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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

НПМ – невласне-пряма  мовa 

МХТД –  модель художньо-типологічної домінанти 

ОТ – оригінал перекладного твору 

ПТ – перекладний твір 

ХТД  –  художньо-типологічні домінанти 
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ВСТУП 

Багатоаспектність художнього перекладу як явища, що одночасно лежить 

у площинах мови, літератури та культури, призвела до того, що проблеми 

художнього перекладу поступово перетворилися з об’єкту нерегулярних, 

лінґвістичних досліджень на одну з найважливіших проблем сучасних 

гуманітарних студій. Отже, такі «дихотомні» проблеми як автор-перекладач, 

первинність-похідність оригіналу та перекладу перетворюються на предмет 

дослідження перекладознавців. Досить довгий час співіснували дві протилежні 

концепції аналізу й критики перекладу. Традиційно науковою базою для них 

виступали або суто «лінґвістичні», або ж суто «літературознавчі» підходи та 

критерії. У сфері художнього перекладу й сьогодні найбільш поширеною та 

прийнятною є літературно-критична система оцінювання, в основі якої лежать 

художньо-естетичні параметри (в тому числі й зі сфери психології творчості). 

Розвиток перекладознавства як міждисциплінарної науки визначено природою 

об’єкту наукових досліджень. Так один із сучасних дослідників 

Н.А. Гарбовський зазначає, що «переклад є точкою перетину практично всіх 

областей гуманітарного знання й різноманітних методів дослідження» [42, с. 

205]. Отже, у сучасних працях із проблем перекладознавства, в тому числі й 

лінґвістичного спрямування, чітко виявлено усвідомлення необхідності 

переходу до всебічного аналізу теоретико-практичних проблем перекладу. Як 

наслідок, мовознавці, а також і перекладознавці все частіше використовують 

мультидисциплінарний підхід, який включає в себе методологію аналізу 

лінґвістичних дисциплін та літературознавства. У західному науковому житті 

ставлення до перекладознавства кардинально змінилося після конференції 1976 

року в місті Лювен (Голландія), на якій відомий ізраїльський учений І.Евен-

Зогар виніс на дискусію питання полісистемного підходу в теорії літератури, а 

А. Лефевр отримав доручення сформулювати завдання перекладацьких студій. 

На жаль, у вітчизняному науковому доробку все ще недостатньо теоретичних та 

практичних опрацювань, де було б достатньо уваги приділено комплексній 
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проблематиці художнього перекладу в контексті сучасних методологічних 

стратегій, зокрема, компаративістики. Адже саме в межах цієї науки постало 

питання про художній переклад як специфічну проблему інтерпретації та 

рецепції художнього тексту. Сама ж ця проблема розуміється як результат 

тричленного полілогу: автор – перекладач – читач. Отже, у середині минулого 

століття в західних школах остаточно сформувався синтетична, 

мультидисциплінарна в своїй суті, методологія вивчення художнього перекладу 

[109, с. 60-62]. Ідеться передусім про необхідність органічної взаємодії двох 

наук – літературознавства й перекладознавства – при роботі над перекладом 

художнього тексту. Прикрий момент неврахування літературознавчих підходів 

із боку вітчизняних перекладознавців, що стало останнім часом серед деяких 

лінґвістів навіть своєрідною тенденцією, не був непомічений дослідниками. 

Літературознавець Р. Гром’як, наприклад, небезпідставно пише: «На жаль, рідко 

хто з перекладознавців посутньо враховує літературознавство в повному обсязі, 

а компаративістику зокрема» [цит. за: 109, с. 61]. У результаті, іноді, маємо 

ситуацію, коли перекладач, нехтуючи елементарними законами й знаннями з 

теорії літератури, компаративістики береться за переклад художнього тексту, не 

враховуючи при цьому його приналежності до певного літературного напряму, 

не акцентуючи увагу на індивідуальному стилі письменника, на особливостях 

його світогляду й взагалі творчої манери у зображенні та «поданні» матеріалу. 

Щоправда, ця проблема стосується не лише перекладознавців-лінґвістів, а й 

самих літературознавців. Знаменною видається тенденція уміщення 

перекладознавства на межі зазначених двох філологічних дисциплін: докторські 

дисертації Л. Коломієць і М. Лановик, які були присвячені аналізові проблем 

художнього перекладу, захищалися з теорії літератури та власне 

перекладознавства. Учені усе частіше акцентують увагу на необхідності 

визнання проблеми художнього перекладу як комплексної, що вимагає синтезу 

методологій різних галузей гуманітарних наук. Як варіант такого 

методологічного взаємозбагачення трансляторики й літературознавства 

канадською дослідницею М. Роуз запропоновано принцип «стереоскопічного 
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читання». Це «паралельне освоєння двох або декількох текстових просторів: 

оригіналу (вихідного тексту), який належить перу автора, та одного або кількох 

цільових текстів, створених перекладачами» [163, с. 3-19]. Окрім цього, для 

філологічних, зокрема, лінґвістичних, студій зламу ХХ та ХХІ століть 

пріоритетними залишаються антропоцентричний та текстоцентричний підходи. 

У зв’язку з цим в межах комунікативної стилістики тексту вивчення авторського 

стилю письменника надзвичайно важливе для розуміння текстотвірної 

діяльності, а отже, й транслятологічної. 

Таке розуміння проблем художнього перекладу, а також невпинний зріст 

зацікавлення українських перекладознавців шляхами та історією проникнення 

перекладних творів зарубіжних письменників до літературної полісистеми 

України зумовлюють актуальність роботи.  

Теоретико-методологічну базу дослідження становлять дослідження 

вітчизняних та зарубіжних учених із теорії та практики перекладу 

(Л. Бархударова, С. Басснетт, Л. Венуті, В. Виноградова, Ґ. Ґачечиладзе, 

 Ю. Еткінда, В. Демецької, Р. Зорівчак, І. Евен-Зогара, В. Коллера, 

В. Комісарова,  В. Коптілова, О. Кундзіча, Л. Латишева, А. Лєфевера, К. Норд, 

А. Поповіча, К. Райс, Ю. Солодуба, П. Торопа, Г. Турі, А. Федорова, 

О. Чередниченка,  М.Алєксєєвої, М. Фрідберга та ін.), лінґвістики тексту 

(І. Гальперіна,  В. Кухаренко), стилістики та поетики (А. Мороховського, 

Л. Коломієць, М. Лановик), а також дослідження вчених, які займаються 

німецькою мовою та літературою (М. Іваницька, В. Коллер, Т. Кияк, І. Мегела, 

К. Кусько). Широко використані були праці, де висвітлюються труднощі 

перекладу індивідуально-стильових особливостей в текстах (М. Венгренівська. 

Л. Коломієць, Т. Кияк, О. Чередниченко), а також питання методології аналізу 

перекладацької практики (Е. Бальцежан, М. Брандес, В. Комісаров, 

А. Леґєжинська, К. Лукас, М. Кшиштофяк, О. Ребрій, Б. Шульце), взаємозв’язків 

транслятології та семіотики й культурології (Ю. Лотман, Ю. Караулов, 

Р. Якобсон). З метою виявлення особливостей художньо-стильового плану в 

творчості Г. Гессе використано ідейно потужну базу літературознавчих праць 
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(С. Аверинцев, М. Бахтін, Ю. Лотман та ін.). Згідно з основними вимогами теорії 

полісистеми, випрацьованої перекладознавцями з Ізраїлю – Г. Турі та І. Евеном-

Зогаром, історикові літератури, літературознавцю та перекладознавцю доречно 

досліджувати творчість видатних літературних особистостей з погляду дискурсу 

– водночас як авторів перекладних та оригінальних творів. Тоді стануть 

очевидними чимало суттєвих фактів, виявів перекладацької естетики.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дослідження пов’язана з комплексною міжкафедральною науковою темою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність», (№ 11 

БФ О44-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Протокол № 5 від 18 грудня 

2012 року). 

Мета дослідження полягає у комплексному системному аналізі перекладів 

романів Г. Гессе з точки зору способів відтворення авторського ідіостилю й 

вимагає вирішення таких завдань:  

- виявити особливості ідіостилю Г. Гессе, художньо-типологічні домінанти 

(далі ХТД) ідіостилю письменника та їхню реалізацію в авторських 

текстотворчих стратегіях;  

- виокремити текстотворчі слова-символи, які лежать в основі ХТД та 

способи їх проявлення в авторському тексті й текстах цільових; 

- шляхом зіставного аналізу оригіналів та перекладів виявити особливості 

відтворення основних складових ХТД; 

- визначити ступінь імпресивної еквівалентності перекладів обраних творів 

з точки зору художньо-типологічних домінант ідіостилю письменника. 

Об’єктом дослідження виступає авторський стиль (ідіостиль) Г. Гессе як 

системне явище і його структурні складові: художньо-типологічні домінанти як 

єдність ідейно-художніх та лінґвостильових домінант оригінальних і 

перекладних текстів.  
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Предмет дослідження – способи відтворення ідіостильових ХТД на рівні 

лексикології, лінгвостилістики та синтаксису у перекладах українською та 

російською мовами. 

Матеріалом дослідження слугували оригінальні твори Г. Гессе т.зв. 

«східного» циклу «Siddhartha», «Die Morgenlandfahrt» і «Das Glasperlenspiel»  та 

їх переклади українською й російською мовами. 

Поставлена мета та завдання, які потребують вирішення задля її 

досягнення, зумовили вибір методів дослідження. Основним є дескриптивний 

метод (для опису відмінностей досліджуваних рівнів, а також за допомогою 

якого визначаємо перекладацькі стратегії, спрямовані на збереження й 

відтворення ідіостилю письменника). Методи порівняльно-перекладознавчого 

інтратекстового аналізу паралельних текстів (який поєднує інтерпретативний та 

прагматичний підходи) й метод порівняльно-зіставного лінгвостилістичного 

аналізу мовних (лексико-семантичних і синтаксичних структур) текстів 

оригіналів та їх перекладів використовувалися нами з метою виявлення ролі 

структурно-художніх компонентів тексту в побудові цілісної структури 

художньо-типологічних домінант. Також було використано метод «слово-образ» 

й елементи естетико-стилістичного аналізу для визначення естетичної та 

філософської складових ХТД  авторського стилю.  Фрагментарно ми залучили 

елементи контент-методу та метод кількісних підрахунків для інтерпретації 

змістової та семантичної відповідності описуваних прикладів. У роботі 

застосовано елементи загальнонаукових методів – спостереження, узагальнення, 

а також методику літературознавчого аналізу. Це дозволило дослідити способи 

відтворення ідіостилю німецького автора в перекладах. За допомогою елементів 

семантико-прагматичного аналізу виокремлювалися ХТД ідіостилю 

письменника.  

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні 

ідіостильових особливостей Г. Гессе у творах «східного циклу» та способів їх 

відтворення у перекладах. Вперше встановлено домінантні ознаки ідіостилю 
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письменника в обраних творах та відхилення в перекладах, що, подекуди, 

призводить до послаблення виражених домінант у перекладі. 

Теоретичне значення роботи полягає у внескові до вирішення проблем 

художнього перекладу, зокрема, у визначенні жанрово-типологічних та 

естетичних критеріїв творів Г. Гессе, так званого «східного циклу», що 

розширює дослідження ідіостилю письменника. Запропоновано алгоритм 

аналізу індивідуального стилю автора на підставі виявлення ХТД тексту й 

авторського стилю. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

результатів дослідження в практичних курсах зі стилістики, теорії художнього 

перекладу, а також вони відкривають  шлях до вивчення серійних (множинних) 

перекладів, а в українському культурному контексті – підготування 

теоретичного підґрунтя до виникнення таких серій. 

На захист винесені такі положення: 

1. Авторський стиль Г. Гессе являє собою структурно-семантичну єдність й 

характеризується такими рисами, як: 

- мотиви-символи, мотиви-образи (мотив подорожі, мотив учителя-учня, 

мотив еволюції душі, почуття/емоції, міфологеми), емотиви; 

- складні синтаксичні конструкції, особливо надмірно великі періоди; 

2. Порівняльно-перекладознавчий аналіз паралельних текстів та 

комплексний філологічний аналіз способів відтворення цільовими мовами 

ідіостильових особливостей письменника дає можливість чіткіше сформулювати 

ознаки авторського стилю, що дозволяє вдосконалити працю перекладача в 

процесі транслювання ідіостилю автора шляхом вичленування ідіостильових 

маркерів й пошуку системних та структурно-семантичних відповідностей.  

3. Наявність відхилень у відтворенні цільовими мовами ідейно-художніх і 

лінґвостильових параметрів ідіостилю письменника залежить від ступеня 

опанування перекладачем ідіостильових ХТД творів. Система таких домінант та 

способи їх відтворення визначають оцінний модус перекладацького процесу, що 
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дозволяє виявити ступінь та міру імпресивної адекватності/еквівалентності 

перекладу. 

4. Адекватне відтворення у цільовій мові ідейно-художніх та 

лінґвостильових компонентів, що визначальні для ХТД ідіостилю, має 

відбуватися з урахуванням інтертекстуальних (у тому числі й внутрішніх) 

зв’язків між багатьма текстами, а особливо, т.зв. «східного циклу», що зробить 

можливим максимально відтворювати й не порушувати загальну семантику 

тексту та не змінювати емоційну конотацію оригіналу.  

5. При відтворенні синтаксичних особливостей, емотивного модусу, 

важливих для розкриття ідеї чи проявлення ХТД, трансформації допустимі лише 

за умови адекватної альтернативи в способі відтворення в перекладі  зазначених 

особливостей ідіостилю. 

6. На сучасному етапі опрацювання художнього спадку Г. Гессе в 

українському контексті доречно звернутися до практики серійних/множинних 

перекладів, у якій би творчо було опрацьовано існуючі версії перекладів 

письменника одних і тих самих оригіналів з метою створення оптимального 

перекладацького вирішення у відтворенні ідіостильових особливостей.  

Апробація результатів дисертації.  Основні положення дисертаційного 

дослідження було представлено у формі доповідей на міжнародних та 

всеукраїнських  конференціях, зокрема на Всеукраїнській науковій конференції 

за участю молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у 

дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, 11 квітня 2013 року), на VIII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: Дослідження і та 

викладання» (Кіровоград 27-28 березня 2014). На ХIV Міжнародних 

славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 24 квітня 

2015 р.),  а також на II Загальнопольській науковій конференції «Między słowami 

– między światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej 

translatologii» (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015). 

Публікації. Основні результати роботи відображено у 8 публікаціях у 

фахових виданнях, затверджених ВАК України та у зарубіжних виданнях.  

http://instpres.univ.kiev.ua/node/924
http://instpres.univ.kiev.ua/node/924
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі Вступу, трьох 

розділів, Висновків, Списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації 

становить 229 сторінок, з них 190 сторінок – основного тексту. Список 

використаної літератури налічує 264 позицій, із них 239 – різномовні науково-

критичні праці, 16 – довідкова література і – 9 літературні джерела. У Додатках 

містяться ілюстративний матеріал, таблиці та діаграми, що репрезентують 

результати дослідження.  
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Розділ І. Авторський стиль як об’єкт художнього перекладу: теорія та 

методологія 

 

Оскільки наше звернення до мови Г. Гессе  вимагає ясного і чіткого уявлення 

про поняття авторського стилю, а вивчення індивідуального стилю окремого 

письменника нерозривно пов'язане з вивченням мови художньої літератури і випливає 

з нього (тому що індивідуальний стиль автора – або ідіостиль – це різновид мови 

художньої літератури), тому для визначення змісту цього поняття ми звернулися до 

історії питання, виділивши віхи у вивченні мови художньої літератури та ідіостилю, 

проаналізували існуючі напрямки та підходи до дослідження індивідуального стилю 

письменника, визначили поняття ідіостиль та пов'язані з ним проблеми. Дисертаційне 

дослідження спирається на теоретичне опрацювання поняття ідіостилю такими 

вченими, зокрема, як В.В. Виноградов, Б. Ларін, які визнавали єдино вірною 

методологічною установкою вивчення індивідуального стилю автора розуміння його 

системності та єдності; також ми посилаємося на висунуте російським формалізмом 

[164] поняття домінанти художнього світу письменника, яка виявляє співвідносність і 

системність явищ художньої мови автора, забезпечуючи внутрішню єдність його 

ідіостилю; ми використовуємо бахтінівське розуміння фактора індивідуальності 

художника слова, що забезпечує не лише внутрішню цілісність його стилю, але і 

створює його специфіку [13]; також ми спираємося на осмислення ідіостилю як 

феномена не лише мовного, але і такого, що проявляється в єдності форми і змісту, 

що припускає міждисциплінарний підхід до його вивчення, який поєднає 

лінґвостильовий аналіз художнього тексту з літературознавчим. У нашому 

дослідженні ми розуміємо ідіостиль в межах екстралінґвістичного поняття «творча 

індивідуальність автора» (термінологія Н. Болотнової), але при цьому підґрунтям його 

вивчення є як конкретний мовний матеріал, так і аналіз таких літературознавчих 

категорій, як картина світу, поетикальність, тощо. Перекладознавчий підхід до 

виявлення особливостей трансляції авторського стилю зумовлює необхідність 

приділити увагу специфіці художнього перекладу. 
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1.1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження перекладу 

художньої літератури. 

Не можна заперечувати того факту, що перекладознавство – наукова 

дисципліна, яка надалі формується. Одним із перших слово «наука» (science) стосовно 

вивчення проблем перекладу вжив Ю. Найда (Е. Nida), запровадивши це слово в назву 

однієї зі своїх книг «Toward a Science of Translating» (1964)
1
. Важливим також є те, що 

в неї все ще немає єдиної загальноприйнятої назви. Одні називають її 

«перекладознавство» або «теорією перекладу», інші – «транслятологією» [165, c. 27]. 

У німецькій, англійській, французькій мовах також існує багато назв цієї наукової 

дисципліни [224]. Виникають й інші термінологічні труднощі. Наприклад, слід 

враховувати, що в західноєвропейських країнах традиційно розмежовується переклад 

письмовий (англ. — Translating, нім. – Übersetzung) та усний (англ. — Interpreting, нім. 

– Dolmetschen). У нашій мовній традиції такого розмежування немає. Перекладом 

називають як усну, так і письмову форми цієї діяльності. Родове поняття «переклад» 

виявляється зручним для узагальненого найменування, але коли принциповим стає 

відмінність між письмовим та усним видами перекладу, поняття це доводиться 

уточнювати. Навпаки, відсутність родового поняття для позначення перекладацької 

діяльності в деяких мовах, наприклад, англійською або німецькою, незалежно від 

того, усно здійснюється переклад або письмово, змушує вчених західноєвропейських 

країн уводити нові терміни. При цьому середучених виникає полеміка. Так, відомий 

німецький перекладознавець О. Каде (О. Kade) у своїх роботах увів загальний термін 

Translat як позначення результату перекладацької роботи, що покриває поняття 

Übersetzung Dolmetschen [165, с. 28]. З ним погодилися К. Райс (К. Reiss) і Г. Фермеєр 

(Н. Vermeer), при цьому вони відкинули висунуту Лейпцігською школою 

перекладознавства (О. Каде, А. Нойберт, Г. Ейгер) назву Sprachmittlung (букв. –– 

мовне посередництво), яка розуміла перекладознавство як частину лінґвістики, й тому 

вживала позначення Translationslinguistik (лінґвістика перекладу). Мотивуючи свою 

                                                           
1
 Букв.: На шляху до науки про переклад», переклад окремих глав цієї книги див.: «Вопросы 

теории перевода в зарубежной лингвистике». 1978 (в перев. Л. Черняховской — «К науке 

переводить»). 
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незгоду із впровадженням цього терміна, вони висували як аргумент твердження про 

те, що перекладацька діяльність зводилася лише до мовного (точніше, міжмовного) 

посередництва. Натомість сам процес перекладу – це і міжкультурне посередництво. 

