінгвокогнітивних феноменів на межі вербаль-
ного та невербального рівнів, що фіксують куль-
турно-історичний досвід  народу, його  світогляд
та  домінантні  цінності.  Вони  творять  систему
взірців, що регулюють поведінку у соціумі, форму-
ють  комунікативну  компетентність,  визначають
ставлення до тих чи інших явищ дійсності, вста-
новлюють, що є прийнятним, а що ні. Відтак про-
блематика  відтворення ПІ  у  перекладі  вимагає
врахування  цілої  низки факторів, що  потребує
залучення широкого  спектру  наукових  галузей.
У цьому ПІ відбивають міждисциплінарний харак-
тер перекладознавства в цілому, що сформувало-
ся як «живий синтез підходів, що взаємопроника-
ють та взаємозапліднюють» [14, с. 36].

2. Аналіз  останніх досліджень  і публікацій
На сучасному етапі свого розвитку перекладо-

знавство активно  інтегрує здобутки багатьох су-
міжних (філологічних) та несуміжних (переважно
гуманітарних) галузей, адаптуючи до власних по-
треб  їх методи дослідження та  термінологічний
апарат. Як наслідок, утворюються нові напрямки
перекладознавчих розвідок, що здійснюються на
межі з іншими сферами знань, так сформувалося
психологічне, літературне, когнітивне, історичне пе-
рекладознавство  тощо.  «Зміна стилю мислення,
еволюція формулювання проблем та їх рішень, но-
вий погляд на співвідношення об’єкта та предме-
та всередині дисципліни сприяють виділенню но-
вих ракурсів перекладу, осмисленню перекладаць-
ких стратегій та утворенню пояснювальної бази для
обраних варіантів перекладу» [11, с. 52], що дало
вченим можливість по-новому поглянути на вже
знайомі явища та надати їм всеохоплююче пояс-
нення.

Дослідження ПІ багато в чому відбиває загальні
тенденції перекладознавства, що обумовлює ак -
туальність формування комплексного підходу до
їх відтворення у перекладі.

Метою статті є висвітлення впливу поліпара-
дигмального характеру ПІ на їх передачу у цільо-
вому тексті. Об’єктом аналізу є прецедентні іме-
на (ПІ), що становлять «важливу складову націо-

нальної культури та мовної картини світу, яскравий
показник специфіки народної самосвідомості, реф-
лексії нації на власну історію та культуру» [7, с. 48].
Отже, з ними пов’язана «не тільки передача істо-
ричної інформації у часовому просторі, але й само-
ідентифікація індивіда, соціальної групи або су-
спільства в цілому» [1, с. 137]. Предмет дослід-
ження становлять особливості процесу перекладу
ПІ з точки зору їх поліпарадигмальної специфіки
на матеріалі  творів англомовної художньої літе-
ратури та їх українських перекладів.

3. Виклад основного матеріалу дослідження
Вживаючи ПІ, автор прагне до збагачення мови

свого  твору,  забезпечення  високого рівня  образ-
ності, однак водночас він влаштовує своєму чита-
чеві своєрідну перевірку, розраховуючи на розумін-
ня представників «своєї» аудиторії, тобто перед-
бачається, що здатністю декодувати повідомлен-
ня володіє не тільки і не стільки абстрактний чи-
тач, скільки «прорахований споживач мовного коду
автора, що володіє спільним з ним ситуативним або
соціально-буттєвим контекстом» [9, с. 97].

Проте, на рівні міжнародної комунікації взаємо-
дія апріорі здійснюється між представниками різних
культурних просторів,  які  перетинаються  лише
частково, або здебільшого не співпадають, що стає
джерелом непорозумінь або навіть конфлікту між
закладеним смислом та смислом, що вичленував
читач як носій іншої когнітивної бази. «Навколо ПІ
організований певний сегмент національно-культур-
ного простору, до якого входять супровідні кванти
знань, об’єктивовані різними мовними одиницями»
[10,  c.  241],  відповідно  належне відтворення ПІ
вимагає від перекладача якнайглибшого вивчення
історії та культури соціуму, до якого належить ав-
тор. ПІ не є безпосереднім віддзеркаленням дійс-
ності, воно несе в собі цінності, моральні норми
та орієнтири  етносу та покликане чинити вплив
на реципієнта.

