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ПЕРЕКЛАД ГРАФОШВ 
У СВІТЛІ

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ 
Статіека А. О. (Харків)

Для характеризац ії мовлення л ітературного персонаж у автори 
використовують різноманітні стилістичні засоби виразності, що сприяють 
посиленню експресивно-емоційного ефекту першотвору. До таких засобів 
ми зараховуємо, зокрема, й порушення нормативного правопису, або 
графой, яким позначаються індивідуальні особливості мовлення. Графой, 
як потужний засіб впливу на читача, може займати і провідне, і навіть 
домінуюче значення у стилістичній структурі художнього твору. Тому 
перекладачі мають чітко усвідомлювати, що знехтування графонами при 
перекладі може призвести до порушення цілісності першотвору. Взагалі 
питання щодо перекладності графонів досить довгий час залишалось 
невиріш еним . Т еоретики  й практики  перекладу радян сько ї доби 
спростовували ідею їх перекладності, проте сучасні перекладознавці палко 
закликають створювати функціональний аналог у мові перекладу. У будь- 
якій ситуації основне завдання перекладача -  створити текст, який би мав 
однаковий функціональний вплив з першотвором. А при перекладі графонів 
ця вимога ускладнюється відсутністю рекурентного відповідника у мові 
перекладу, що спонукає перекладача застосовувати нестандартні рішення. 
Власне, говорячи про можливий однаковий функціональний вплив тексту 
перекладу й оригіналу, ми звертаємось до праць відомого американського 
перекладознавця Ю. Найди, який запропонував два різновиди еквівалентності 
-  формальну і функціональну. Якщо формальну еквівалентність ми можемо 
ототожнювати з буквальним перекладом, то функціональна має на меті 
створення такого тексту перекладу, сприйняття якого б дозволило читачам 
перекладу зрозуміти текст так, як його сприймають читачі оригіналу. 
Функціональна еквівалентність є максимально наближеною до стратегії 
«одомашнення», оскільки її метою є створення природного перекладу, тому 
культурологічні особливості оригіналу можуть нівелюватися у процесі 
перекладу. Проте такі порушення оригіналу є цілком обґрунтованими для 
максимального впливу на читача, який представляє іншу культуру. Власне, 
щоб переклад графонів виглядав природно, перекладачі дедалі частіше 
вдаються до стратегії одомашнення. І наступний приклад слугує цьому 
доказом: в ньому проілю стровано переклад графону на позначення 
мовлення м алоосвіченої емігрантки з України, яка погано володіє 
англійською мовою, тому у її мовленні наявні українські вкраплення. “Так 
tak. Yes, yes, I  know. Passport. Visa. Vork permit. So vat?” -  “Так, так, знаю. 
Паспорт. Віза. Дозвіл на працю. То й шо? ”.
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Вона не вимовляє [w] тому, що його немає в українській мові, та навіть 
не здогадується як цей звук може вимовлятися, і робить типову фонетичну 
помилку, замінюючи його на [v], що близький українському [в]. А  при 
перекладі потрібно знайти такий відповідник, який би демонстрував 
аналогічну проблему в перекладі, а перекладач цього не робить. Єдине його 
рішення -  це використане просторічне то замість літературного що, 
яке лише підкреслює неграмотність персонажу Тому ідея неграмотності 
відтворена, а засіб її створення деформовано. Отже, робимо висновок, 
що функціональність графону при перекладі втрачена. Проте, в іншому 
прикладі, на нашу думку, функціональність графону збережено: автор 
зображує мовлення людини, хворої на астму, яка супроводжується постійним 
задиханням, тому послідовно замінює у мовленні s на th\ Му voithe ith 
a little huthky, Thquire, and not eathy heard by them ath don’t know me. 
Україномовний перекладач намагається відтворити мовлення хворого 
на астму відповідно до тих норм, що сформувались в уяві українського 
читача, тому скрізь с замінює на х: Вибачайте, мохьпане, голох у  мене 
хрипкий, і хто не звик, тому нелегко бувамене розуміти.

Таким чином, у світлі функціонального підходу при перекладі, 
враховуючи професійність та креативність перекладача, графони можуть 
як втрачатись, так і зберігатись.

ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОЇ 
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СВІТУ 

(на матеріалі поезії 
французького модернізму)

Тарасова О.А. (Київ)
Сучасний етап розвитку лінгвопоетологічних студій визначився 

із установкою у дослідах на прояснення унікальної специфіки індивідуально- 
авторських проявів художнього концептуалізації (ір)реального світу. 
Доведено, що концептуальна система володіє принципом голографічності 
(концепти-складники представляють сукупність ознак, необхідних і достатніх 
для ідентифікації фрагментів світу, які за ними стоять; кожна ознака концепту 
є самостійним концептом, тобто в ознаки є свої ознаки [3, с. 17]); це дозволяє 
говорити про сутність концепту через його розуміння як тоталізатора власних 
елементів [2, с. 503]. Застосування названого принципу голографічності 
до есеїстичного (у термінології О.П. Воробйової [1, с. 23]) концепту 
«modemite» надає змогу розглядати в середині/поряд нього такі концепти, 
що їх можна назвати визначальними для естетики французького модернізму: 
«esprit fin de siecle» та «esprit nouveau», «poesie pure», «voyance». Так,
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