Крім того, перекладач – не просто посередник, що механічно повторює вже сказане, 

хоча б і іншою мовою – він включається в міжмовне спілкування як рівноправний 

учасник творчого процесу. Таким чином, перекладознавство як теоретична, 

фундаментальна наукова дисципліна вивчає міжмовне спілкування, максимально 

абстрагуючись від прикладних задач його забезпечення в конкретних умовах 

здійснення перекладацької діяльності і в конкретних парах (трійках і т.д.) мов. 

Останнє входить у коло завдань перекладознавства як прикладного наукового 

напрямку. Слід також відзначити, що деякі вчені-перекладознавці пропонували інші 

способи класифікації перекладу [165, с.35]. Наприклад, болгарський учений 

А. Людсканов у своїй праці «Превеждат човекът и машината» (Людина й машина як 

перекладачі, 1967 р.) дає загальний огляд існуючих на той час основних напрямків 

перекладацької діяльності, розглядаючи перекладознавство як особливу гілку 

семіотики, вважає можливим включити в класифікацію перекладу ще універсальну 

теорію й систематизує розуміння перекладознавства наступним чином: 

«…універсальна теорія перекладу (семіотична дисципліна на загальносеміотичному 

рівні); загальна теорія перекладу, як галузь універсальної теорії (лінґвістична 

дисципліна на рівні природніх мов), й часткові теорії перекладу (теорія художнього, 

загально-політичного й наукового перекладу, перекладу усного й письмового 

мовлення, включаючи звичайний та машинний переклади), як галузі загальної теорії 

перекладу (мовні дисципліни на рівні стилістичних шарів (підкодів) природніх мов)» 

(тут і далі – переклад наш – Є.Х.) [цитата за: 162, с. 143-145]. Переклад як особливий 

процес, де накладаються не лише мови, а й різні етноси й соціуми, аналізував у своїх 

роботах А. Швейцер. Основною метою перекладу є здійснення міжкультурної 

комунікації, що за визначеннями багатьох науковців (В. Комісарова, Л. Латишева, Г. 

Чернова, П. Куриленка) і, зокрема, В. Сафонової – є взаємодією, обміном, зняттям 

бар'єрів. Адже міжкультурне спілкування, як сфера інтелектуальної активності 

людини, розгортається на межі різних етносів, формується на стику лінґвістики, 
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культурології, етнічної психології – як зазначає П. Донець [57].  

Дефініції «художній/літературний переклад» залежать великою мірою від 

прийнятої дефініції літератури. Словники подають визначення, які дозволяють 

провести певні паралелі й визначити спільні риси перекладного процесу. Так, 

словникова стаття «літературний переклад»  («Тлумачний словник перекладача» 

Нєлюбіна) зазначає, що це: – «переклад художніх текстів, що поділяється на жанри: 

переклад прозової літератури, переклад поезії, переклад драматургії» [247, с. 101]. Це 

ж визначення подає й словник-довідник «Основные понятия переводоведения 

(Отечественный опыт). Терминологический словарь-справочник» [249, с.89-91]. У 

зазначених словниках підкреслюється, що в мові перекладу можуть бути знайдені 

прямі формальні відповідності, з тією самою стилістичною функцією. Важливим є 

також синтаксис. Широта синтаксичних засобів часто пов’язана з різноманітністю 

стилів, які використовують автор для відтворення різних типів дійсності. В цьому 

випадку вдалим та повноцінним перекладом вважається такий, що зберігає 

максимально синтаксичний малюнок тексту й який відповідає при цьому мовній 

нормі перекладу. Збереження смислового наповнення тексту, що проявлене або як 

реалістична типізація, або як алегорична, багаторівнева художня структура, 

відтворюється за умови розуміння авторської інтенції. Окрім цього, перекладач 

повинен зберегти національні ознаки художнього тексту, чому сприяють т.зв. фонові 

знання перекладача, а також невід’ємною ознакою літературного перекладу є 

літературна мова, хоча, на нашу думку,  цей постулат не завжди є ознакою 

«літературності» перекладу, оскільки не завжди є ознакою індивідуального стилю 

автора. «Художній переклад», натомість, визначається наступним чином – це «вид 

перекладу, що функціонує в сфері художньої літератури; є інструментом культурного 

освоення світу й розширення колективної пам’яті людства, фактором культури; його 

теоретичною базою є літературознавча теорія перекладу, скерована на вирішення 

історико-літературних задач» [242, с. 246]. Визначення художнього перекладу подає 

також і «Лексикон загального й порівняльного літературознавства»: «Художній 

переклад – вид міжлітературної рецепції – відтворення художнього твору, який 

написаний однією мовою за допомогою засобів іншої мови. На відміну від інших 
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видів міжнаціональних взаємин (переробка, запозичення тощо), художній переклад 

існує лише в літературі, бо це єдине мистецтво, що його матеріалом є природна мова. 

У цьому явна перевага літератури над іншими мистецтвами, але з цього випливає й 

сприйняття літератури вужчим колом споживачів – лише тими, хто знає цю мову» 

[242, с.266]. Окрім цього існує ще літературознавчий вимір поняття художнього 

перекладу – це або літературний твір, який має свій першовзірець (оригінал) 

іноземною мовою, або творчий процес, під час якого художній твір, написаний однією 

мовою, реконструюється, відтворюється у системі іншої мови (тобто власне переклад, 

трансляція). Визначаючи ознаки художнього перекладу, як особливої форми 

комунікації, особливу увагу також надається таким чинникам, як збереження 

індивідуальної своєрідності оригіналу, того естетичного впливу, який оригінал 

справляє на «свого» читача. Такий же вплив має бути й на «чужого» читача – тобто в 

перекладі [247, 249]. При цьому ми визнаємо, що терміни «літературний переклад» та 

«художній переклад», попри деякі відмінності, мають спільну, літературознавчу, 

природу, а отже, ми їх приймаємо як синоніми. Тому ми вважаємо за можливе 

вживати в нашій роботі обидва терміни паралельно, хоча й віддаватимемо перевагу 

термінові «художній» переклад. Сучасна теорія художнього перекладу спирається на 

низку положень, серед яких домінує думка А. Федорова про те, що «при формальній 

неперекладності окремого мовного элементу оригіналу може бути перекладена його 

естетична функція у системі цілого […]»   [198, с. 334]. Для цього, як зазначає 

В. Сдобніков, перекладач повинен глибоко пройнятися авторською естетикою, 

«проникнути» в його спосіб мислення, оскільки «для повноцінного перекладу 

вимагається глубоке знання всієї творчості автора й усіх обставин створення твору, 

який перекладається» [150, с.409-410]. Тому під час транслювання художнього тексту 

необхідно враховувати, насамперед, прагматичну складову перекладу, яка передбачає 

осягнення необхідного комунікативного ефекту в системі автор-читач. Саме цей 

комунікативний аспект художнього перекладу підкреслює відома дослідниця 

перекладознавчих проблем Т. Казакова, зазначаючи наступне: «По суті, те, що 

повсякденно часто називається літературним й, зокрема, художнім перекладом, 
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насправді є  власне комунікативний переклад, який враховує прагматику реціпієнта» 

[79, с. 15]. 

Стратегії та тактики перекладу як базові поняття у транслятології не є новими, 

хоча в наукових дослідженнях середини ХХ століття різних учених (Л. Бархударов, 

В.  С. Виноградов, В. Комісаров, А. Федоров, А. Швейцер та ін.), що займалися 

проблемами перекладу, ці терміни практично не вживався, натомість активно 

використовувалося поняття перекладацької/мовної/ діяльності. У західній же традиції, 

натомість, цей термін набув поширення значно раніше (Е. Бальцежан, В. Коллер, 

М. Кшиштофяк). Зазвичай, проблематика стратегій перекладацької діяльності 

розглядається в межах загальних комунікативних студій. Таким чином, переклад як 

спосіб міжкультурної комунікації став актуалізований в світлі останніх наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних учених (Р. Миньяр-Белоручев, Л.Латишев, 

Р. Зорівчак, Т. Кияк, Е. Бальцежан, І. Евен-Зогар, П. Франк та ін.). Серед 

різноманітних класифікацій ми зупинилися на запропонованій Н. Дьяконовою, 

оскільки в нашій роботі актуалізоване також поняття художньо-типологічної 

домінанти. Власне Н. Дьяконова враховує стильові функції, що домінують в 

художньому тексті, й пропонує такі стратегії: а) стратегія з’ясування жанрово-

стильової приналежності тексту; б) стратегія визначення домінантної насиченості; в) 

стратегія компресії/декомпресії; г) стратегія компенсуючих модифікацій; д) стратегія 

передачі світосприйняття; є) стратегія дослівного перекладу [60,  с.67].  

Звертаючись до розгляду стратегій та практики художнього перекладу, ми, 

насамперед, підкреслюємо специфічну рису цього процесу. Вона полягає у 

релятивності тричленної структури – автор – текст – перекладач. 

Традиційно перекладачі обговорюють проблеми статусу автора та перекладача, 

розуміння смислового простору оригіналу, трансляції його стилю, відтворення 

враження, яке створює оригінал (М. Гумільов; М. Лозинський; Б. Пастернак; 

А. Поповіч; С. Флорін; М. Рильський та ін.). Одним з ключових питань художнього 

перекладу є відтворення цілісності оригіналу в перекладному тексті. Рішення цього 

«вічного» питання призвело до суперечливої інтерпретації перекладу і як ремесла, і як 

мистецтва (М. Лозинський; М. Рильський, Г. Кочур та ін.). У загальних і спеціальних 
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теоріях перекладу найбільш дискусійними на сьогоднішній день залишаються 

проблеми варіативності й інваріантності, мовної багатозначності, перекладної 

множинності художнього тексту і його інтерпретації (Ґ. Ґачечиладзе, Г. Ейгер). У 

контексті когнітивної парадигми розглядається співвідношення оригіналу і перекладу, 

здійснюється когнітивно-зіставне моделювання концептосфери художніх текстів, 

вивчаються когнітивні стратегії перекладача (В. Шаховский, Ю. Сорокин). У центрі 

уваги досліджень також є й особистість перекладача: поняття «особистості, що 

перекладає» співвіднесено (й відповідно аналізується) із поняттям мовної особистості 

(С. Аверинцев, М. Іваницька, І. Корунець, В. Шаховський та ін.).  

У своїй праці «Предпереводческий анализ» М. Брандес пропонує розглядати 

алгоритм перекладу як діяльності, а також як один із суттєвих та продуктивних 

методів, метод співставлення оригіналу та перекладу в межах т.зв. «критики 

перекладу» для повнішого розуміння труднощів перекладу та опанування специфіки 

художнього перекладу [20]. Сам процес аналізу дослідниця розбиває на три етапи: 

«перший етап – це пильне, багатократне вчитування в текст й виявлення загальних 

жанрово-стильових особливостей тексту: для нехудожніх текстів необхідно визначити 

функціональний стиль і мовний жанр; для художніх – художній напрямок й «образ 

промовляючого суб’екта» (образ автора). На цьому ж етапі виявляються процесні 

параметри комунікації – тип жанровості (репортажність, полемічність і т.д.), а для 

«образу автора» – епічність, драматичність, ліричність, а також специфіка мови 

оповіді: письмова –усна, дистантна – контактна, опрацьована – неопрацьована» [20, 

с.4-5]. Адже в художньому перекладі найважливішим моментом є власне трансляція 

загального змісту твору, його глибинної семантики, укритої за жанрово-стилістичною 

формою, авторською інтенцією тощо. Як зазначає авторка – «Смисл – це не щось 

аморфне, а більш або менш строго організована сутність. І адекватність перекладу 

пов’язана з розкриттям структури й елементів цієї сутності, іншими словами, смислу 

як системи. Власне ця система визначає мовний стиль тексту, тобто, вибір і 

комбінування мовних одиниць» [там само]. Далі на наступних етапах пропонується 

виявляти особливості наратологічних стратегій автора  (тип наратора) та нарації, а 

також особливості композиційно-мовних форм (композиционно-речевых формах 
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(КРФ), як це пропонує називати М. Брандес). Серед особливостей цих композиційно-

мовних форм авторка вичленовує лексичне оформлення та синтаксичне вирішення 

художнього тексту, що підпорядковується, за авторською інтенцією, реалізації 

імпресивної функції художнього твору. На третьому етапі пропонується аналіз власне 

мови тексту, виходячи з виявленої в попередніх фазах аналізу специфіки способів 

вираження змісту [там само, с. 5].  

В історії зарубіжного перекладознавства проблематика художнього перекладу 

здавна вивчалася в діахронічній площині літературного процесу й еволюції 

національних літератур (І. Алексєєва, Л. Венуті, І. Евен-Зогар, В. Комісаров, 

В. Коптілов, В. Коллер, А.  Поповіч).  Як одне з ключових понять та категорій 

виникло поняття відносності перекладу. Отже, одним з найважливіших напрямків 

перекладознавства став пошук чинників, які сприяють взаємодії культур з точки зору 

комунікації (Р. Зорівчак, М. Іваницька, О. Чередниченко, Е. Balcerzan, Р. Frank, 

L. Venuti). У теорії художнього перекладу в контексті комунікативних стратегій також 

приділяється увага поняттю емотивності (М. Гамзюк, В.  Шаховський), тому з огляду 

на референціальний аспект, зіставному аналізові підлягають переклади окремих 

творів.  

Одним з центральних у теорії художнього перекладу стає поняття асиметрії, що 

розробляється у безпосередньому зв'язку з проблемою міжкультурного транслювання 

й розглядається в етнолінгвокультурному аспекті, у співвідношенні з законами 

симетрії і поняттям гармонії. У зв’язку із цим особливу актуальність надалі мають 

ключові поняття перекладознавства еквівалентність та адекватність, через те, що 

вирівняння згаданої асиметрії можливе часто шляхом такої стратегії перекладача, як 

адаптація. Однією з небагатьох, хто вивчав цю проблематику у вітчизняному 

перекладознавстві, є В. Демецька (теорія адаптації в перекладі).  

Дискусії стосовно вживання термінів «еквівалентність» та «адекватність» в 

практиці художнього перекладу ведуться здавна. Одним з небагатьох, хто активно 

послуговувався цим терміном, був А. Поповіч, в німецькій мові вперше «еквівалент» 

було вжито Р. Юмпельтом в 1961 році, який додає ще німецький варіант 

Gleichwertigkeit (рівноцінність), так само діє й К. Райс. Протягом наступних десятиліть 
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термін еквівалентність став одним з найуживаніших лінґвістичних інструментів 

перекладацьких практик у світі. У теорії перекладознавста й зокрема, художнього 

перекладу, про термін еквівалент писали такі науковці, як В. Вілсс 

(Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden, 1977), В. Коллер (Einführung in die 

Übersetzungswissenschaft, 1987), М. Снелл-Хорнбі (Übersetzungswissenschaft – eine 

Neuorientierung, 1986), Ю. Найда (The Nature of Dynamic Equivalence in Translating, 

1977) та багато інших. У межах наукових дискусій стосовно терміна еквівалент на 

шляху подолання асиметрій ще в 1947 році Ю. Найда запропонував термін динамічної 

(функціональної) еквівалентності, під яким він розумів функціональний аспект (а не 

«статичний», лексичний аспект формальної еквівалентності на рівні мовних знаків). 

Ми приймаємо цей термін на позначення різновиду тактичних прийомів, що 

спрямовані на досягнення повної рівнозначності оригіналові й авторській інтенції 

художнього перекладу.  

Ще на середину ХХ століття припадало розуміння самого процесу перекладу як 

перенесення змісту оригіналу, вираженого мовними засобами на мову перекладу зі 

збереженням (бажано) тих же засобів. Іншими словами переклад розумівся як 

«інтерлінґвістичне» трансформування текстового плану (формального), яке 

здійснюється з обов’язковим збереженням специфіки плану його змісту (смислового). 

За такої умови реалізується т.зв. модель еквівалентності мовних одиниць. Такми 

чином, адекватність перекладу трактувалась з точки зору виключно лінґвістичної – як 

семантико-стилістична точність, реалізована за принципом підпорядкування 

перекладного тексту нормам функціональної стилістики приймаючої мови. Очевидно, 

що адекватність перекладу оцінювалась шляхом порівняння семантичного й 

стилістичного рівнів текстів оригіналу та перекладу. Подальше збагачення 

лінґвістичної теорії перекладу ідеями теорії комунікації призвело до виникнення й 

розвитку концепції функціонально-прагматичної адекватності перекладу (зокрема, в 

працях О. Каде, Л. Бархударова, В. Комісарова, А. Швейцера тощо) [54, с.33]. Як 

відомо, текст визнається прагматично адекватним за умови його відповідності 

інтенціям адресанта, в тому числі й творчим, якщо йдеться про задум автора 

художнього тексту, а критерієм такої адекватності виступає рівнозначний ефект. На 
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думку В. Демецької, «функціонально адекватний переклад, завданням якого є 

висвітлення функціональної домінанти оригіналу, як вторинний текст наділений тою 

ж адекватністю, що й адекватність відповідного первинного тексту. Звідси, виявлення 

критеріїв якості перекладу, що базуються на концепції семантико-стилістичної 

адекватності, становить власне лінґвістичну проблему» [53: http://eKhSUIR.kspu.edu], 

а встановлення критеріїв перекладу з огляду на функціональну адекватність смислів, 

імплікованих у концептуальній картині світу – літературознавчу проблему, вирішення 

яких здійснюється в межах теорії міжкультурної комунікації і компаративістики.  

Проте, один з корифеїв перекладознавства В.С. Виноградов підкреслював, що у 

випадку перекладу художніх текстів основною метою перекладу повинно бути повне 

перенесення смислу, художнього задуму автора. Отже, допустимим є повна заміна 

терміна «адекватність» терміном «еквівалентність» [29]. 

Отже, в науковій літературі сформовано дві основні тези стосовно 

еквівалентності й адекватності перекладу:  

- еквівалентність – це повноцінне відтворення тексту оригіналу зі збереженням 

його змістовного, смислового, семантико-стилістичного рівнів; 

- адекватність – це повноцінне відтворення авторської інтенції, імпресивної 

функції, наслідком чого є відповідна реакція реціпієнтів перекладного твору, що 

дорівнює реакції реціпієнтів вихідної культури.  

При цьому, ми виходимо з того, що поняття «еквівалентність» ніби 

«поглинається» поняттям «адекватність», а також особливо підкреслюємо (в 

контексті такого розуміння термінів), що надалі в роботі будуть актуалізовані також 

визначення емоційна еквівалентність тексту, семантична еквівалентність.  

Для художнього перекладу характерним є «двоїстість» його природи, як це 

визначає В. Демецька. Це пояснюється особливим статусом перекладацької діяльності 

й перекладача художньої літератури, оскільки ми маємо справу з інтеркультурною й 

міжлітературною комунікацією. Більшість дослідників зазначеної проблеми сходяться 

на постулаті про те, що перекладач та його особистість відіграють визначну роль при 

транслюванні художнього тексту, адже за традицією прийнято вважати основною 

функцією перекладу медіальну. Як зазначає Д. Дюришин у своїх працях, завжди 
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існувала дилема перекладу «вірного і некрасивого» та «вільного і красивого»» [60]. 

Оскільки особистість перекладача визначається надзвичайно важливим чинником, 

тож основній меті його роботи (повністю відтворити художній твір як цілісність 

авторського задуму) повинні бути цілком підпорядковані методи такого відтворення. 