«Кожен  народ у  своїх  (традиційних)  власних
назвах зазвичай шукає осмислення людської на-
тури, перетворюючи те чи  інше ім’я на символ»
[4, с. 161], однак смисли та цінності, що стоять за
такими символами, завжди залишаються культур-
но специфічними, вони показують, яким чином світ
постає  перед  відповідним  етносом,  як наслідок
лише  його  члени можуть повністю  усвідомити,
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що мав на меті виразити автор, чи втілив він у вжи-
тому імені позитивні або негативні характеристи-
ки, яким є його власне ставлення до описуваного.
Вибір того чи іншого мовного засобу є суто індиві-
дуальним та  обумовлюється  особистими  вподо-
баннями письменника, проте його свідомість сфор-
мована за певних культурних, історичних, політич-
них,  соціальних  умов  тощо. Кожне ПІ  відбиває
не тільки унікальне світобачення автора, а й ко-
лективне несвідоме певної нації, що підкреслює зна-
чення міжкультурного фактору при їх відтворенні
у перекладі.

Імена, що набули статусу прецедентних, завж-
ди залишаються відображенням етноспецифічної
моделі світу, хоча остання є скоріше результатом
інтерпретації  оточуючої  дійсності. У  свідомості
автора  та перекладача  у процесі  соціологізації
утворилися відмінні ментальні  простори,  однак
саме від ступеню їх перехрещення залежить якість
перекладу. Відтак процес відтворення ПІ повністю
задовольняє визначенню перекладу як «вербаль-
ної проекції етноментального досвіду однієї лінгво-
культурної спільноти через інтеграцію ментальних
просторів  перекладача  як  представника  іншої»
[17, с. 71]. Якість перекладу визначається не тільки
«знанням  алгоритмів  “чужої”  культури,  але  й
зіткненням картин бачення чи ментальних площин
автора вихідного тексту та його перекладачів, тоб-
то  їх  індивідуально-особистісних  особливостей
сприйняття об’єктивної і суб’єктивної дійсності»
[13, с. 146]. Таким чином, ПІ становлять унікаль-
ний синтез культурних та когнітивних ознак, ураху-
вання яких є необхідною передумовою їх належ-
ного перекладу.

Водночас утворення ПІ, їх розвиток, зміна клю-
чових  компонентів  значення  та можлива  втрата
прецедентного статусу нерозривно пов’язані з істо-
ричним контекстом. Імена, наділені характеристи-
кою прецедентності, акумулюють у собі історичну
пам’ять  народу  як  «комплекс  уявлень,  суджень,
міфів, стереотипів, образів, архетипів, що творять
національно історичну картину світу, до якої вклю-
чено уявлення про хід історії та найяскравіші події,
інформацію про героїв та лиходіїв, про блискучі
перемоги та трагічні невдачі» [8, c. 71]. ПІ підля-
гають змінам, як  і сама  історія, що являє собою
фактор ризику для перекладача. «Через великий

часовий розрив, зміну історичних епох від сучас-
ного  читача  вимагається  значно  більше  зусиль
та знань при читанні художніх творів» [6, с. 87].
Компетентність перекладача у цьому випадку по-
винна бути на щабель вище пересічного читача,
оскільки у нього не може бути пробілів сприйнят-
тя, його завдання полягає в тому, щоб досягти ціліс-
ної інтерпретації тексту, яка б максимально відпо-
відала задуму автора.

Загалом  володіння  певним  комплексом  ПІ
є своєрідним маркером приналежності не тільки
до окремої культури, а й до окремої епохи. У ре-
зультаті труднощі, що становлять ПІ в історично-
му ракурсі, пов’язані, перш за все, зі змінами у їх
складі. Так, ім’я, що протягом одного історичного
періоду функціонувало як прецедентне, може втра-
тити цю характеристику на етапі здійснення пере-
кладу,  відповідно,  когнітивна база  перекладача
з високим ступенем імовірності не міститиме по-
трібного інваріанту сприйняття, що вимагає додат-
кового пошуку інформації, яка дозволила б зрозу-
міти, що  вжитий онім  означав для  тих, хто жив
у ті часи. В іншій ситуації перекладач може зіткну-
тися з такою проблемою, як зміна ознаки, на якій
ґрунтується ПІ, або його ціннісного компоненту,
з цієї причини ПІ здатне перетворитися на «ту саму
точку  невизначеності,  яка  утруднює  адекватне
сприйняття і розуміння тексту художнього твору»
[6, с. 88]. У цьому контексті Н. С. Болотнова ствер-
джує, що  «окрім  рівня  компетенції  адресатів,
надійність читацьких вражень як об’єктивна осно-
ва  інтерпретації  художнього  твору  визначається
також інваріантністю (фактором більшості) та син-
хронністю» [2, с. 56].