Тобто, майстерність перекладача є певною мірою співвіднесена з творчою 

майстерністю автора. Канадська дослідниця Барбара Фолкарт стверджує, що «гарний 

перекладач бачить текст як всесвіт» [цитата за: 162, с. 221], а отже він повинен і 

відчувати себе також творцем цього всесвіту. Отже, кожний переклад – це все-таки 

інтерпретація.  Вторинність перекладацької діяльності в межах художньої літератури 

є вирізняючою специфічною рисою стратегій перекладача літературних творів. 

Допускається при цьому, що перекладач, на свій розсуд, може опускати певні змістові 

складові, відображати або не повністю відображати такі особливості оригіналу, як 

авторські стильові компоненти тощо, хоча для певного мовно-стилістичного елементу 

твору можуть виступати різні асоціативні зв’язки. Такого роду «стратегічні 

відхилення» перекладача можуть порушувати авторський задум, що спирався на 

конкретне образне мислення реціпієнта оригінального твору. Отже, видається 

закономірним часткове руйнування певних образно-асоціативних зв’язків. Саме тому 

стратегія перекладача повинна спиратися на базові категорії еквівалентності й 

адекватності. Відомий український перекладознавець О. Чередниченко зазначає, що 

у перекладознавстві давно існує «письмово не зафіксований постулат», що переклад 

як результат перекладацької діяльності завжди відповідає особливостям оригіналу, а 

відповідність перекладу оригіналові називається різними теоретиками по різному – 

адекватність, функціональність, еквівалентність тощо. Отже, найбільш вдалим 

терміном для позначення тотожності перекладу й оригіналу був би точність, але 

«вітчизняне перекладознавство використовує його синонім адекватність» [197]. 

В. Демецька, натомість, визначає магістральний стратегічний напрямок сучасної 

перекладацької діяльності наступним чином: «…при здійсненні перекладу […] 

художньої літератури, який зорієнтовано на стереотипи сприйняття цільової культури, 

адекватність тексту перекладу досягається за умов збереження комплементарного 

характеру застосування текстотворчих стратегій автора та перекладацьких 
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стратегій (виділено нами – Є.Х.) А отже, переклад, як своєрідний тип міжмовної та 

міжкультурної комунікації, наділений багатогранним характером і відповідно може 

оцінюватись з різних точок зору – перш за все, з точки зору відповідності оригіналу 

(незважаючи на ефект, створений перекладом), або з точки зору комунікативного 

ефекту, досягнутого за допомогою перекладу (його прагматичною адекватністю) [54, 

сс. 196, 462, 573]. З лінґвістичної точки зору адекватність виступає як певного роду 

історична категорія, оскільки історія мовознавчого боку перекладів художньої 

літератури завжди зводилася до  вивчення подібностей чи розбіжностей мовної 

природи текстів, особливо беручи до уваги такий чинник, як «серійність» (достатньо 

велика кількість спроб перекладів одних і тих же творів з різних літератур світу) 

перекладів. Аналізований В. Демецькою прийом адаптації належить до 

перекладацьких стратегій, оскільки перекладацька діяльність двовекторна у 

прагматичному аспекті: вона тяжіє і до перекладача як особистості, і до читача. 

Множинність спроб перекладів відомих творів чи авторів (т.зв. перекладацька серія) 

відповідає потребам часу, який невпинно минає й приносить нові потреби читацької 

аудиторії.  

Відтоді, як Ю. Найда виявив опозицію між динамічною еквівалентністю та 

формальною еквівалентністю практично почали розходитися шляхи лінґвістичного 

та літературознавчого видів перекладознавчого аналізу. З точки зору мовознавчого 

аналізу еквівалент у перекладі – це ідеальний варіант (допустимий ще аналог чи 

навіть запозичення з додатковими коментарями,  якщо йдеться про лакуни). Такий 

мікроперекладацький підхід визначає одиницею перекладу лексеми, фраземи, тобто, 

неповний текст в його художньому розумінні. Коли ж ідеться про текст, особливо 

художній текст, як максимальну одиницю перекладу, для якого ідейно-тематична 

єдність та художньо-естетичне наповнення є неподільним цілим, має місце 

макроперекладацький підхід, згаданий багатьма вітчизняними й зарубіжними 

перекладознавцями (Т. Кияк, М. Кшиштофяк, А. Людсканов, О. Чередниченко, 

А. Швейцер та ін.). У сфері художнього перекладу літературний текст як 

багатокомпонентна семантико-стильова структура висуває іншого роду проблеми, де 

поняття адекватності набуває іншого виміру. У своїх дослідженнях з теоретичних 
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питань перекладу, Т. Кияк визначає оригінал як джерело неадекватності, вказуючи 

не той факт, що прихильники т.зв. мікроперекладацького підходу не беруть до уваги в 

тричленній структурі акту перекладу художньо-мистецьких законів акту творчості 

стосовно тексту оригіналу, тексту перекладу, етико-філософський контекст написання 

твору та його рецепції, при чому як у країні вихідної мови, так і мови-реціпієнта та 

багатьох інших екстралінґвістичного характеру чинників, в тому числі й з галузі 

літературознавства.  

Таким чином, проблема адекватності – не лише теоретична, але й практична. 

Оригінальний концептуальний задум автора неможливо повністю відтворити не лише 

через брак стовідсоткової відповідності мовних, художніх засобів мови оригіналу й 

приймаючої мови, а й через зазначений вище чинник творчого начала перекладача-

інтерпретатора, або адаптатора, який повинен спиратися також на закони літературно-

мистецької творчості. На думку Т. Кияка, «осмислення цих законів є прерогативою 

перекладознавця-теоретика, головним завданням якого сьогодні виступає вирішення 

питання про можливість зберегти у перекладі, художнього твору зокрема, концепцію 

оригіналу. І тут основоположними будуть філософські, психологічні, лінґвістичні, 

літературознавчі та інші закони перекладацької діяльності, в якій треба виділяти одну 

від одної (…). У законі словесної творчості є ще декілька важливих аспектів, без 

знання яких не буде зрозумілою і сутність перекладацького акту. Один з них – аспект 

лінґвістичний, другий – літературознавчий» [82, с.103 -112]. 

З точки зору прагматики перекладу, найбільші труднощі переживає перекладач 

художньої літератури, оскільки під час перекладу перекладачеві необхідно 

«перекодувати» смислову тканину тексту вихідної мови на мову перекладу й передати 

прагматичну інтенцію автора тексту оригіналу для досягнення адекватного перекладу. 

«Автор не лише формує текст, але й скеровує читача у його інтерпретації тексту» [24, 

с. 3]. Переклад художнього тексту уявляється як процес аналізу тексту мовою 

оригіналу й наступного народження тексту мовою перекладача. При цьому 

перекладачеві доводиться провести лінґвістичний аналіз тексту оригіналу на трьох 

рівнях: перший рівень – аналіз одиниць мови у їхньому прямому номінативному 

значенні. Однак у художньому тексті зміст та вираження семантичного рівня можуть 
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відводитися для виявлення нового «образного» змісту, що стає предметом вивчення 

на другому етапі досліджування функціонування мовних засобів у художньому 

контексті. Щоб вповні передати смисл художнього твору, перекладач повинен 

зрозуміти намір автора, задля реалізації котрого він використовував різноманітні 

семантичні засоби (для цього перекладач аналізує текст на третьому рівні – визначає 

контекстуальний аспект та жанрові характерні риси оригіналу, індивідуальний стиль 

письменника, його світоглядну систему).  

Прагматика вимагає також пам’ятати про другого учасника процесу комунікації 

– читача, на якого розраховано цей твір. Як відомо, для розуміння тексту й контексту 

(в тому й культурного), автор та читач повинні володіти спільними фоновими 

знаннями, а також знаннями, які містять не лише власне мовні знання, але й факти 

історико-культурного, соціального характеру. Особливо це важливо для розуміння 

власне художніх текстів, оскільки для розуміння характерів, подій тощо читач 

повинен достатньо добре розумітися на історико-культурному, філософському та 

соціальному тлі сюжетно-подієвого рівня окремого твору, або низки творів.  

Перекладач у процесі перекладу повинен створити свій художній текст, 

використовувати всі можливі художні засоби, щоб зберегти прагматику вихідного 

тексту, його раціональну та емоційну специфіку і добитися того ж ефекту впливу на 

сферу емоційних і естетичних переживань реципієнта, який надає вихідний текст на 

німецькомовного читача. В ідеалі художній текст, створений перекладачем, повинен 

бути максимально близьким вихідному тексту не лише за типологією жанру, 

специфіці інтриги, типом характерів персонажів, але й по суті авторських задумів. 

Іншими словами, в художньому тексті перекладу повинна бути збережена прагматика 

тексту оригіналу. Ситуацію перекладу художнього тексту можна зобразити у вигляді 

такої моделі: 

 

Таким чином, на малюнку представлено, що автор Тексту 2 (перекладач) є 

«співавтором» Тексту 1 (тексту оригіналу). Важливий аспект мовної комунікації – 

зв'язок між значенням висловлювання, наміром мовця і здатністю розпізнати цей 
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намір в певному контексті. Мовна особистість перекладача відіграє ключову роль у 

вирішенні прагматичних завдань як відправника художнього тексту, у виборі таких 

мовних засобів, які забезпечують відповідне оригіналу емоційний вплив на реціпієнта. 

Для вирішення завдань такого впливу відправник, тобто перекладач, усвідомлено чи 

неусвідомлено керується при породженні тексту певною стратегією.  

Один з найбільш універсальних і поширених способів актуалізації інтенцій 

авторів художніх текстів полягає у реалізації своїх намірів за допомогою слів з 

експресивною, емотивною та оцінною конотацією (Ю. Апресян, В. Москвін, 

І. Стернин, В.  Телія, Н. Лук'янова, В. Шаховський, І. Арнольд).  Для нашої роботи 

принциповим є положення про те, що конотативні компоненти можуть 

актуалізуватися як ізольовано, так і в певному поєднанні. Експресивні та емоційно-

оціночні конотації мають прагматичну спрямованість, оскільки вони вможливлюють 

глибше проникнути в авторський (перекладацький) намір і спричиняють різний вплив 

на потенційного читача. Таким чином, питання про підхід до визначення прагматики 

перекладу художнього твору має вирішуватися і в рамках теорії мовної особистості 

перекладача, оскільки, будучи посередником у діалозі різних культур, перекладач 

повинен знати культурно-історичні, соціальні особливості не лише рідної мови, а й 

іноземної, й, спираючись на свої знання і досвід, створити адекватний переклад 

художнього твору з урахуванням інтенції автора. Необхідно зазначити, що 

прагматична інтенція автора не завжди прозора для читача, що необхідно враховувати 

перекладачеві під час попереднього знайомства з художнім твором на етапі 

доперекладацького аналізу тексту.  

Так, наприклад, стосовно творів Г. Гессе, обраних для аналізу, визначити 

прагматичну домінанту тексту нелегко, оскільки автор створив текст-загадку, текст-

лабіринт, що змушує читача довго шукати відгадку. Протягом усіх творів, які є 

своєрідною сповіддю, де головний герой намагається аналізувати себе й свої вчинки, 

автор водить читача лабіринтом свідомості й навіть підсвідомості свого персонажа й 

пропонує читачеві відшукати свою версію прочитання. 

Розуміння перекладацького процесу як творчого за своїми онтологічними  

властивостями процесу, який має три повноцінні складники автор/текст – 
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перекладач/текст – реципієнт, висуває необхідність використання загальних 

методологічних засад комплексного аналізу художнього перекладу. На цьому етапі  

нашого дослідження ми спираємося на новітні положення вітчизняного 

перекладознавства, в тому числі частково використовуємо запропоновану 

методологію О. Ребрія, викладену в монографії «Сучасні концепції творчості у 

перекладі» [145]. Ми погоджуємося з думкою провідних вітчизняних та зарубіжних 

науковців (Ґ. Ґачечиладзе, Р. Зорівчак, А. Поповіч, О. Чередниченка, А. Леґєжинської, 

М. Кшиштофяк та ін.), що переклад – це вторинний вид творчості, який посилює 

відповідальність перекладача за адекватне відтворення оригінального тексту в 

іншомовній культурі. Такми чином, методика дослідження перекладних творів 

повинна відповідати культурологічній парадигмі у перекладознавстві, а комплексний 

філологічний (лінґвістичний та літературознавчий) аналіз перекладу художньої 

літератури зумовлений цілісністю тексту як його головної естетичної, художньої 

ознаки. Отже, «методологічна база комплексного лінґвохудожнього аналізу має 

характеризуватися міждисціплінарністю, тобто поєднання широкого філологічного 

(лінґвістично-літературознавчого) підходу з положеннями культурологічно 

релевантних (у нашому випадку – комунікативних, герменевтичних та когнітивно-

дискурсивних). Цілісність такого підходу забезпечується двома важливими 

чинниками: 1) проблематикою естетики, яка у літературному дискурсі втілюється у 

концепцію художності; 2) текстоцентричністю, тобто орієнтованістю не на мову в 

цілому, а на конкретний художній твір»» [145, c. 239]. 

Багатовікова традиція дослідження художнього перекладу розробила методику 

порівняльного аналізу перекладу. Велика кількість літератури з перекладознавства 

вимагає зосередити увагу лише на тих питаннях теорії перекладу, які надають 

можливість оволодіти науково-дослідними інструментами, необхідними для точного 

й  переконливого перекладознавчого аналізу. Всеохоплюючий огляд цих методів 

подається, наприклад, у монографії Марії Кшиштофяк. Авторка зосереджується на 

проблемах художнього перекладу на тлі існуючих концепцій транслятологічних 

досліджень. На початку звертає увагу на вирішальний аспект дослідження 

художнього перекладу:«Слід, однак, усвідомлювати, що будь-яка пропозиція аналізу 
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опису та порівняння перекладів і оригіналу потенційно створює можливість нової 

концепції дослідження, тому що унікальність оригіналу сигналізує про необхідність 

випрацювати індивідуальні, й кожного разу різні форми аналізу, опису та порівняння» 

[212, с. 29]. Потім дослідниця вказує на те, що стратегії перекладу підпорядковані 

двом зовсім різним транслятологічним концепціям. Перша з них пропонує звертання 

до оригіналу, друга являє собою орієнтовану на реципієнта й культуру цільової мови. 

Ця дихотомія є ключовим питанням для обох проблем перекладу, а також міркувань, 

висловлених в нашій роботі: «Паралельно з цими двома позиціями є два напрями, що 

приймаються як важливі критерії в своїх дослідженнях: це проблема відповідності 

(адекватності) і проблема свободи в перекладі літературних творів. Перший критерій 

пов’язаний з домінуванням у порівняльному дослідженні перспективи оригіналу з 

площиною експресії оригіналу, другий критерій експонує можливості прийнятності 

сприйняття в цільовій культурі, а також передачі ідейного пласту до мови і культури
 

перекладу» [212, с.15]. Наслідком таких різних підходів є інша художня форма та 

естетичний вплив твору, який перекладається. 

 Німецький теоретик перекладу Вернер Коллер також постулює двомірність в 

стратегії перекладу: «a) Адаптуючий переклад замінює текстові елементи вихідної 

мови, які специфічно зафіксовані в культурі вихідної мови, елементами 

культури цільової мови; переклад асимілює текст вихідної мови в контексті 

цільової мови; б) трансферний
2
 переклад намагається передати специфічні 

елементи культури вихідної мови такими ж і в тексті цільової мови» [202, с. 60]. 

Дещо іншу, більш складну, модель аналізу пропонує Кітті ван Левен-Цварт 

[216]. Ідея дослідниці полягає в тому, що кінцевий продукт перекладу – це результат 

численних перестановок, досить віддалений від тексту оригіналу, а сукупний 

результат деяких незначних змін вносить суттєві зміни до кінцевого тексту. Вона 

пропонує двочленну модель аналізу
3
, де спочатку виступає порівняння оригінального 

                                                           
2
  Термін В.Коллера 

3  1) порівняльна фаза – відбувається порівняння змін в межах одиниці смислу або транземи (фраза, 

речення) між вихідним текстом та цільовим. У цій фазі відбувається також детальний аналіз основного 

змісту лексеми й варіативність її перекладу. Це уможливлює прослідкувати зміни перекладу, засновані 

на мікро-рівні семантичного відтворювання . 2) Описова – трапляється у таких линґвістичних областях 
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твору з перекладом. Ключовим поняттям для K. Ван Левен-Цварт є відносини, під 

якими розуміються дві перекладні одиниці, характерними рисами яких є типи зв’язку 

між собою: це подібність та відмінність. Отже, йдеться про поєднання (подібність) й 

розрив (відмінність) у текстах. Результатом є транземи, тобто зіставлення 

перекладених одиниць з відповідними одиницями оригіналу. Транземи аналізуються у 

трьох аспектах: семантичному, синтаксичному й прагматичному. K.Ван Левен-Цварт  

вирізняє такі типи зсувів (shifts):  

а) модуляція – виникає 

внаслідок різниці однієї 

транземи від 

архітранземи. Якщо 

наявний зв’язок подібності 

– виступає узагальнення 

(генералізація), а в 

ситуації розриву – 

конкретизація; 

б) модифікація  – різниця  

двох транзем від 

архітранземи. Отже, 

можливі семантичні, 

синтаксичні, прагматичні 

та змішаного типу 

модифікації; 

в) мутація – якщо 

неможливо 

вирізнити 

архітранзему.   

Застосовуючи порівняльний аналіз у нашому дослідження, ми беремо до уваги 

вихідний текст і умови, за яких він поставав. На наш погляд, проникнути глибше у 

деякі зі значень можливо лише через вихідний текст. 

Важливою для нашого дослідження також видається історико-дескриптивна 

точка зору представників проекту, що здійснювався в Університеті Ґеттінгена – «Die 

literarische Übersetzung». У цьому проекті представлені такі дослідники: П. Армін 

Франк, Гаральд Кіттель, Фріц Пол і  Горст Турк [198]. Учені розглядають переклад як 

факт історії літератури, який міститься однаково у вихідній і цільовій культурах. 

Такий підхід спрямований на передачу вихідного тексту до цільової культури. 

Відмінності перекладених та оригінальних текстів вчені шукають в окремих мовних 

системах, літературі, традиціях та культурі оригіналу. Вони вивчають усі наявні 

переклади тексту, звертаючи увагу на «серійну» характеристику ряду перекладів, 

тобто готовність прийняти нові переклади, викликані необхідністю доповнити 
                                                                                                                                                                                                   
як стилістика й прагматика, вивчає те, що імпліковано в тексті, описує те, що автор прагне донести, а 

також описом й поясненням механізмів транслювання слів автора. В межах цього методу також 

вивчаються відмінності культурного тла вихідного й приймаючого текстів. Отже – це модель 

макрорівня для літературних творів. 
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існуючі. Аналогічну позицію репрезентує відомий польський дослідник літературного 

перекладу Едвард Бальцежан: «Переказ іншомовного твору завжди має характер 

висловлення одного з багатьох можливих. Важливою особливістю перекладу, таким 

чином, є численність і повторюваність. Той же самий іншомовний твір може стати 

основою для великої серії перекладів на певну мову» [194, с.18]. 

Твори  Г. Гессе, що аналізуються, нерозривно пов’язані зі східною культурою та 

історією Європи. Читати їх у відриві від культурного фону – загальноєвропейського й 

німецького – неможливо; тому одним з основних міркувань, висловлених у даному 

дослідженні, є твердження, що літературний переклад – це акт міжкультурної 

комунікації. Він функціонує одночасно щонайменше в двох культурах як інструмент 

для контактів між двома літературами. Такий підхід є результатом так званого 

прагматичного повороту в лінґвістиці 70-х років ХХ століття. Від цього моменту 

почала розглядатися проблематика транслятології екстралінґвістичної природи, яка є 

наслідком несумірності культур. Сутністю перекладацької діяльності стає 

перенесення певних смислів (смислових структур, концептів) в іншу культурну 

реальність. 

Німецький компаративіст Петер Зима визначає переклад як мовний процес, 

протягом якого іншомовний текст, текст мовою оригіналу в межах певної культурної 

та соціолінґвістичної ситуації підлягає реконструкції, виконаної перекладачем в мові 

перекладу. Сам акт перекладу характеризується П.Зимою як процес, що відбувається 

між текстами та культурами: «Уміщення твору в широкому культурному контексті, 

різниця в культурних контекстах оригіналу й перекладу ускладнюють процес 

перекладу. Текст повинен бути адаптований до адекватно розпізнаних перекладачем 

«фонових знань» реципієнтів» [цит. за: 212, с. 20]. Переклад творів з інших 

культурних сфер призводить до того, що ці тексти існують в цільовій літературі лише 

як вторинні, що часто вимагають додаткових пояснень. Складнощі перекладу 

стосуються назв танців, характерних регіональних звичаїв, алюзій, національних 

стереотипів. Перекладач потім використовує різні допоміжні засоби у вигляді 

виносок, додаткових коментарів, парафраз, у яких вказує на культурно обумовлені 

алюзії. Несумісність культурних контекстів є однією з основних проблем перекладача. 
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Іноді закорінення у вихідній культурі настільки міцне, що немає еквівалента в мові 

перекладу, через який можна було б відтворити конотації, виражені в оригіналі. Тому 

виникає питання, чи перекладач здатний наблизити реціпієнтові іншу культуру, як це 

зробити в художньому тексті, коли він диспонує лише засобами мови – словами, 

фразами, реченнями. Уведення в художній твір численних пояснювальних виносок і 

анотацій – не завжди ідеальне рішення. Примітки, в яких перекладач пояснює алюзії, 

зумовлені культурними реаліями, зменшують силу їх впливу. Крім того, виноски 

відволікають читача від основного тексту й мало естетичні у сприйнятті, а у випадку 

віршів або драми вони зовсім не прийнятні.  

Окрему групу становлять неперекладні елементи, такі як назви місцевих 

обрядів, звичаїв, міфологічних героїв, історичних і літературних алюзій, національні 

стереотипи, які неможливо відтворити мовою перекладу. Польська дослідниця Анна 

Беднарчик вказує на подвійне завдання перекладача, яке полягає у збереженні 

культурної самобутності літературного твору і паралельним «включенням» його – 

через переклад – в іншу культуру. Перешкоди на шляху перекладача являють не лише 

власні імена і назви персонажів, а й «ключові слова» (слова-ключі), які також не 

можуть бути точно перекладені: це слова чи фрази, у яких зосереджено історичний 

досвід країни чи народу, або такі банальні елементи як назви страв [199, с. 21].  

Обов’язок перекладача полягає у тому, щоб зробити «впізнаваними» в тексті 

перекладу культурні символи. Їх незграбний переклад робить такі фрагменти 

неясними цільовій аудиторії та порушує належне сприйняття твору. Розуміння 

перекладу як культурного процесу робить перекладача своєрідним посередником між 

автором тексту та реципієнтом. Розташування оригіналу в нових контекстах 

призводить до того, що переклад стає підсистемою, нетотожною ані іншомовній 

літературі, ані своїй рідній – він перетворюється на специфічну посередню зону між 

двома різними культурами [215, с. 45]. Перекладач повинен бути в першу чергу, 

слугою двох культур, людиною середини та рівноваги між тим, що самсвоє і тим, що 

чуже. Він повинен бути готовим до дуже уважного вслуховування у слова оригіналу і, 

далі, сформулювання своїх власних значень і вживань слів, які повинні зберегти 

ідентичність оригіналу. Процес культурного обміну, що відбуваються під час 
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перекладу, тягне за собою конфронтацію з проблемою відчуження, відмінності 

оригіналу стосовно цільової мови і культури. Реціпієнт перекладу існує в іншій 

реальності, аніж читач оригіналу. Перекладач стає одним з реціпієнтів, але його 

компетенції ширші, тому що він читач двомовний [214, с. 45]. Отже, переклад – це 

свого роду діалог з тим, що є іншим у мові та культурі оригіналу.  

Цікавим видається запропонований методологічний підхід представниці 

познанської транслятологічної школи Марії Кшиштофяк, який полягає у вивченні 

трьох перекладацьких кодів: культурного – це смисли, які сягають корінням в традиції 

та культурну свідомість, поняття-ключі, національні символи, стереотипи, уявлення 

про інші країни, характерний для нації спосіб мислення, світогляд; естетичного – 

традицій жанру та епохи, стилістичне оформлення тексту (передача індивідуального 

стилю автора, стилістичні фігури – символи, метафори, епітети, еліпси, мовна гра 

тощо), інтертекстуальні посилання, архаїчні фрагменти; лексико-семантичного коду – 

внутрішня структура мови оригіналу, етимологічна умотивованість, зміни, що 

відбуваються в мові оригіналу, категорії роду слів, полісемія, ідіоми та прислів’я, 

неологізми [ 211, с. 73]. Високий ступінь взаємозалежності цих трьох кодів 

комунікації в транслятологічному процесі визначає якість перекладу. Якщо 

перекладачеві вдається отримати повну гармонію в усіх кодах, з якими ми маємо 

справу, то в результаті отримуємо хороший літературний переклад. Порушення цієї 

гармонії призводить до домінування або недооцінки одного з кодів, які становлять 

концептуальну єдність твору. Домінування або недооцінка може проявлятися у 

вигляді неправильного тлумачення або надмірної, перекрученої  інтерпретації змісту 

та естетики твору [212, с. 73]. 

 

1.2 .      Домінанти авторського стилю Германа Гессе 

1.2.1. Інтерпретація ідіостилю у сучасних наукових студіях 

Авторський стиль письменника ми розглядаємо в колі проблематики 

досліджень ідіостилю.  

Ідіостиль – походить від слів «ідіома» та «стиль» (грец. Idioma –своєрідність, 

самобутність), що означає своєрідний мовний зворот, специфічне словосполучення, 
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сенс якого нееквівалентний змістам складових його слів. Отже, термін «ідіостиль» 

найчастіше використовується в дещо поширеному значенні – як індивідуальний стиль 

автора твору. При цьому маються на увазі лексичні, граматичні, синтаксичні та інші 

особливості стилю, що проявилися як в даному творі, так і в творчості автора в 

цілому. Ці особливості впливають на емоційно-психологічний потенціал твору досить 

суттєво, причому саме вони визначають, як правило, його національно-часовий 

колорит. З огляду на це, ідіостиль ОТ (оригіналу перекладного твору) в ПТ 

(перекладний твір) доцільно зберігати. Цьому присвячено багато досліджень [34, с.75; 

141, с. 105; 45, с. 54-105]. Як пише І. Подгаєцька – «Індивідуальний стиль – це такий 

спосіб організації словесного матеріалу, який, відображаючи художнє бачення автора, 

створює новий, лише йому властивий образ світу» [136, с. 33]. Натомість інша 

дослідниця – Н. Фатєєва – розуміє під ідіостилем "сукупність глибинних 

текстопороджувальних домінант і констант певного автора, які визначили появу цих 

текстів саме в такій послідовності" [166]. Поняття ідіостилю тісно пов'язано з 

поняттям ідіолекту, який розуміють як систему мовних засобів індивідуума. Окремі 

дослідники розглядають ці поняття, як тотожні. Так, В. Григор'єв не проводить 

відмінностей між ідіолектом й ідіостілем, вважаючи, що будь-який ідіостиль як явище 

художньої літератури одночасно є також ідіолектом [47].  

З нашої точки зору, більш перспективним може виявитися розмежування цих 

понять, оскільки воно дозволить чіткіше визначити їх онтологічний статус. Ідіолект – 

це мова кожної конкретної особистості, в той час як ідіостиль - це своєрідність 

індивідуальної художньої мови творчої мовної особистості – письменника. Ми 

розрізняємо, отже, мовну особистість, якою є будь-який носій даної мови, і творчу 

мовну особистість, до якої належать лише люди, що займаються літературно-

художньою творчістю.  

У зв'язку з проблемою творчої індивідуальності автора виникає питання про 

унікальність, неповторність ідіостилю. Як писав А. Соколов, неповторність – це 

винятковість, неможливість іншого такого ж індивідуального стилю [156], адже 

всякий насправді художній текст має певну міру унікальності і для переважної 

більшості письменників ця міра унікальності досить невисока. У той же час існують 
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автори, творча унікальність яких досягає вищих меж. Вони неповторні, вони єдині у 

своєму роді, вони оригінальні в найширшому сенсі цього слова. Як стверджує 

Ю. Мінералов, важливою стороною ідіостилю є так зване "розширення" або 

"згущення" змісту і обґрунтовано, на наш погляд, вбачає в цьому один з основних 

факторів перетворення кожного індивідуального художнього стилю в семантичний 

унікум [116]. З точки зору В. В. Виноградова, проблема індивідуального стилю 

письменника пов'язана з виділенням того стилістичного ядpa, тієї системи засобів 

вираження, яка «незмінно присутня в творах цього автора, хоча б у межах окремого 

періоду його творчості» [29, с.80]. Нам видається, однак, що не менш важливим є 

виділення загальностилістичних домінант, що характеризують ідіостиль автора 

незалежно від використовуваного ним жанру, тобто так званий "загальний" 

авторський індивідуальний стиль, з одного боку, і його приватні, жанрові стилі, з 

іншого. Усі стильові та жанрові характеристики та їх домінанти "виводяться" з тексту. 

Визначення домінанти як провідного поняття теорії ідіостилю відбулося ще в 20-х 

роках ХХ століття (російські формалісти долучили вивчення ідіостилю до кола своїх 

наукових інтересів).  

Проблема ідіостилю розглядається на підставі проникнення у художній смисл 

творів письменника з виявленням характерних для нього способів лінґвістичного 

втілення системи «особистісних смислів», також розглядаються індивідуально-

авторські засоби та прийоми, за допомогою яких він «вибудовує» текст. Ідіостиль 

автора відображається як на рівні структури, так і на рівні семантики тексту та його 

прагматики, у специфіці прилучення адресата до авторського смислу. Перекладач, 

завдяки глибокому аналізові ідіостилю письменника (макроперекладацький підхід) із 

наступним адекватним відтворенням його художньо-ідейних та стильових домінант, 

може відтворити ідейно-тематичну єдність і художньо-естетичне наповнення 

оригіналу, отже, справити такий самий комунікативний ефект. Отже, ми розглядаємо 

ідіостиль письменника через призму текстотворчих стратегій письменника й як 

спосіб здійснення літературної комунікації за допомогою реалізованої в його 

творчості системи мовних засобів, що зумовлені ідейно-художнім задумом твору. 

Серед важливих стилетворчих факторів є тема та ідея твору: «ідейно-художні 
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домінанти займають найвищий ступінь у системі ідіостилю письменника, виступаючи 

одним із критеріїв добору мовних та стилістичних засобів. Іншими чинниками, що 

зумовлюють випрацювання мовно-стилістичних домінант ідіостилю письменника, є 

творча особистість автора, яка проявляється у формуванні специфічного ідіолекту, а 

також культурний код, використаний автором для формування картини світу» [132, с. 

9]. Отже і процес оцінювання перекладу вимагає аналізу та оцінки адекватності 

відтворення домінант. 

Художній текст являє собою систему, в якій взаємопов'язаність компонентів 

обумовлена не лише законами мови, а й особливостями авторського світосприймання 

й світовідчуття. Визначальним поняттям процесу створення художніх текстів є 

поняття «ідіостиль». Можна говорити про наступні ознаки ідіостилю як ключового 

поняття:  

• ідіостиль – це система індивідуальних 

особливостей автора як особистості й 

художника слова в межах художньої 

літератури;  

• ідіостиль являє собою комплексне 

утворення, що включає добір і комбінацію 

мовних засобів, їх спрямованість на 

вирішення конкретних авторських 

завдань;  

• ідіостиль – це спосіб відображення в 

художній мові фактів внутрішнього світу 

конкретного письменника – носія 

конкретного мови в конкретний  

історичний період;  

• ідіостиль відрізняється наявністю 

неповторних образних засобів (тропів і 

стилістичних фігур);  

• ідіостиль відрізняється 

стилістичною однорідністю, що 

визначає його системну стабільність;  

• ідіостиль характеризується 

індивідуальним трактуванням 

найбільш глобальних тем, про що 

свідчить наявність наскрізних 

стильових домінант.  

 

У аналітичній літературі багато вчених присвятили увагу поняттям «ідіолект» 

та «ідіостиль» (М. Бахтін, В.В. Виноградов, В. Жирмунський, Ю. Тинянов, 

Р. Якобсон). Одні вчені вважають, що ідіолект й ідіостиль – ідентичні поняття, інші 

вважають ідіолект базою ідіостилю, треті протиставляють ідіолект, або норму 

загальнонародної мови, ідіостилю, або індивідуальному авторському стилю 

письменника (В. Григор'єв, Д. Дейві, Ю. Мінералов, М. Ріффатер, С. Тер-Мінасова та 

ін.).  
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У теорії художньої літератури відмінність між ними в загальному вигляді 

полягає в наступному. Під ідіолектом певного автора розуміється вся сукупність 

створених ним текстів у вихідній хронологічній послідовності (або послідовності, 

санкціонованої самим автором, якщо тексти піддавалися переробці). Під ідіостилем 

розуміється сукупність глибинних текстопородувальних домінант і констант певного 

автора, які визначили появу цих текстів саме у такій послідовності. А відомий учений 

Вяч. Вс. Іванов висловлював думку про те, що ХХ ст. характеризується розвитком 

«семіотичних ігор», наслідком чого є виникнення кількох мов в однієї творчої 

особистості [75,  С. 69-88]. Оскільки поняття ідіостилю й ідіолекту мають різне 

визначення в багатьох дослідників, то потрапляють вони, відповідно,  до різних 

систем співвідношень з поняттями мови, тексту і «мовної особистості» 

(В.В. Виноградов, Ю. Караулов). У даний час погляди на те, що таке ідіостиль, 

варіюють дуже широко. Серед розмаїття точок зору на взаємозв’язок таких понять, як 

ідіостиль та ідіолект, можна зазначити такі два основні підходи. Перший полягає в 

тому, що ідіолект та ідіостиль науковці співвідносять між собою як поверхневу й 

глибинну структури в системах типу «Зміст – Текст» або ж утворюють тріаду 

«Тема/ідея – Прийоми вираження – Текст» [67]. Представлена на поверхні велика 

кількість пов'язаних між собою мовних факторів, що становлять ідіолект, 

заглиблюються функціональним корінням у «мовну пам'ять» і «генетику 

лінґвістичного мислення» автора й, в результаті, зводяться до ієрархічної системи 

інваріантів, які організовують так званий «поетичний світ» автора. Друга тенденція 

розвитку наукової думки виражається у перевазі функціонально-домінантного 

підходу у цілісному описі ідіостилю. Основи даного підходу були закладені в працях 

Ю.  Тинянова [165], а також Л. Виготського [37]. В працях С. Золяна, що розвивають 

цей підхід, домінанта розуміється як «фактор тексту і характеристика стилю, що 

змінює звичайні функціональні відносини між елементами і одиницями тексту. [...] 

Передбачається, що поетичний ідіолект може бути описаний як система пов'язаних 

між собою домінант та їх функціональних областей» [72, с.67].  

У нашому дисертаційному дослідженні ми розрізняємо різні аспекти вивчення 

ідіолекту й ідіостилю (семантико-стилістичний, функціонально-домінантний, 
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поетикальний, граматико-синтаксичний, діяльнісний та ін.) та аналізуємо складові 

зазначених понять. Розуміючи під ідіолектом комплекс лексичних і граматичних 

засобів, властивих мові конкретної людини, в даному випадку письменника, а під 

ідіостилем – використання різних мовних засобів у художньому тексті 

(сполучуваність, слова-ключі та ін.), відчувається хиткість кордонів між цими 

суміжними, взаємопов'язаними поняттями, тому в нашій роботі вони не 

конфронтовані, а взаємопроникні.  

Відомо, що особливою формою сприйняття навколишнього світу є художня 

картина світу певного письменника. При цьому даний образ світу – це переломлення 

навколишнього світу через призму свідомості автора. При вивченні когнітивного 

аспекту ідіостилю, тобто сукупності ментальних і мовних структур художнього світу 

письменника, основним об'єктом дослідження виступає індивідуально-авторське 

бачення. Етико-філософський конструкт ідіостилю також є базовим компонентом 

всієї художньої структури, оскільки в художньому тексті концептуальне, філософське, 

значення твору є надважливим, включаючи в себе різні варіанти розгортання сенсу 

твору [119]. Така система смислів успадковується з культурних традицій, проходячи 

через індивідуальний відбір авторської свідомості. Вона входить у картину світу, 

збагачує її яскравими індивідуальним образами. І. Тарасова [160] дотримується точки 

зору, що в індивідуально-авторському концепті, як і в інших концептах, виділяються 

предметний, понятійний, асоціативний, образний, символічний і ціннісно-оцінний 

компоненти.  

Повертаючись до поняття «емоційно-психологічний потенціал» твору, ми 

звертаємо увагу на мету, яку ставить перед собою автор, що формує ідіостильові 

характеристики твору. Найчастіше метою є викликати у читача певні емоції, створити 

конкретне враження. Перекладаючи художній текст, перекладач повинен викликати у 

читача схожі відчуття, справити якщо не таке ж, то близьке враження. 

Літературознавчий опис елементів індивідуального стилю Г. Гессе формує цілісне 

сприйняття авторської манери письменника, доповнюючи і розширюючи читацькі 

інтуїтивні відчуття. Лінґвістичний опис конкретизує й обгрунтовує висновки, 

спираючись на мовний матеріал. Комплексний філологічний підхід поєднує 
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літературознавчий і лінґвістичний описи, що сприяють цілісному й об'єктивному 

сприйняттю, представляючи його результат через взаємодію рівнів, на яких 

проявляється індивідуальний стиль оригінального автора.  

 

1.2.2. Домінанти ідіостилю. Поняття художньо-типологічної домінанти в текстах. 

Домінанта – це компонент художнього твору, що «керує, визначає і 

трансформує решту компонентів» [199, с. 56].  

Для глибшого вивчення особливостей ідіостилю письменника обов’язковим 

чинником повинен виступати момент літературознавчого аналізу. У вітчизняній та 

зарубіжній літературі багато досліджень присвячено цій проблематиці 

( В.Веселовський, М. Бахтін, А. Єсін, О. Бедзир, Н. Болотнова, М. Лановик, 

Д. Наливайко та ін.). Він передбачає момент інтерпретації з паралельним аналізом 

поетикальних рис авторського стилю. Саме на цьому етапі відбувається 

вичленовування параметрів тексту, які аналізуються, а також пошук стильових 

домінант. У запропонованій А. Єсіним системі літературознавчого аналізу 

пропонується давати свою інтерпретацію змісту тексту, вступаючи у діалог з ним та 

іншими дослідниками, а головне – спиратися на домінанти. Це – за А. Єсіним – «не 

окремі художні прийоми, а лише ті найбільш загальні властивості твору, які є ніби 

художніми принципами побудови цілого, ті організуючі параметри, які «пронизують» 

усі змістові елементи» [63, с. 174]. До змістових він відносить типи художньої 

проблематики, різновиди пафосного, а також загальну ідею твору. Отже, 

літературознавець раціонально узагальнює враження, переносить їх на понятійну 

мову й потім поширено інтерпретує твір в межах заданого домінантами напрямку. 