Здебільшого ПІ  вживаються  для  вираження
експресивної аксіологічно маркованої оцінки, яка
обумовлена колективним досвідом лінгвокультур-
ної спільноти на певному етапі її розвитку, відтак
зміщення ціннісних орієнтирів та реалій навколиш-
нього  світу  може  призводити  до  виникнення
відмінностей ментального  образу,  який  лежить
в основі ПІ, а як наслідок, непорозумінь або втра-
ти їх образності та метафоричності при перекладі.
З цієї причини втрачається і здатність ПІ здійсню-
вати необхідний вплив на реципієнта цільового тек-
сту, тобто зазнає викривлень прагматичний потен-
ціал імені. Відповідно, процес перекладу ПІ нероз-



61

ЗІСТАВНІ СТУДІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

ривно пов’язаний з його прагматичною спрямова-
ністю.

ПІ визначають, як «знаки, апеляція до яких при-
зводить до актуалізації знань та уявлень, пов’яза-
них з минулим культурним досвідом мовної спільно-
ти, що мають значення в інтелектуальному та емо-
ційному плані для її представників» [5, c. 202], тому
однією з первинних функцій ПІ є викликати з ког-
нітивної  бази фрагменти  колективного  досвіду,
які здатні чинити максимальний емоційно-експре-
сивний вплив на реципієнта. У такий спосіб ПІ,
з одного боку, можуть модифікувати картину світу
читача, а з іншого, апелювати до його емотивної
сфери  через  встановлення  системи  цінностей
та антицінностей. Таким чином, нами окреслено
ще один напрямок досліджень ПІ, що витікає з їх
природи, а саме – прагматичний.

Так  само  органічно  пов’язане  вивчення ПІ
із психологією соціуму, що їх створив. Оскільки ПІ
входять до одиниць, позначених етнічною специ-
фікою, вони визначаються «насамперед психоти-
пом її носія, який (психотип), у свою чергу, фор-
мується  в  процесі  історичного,  геополітичного
й культурного розвитку етносу» [3, c. 245]. У свою
чергу,  «міжкультурне  спілкування  відбувається
ефективніше, якщо психічні асоціації та мовні ко-
нотації є аналогічними чи близькими» [16, с. 258],
імовірність чого при контакті різних культурних
просторів різко знижується. Знання ПІ є «необхід-
ною умовою соціалізації індивіда, його культурної
адаптації, входження в активне духовне життя ет-
носу» [15, с. 129], тому на рівні спілкування у ме-
жах відповідного соціуму їх вживання не викликає
труднощів  і  проходить  з  психологічної  точки
природно.

ПІ викликають труднощі при перекладі не тільки
«внаслідок відмінностей у змісті образів свідомості,
а й через нетотожність у системності етнічної сві-
домості  комунікантів»  [12,  с. 53]. Таким  чином,
вибір ПІ є органічним поєднанням індивідуально-
психологічних характеристик мовця та колектив-
ного несвідомого нації. Перекладач,  відповідно,
постає перед  непростим  завданням  збереження
етнічної специфіки ПІ, його зв’язку із джерелом
прецеденту та функціональності у новостворено-
му контексті художнього твору.

Розглянемо приклад:

As I wrapped up the mass e-mail, I remembered
something my friend Susan had said to me before
I left on this world journey nine months ago. She
was afraid I would never come home again. She
said,  «I  know how you are, Liz.  You’re going  to
meet somebody and fall in love and end up buying
a house in Bali.» – A regular Nostradamus, that
Susan [20].
Завершуючи це послання,  згадала слова  своєї
подруги Сюзан, що вона їх сказала мені на про-
щання дев’ять місяців тому – перед тим,  як
провести в цю навколосвітню мандрівку. Вона
боялася, що  я  більше не  повернуся  додому,  і
сказала: «Я добре тебе  знаю, Ліз. Ти  зустрі-
неш там когось,  закохаєшся  і  все  закінчиться
купівлею будинку  на Балі».  – Просто  якийсь
Нострадамус, ця Сюзан [18, с. 339].
У поданому прикладі автор звертається до імені

відомого французького астролога середньовіччя.
Відтак, вірна інтерпретація оригінального повідом-
лення перекладачем ґрунтуватиметься на наявності
в нього фонових знань, співвіднесення з якими до-
зволить сформувати у свідомості образ геніально-
го провидця, який, безумовно, і мала на меті попу-
лярна  письменниця. Водночас  очевидно, що ПІ
апелює до чітко окресленої характеристики рефе-
рента, а саме передбачення майбутнього, причо-
му  передбачення правильного, що  відсилає  нас
до стереотипного культурно маркованого смислу,
адже для багатьох вчених, що професійно дослід-
жували роботи Нострадамуса, його постать асо-
ціюватиметься радше з невизначеною хронологією,
цитуванням, яке важко або навіть неможливо від-
різнити від оригіналу, неясністю стилю та, як на-
слідок, безкінечною множинністю інтерпретацій
тощо. У такий  спосіб на  увесь  комплекс  знань,
якими володіє перекладач, накладається культур-
на специфіка сприйняття поданого ПІ, яка допо-
магає виділити домінанту ознаку, відкинувши при
цьому характеристики, які не є релевантними для
поточного контексту.