Водночас, в історії сучасного перекладознавства, зокрема у сфері художнього 

перекладу, однією з найбільш активно еволюціонуючих тенденцій розвитку є 

вивчення художньо-типологічних та жанрових властивостей перекладного тексту 

(І. Алексєєва; В. Комісаров; М. Лановик; С. Радчук; E. Balcerzan; S. Barańczak; 

S. Bassnett; Р. Frank; W. Koller; М. Krzysztofiak та ін.) Теоретичну основу дослідження 

типологічних властивостей тексту в перекладі склала теоретична поетика 

(Аристотель, Р. Барт, М. Бахтін, Н. Буало, А.Н. Веселовський, В.В. Виноградов, 
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Г. Винокур, М. Гаспаров, В. Жирмунський, Ю. Казарін, Ю. Лотман, Д. Наливайко, 

О. Потебня, Ю. Тинянов, Р. Якобсон та ін), а також діяльніcні, когнітивні і 

психосеміотічні теорії перекладу (Т. Казакова, Ю. Сорокін, В. Шаховський, 

А. Legieżyńska та ін.). 

При визначенні художньо-типологічних властивостей тексту (в тому числі й в 

перекладі) ми спираємося на два чинники, що враховують процес породження тексту і 

його результат: тобто, з одного боку – це діяльнісний принцип, що враховує 

специфіку структури художньої творчості, в процесі якої породжується текст, з 

іншого – це принцип цілісності художнього тексту як єдності форми і змісту, й він 

характеризує створений в процесі художньої діяльності витвір мистецтва. Перший 

принцип передбачає філософське визначення діяльності як способу буття людини, й 

являє собою активний аспект відносин «людина – світ» (або «суб'єкт – об'єкт») [77]. 

Результатом художньої творчості є цілісний художній (в концепції М. Бахтіна – 

естетичний) об'єкт, що характеризується єдністю форми і змісту, що обумовлює 

необхідність висунення другого принципу при визначенні типологічної домінанти 

тексту. У відповідності до специфіки структури художньої діяльності художній об'єкт 

можна розглядати як духовність, що реалізується в образності й цим набуває 

естетично цінну об'єктивацію. Відповідно ми звертаємо увагу на такі загальні 

критерії-характеристики художнього об'єкта/твору, як духовність, образність і 

естетично цінна конкретизація. У літературознавстві поєднання таких критеріїв у 

творах часто визначається терміном «художність», чим максимально наближає 

об'єкт/твір до сфери мистецтва.  

Отже, враховуючи перекладознавчі концепції стосовно нашого матеріалу, ми 

виділяємо такі художньо-типологічні параметри тексту, як духовність, образність та 

їх естетично цінну мовну об'єктивацію. Поєднання даних властивостей, яке 

визначається принципом цілісності тексту (художнього об'єкту), утворює специфічну 

художньо-естетичну, етико-філософську типологічні домінанти аналізованих текстів.  

Водночас, використовуючи прийняту термінологію в теоретичній традиції 

поетики й літературознавства, ми вважаємо за можливе застосовувати для 

характеристики художньо-жанрових домінант тексту термін «поетикальність» (Р. 
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Якобсон), до якого також звертаються і перекладачі для назви основної властивості 

оригіналу, що підлягає відтворенню в процесі перекладацької діяльності 

(М. Krzysztofiak, А. Legieżyńska).  

Для визначення художньо-типологічних властивостей художнього тексту ми 

спираємося на вироблені теоретичною думкою вітчизняних та зарубіжних 

дослідників критерії, що враховують специфіку художньої діяльності людини. До 

таких критеріїв було віднесено діяльнісний принцип [5, с.46-51], що враховує 

специфіку структури художньої діяльності, а також принцип цілісності художнього 

тексту як твору мистецтва. Таким чином, визначення художньо-типологічних 

властивостей тексту ґрунтується на аналізі його динамічного (творчого) і статичного 

(мовного) аспектів. Виходячи з даних принципів, ми особливу увагу приділяємо 

таким художньо-типологічним параметрам тексту: духовність, образність, естетично 

цінна мовна конкретизація, на підставі чого можливо визначити художньо-

типологічні домінанти (далі – ХТД), позначені нами як «поетикальність», які є 

невід’ємною складовою ідіостилю письменника. ХТД тексту досліджуються з 

урахуванням єдності форми і змісту тексту й розглядаються як комплексна текстова 

категорія, що охоплює глибинний (культурно-семіотичний) і поверхневий (мовний) 

рівні тексту. У співвідношенні з категорією поетикальності в роботі розглядаються 

два етапи перекладу: когнітивний і трансляційний.  

Дуже часто під час перекладу можлива зміна поетикальності оригіналу при її 

репрезентації в тексті перекладу та приймаючої культурі, що відбувається внаслідок 

зміни художньо-типологічних параметрів оригіналу. Для з'ясування причин таких 

зсувів слід зважати на питання прагматики (авторської та перекладацької). Деякі 

дослідники [193, 196] впроваджують поняття «заломлення», запозичене з фізики у 

сфері вивчення заломлень променів світла, яке відбувається саме на етапі 

когнітивного опанування оригіналом та на етапі транслювання. Така методика 

дозволяє виявити ступінь опанування тексту оригіналу та виокремити певні етапи 

перекладу. В цілому ж переклад – це складна розумова діяльність, що має творчий 

характер.  
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ХТД тексту, що позначається нами додатково терміном «поетикальність», є 

певною «надтекстовою» єдністю, що включає духовний, образний й мовний виміри 

тексту, тобто є комплексною текстовою категорією, що охоплює глибинні (смислові) 

та поверхневі (знакові, мовні) рівні тексту. Параметр духовності дозволяє визначити 

поетикальність як ідейно-емотивну єдність, породжену художнім пізнанням 

ціннісного аспекту зв'язку «людина – світ». Відповідно, поетикальність можна 

трактувати як образне осмислення згаданого аспекту відносин «людина – світ», й 

приймати поетикальність як естетично вагому мовну реалізацію образного 

осмислення взаємозв’язку «людина/світ». Онтологічний вимір категорії 

поетикальності як невід'ємного атрибуту художнього тексту обумовлює необхідність 

її опрацювання й трансляції перекладачем. Відповідно, предмет перекладу можна 

визначити як повноцінну реалізацію в образній системі приймаючої культури ідейно-

емотивної єдності. Метою перекладу є репрезентація поетикальності оригіналу в 

чужій для нього культурі, що дозволяє розглядати художній переклад як творчу 

діяльність по створенню культурних цінностей, спрямовану на репрезентацію 

цінностей переказаної літератури в приймаючій культурі. У співвідношенні з 

категорією художньо-типологічної домінанти тексту розумова діяльність перекладача 

може бути представлена у вигляді двоетапної моделі: опанування ХТД оригіналу 

(когнітивний етап) та її передача в тексті перекладу (трансляційний етап). Зміна ХТД 

оригіналу в процесі перекладу обумовлена гетерогенністю свідомостей автора 

оригінального тексту та перекладача, мов і культур й може бути метафорично 

представлена процесом «заломлення». 

Характер зміни поетикальності оригіналу на когнітивному етапі залежить від 

ступеня опанованості художньо-типологічних параметрів вихідного тексту, на 

трансляційному етапі – від ступеня їх транслювання. На цій основі виділяють 

консонансні, консонансно-дисонансні і дисонансні типи «заломлень» художньо-

типологічної домінанти тексту в перекладі й відповідні консонансний, консонансно-

дисонансний і дисонансний типи перекладу. З урахуванням характеру репрезентації 

поетикальності оригіналу в приймаючій культурі художній переклад трактується як 
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подвійне «заломлення» художньо-типологічних домінант оригіналу (в ході 

сприйняття-інтерпретації-транслювання перекладачем).  

З огляду на елементи методики літературознавчого аналізу в нашому 

дослідженні, ми не можемо оминути увагою розуміння домінанти в 

літературознавстві, зокрема, у визначенні видатних вітчизняних науковців. Так, серед 

наукових розвідок Д. Наливайка з теорії літератури [16; 127, с. 3 – 42] є визначення 

категорії стильової константи та стильової домінанти як структурних складових 

стилю взагалі й авторського зокрема (це такі, наприклад, стильові константи як образ 

світу, спосіб його зображення, концепція людини, авторська позиція тощо), при цьому 

він подає паралельне визначення стильової константи як концептуального 

еквіваленту: «Стиль як єдність усіх елементів змістової форми не тільки формується 

під впливом методу та «стилю мислення» епохи, але й містить певний їх 

концептуальний еквівалент. В динамічній системі художнього процесу утворюється 

стильовий еквівалент методу й загального «стилю мислення», який складається зі 

згаданих констант» [128, с. с. 19].  

У перекладознавстві до поняття домінанти звертається, зокрема, А. Швейцер 

[185], розглядаючи поняття функціональної домінанти тексту і функціональної 

еквівалентності в перекладі. Він уважав, що існують певні детермінанти (мовної 

природи), які впливають на процес перекладу. Отже, стратегія перекладача полягає у 

ретельному доборі мовних засобів, іншими словами – способів «перекладацьких 

трансформацій». При цьому перевага може надаватися або текстуально точному 

(адекватному), або ж навпаки – вільному перекладу, що відходив би від формальної 

структури оригіналу. Але в кожному випадку обов’язковим є відтворення смислових, 

семантико-структурних аспектів твору [184, с.68-76]. Ми вважаємо за доречне 

звернутися до даного поняття у зв'язку з вивченням глибинної сутності художнього 

смислу та визначення поетикальності оригіналу, що повинні транслюватися при 

перекладі. Також цікавою видається концепція Н. Шутємової: у своїй дисертації 

«Типологічні властивості художнього тексту» вона особливу увагу звертає на аналіз 

поняття «домінанта»: при вивченні тексту це поняття трактується як текстова 

домінанта, що визначається різними дослідницькими позиціями [189]. Натомість у 
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лінґвістиці тексту поняття емоційно-смислової домінанти розглядається В. Беляніним 

[14].  

Ми спираємося частково на положення Н. Шутємової, яка розглядає 

типологічну домінанту тексту як онтологічну властивість художнього тексту. Таке 

трактування поняття типологічної домінанти співвідносне з визначенням 

філософської категорії якості, що виражає невідривну від буття людини посутню 

визначеність. Отже, з філософської точки зору художньо-типологічна домінанта 

тексту – це стійкий взаємозв'язок його властивостей, що визначають його специфіку.  

Наступною проблемою виступає опанування типологічної домінанти оригіналу 

на когнітивному етапі художнього перекладу (прагматика перекладу). Як предметна 

діяльність, художній переклад, подібний до будь-якого іншого виду перекладу, й 

сполучає в собі «распредмечивание» і «опредмечивание» людського змісту [17, с. 118-

125], що складають зміст когнітивного і трансляційного етапів перекладу відповідно. 

Завдання когнітивного етапу полягає в рефлексивному опануванні, тобто пізнанні 

перекладачем поетикальності оригіналу, завданням трансляційного етапу є її передача 

в тексті перекладу. Комплексність категорії поетикальності та індивідуальний 

характер поетикальності кожного твору словесного мистецтва, поряд із риторизмом 

перекладу, обумовлюють перекладацькі труднощі, пов'язані як з опануванням 

поетикальності оригіналу, так і з її трансляцією при перекладі, що в цілому визначає 

творчий характер діяльності перекладача. Відповідно до загальних закономірностей 

сприйняття і розуміння тексту, когнітивна діяльність перекладача передбачає 

опанування лінґвістичного параметру художнього тексту, образності авторського 

мислення та специфіки того інтелектуально-емоційного цілого, який було сформовано 

автором оригіналу в процесі пізнання ціннісного аспекту відносини «людина – світ». 

Ступінь опанування перекладачем художньо-типологічних параметрів оригіналу 

обумовлює ступінь опанування його поетикальності, що є одним з основних чинників, 

що впливають на репрезентацію ХТД вихідного тексту в приймаючій культурі. 

Засобом опанування оригіналу реципієнтом, в тому числі і перекладачем, є рефлексія, 

як один із способів опанування дійсності, провідний до її розуміння. Комплексність 

категорії поетикальності обумовлює перекладацькі труднощі її опанування і 



45 
 

необхідність поєднання перекладачем різних типів розуміння оригіналу: 

семантизуючого, когнітивного та розпредмечуючого. Сформоване у свідомості 

перекладача уявлення про ХТД оригіналу можна трактувати як «розумову модель» 

оригіналу, насичену поетикальними рисами й назвати моделлю художньо-

типологічної домінанти оригіналу (МХТД). МХТД оригіналу є системою уявлень і 

понять, що сформувалися у свідомості перекладача при розумінні тексту. Зміст цієї 

моделі залежить від ступеня опанованості художньо-типологічних параметрів 

оригіналу. Взаємодія свідомостей автора тексту та реципієнта, зокрема, перекладача, 

дозволяє трактувати їх як два різних середовища й розглядати зміну поетикальності 

оригіналу в свідомості реципієнта як відмінної від авторської свідомості. 

Н. Шутємова пропонує таке уявлення про характер змін художнього світу в 

перекладі пов'язати із зазначеним вище поняттям «заломлень», наслідком чого є зміна 

напрямку «хвилі» мислення перекладача. Дослідниця зазначає, що в залежності від 

ступеня опанування оригіналу виступає суттєвість змін (деформацій тексту 

оригіналу), що виникають при перекладі. 

Проблематика співвідношення «оригінал-переклад» у практиці художнього 

перекладу розроблялася широко А. Федоровим, Т. Казаковою, Ю. Солодубом, 

А. Поповічем, Ю. Найдою й багатьма іншими. Науковий досвід аналізу вихідних і 

перекладних текстів свідчить, що ступінь опанування поетикальності оригіналу 

перекладачем є одним з найважливіших чинників, що визначають повноту її 

транслювання в цільовій літературі. Крім ступеня опанованості ХТД оригіналу 

перекладачем, чинником, що обумовлює її транслювання, є здатність перекладача 

репрезентувати поетикальність оригіналу в тексті перекладу, що вимагає від 

перекладача володіти не лише філологічними, а й власне перекладацькими 

компетенціями, а також володіти здатністю створювати текст. Високий ступінь 

опанування поетикальності оригіналу обумовлює можливість високого, середнього, 

низького та нульового ступенів її транслювання. Середній ступінь опанованості 

поетикальності оригіналу обмежує можливість трансляції усіх типологічних 

параметрів оригіналу в силу неопрацьованості ідейно-емотивної основи оригіналу й 

відсутності уявлення про нього у свідомості перекладача. Можливими варіантами 
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трансляції ХТД оригіналу в даному випадку є 1) трансляція параметрів образності і 

естетично цінної мовної конкретизації, 2) трансляція якого-небудь одного з 

опанованих параметрів, 3) нездатність транслювати опановані параметри 

оригінального тексту. З урахуванням двох етапів процесу перекладу та виявлених 

типів зміни поетикальності, виділяють консонансні, консонансно-дисонансні і 

дисонансні типи її «заломлення» в перекладі. Визначення зазначених типів 

семантичних зсувів (заломлень) та можливість їх опису й оцінювання ми виносимо в 

методологію дослідження способів відтворення авторського стилю.  

Н. Сологуб вважає, що ідейно-художня домінанта в творчості письменника 

найчастіше виражена напряму через слова-символи  [157]. Проте, слід завжди 

пам’ятати, що йдеться про особливу форму художнього мовлення – ідіостильову – 

тому необхідно зважати на пресупозитивні та імпліцитні інформації, а також на 

загальний контекст творчості письменника.  

Виходячи з прийнятого нами положення про те, що визначення ХТД неможливе 

без елементів літературознавчого аналізу, ми приймаємо за основу традиційну схему 

літературознавчого аналізу за Н.  Болотновою [18, с. 83]. Він включає в себе наступні 

параметри: час та обставини написання твору; місце твору в творчості 

письменника; літературний рід, жанр твору, тема, композиція; основний пафос 

твору та емоційна тональність; ідея; художні особливості (тропи, фігури, 

прийоми). Усі позиції, безумовно, важливі, але для глибшого розуміння специфіки 

ідіостилю та його домінант в творчості письменника ми повинні зосередити свою 

увагу на таких параметрах тексту/текстів, як тема, композиція, пафос, який 

нерозривно пов’язаний із емоційною тональністю та, власне, ідея. Літературознавчі 

дослідження творів формують цілісне естетичне й ідейно-художнє сприйняття 

творчості письменника. Лінґвістичний опис допоможе конкретизувати й доповнити 

загальну кaртину. Комплексний філологічний аналіз, таким чином, дає цілісне 

уявлення про індивідуальний стиль автора. Художньо-образна мовна конкретизація в 

ідіостилі письменника проявлена внаслідок переходу слова-поняття в слово-образ (в 

творах Г. Гессе це такі пари, як учитель/учень:Учитель/Учень;  

подорож/Подорож/Паломництво/Паломничество тощо). Отже, такі свідчення-
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проявлення слід насамперед шукати на лексико-семантичному рівні. Як зазначає 

М. Кожина, художньо-образна конкретизація в творі – це «…спеціально створена за 

законами мистецтва організація мовних засобів у мовній тканині твору, завдяки якій 

слово-поняття «переходить» у слово-образ (художній), стає вираженням 

індивідуально-неповторних, ніби видимих внутрішнім поглядом, цілісних образів (та 

їхніх елементів – «мікрообразів»), пропущених через естетичну оцінку письменника» 

[82, с.585]. Отже, достатня наявність повторюваних лексем, що обслуговують образи-

мотиви в художньому творі – це першоелементна, найпростіша рівнева 

характеристика лінґвостильової домінанти. Ключові образи, втілені у мотивах, 

становлять основу яскравого образу-символу. Вони ж становлять й лінґвістичну базу 

для інтерпретації тексту, а відтак, й подальшої його вдалої трансляції. 

У зв’язку з новою лінґвістичною парадигмою останнім часом усе більшого 

поширення та наукового опрацювання набувають проблеми комунікативної 

стилістики. Комунікативність тексту залежить великою мірою від його системно-

структурної організації, скерованої на досягнення комунікативного ефекту. А це, 

своєю чергою, передбачає правильне сприйняття закладених автором комунікативних 

стратегій, у тому – й текстотворчих. Отже, аналіз наративної структури тексту являє 

невід’ємну частину філологічного аналізу, в тім – лінґвостильового. Специфіка 

організації художнього тексту передбачає різностильові тактики та стратегії автора – 

від членування тексту на «авторську», монологічну, та діалогічну мови персонажів до 

синтаксичної організації певних частин текстового матеріалу. У цьому контексті 

доречно зосередити увагу на тому, що художній текст (як специфічна форма 

комунікації) включає не лише складові класичної універсальної моделі мовної 

комунікації Р. Якобсона, а й виявляє залежність від художньо-ускладненої, естетично 

обумовленої комунікації. Внаслідок цього окрім традиційних учасників 

комунікативного акту – реальних – автора й читача – в тексті присутній образ автора 

(а в нашому випадку – сам автор), наратор, герої. Таким чином, мова стає не лише 

умовою комунікації, а й кодом – головним засобом відображення та формування 

художнього змісту, його образної системи, естетично обумовленої прагматичності. 
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Більш детальне дослідження художньо-типологічних рис творів Германа Гессе 

ми проведемо далі в межах аналізу індивідуального стилю письменника та його 

подальшої трансляції в приймаючі мови.  

 

1.2.3. Жанрово-комунікативні особливості творів Г. Гессе у практиці 

перекладу. 