Усвідомивши смисл, втілений у ПІ, перекладач
переходить до етапу його передачі у тексті пере-
кладу. Для цього він повинен вирішити, який спосіб
відтворення імені відсилатиме до аналогічного або
принаймні максимально схожого ментального об-
разу у цільовому культурному просторі, що перед-
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бачає  і  збереження прагматичної  спрямованості
імені. Вживаючи ПІ  замість нейтральної мовної
одиниці, автор прагнув підкреслити, наскільки ге-
роїню вразила точність слів її подруги, що ніби ще
тоді передбачила, чим завершиться її подорож, тож
важливим  чинником  стратегії  перекладача  стає
збереження естетично-оціночного компоненту ПІ.
З  огляду на  те, що Нострадамус  здобув  світову
славу,  перекладач  вочевидь  доходить  висновку,
що для українського читача застосоване ПІ нести-
ме те саме значення з точки зору як концептуаль-
ного змісту, так і емоційного впливу, тому він пере-
носить ПІ до тексту перекладу без жодних змін.

Наступний приклад цікавий тим, що з одного
боку в ньому вжито достатньо відоме ПІ, пород-
жене грецькою міфологією. Однак якщо у міфі його
носій постає  своєрідним месником,  який  вбиває
свою матір та її коханця, що вбили батька героя,
образ,  який представляє  автор оригіналу,  відріз-
няється від зазначеного стереотипного уявлення:

In some places there were nagging clouds of
black flies, so that I climbed through the trees
like a new Orestes, cursing and slapping [21].
То тут, то там серед  дерев  зависали  хмари
докучливих  чорних  мух,  і  я,  пробираючись
поміж дерев  угору, лаявся  і  ляпав  по собі  до-
лонями, як новітній Орест [19, с. 67].
Розуміючи, що навіть за умови, коли читач пе-

рекладу знайомий з міфом про Ореста, цього не
виявиться  достатньо для  розуміння  смислу ПІ,
перекладач  зберігає  ім’я,  проте  додає  коментар,
зазначаючи,  що  «У  п’єсі Жана-Поля  Сартра
«Мухи», написаній за мотивами грецького міфу про
міфологічного героя Ореста, ці комахи символізу-
ють непутяще життя». Так, реципієнт цільового
тексту  побачить,  що  посилання  здійснюється
не власне на грецький оригінал, а на один з творів,
де  образ  героя  знайшов  свій  розвиток. Відомо,
що твори Жана-Поля Сартра присвячені тематиці
екзистенціального пошуку сенсу життя, на чому
і базується символізм Джона Фаулза, що показує
героя, який цей шлях втратив.

З  вищевикладеного,  ми  можемо  побачити,
що переклад ПІ вимагає не тільки врахування його
культурно-когнітивного компоненту, а й історично-
го розвитку імені, що набуває можливості створю-
вати множинні прецеденти, пов’язані як з першо-

джерелом, так і з подальшими його трансформаці-
ями в культурному просторі. Зазначені чинники мо-
жуть створювати бар’єри для сприйняття представ-
никами різних лінгвокультур або навіть окремими
соціальними групами, оскільки очевидно, що роз-
глянуте ПІ розраховане на більш інтелектуальну
аудиторію, що бере до уваги перекладач, компен-
суючи потенційну нестачу фонових знань читача.

3.  Висновки
Таким  чином, ми можемо  зробити  висновок,

що переклад ПІ зазнає впливу різноманітних фак-
торів: культурних, когнітивних, психологічних, праг-
матичних, що певним чином дає можливість про-
стежити шлях самого перекладознавства від лінг-
вістичної до когнітивно-дискурсивної парадигми,
при цьому прихід кожної нової парадигми не озна-
чав відмови від надбань її попередниць, скоріше
навпаки – здобуті знання та досвід досліджень на-
кладалися одне на одного, утворюючи органічний
синтез точок зору та підходів до дослідження зда-
валося б добре вивчених феноменів. У такому ра-
курсі  видається  перспективним детальне  до-
слідження вказаних чинників на переклад ПІ та роз-
гляд  їх  комплексного  впливу  на  адекватність
відтворення ПІ.
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