Проблема тексту – одна з центральних проблем перекладознавства. Саме текст 

постає предметом аналізу на першому етапі перекладу, пов’язаному з інтерпретацією 

оригіналу, і саме текст постає предметом синтезу на його завершальному етапі. Тому 

зазначена проблема заслуговує на пильну увагу теоретиків перекладу. З усіх ознак 

вихідного тексту дослідники другої половини ХХ століття, перш за все, відзначили 

його комунікативну функцію, наголошуючи на необхідності її відтворення під час 

перекладу. У сучасному перекладознавстві переклад визнається досконалим, якщо він 

відповідає типологічним критеріям приймаючої культури, її традиціям (тобто 

спирається на т.зв. фонові знання реціпієнта), що зумовлює вдалий комунікативний 

ефект. Отже, на перекладача покладена відповідальність за ті репродуктивні чи 

адаптивні стратегії, які він обирає, щоб максимально наблизити текст оригіналу до 

читача. Якщо, як зазначає В. Демецька, «йдеться про орієнтацію на всіх носіїв мови 

(або на неспеціалістів), алгоритм перекладацьких дій зрушується в бік адаптивних 

стратегій. Більш того, коли йдеться про вплив на аудиторію, перекладач повинен 

зробити вибір між двома комплементарними типами перекладу» [53, С. 97-103].  

Питання про можливість перекладу різних типів текстів, залежних від міри 

реалізації в них культурно специфічної лексики, порушується І.С.Алексєєвою, яка на 

основі вичленування в текстах реалій, концептів та екзотизмів пропонує умовне 

розмежування текстів перекладної мови на групи за ступенем об’єктивної можливості 

передавання в них компонентів змісту вихідного тексту [4]. Але В.Демецька [54, с.60-

62] стверджує, що запропонована дослідницею класифікація має загальний, 

абстрактний характер і не підтверджується жодним аналізом текстів вихідної мови і 

мови перекладу. Вона пропонує наступний розподіл базисних культурно 

обумовлених текстових елементів: реалії, символи, концепти. [54,с.62] 
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Культура нашої цивілізації – це сукупність матеріальних і духовних цінностей, 

які по-різному і за різний час накопичувалися різними національними культурами. 

Отже, різниця соціокультурних кодів, прямо виражена кожною національною мовою, 

становить, напевно, труднощі при перекладі з однієї мови на іншу. Насамперед це 

стосується реалій. У нашому випадку, при аналізі творів Г.  Гессе, ми маємо справу зі 

специфічними реаліями – категоріями філософії, світоглядної системи, релігійних 

систем Індії, Китаю, врешті-решт – географії – Сходу. Реалії як своєрідне лінґвістичне 

явище становлять категорію безеквівалентної лексики. В аспекті лінгвокраїнознавства 

цей термін було всебічно розглянуто в роботах В.C. Виноградова [31], 

Т.Ю. Виноградової [33], Є. Верещагіна та В. Костомарова [27]. Реалії зазвичай 

відносять до т.зв. безеквівалентної лексики, характерною вирізняючою рисою якої є її 

«неперекладність». Але, надалі актуальними залишаються положення С.Флоріна й 

С.Влахова, які запропонували широку систему способів відтворення реалій   [35, с.64-

65]. Зважаючи на той факт, що реалії аналізується з позицій перекладознавства, 

доцільним видається наступне визначення поняття «реалія», запропоноване в роботі 

Р.Зорівчак: «Реалії – це моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне значення яких 

вміщає (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними комплекс 

етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача» [74, сс. 

36, 58].  

Це визначення становить для нас інтерес з двох причин: по-перше, воно 

охоплює всі текстові прояви варіативних форм реалій і дозволяє відмежувати реалії 

від суміжних явищ, таких як, наприклад, неологізми, терміни, діалектизми; і по-друге, 

виходячи з твердження, що реалія являє собою комплекс етнокультурної інформації, 

можна припустити, що «реалія…може набути в контексті будь-якої стилістичної 

функції, певної адгерентної конотативної семантики, більше того – стати ключовим 

словом» [74, с.85], що у свою чергу не може не вплинути на способи перекладу, до 

яких повинен удатися перекладач у вирішенні відомого питання: «або показати 

специфіку і впасти в екзотику або зберегти звичність і втратити специфіку» [74, с.85]. 

У випадку творів Гессе східні реалії – однаково чужі німецькомовному реципієнтові, 

як і реціпієнтові цільовому. Такми чином, вжиті у творах Гессе реалії виступають як 
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слова-ключі, філософські концепти, часом виростаючи до формату топосів: як, 

наприклад, узагальнене «Схід» у творах «Siddhartha»  та  «Die Morgenlandfahrt». Ця 

проблема видається дуже актуальною власне при перекладі таких специфічних текстів 

німецької художньої літератури як «Сіддхартха», «Подорож….» та «Гра в бісер» . 

З огляду на комунікативну особливість художньої літератури треба обов’язково 

брати до уваги таку структурно-жанрову характеристику літературного твору як 

картина світу. Особливого значення правильне розуміння картини світу набуває у 

процесі транслювання. Поняття категорії картини світу літературного твору походить 

з літературознавства і представлена в транслятології віднедавна. Переконання, що 

категорія картини світу може бути корисним інструментом у виявленні та описі 

механізмів роботи перекладача присутнє в транслятології з середини минулого 

століття. 

У дослідженнях проблеми художнього перекладу невелика кількість теоретиків 

перекладу використовує поняття моделі світу, уявного світу, картини світу 

(Н. Болотнова, Ю. Лотман, М. Кшиштофяк, С. Бараньчак та ін.). С. Бараньчак, 

пишучи про модель світу літературних текстів, вважає, що переклад повинен бути її 

художньою реконструкцією [196]. А.  Леґєжинська ставить питання про те, як уявний 

світ представлений в перекладі – чи є він тим самим світом, який імпліковано в 

оригінальному творі [215]. Для А. Майкевич картина світу, насамперед, виражається у 

мові, яку використовують герої твору. Вона вважає, що форма і семантика мовного 

шару і вибір засобів є вирішальними для формування картини світу, іманентно 

присутнього в художньому тексті [220]. Нарешті, ця категорія була включена в коло 

наукових досліджень познанської транслятологічної школи, представленої Стефаном 

Губертом Кашинським та Марією Кшиштофяк [200, 210, 213]. 

Сам термін картина світу походить з когнітивної лінґвістики, яка займається 

вивченням процесів побудови мовної картини світу. Тим не менш, переклад 

художньої літератури більше, ніж просто транспозиція мовної картини світу, тому 

слід уточнити поняття картини світу, яке тісно пов’язане з категоріями світогляду і 

уявного світу у літературознавстві. Спробу визначення й чіткого розмежування між 

цими термінами дає публікація Катажини Лукас [218]. Авторка уточнила поняття 
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картини світу, світогляду та уявного світу художнього твору й водночас дала їм 

характеристику. Вона впроваджує різновиди первинної та вторинної картини світу. 

Перша, звана також мовною картиною світу, іманентно присутня в мові, імплікована 

у її граматичних категоріях. Друга – обумовлена культурно й існує у формі слів із 

потенціалом символіки, понять, слів-ключів, культурних знаків, пов’язаних з 

ментальністю, моделей поведінки і типом мислення в певному культурному 

середовищі, в результаті чого виникають різні асоціативні зв’язки у цільовій мові з 

виразами та фразеологічними зворотами, текстами. Потім дослідниця вказує на той 

факт, що картина світу розглядається як підсистема світу, фундамент, що дозволяє 

пізнавати, розуміти, описувати й оцінювати дійсність. Це забезпечує можливість 

орієнтуватися в уявному світі і практично діяти. Натомість світогляд автора не лише 

описує, а й пояснює, надає сенс, формується на основі його особистого досвіду і 

рефлексій. Таким чином, картина світу художнього твору обумовлена притаманним 

його авторові певним світоглядом.  

Центральним елементом у побудові картини світу літературного твору є його 

тематичний матеріал. Іншими важливими структурними компонентами є сюжет, час і 

простір. Важливу роль відіграє наратор і спосіб (наратологічна та текстотворча 

стратегії), яким він представляє персонажів і події. Літературний твір постає в певних 

умовах, що включають різні контексти (уявлені за посередництвом конкретних 

посилань до позалітературної реальності, або асоціації, алюзії, парафрази і ключові 

слова). Це не лише конкретний мовний контекст, а й екстралінгвальні контексти 

(культурні, історичні, географічні тощо), що дозволяє достосування тексту до певної 

культури. Ці контексти істотно розширюють зміст тексту і полегшують його 

розуміння. Від дій (стратегій) перекладача залежить, якою мірою вони будуть 

прочитуватися в тексті перекладу. Категорія картини світу літературного твору 

напряму пов’язана з картиною світу його автора. У разі перекладу вона 

конфронтована із картиною світу перекладача, який є посередником між автором 

оригіналу та іншомовним читачем. Отже, вплив особи перекладача на остаточну 

форму перекладеного твору неминучий.  
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У світлі цих міркувань можна зробити висновок, що вивчення проблем 

художнього перекладу можливе на основі категорій уявного світу (картини світу 

творів) й є відповідним методологічним підходом, оскільки такий підхід видається 

конструктивним у дослідженні творів Г. Гессе. Для цього необхідно визначити 

характерні риси компонентів картини світу та жанрові особливості творів Сіддхартха, 

Подорож… та Гра в бісер.  

До головних текстотворчих стратегій зазначених творів Г. Гессе можна 

віднести т.зв. ich-нарацію та медитативно-споглядальну пасивну позицію відносно 

світу як самоціль. Саме вона найбільше відповідає тій етико-філософській концепції 

людини у східному культурному ареалі. Обрані автором наративні стратегії у більш 

глибокому розумінні завдань творчості, на нашу думку, можна пояснити тенденцією 

до міфологізації, яка набула широкого розповсюдження й, за словами 

Є. Мелетинського, стала характерним явищем літератури ХХ століття і як художній 

прийом, і як світовідчуття, що стояло за цим прийомом [115, с. 295-296]. Для себе 

Г.Гессе віднайшов певну синтетичну модель дійсності, де людина органічно поєднує 

ціннісні орієнтири етики й філософії Сходу й Заходу, й на цій межі культур балансує 

рівновага – духовна, психічна. Сам же процес міфологізації зумовив стилізовані 

форми оповіді, що тяжіють до християнської релігійної традиції й літературної 

традиції східних сакральних текстів. Ми притримуємося точки зору сучасних 

дослідників [50, с.25-27] й відносимо до числа основних кодів, що маніфестуються в 

художньому тексті, наративний код (який «відповідає» за вираження послідовності 

дій і станів та їхню взаємозумовленість). У цьому коді міститься наративна 

перспектива твору, формується позиція наратора, визначаються граматичні форми 

наратива. Саме цей код моделює авторський світ художнього твору і можливий світ у 

цілому. Ця стратегія реалізована шляхом використання техніки префігурації, тобто 

методом впровадження міфологічних мотивів й архетипів [67, c.360], при цьому 

Г. Гессе органічно зв’язав західну й східну традиції через провідні мотиви й 

знаковість персонажів. Значущим також видаються у цьому зв’язку й способи 

передачі почуттів та емоцій, як елемент наративної стратегії. Європейська традиція, 

сформована прозою ХІХ століття, передбачала використання безпосередніх 
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класичних описів поведінки, станів, переживань чи реакцій на ситуативно-поведінкові 

колізії в творах. Опосередковане зображення почуттів (складової внутрішнього світу 

людини, що здатна бути видимою) широко практикувався у східній (зокрема, 

китайській) літературі. Саме таким чином будується наратив у розділах другої 

частини повісті «Сіддхартха» (наприклад,  Камала, Син).  

 Отже, ми окремо виділяємо емотивний код творів Г. Гессе, як значущу 

складову авторської картини світу.  

У контексті транслятологічних студій з художнього перекладу особливо 

важливим для перекладача є правильно спочатку розгадати наративні стратегії 

автора, декодувати художній текст, а потім його транслювати на цільову мову. 

Знаковий характер протагоністів підкреслений тим, що вони мають специфічні власні 

імена і названі таким чином, що, напевно, викликають у читача стійкі асоціації, 

доповнені конкретними соціо- та культурно-філософськими кодами (Г.Г. – читай – 

Герман Гессе, Сіддхартха-Будда).  

У творі «Сіддхартха» поряд із класичною дескрипцією Гессе вживає й опис за 

допомогою вчинків. Важливою характеристикою є мова персонажів (використані 

елементи біблійного паратаксису. Мова стає не стільки засобом порозуміння, скільки 

відіграє роль певного філософського, категоріального простору, створеного героями й 

який сформований їхньою свідомістю; водночас він же і надалі формує цю свідомість, 

причому у площині концептів Сходу й Заходу водночас. 

 «Гра в бісер» – це класичний німецький  Bildungsroman (з нім. – роман про 

формування, синонім: Entwicklungsroman) – інваріант романного жанру, який виник в 

Німеччині в добу Просвітництва. В ньому автор представляє психологічну, моральну 

й суспільну еволюцію головного героя, простежує шлях його становлення від 

молодого віку протягом довгих років, інколи цілого життя. Саме поняття 

«bildungsroman» походить з лекційного курсу Йогана Карла Симона Моргенштерна 

(Johann Carl Simon Morgenstern). Цей твір є заключним у т.зв. «східному» циклі, якому 

передують твори «Сіддхартха» (1922), «Подорож до Країни Сходу» (1932). Роботу 

над ним письменник розпочав у 1931 році, а вийшов твір друком у 1943 р. в 

Швейцарії. Як зазначав С. Аверинцев, попередні твори, зокрема, «Сіддхартха», були 
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своєрідним передвістям «мудрості старця», якою освячені подальші твори 

письменника. Це попередня спроба осягнути просвітлення й гармоніїї, душевної 

рівноваги як своєрідної життєвої норми. Автор створює картини життя героїв, де 

немає однозначних рішень. Свідомо він  закладає принцип «біполярності», де б кожне 

слово, фраза, розділ ставали своєрідним контрапунктом можливостей, перетином й 

взаємопроникненням протилежностей [1, с. 2-25]. Протоісторія створення й 

функціонування специфічної духовної спільноти, описана в «Подорожі», виростає в 

романі «Гра в бісер» в сумну антиутопічну історію обраних духом, приречених на 

самотність. Твір Г. Гессе – це метафізична оповідь про дозрівання, зріст, еволюцію й 

перетворення душі, про вічну змінність світу. 

Твори Г. Гессе – це філософські роздуми про світ людей, які втратили Бога. 

Отже автор шукає до Нього шлях сам, і спонукає до таких пошуків читача. Його 

універсалізм як письменника полягає у відході від специфічних рис національної 

літератури, вбачаючи в них певну перешкоду для вираження почуттів та емоцій, які б 

мали бути зрозумілими читачеві у наднаціональному вимірі. Саме тому він обирає 

персонажів, реалії, символи та мотиви, малознайомі не лише німецькомовній 

аудиторії, а й європейській. Це ускладнює визначення стилістики творів Г.Гессе, а 

отже й трансляцію їх художніх цінностей до цільової мови й іншої культури й вимагає 

від перекладача не лише високого рівня компетенції, але і здатності проникати в 

царство фантазії автора оригіналу. 

Проте, зважаючи на обмеженість обсягу нашої роботи, ми плануємо дослідити 

менш вивчені категорії картини світу в межах застосованих особливих авторських 

стратегій Г.Гессе у текстотворенні – особливий емотивний код автора «Сіддхартхи», 

«Подорожі...» та «Гри в бісер».  

Розглядаючи комунікативну функцію художньої літератури та її жанрово-

тематичну особливість, не можна не звернутися до категорії інтертекстуальності. 

Поняття інтертекстуальності як форми зв'язку та міжтекстових посилань 

літературного твору впровадила до літературознавства французька дослідження 

Ю. Крістєва. Діалогічна природа інтертекстуальності є продовженням концепції 

діалогічності літератури М. Бахтіна. Категорія інтертекстуальності у призмі теорії 
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художнього перекладу можна розглядати з двох різних точок зору. Першою з них є 

сприйняття відносин оригінал – переклад, як особливий випадок інтертекстуальності. 

Ці відносини проявлені через домінантні риси – несамостійність та вторинність. Друга 

точка зору фокусується на аналізі вихідної сфери міжтекстових посилань оригіналу і 

способу їх відтворення в перекладі. 

Оскільки зіставно-перекладознавчий аналіз передбачає порівняння 

інтертекстуальних структур вихідного й перекладного тексту й опис існуючих між 

ними відмінностей, які можливі лише на основі розуміння інформаційних 

властивостей інтертекстуальних елементів, до кола розглянутих в дисертації 

теоретичних питань ми включили поняття інтертекстуальної інформації. Це поняття 

базується на концепції інформації художнього тексту, розробленого І. Арнольд, й 

визначається як інформація, завдяки якій текст сприймається як інтертекст. Можна 

виділити наступні компоненти інтертекстуальної інформації: 1) Семантична 

інформація, яка включає символічний компонент (тобто інформацію про внетекстові 

об'єкти, запозичені даним текстом з претексту) й індексальний компонент (тобто 

інформацію про те (або вказівка на те), що елемент даного тексту є відсиланням до 

претексту). У разі кожного конкретного інтертекстуального включення 

співвідношення символічного й індексального компонентів може бути різним, і 

встановлення цього співвідношення вимагає спеціального аналізу. 2) Емоційно-

естетична інформація, тобто інформація, що несе потенціал емоційного впливу на 

реципієнта. Цей потенціал пов'язується з виникненням ігрового моменту (тобто зі 

здатністю інтертексту створювати ефект «радості впізнавання»), який супроводжує 

деякі види інтертекстуальних запозичень. Як відомо, при відтворенні інтертексту 

перекладачі звертаються або – а) до методу адаптації, що припускає використання 

таких способів як заміна інтертекстуального включення на функціональний 

еквівалент, створення коментаря всередині тексту (прийом додавання) або зняття 

інтертекстуального елементу, або – б) до методу відчуження, при якому 

інтертекстуальні включення перекладаються дослівно або передаються по схемі 

«дослівний переклад + виноска» (Г.В. Денисова). Практика показує, що при 

застосуванні будь-якого способу відтворення інтертексту зсуви (заломлення) в 
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інтертекстуальній інформації (її втрата, прирощення або спотворення) виявляються 

неминучими. Тому робота перекладача з інтертекстом сполучена з пошуками 

«найменшого зла», тобто спрямована на максимально можливе збереження 

авторського інтертекстуального задуму.  

У фаховій літературі пропонується процедура проведення зіставно-

перекладознавчого інтратекстового аналізу. Вона повинна включати такі основні 

етапи: 1) створення інтертекстуального портрету вихідного тексту, тобто уявлення 

про всі його зв'язки з іншими текстами і про те, до яких інтертекстуальних категорій 

ці зв'язки належать; 2) аналіз реалізації інтертекстуального портрету вихідного тексту 

в тексті перекладному; 3) аналіз перекладацьких стратегій, що призвели/не призвели 

до зміни інтертекстуального портрету; 4) загальна оцінка відтворення 

інтертекстуальних зв'язків вихідного тексту в перекладі. З точки зору дослідника 

засадничим буде такий аналіз взаємозв'язку оригінального тексту з якимись іншими, 

який би пояснював, яким чином ці зв'язки проявляються і реконструюються у 

перекладі. Ключовим моментом в роботі перекладача є питання доступності і 

реконструкції інтертекстуальних механізмів та їх подальшої майстерної передачі в 

цільовому тексті. Задача перекладача полягає у виявленні перехресних посилань, що 

входять в оригінальний текст, а потім активувати їх в новому контексті цільового 

тексту. 

У нашій роботі ми пропонуємо дещо інший підхід до проблеми 

інтертекстуальних посилань оригіналу. Важливим елементом у процесі перекладу є 

когнітивно-мовний досвід перекладача, який у теорії перекладу називається bagage 

cognitif й який допомагає йому досягти найсуттєвішого стрижневого елементу 

оригіналу як витвору мистецтва – його авторської стилістичної специфіки. 

Проникнення в сферу особистості та психологічних особливостей автора оригіналу, 

сягання до глибинних змістових шарів тексту неможливе без ретельного аналізу 

художнього світогляду автора та того культурного середовища, у якому поставав твір. 

Цікавим є визначення компетенції перекладача художньої літератури Юліана 

Малішевського: «В особистості перекладача не останню роль відіграє інстинкт 

дослідника. Розпочинаючи переклад літературних творів перекладач, волею-неволею, 
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стає власне таким дослідником, що поєднує риси літературного критика, історика і 

теоретика літератури. Ці функції дозволяють йому дістатися до всіх аспектів 

творчості автора оригіналу, дозволяє, майже у детективний спосіб, відслідкувати й 

відтворити шлях формування вихідного тексту, а також супроводжуючі його 

культурні, історичні та мистецькі умови» [122, с.165].  

Основною метою перекладу є здійснення міжкультурної комунікації, що, за 

визначеннями багатьох науковців (П. Донця, В. Комісарова, Л. Латишева., 

Г. Чернова., П.  Куриленка, А. Швейцера) і, зокрема, В. Сафонової є взаємодією, 

обміном, зняттям бар'єрів, взаємністю та солідарністю. Перекладач на стадії 

наукового дослідження (т.зв. доперекладацького аналізу) іншомовного тексту завжди 

виходить за рамки дослідження мовних факторів і за рамки тексту – у ту “першу 

дійсність”, в якій народився твір. Вкотре наголосимо: процес розуміння й аналізу 

твору певної національної культури – це шлях до пізнання менталітету народу. Лише 

таким чином він може розкрити прихований смисл культурних, психологічних, 

побутових даностей, закладених в оригіналі, без чого адекватне відтворення твору в 

середовищі мови перекладу неможливе.  

Особливим видається також факт, що «Сіддхартха» та «Подорож», свого часу 

були так само екзотичні німецькомовному читачеві, як і будь-якому європейському 

взагалі. Ми схиляємось до думки, що сам Герман Гессе, певним чином, виступив 

своєрідним «перекладачем» культури, адаптуючи певні реалії та етико-філософські 

догми Сходу на західноєвропейський ґрунт. Таким чином, переклад цих творів на 

іншу мову (у нашому випадку – на українську чи російську) має подвоєну природу 

адаптації – міжкультурної, слідом за автором оригіналів. Тому, окрім 

інтертекстуальних зв’язків у цих творах мають місце й інтеркультурні, які перекладач 

повинен був віднайти й передати також. 

У зазначених творах Г. Гессе перекладач мав би відтворювати враження 

німецького письменника від східної культури, втілені в його художніх творах, які 

претендували на статус «нового Євангелія» у європейському етико-філософському 

вимірі, й стали, зрештою, підґрунтям для виникнення у майбутньому «культу Гессе». 

Ідеться, таким чином, про передавання позамовних соціо- та екстралінґвістичних 
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елементів художнього тексту, які є елементами широкого знання „вихідної” культури, 

і які є істинними у дійсності оригіналу та підлягають обов’язковому збереженню, а, 

отже, й адаптації (з метою відтворення їх істинності) щодо культури іншомовної 

дійсності. 

Вивчення й аналіз подібних елементів відбувається на граничних сферах, тобто 

на стиках і перетинах усіх названих дисциплін. Їх дослідження просувається так само, 

як і поєднання в процесі перекладу наукових та творчих методів здійснення, про що 

нам повідомляють М. Рильський, В. Коптілов, К.Чуковський та багато інших 

дослідників, які називають такий аналіз філософським передусім тому, що це не 

лінґвістичний, не філологічний, не літературознавчий, чи якийсь інший виокремлений 

спеціальний аналіз. Науково доведено також, що комплексне сприйняття 

перекладеного твору є глибшим і повнішим, якщо перекладач та читач мають 

уявлення про культурний контекст, в якому виник цей твір, про багатоманітність його 

зв’язків з явищами інших мистецтв, якщо в культурі мови оригіналу та мови 

перекладу склалися подібні традиції, естетичні принципи, напрями, жанрові 

структури За В.С.  Біблером культура – це "втягування" всіх минулих і майбутніх 

культур в єдину цивілізаційну драбину, зрозуміти її можна в її всезагальності, як 

безкінечний світ можливостей [15, с.56]. Як наслідок, переклад в такий спосіб формує 

універсальний тип культури, яка розвивається і досягає своєї кульмінації в процесі 

поєднання однієї з іншою, узагальнюючи найвищі здобутки всіх культур світу, що 

можливе лише за умови взаємообміну і взаємозбагачення. 

 

1.3. Методика дослідження шляхів та способів відтворення авторського 

стилю Г. Гессе. 

Одним з найважливіших методів дослідження у лінґвістиці перекладу надалі 

лишається порівняльно-зіставний метод. В ході аналізу форми та плану змісту 

оригінального тексту й його перекладних варіантів можливим стає відслідковування 

певних внутрішніх механізмів процесу перекладу, віднайти й пояснити зміни у плані 

форми й плані вираження, які відбуваються під час замін одиниць оригіналу 

еквівалентними одиницями перекладної мови, власне виявити й з’ясувати межі 
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еквівалентності тих або інших одиниць тексту. Водночас можливим стає порівняння 

декількох перекладів, що також відкриває можливості порівняння способів вирішення 

різними перекладачами ідіостильових та інших особливостей художнього твору, 

виявити відхилення («зсуви») у перекладних текстах по відношенню до оригіналу. Як 

зазначає В.Комісаров, «зіставний аналіз перекладів як метод лінгво-перекладацького 

дослідження засновано на допущенні, що сукупність перекладів, що виконуються в 

певний хронологічний період, може розглядатися як результат оптимального 

вирішення всього комплексу перекладацьких проблем при даному рівні  розвитку 

теорії й практики перекладу» [91, с.38]. Отже, виявлення й опис специфіки відносин 

оригінального й перекладного текстів передбачає виявлення перекладацьких 

стратегій, способів досягнення еквівалентності (особливо в порівнянні з різними 

перекладами одного й того ж твору), опис способів досягнення комунікативного 

ефекту перекладу, зокрема завдяки традиційним перекладацьким прийомам 

(модуляції, калькування тощо). У нашому випадку, коли аналізується цикл художніх 

творів, зіставлятимуться характерні засоби, які створюють достатньо герметичну 

ідіостильову систему письменника. Проблема відтворення ідіостильової системи 

письменника напряму пов’язана з лінгвостилістикою й, відповідно, стилістичними 

проблемами художнього перекладу. Виходячи з положення про те, що художній 

переклад це, певною мірою, «співавторство» перекладача й момент інтерпретації, 

безсумнівно виникають стилістичні «зсуви», які А.Поповіч типологізує наступним 

чином: стилістична відповідність, стилістична субституція, стилістична заміна або 

інверсія, стилістичне підсилення, стилістична типізація, стилістична індивідуалізація, 

стилістичне послаблення, стилістичне нівелювання й стилістична втрата [139].  

Для будь-якого алгоритму аналізу вихідного тексту та його трансльованих 

елементів важливим лишається питання одиниці перекладу. Серед прийнятих 

положень серед науковців виокремлюється те, що одиницею перекладу виступає та 

одиниця вихідного тексту, яка може бути відображена відповідником цільової мови. 

Такий відповідник може бути фонемного, лексичного, синтаксичного рівня [32, с. 175-

183]. Також, як зазначає В.Комісаров, не менш важливим полем пошуків 

відповідності є висловлювання, описи ситуацій, комунікативна ефективність, відтак 
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основною метою перекладацької діяльності стає визначення ступенів еквівалентності 

на кожному з обраних рівнів [90, с. 75-76]. Що ж до «перекладацьких еквіваленцій». 

то далі лишається актуальним положення В.С.Виноградова про те, що ними 

«вважають слова та словосполучення перекладу й оригіналу, котрі хоча б в одному зі 

своїх значень відтворюють рівний або відносно рівний обсяг повнозначної інформації, 

або ж є рівнозначними функціонально» [32, с.65]. 

На початку нашого дослідження ми зазначили, що виходимо з положення про 

те, що для авторського ідіостилю базовою визначальною категорією є художньо-

типологічна домінанта. Для виокремлення й подальшого аналізу ХТД ми прийняли 

елементи лінґвістичного й літературознавчого підходів. Натомість, ми зазначили, що 

на етапі транслювання відбуваються різноманітні деформації – заломлення/зсуви, які 

можуть стосуватися насамперед загальної семантичної площини текстів. Для 

виявлення ступеня відтворення семантичної еквівалентності тексту ми, спираючись 

на концепцію динамічної еквівалентності, аналізуватимемо оригінальні твори та їх 

перекладні варіанти з точки зору наявності певних типів (консонансного, 

дисонансного й консонансно-дисонансного) заломлень ХТД. Консонансний тип 

«заломлення» ХТД тексту в художньому перекладі припускає консонансне 

опанування ХТД оригіналу на когнітивному етапі перекладу та її консонансну 

передачу в тексті перекладу. Консонансно-дисонансний тип «заломлення» ХТД 

тексту в перекладі припускає консонансне або консонансно-дисонансне опанування 

ХТД оригіналу при її консонансно-дисонансній передачі. Дисонансний тип 

«заломлення» ХТД тексту в художньому перекладі припускає консонансне, 

консонансно-дисонансне або дисонансне опанування ХТД оригіналу і відповідні 

відтворювання  в тексті перекладу. 

Зазначені типи модифікацій перекладу визначаються нами на основі типу зміни 

ХТД оригіналу на когнітивному і трансляційному етапах залежно від опанованості і 

транслювання художньо-типологічних параметрів оригіналу. Консонансний тип 

перекладу характеризується високим ступенем опанованості і транслювання ХТД 

тексту перекладу. Рефлексія перекладача спрямована на опанування і трансляцію 

поетикальності оригіналу в її повноті. При цьому типі перекладу усі типологічні 
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параметри оригіналу є опанованими і переданими в тексті перекладу, а 

поетикальність оригіналу отримує в тексті перекладу найбільш повну репрезентацію. 

Таким чином, поетикальність тексту перекладу найбільш повно узгоджується з 

поетикальністью оригіналу. Консонансно-дисонансний тип перекладу 

характеризується зростанням дисонансу внаслідок часткового редукування 

поетикальності оригіналу в процесі перекладу. Таке редукування може виникати на 

трансляційному етапі перекладу.  

Репрезентативними в даному випадку є будь-які два параметри оригіналу. Крім 

того, редукування поетикальності оригіналу може бути наслідком консонансно-

дисонансного опанування її перекладачем й консонансно-дисонансною передачею в 

тексті перекладу, тобто поетикальність оригіналу піддається редукції на кожному 

етапі перекладу. Репрезентативними в даному випадку є параметри образності й 

естетично цінної мовної об'єктивації. Оскільки в даному випадку при перекладі 

відбувається редукція цілісності оригіналу, репрезентація його поетикальності в тексті 

перекладу не є повною. Даний тип є перехідним між консонансним і дисонансним 

типами перекладу і його введення дозволяє врахувати відсутність жорстких кордонів 

у просторі перекладу. Дисонансний тип перекладу виникає при зменшенні 

консонансу і зростанні дисонансу в процесі перекладу. Даний тип перекладу 

характеризується найбільшим ступенем дисонансу щодо оригіналу. Дисонанс може 

стати наслідком консонансного, консонансно-дисонансного або дисонансного 

опанування поетикальності оригіналу перекладачем і її дисонансні зміни при передачі 

в тексті перекладу. Переклад, консонансний щодо поетикальності оригіналу, може 

бути сприйнятий новою для оригіналу культурою консонансно, консонансно-

дисонансною і дисонансно. При цьому завдяки консонансному перекладу в 

приймаючій культурі оригінал виявляється репрезентативним у своїй суттєвій, 

смисловій визначеності. Консонансно-дисонансний щодо оригіналу переклад може 

бути консонансний, консонансно-дисонансний і дисонансний щодо приймаючої 

культури, при цьому сутнісна властивість оригіналу репрезентується в іноземній 

культурі не повною мірою. Дисонансний щодо поетикальності оригіналу переклад 

також припускає можливість різних типів його опанування в іноземній культурі, але 
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не призводить до опанування оригіналу в його суттєвій визначеності. Взаємному 

збагаченню культур можуть сприяти, на наш погляд, консонансний і консонансно-

дисонансні типи перекладу. Зазвичай зазначені типи заломлень/ зсувів виступають 

при порушенні семантичної атракціїї текстів.  

З урахуванням досвіду попередніх досліджень ми приймаємо основні 

положення запропонованої О. Ребрієм чотирьохскладової моделі перекладознавчого 

аналізу, «перші три складових якої – образна, текстуальна та прагматична – неначе 

«занурені» у четверту – мовну, адже саме мовні засоби у процесі перекладу 

піддаються різноманітним замінам та трансформаціям. Виходячи з цього, 

текстоцентрична концепція творчості у перекладі визначатиметься 

прагненням перекладача до створення такого тексту перекладу, в якому зміни на 

мовному рівні запроваджуються заради збереження цілісності системи образів, 

текстуальності та прагматичного навантаження вихідного тексту» [145, с. 

248-249]. 

Слід зазначити, що також в межах дескрипції використано метод 

трансформаційного аналізу, шляхом якого виділяються та описуються шляхи 

трансформаційних видозмін (в межах досягання експресивної та комунікативної 

еквівалентності перекладного твору), а також трансформації синтаксичних структур. 

Таким чином можливим стає опис перекладацьких трансформацій.  

Для досягнення максимально адекватного прочитання авторського тексту й 

з’ясування через єдність слова й образу домінант індивідуального стилю 

письменника використовувався метод слово-образ, за допомогою якого також 

стало можливим інтерпретувати проблеми семантико-стилістичної організації 

художніх текстів, для подальшого виявлення специфіки їх трансляції. 

Як додатковий (для повнішого розуміння співвіднесеності текстів оригіналу й 

перекладів) використовується метод семантичного аналізу, елементи контент-

аналізу і процедура кількісних підрахунків, що уможливило структурувати, 

типологізувати та узагальнити лексико-синтаксичні елементи ХТД ідіостилю Г.Гессе. 

За допомогою зазначених методик співставляється частотність окремих лексем, 

синтаксичних структур, типів трансформацій тощо у парах аналізованих прикладів 
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(оригінал-переклад), обраних методом суцільної виборки. Також на сучасному етапі 

розвитку методик кількісних обрахунків роботу значною мірою полегшують і 

пришвидшують комп’ютерні технолоії. Використання комп’ютерів уможливлює 

за короткий термін опрацювати великий масив текстів (пошук слів та 

словоформ, які, у нашому випадку, ми визначили «ключовими» параметрами на 

вісях складових ХТД, як–то: «хвилювання», «страх», «радість» тощо) й 

отримати вірогідні відомості про їхню частотність, що допомагає обґрунтувати 

певні характеристики ХТД, отриманих за допомогою інших методів аналізу.   

 

ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ 

- Вивчення особливостей авторського стилю Г.Гессе крізь призму 

транслятології виявило потребу більш чітко дефініювати як саме розуміння 

авторського стилю, так і його параметри. Індивідуальний стиль автора – або ідіостиль 

– це різновид мови художньої літератури. Багато вчених присвятили увагу поняттям 

«ідіолект» та «ідіостиль» (М. Бахтін, В.В. Виноградов, В. Жирмунський, 

Вяч.Вс. Іванов, Ю. Тинянов, Р. Якобсон). Розуміння авторського стилю як феномена 

не лише мовного, але і такого, що проявляється в єдності форми і змісту, виявив 

необхідність міждисциплінарного підходу до його вивчення, який поєднав 

лінґвостильовий аналіз художнього тексту з літературознавчим. Перекладознавчий 

підхід до виявлення особливостей трансляції авторського стилю вимагає приділити 

увагу специфіці художнього перекладу. Виокремлення художнього перекладу  й 

визначення його ознак як особливої форми комунікації (автор-художній текст-

перекладач-читач) вимагає збереження індивідуальної своєрідності оригіналу, того 

естетичного впливу, який оригінал справляє на читача (як мовою оригіналу, так і 

цільовою). 

- Згідно з положеннями А. Федорова, А. Швейцера, В. С. Виноградова, 

В. Комісарова, Р. Миньяр-Белоручева, Л. Латишева, Т. Казакової та багатьох інших – 

основний акцент у перекладі покладається на комунікативність, отже на прагматику 

перекладу. Це визначає певну специфіку розуміння стратегій художнього перекладу. 

Серед розмаїття класифікацій стратегій (Е.  Бальцежан, В. Коллер, М. Кшиштофяк, 
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Р. Миньяр-Белоручев, Л. Латишев, Р. Зорівчак, Т. Кияк, Е. Бальцежан, І.  Евен-Зогар, 

П. Франк та ін.), ми зупинилися на запропонованій Н. Дьяконовою, оскільки в нашій 

роботі далі актуалізоване поняття художньо-типологічної домінанти як ідіостильової 

ознаки. Власне Н. Дьяконова враховує стильові функції, що домінують в художньому 

тексті, й пропонує свій переклік стратегій, серед якого ми особливо виділяємо: а) 

стратегію з’ясування жанрово-стильової приналежності тексту; б) стратегію 

визначення домінантної насиченості; в) стратегію передачі світосприйняття. Також 

важливою для нашого дослідження є теорія доперекладацького аналізу (трифазовий 

аналіз) М. Брандес, з якої виростає концепція «критики перекладу»: 1) виявлення 

жанрово-стильових особливостей тексту, виявлення «образу автора», специфіки його 

мови; 2) виявлення особливостей наратологічних стратегій автора, тип наратора і 

нарації, а також особливості композиційно-мовних форм – лексичне й синтаксичне 

вираження авторського стилю; 3) власне аналіз тексту з огляду на дві попередні фази 

аналізу (й наступна критика перекладу). 

- З огляду на дискусії щодо функціонування термінів еквівалентність та 

адекватність, ми виходимо з того, що в наукових колах прийнято розрізняти термін 

еквівалент як один з найуживаніших лінґвістичних інструментів перекладацьких 

практик (А. Поповіч, Р. Юмпельт, В. Вілсс, В. Коллер). Ю. Найда запропонував 

термін динамічна (функціональна) еквівалентність на позначення рівнозначності 

перекладу оригіналові на рівні впливу на читатча, відтворення авторської інтенції в 

перекладі. О. Каде, Л. Бархударов, В. Комісаров, А. Швейцер розвинули теорію 

функціонально-прагматичної адекватності перекладу (текст визнається прагматично 

адекватним за умови його відповідності інтенціям адресанта, в тому числі й творчим, 

якщо йдеться про задум автора художнього тексту, а критерієм такої адекватності 

виступає рівнозначний ефект). В. Демецька значно збагатила теоретичну думку, 

визначивши функціональну адекватність перекладу як висвітлення й відтворення 

функціональної домінанти тексту. Таким чином, концепція семантико-стилістичної 

адекватності – це суто лінґвістична проблема, а встановлення критеріїв перекладу з 

огляду на функціональну адекватність смислів, імплікованих у концептуальній 

картині світу – літературознавча проблема, вирішення якої здійснюється в межах 
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теорії міжкультурної комунікації і компаративістики. Хоча, один з корифеїв 

перекладознавства В. С. Виноградов підкреслював, що у випадку перекладу художніх 

текстів основною метою перекладу повинно бути повне перенесення смислу, 

художнього задуму автора. Отже, допустимим є повна заміна терміна «адекватність» 

терміном «еквівалентність». Оскільки ми спираємося на концепції В. Демецької та 

Ю. Найди, згідно з якими при перекладі художньої літератури магістральною 

стратегією є збереження імпресивної функції вихідного тексту, ми розуміємо 

двоїстість цих термінів таким чином: еквівалентність – це повноцінне відтворення 

тексту оригіналу зі збереженням його змістовного, смислового, семантико-

стилістичного рівнів; адекватність – це повноцінне відтворення авторської інтенції, 

імпресивної функції, наслідком чого є відповідна реакція реціпієнтів перекладного 

твору, що дорівнює реакції реціпієнтів вихідної культури.  

При цьому, ми виходимо з того, що поняття «еквівалентність» ніби 

«поглинається» поняттям «адекватність», а також особливо підкреслюємо (в 

контексті такого розуміння термінів), що надалі в роботі будуть актуалізовані також 

терміни емоційна еквівалентність тексту, семантична еквівалентність, прагматична 

еквівалентність, тощо. 

- Для виявлення особливостей трансляції у цільові мови ідіостильових 

особливостей Г. Гессе, ми спираємося на думку провідних вітчизняних та зарубіжних 

науковців (Ґ. Ґачечиладзе, Р. Зорівчак, А. Поповіча, О. Чередниченка, А.Леґєжинської, 

М. Кшиштофяк та ін.), що переклад – це вторинний вид творчості, який посилює 

відповідальність перекладача за адекватне відтворення оригінального тексту в 

іншомовній культурі. Таким чином, методика дослідження перекладних творів 

повинна відповідати культурологічній парадигмі у перекладознавстві, а комплексний 

філологічний (лінґвістичний та літературознавчий) аналіз перекладу художньої 

літератури зумовлений цілісністю тексту як його головної естетичної, художньої 

ознаки. 

- Визначення домінанти як провідного поняття теорії ідіостилю широко 

опрацьоване у вітчизняній та зарубіжній науці (російські формалісти, 

В.В. Виноградов, В. Веселовський, А. Єсін, Б. Ларін, Д. Наливайко, Н. Сологуб, 
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Н. Шутємова, А. Швейцер). Такі дослідники, як В. Бєлянін, А. Швейцер, Н. Шутємова 

виділяють текстові домінанти, або емоційно-смислові домінанти, як невід’ємну 

властивість художнього тексту. Авторський стиль письменника завжди 

характеризується такими стильовими домінантами, які ми визначили як художньо-

типологічні домінанти (ХТД). Опанування ХТД оригіналу на когнітивному етапі 

перекладу (прагматика перекладу) можна трактувати як «розумову модель» 

оригіналу, насичену поетикальними рисами. Ми її назвали моделлю художньо-

типологічної домінанти оригіналу (МХТД). МХТД оригіналу є системою уявлень і 

понять, що сформувалися у свідомості перекладача при розумінні тексту. Відтворення 

цієї моделі у перекладі залежить від ступеня опанованості художньо-типологічних 

параметрів оригіналу. 

Для випрацювання алгоритму аналізу ми прийняли такі теоретико-

методологічні положення вітчизняних і зарубіжних науковців і наукових шкіл: 

1). Історико-дескриптивна точка зору Ґеттінгенської школи «Die literarische 

Übersetzung» на переклад як факт історії літератури, який однаковою мірою належить 

вихідній та цільовій культурам. 2). Положення Познанської школи художнього 

перекладу (Е. Бальцежан, М. Кшиштофяк, К. Лукас та ін..), яка тісно співпрацювала з 

ляйпцігським проектом й значною мірою збагатила європейську науку. Обидві школи 

вимагають вивчення усіх наявних  перекладів художнього твору автора, що відкриває 

практику вивчення (і, відповідно) створення серійних (множинних) перекладів. 3). 

Двочленна модель аналізу перекладу К. Ван Левен-Цверт і, близька до неї, тричленна 

модель аналізу М. Кшиштофяк. Остання виділяє для спеціального перекладацького 

аналізу коди (лексико-семантичний, естетичний та культурний). На нашу думку, саме 

лексико-семантичний та естетичний коди складають основу ХТД авторського стилю 

Г. Гессе. 4).Для визначення компонентів ХТД ідіостилю Г. Гессе ми використали 

традиційну методику літературознавчого аналізу (за схемою Н. Болотнової та 

А. Єсіна), а також метод слово-образ, за допомогою якого стало можливим 

інтерпретувати проблеми семантико-стилістичної організації художніх текстів  

для подальшого виявлення специфіки їх трансляції. 5). Оскільки ми визнаємо, що 

однією з головних перекладацьких стратегій є максимальне відображення ідейно-
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художнього замислу автора та збереження імпресивної функції тексту, ми 

використовуємо основні положення запропонованої О. Ребрієм чотирьохскладової 

моделі перекладознавчого аналізу, яка повністю співвідноситься зі згаданими 

моделями К. Ван Левен-Цверт та М. Кшиштофяк. 6). Для виявлення ступеня 

відтворення семантичної еквівалентності тексту ми, спираючись на концепцію 

динамічної еквівалентності Ю. Найди, аналізуватимемо оригінальні твори та їх 

перекладні варіанти з точки зору наявності певних типів (консонансного, 

дисонансного й консонансно-дисонансного) заломлень ХТД. 7). Як додатковий (для 

повнішого розуміння співвіднесеності текстів оригіналу й перекладів) 

використовується метод семантичного аналізу, елементи контент-аналізу і 

процедура кількісних підрахунків, що уможливило структурувати, типологізувати та 

узагальнити лексико-синтаксичні елементи ХТД ідіостилю Г. Гессе. За допомогою 

зазначених методик співставляється частотність окремих лексем, синтаксичних 

структур, типів трансформацій тощо у парах аналізованих прикладів (оригінал-

переклад), обраних методом суцільної виборки. 

За матеріалами розділу опубліковано статтю [208]. 



68 
 

Розділ 2. Відтворення ідейно-художніх домінант Г. Гессе у перекладах 

його творів 

 

Зосереджуючи свою увагу на виділенні домінант авторського стилю, з метою 

подальшого аналізу способів їх трансляції у цільові мови, ми діяли згідно з прийнятою 

схемою аналізу художніх творів Н. Болотнової та А. Єсіна, яка передбачає 

виокремлення часу та обставин написання твору; місця твору в творчості 

письменника; жанру твору, теми, композиції; основного пафосу (та різновидів 

пафосного) в  творі, емоційної тональності; загальної ідеї; художніх особливостей, 

типів художньої проблематики.  

Ми вважаємо, що невід’ємною, поетикальною змістовою частиною авторського 

стилю є художньо-типологічні домінанти твору, а ідейно-художні домінанти  ми 

визначили як їхні складові. Уміщуючи ХТД на вісі образність-духовність-мовна 

конкретизація, ми визначатимемо їх на рівнях емотивно-пафосного коду творів, а 

також системи мотивів-символів, які становлять основу ідейно-художніх домінант. 

Під емотивно-пафосним кодом творів «східного циклу» ми розуміємо сукупність 

культурно-філософських універсалій (східного й західного типу, як-то: релігійні 

уявлення, етико-релігійні константи, оцінно-поведінкові моделі тощо), використаних 

Германом Гессе  у його творах для втілення основної ідеї творів – самовдосконалення 

й духовної еволюції людини.  

 

2.1. Специфіка ідіостилю Г.Гессе у перекладацькому аспекті. 

Творчість Германа Гессе (1877-1962) як письменника, критика і 

публіциста, популяризатора літературних і філософських творів, лауреата 

Нобелівської премії (1946 р.) посідає одне з головних місць у світовій літературі 

ХХ століття. Один з його відомих творів – «Сіддхартха» (за даними 

соціологічних опитувань) – найулюбленіша книга західної університетської 

молоді. На сьогодні вже вийшли українські переклади головних творів Гессе, 

таких, як «Сіддхартха», «Степовий вовк», «Гра в бісер». 
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Відомо, що у Німеччині творчість Г. Гессе почали серйозно вивчати ще за 

життя письменника. Так, наприклад, у 1927 році вийшла перша його біографія, 

написана Гуго Баллєм. Але в 30-ті роки вивчення його творчості було припинено 

у зв’язку з політичним становищем у Німеччині, і потім, одразу ж після другої 

світової війни, його ім’я знову було відновлено. 

Як пише один з відомих дослідників творчості Г. Гессе та перекладач його 

творів С. Аверинцев, «…Що думають про нього читатчі в кінці 30-х - початку 

40-х років? Правду кажучи, у нього майже не лишається читачів. Іще до 1933 

року прихильники його ранніх романів у листах до нього наввипередки 

зрікаються його й поспішають повідомити йому, що він перестав бути «істинно 

німецьким» письменником…[...]. Філософський роман «Гра в бісер» був 

створений у нейтральному Цюриху в 1943 році й мав видаватися непотрібним, 

як ювелірне диво серед окопів. Із ним познайомилася й полюбила невелика 

кількість; серед цих небагатьохх був, між іншим, Томас Манн. Не пройшло й 

трьох років, як все перевернулося. «Непотрібна» книга виявляється 

найпотрібнішим духовним орієнтиром для цілих поколінь, які шукають 

повернення до втрачених цінностей. ЇЇ автор, увінчаний Гетівською премією 

міста Франкфурта й потім Нобелівською премією, сприймається як живий 

класик німецької літератури. Наприкінці 40-х років ім’я Гессе – предмет 

ушанування, більше того, об’єкт сентиментального культу, який не уникнув 

створення своїх штампів, що все позбавляють сенсу. Гессе прославляють як 

благостного й мудрого співця «любові до людини», «любові до природи», 

«любові до бога»» [1, с. 2]. Таких кардинальних змін в оцінці письменника було 

декілька, аж поки в Америці серед молоді не сформувався своєрідний культ 

Гессе, який перекинувся в Європу, коли книжки німецького автора були 

зачитані до дірок. Сенсаційний успіх Г. Гессе в другій половині ХХ століття на 

обох континентах, аж до Японіїї й Азії взагалі, можна тлумачити по-різному, 

виходячи з історико-культурних парадигм минулої доби, чи сьогодення. Фактом, 

натомість, лишається те, що твори письменника надалі читаються й 

популяризуються, актуальні й вимагають глибших досліджень. 
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В ході ознайомлення з критичною літературою ми з’ясували, що про 

життя та творчість Г. Гессе загалом українською й російською мовами існує 

понад 200 оглядів, розвідок, монографій, статей та рецензій, але з усієї кількості 

матеріалу на увагу заслуговує невелика кількість, адже деякі опрацювання мали 

ідеологічне забарвлення й на сьогодні вже не вважаються помітним внеском до 

літературознавства. В Україні перші публікації критичного характеру з’явилися 

наприкінці 60-тих років ХХ століття й тривають по сьогодні. Провідну роль у 

дослідженнях відіграють праці С. Аверинцева, А. Березіної, Р. Каралашвілі, 

І. Мегели, В. Седельника. Основна проблематика, що цікавить дослідників, це 

життєвий шлях письменника; синтез Сходу й Заходу в його творах; традиція й 

новаторство у прозі Г. Гессе. 

Окремої уваги заслуговує проблема історії перекладів творчого доробку 

Г. Гессе. Найбільше його творів перекладалося російською мовою. Серед 

найвідоміших перекладачів творів письменника такі постаті як Всеволод 

Розанов, Сергій Аверинцев, Соломон Апт. 

На жаль українською мовою переклади представлені не так широко й 

повно, як російською. Не існує також традиції «перекладних серій» (на відміну 

від російської перекладацької практики), які б дали змогу краще зрозуміти 

глибинний зміст творчості Г. Гессе. Серед відомих імен в українському 

контексті знаходяться Михайло Орест («Сім німецьких новель», 1962 р.), Олекса 

Логвиненко («Сіддхартха», журнал «Всесвіт», 1990 р., № 3) та Євген Попович 

(«Гра в бісер», «Степовий вовк»). Сучасність представлена Іваном Герасимом 

(Канада), який отримав премію Миколи Лукаша 2011 року за переклад роману 

«Нарцис і Ґольдмунд».  

Ідіостиль Г. Гессе раціонально розглядати як такий, що сформувався вже в 

перших творах письменника, проте необхідно відзначити і його творчу 

еволюцію: для більш пізнього періоду творчості письменника характерно більш 

широке використання оказіональної емоційно-оцінної лексики, елементів 

психологізації оповіді, специфіки використання монологічного мовлення героя 

(внутрішній монолог). Специфіку ідіостилю німецького письменника доречно 
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розглядати в рамках різнорівневої парадигматики: крім синонімічних і 

переважаючих антонімічних парадигм слів-символів, письменник використовує 

асоціативні, в тому числі міфопоетичні.  

Ми виходимо з положення, що ідіостиль – це різновид художнього 

мовлення; це система індивідуальних особливостей автора як особистості і 

художника слова в мовному вираженні, це спосіб відображення і проекції в 

художній мові фактів внутрішнього світу конкретного письменника-носія 

конкретної мови в конкретний історичний період. При цьому ми спираємося на 

визначення ідіостилю, яке дала М.П. Брандес – «…система прийомів організації 

мовних засобів з метою об’єктивації змісту твору в повному обсязі визначається не 

лише естетичною свідомістю художника, втіленою в творі у формі образу автора-

оповідача, але й індивідуальністю реального автора й специфікою мовних засобів. 

Здібності, прихильності та особливості письменника, його соціальні й 

психологічні якості проявляються у мовній побудові виражальних та 

образотворчих форм. Традиційно цей вид формотворення називається стилем 

(слогом) письменника» [розрядка наша – Є.Х.; 21,  с.282]. 

Специфіку ідіостилю письменника в лексико-семантичному аспекті ми 

пов'язували з принципами відбору та організації лексичних елементів обраних 

творів автора. При цьому ми враховували такі чинники, як особистість автора, 

спосіб/тип нарації в творах, ідейно-тематичні зв’язки, закони жанру тощо.  

Порівневий опис особливостей індивідуального стилю Германа Гессе 

може бути представлений наступним чином. На рівні текстотвірних моделей 

нами виділені такі особливості:  

- значна кількість повторів; 

- засоби психологізації; 

На лексико-семантичному рівні в ідіостилі Гессе присутні:  

- значна частота вживання т.зв.емотивів;  

- певна кількість власних назв – імена персонажів з європейського та 

східного ареалів культури, в тому числі міфології й античної літератури; 
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 - Найбільш частотні мотиви та образи, що формують цілі образно-

смислові групи: опис людських почуттів і станів душі, мотив початку, юності, 

мотив подорожі, мотив гри, мотиви учня-вчителя;  

Ідіостиль Гессе на синтаксичному рівні відрізняють:  

- Складні синтаксичні конструкції; паралельні конструкції та синтаксична 

організація, в якій переважають повтори, що сприяють ритмізації прози. 

Зважаючи на певну системну частотність використання повторів, слів-

образів, синтаксичних конструкцій, необхідно ми враховували насамперед цю 

ідіостильову особливість. Повторюваність певних структурно-семантичних 

складових тексту підпорядковано авторській текстотвірній стратегії: 

письменник, таким чином, фокусує увагу читача, підсилює емоційний модус. 

Цей аспект, як і способи мовної об’єктивації проблематики творів, має бути 

відображений у перекладному тексті вповні. 

Частотність – як середньостатистична кількість вживання тих або інших 

прийомів, мовних засобів тощо в межах текстового масиву (одного тексту чи 

низки) свідчить про тенденцію, а отже – ідіостильову домінанту з одного боку, 

або реалізацію авторського задуму – справити й закріпити глибоке враження – з 

іншого. Для ілюстрації наведемо прикладово деякі результати кількісного 

вживання прийому лексичних повторів: 

 Гра в 

бісер 

(ор) 

Гра в бісер 

(пер. – 

укр./рос./рос.

) 

Подорож

… 

(ор) 

Подорож

… 

(рос.пер) 

Сіддхартха 

(ор) 

Сіддхартха        

(пер. - 

укр./рос.) 

Стор. 

твору 

254 468/234/230 39 - /36 49 49/26 

Кіл-ть 

лексичн. 

повторів 

55 

41 

85/70/86; 

32/11/16 

7 11 40; 

24(167); 

16 

17/19; 

10/33; 

16/15; 

Сер.відсо

ток 

(ор./укр./

рос) 

21% 

16% 

18%/30%/37% 

0,3%/4,7%/7% 

17,9% 30,5% 81% 34%/70%; 

20,4%/127%; 

32,6%/58% 
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Серед повторів ми обрали такі лексеми та їх словоформи:  

«Гра в бісер»: гра, пробудження; «Подорож до Країни Сходу»: – подорож; 

«Сіддхартха» – Учитель, Атман. Ширші дані ми представимо у зведених 

таблицях в Додатках, де уміщені результати вибіркових підрахунків окремих 

параметрів ХТД. 

Як бачимо, тенденційність чітко відображено в кількості повторюваних 

лексем. Серед обраних повторюваних лексем, ми обрали ті, які вважаємо 

важливими. Це  повтори деяких слів, які лейтмотивом проходять через повісті 

Г. Гессе. Зазначимо, що під лейтмотивом ми розуміємо конкретний образ, 

головну тему чи ідею, що пронизує твір і є ключовою для розкриття задуму 

митця [251, с.387]. Повторення слова чи словосполучення, що має характер 

лейтмотиву, допомагає читачеві правильно зрозуміти змістову інформацію та її 

важливість. Наприклад, в творі «Сіддхартха» такими лейтмотивними словами-

символами є «die Lehre» (24 повтори лексеми й її словоформ загалом 167 в 

оригіналі повісті, 10 повторів при перекладі українською мовою, 33 словоформи 

в російському варіанті) та поняття «Атман» (Atman – 16 повторів в оригіналі, 16 

в українському варіанті, 15 – в російському), що символізує своє найвище «я», 

яке власне і шукав Сіддхартха. У творі «Гра в бісер» такими словами-символами 

є, наприклад, «Гра» (в оригіналі – ми зустрічаємо дві форми – власне «Spiele» й 

«Glasperlenspiele» -– гра в бісер). В оригінальному творі зустрічається загалом 

216 й 175 словоформи відповідно (391). В українському перекладі – обидві 

німецькі лексеми уніфіковані до однієї – «гра» – 668, в російських – так само – 

виступає один лексичний варіант  «игра»  597/593.  

Отже, на підставі аналізу існуючих підходів до опису індивідуального 

стилю автора, біографії Г. Гессе, досліджень, присвячених його творчості і 

перекладам його творів українською та російською мовами, було прийнято 

алгоритм роботи з індивідуальним стилем письменника (вичленування ХТД) для 

системного опису індивідуального стилю з метою подальшого аналізу способів  

його відображення в перекладі. 
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2.2. Ідейно-художні домінанти Г. Гессе в творах «східного циклу». 

Г. Гессе походив з родини місіонерів, в якій місіонерська, релігійна 

традиція живила не одне покоління. Це були глибоко віруючі, високоосвічені 

люди. Дід з боку матері, також місіонер, був відомим ученим-сходознавцем й 

довгий час жив в Індії. Попри те, що сім’я бажала, щоб Г.Гессе продовжував 

сімейну традицію, юнак обрав інший шлях. Але саме родинній традиції 

письменник завдячує провідні мотиви – тяжіння до ідеалів та цінностей, 

утверджених Святим Письмом. Як зазначає відомий німецький учений-

літературознавець Е. Хільшер, «вирішальною рисою свого буття і творчості 

Гессе вважав «релігійний стимул». Для нього основоположні ідеї гуманізму 

перетворилися на своєрідну релігію, «…яка стверджує віру в силу доброти, 

поетично втілює благоговіння перед людською суттю» [179, c.87]. За словами ще 

одного науковця – В.Д Седельника, для письменника віра була  «....важлива [...] 

не в релігійному сенсі – усілякі церковні догми і конфесійні чвари були йому 

зовсім чужі, – а як протилежність безвір'ю, цинізму, відчаю, порожнечі, як знак 

шукань і борінь духу. Він вірив у людину як у «дивовижну можливість", не 

згасаючу навіть у надзвичайно нелюдські періоди історії» [153, c.19]. 

Для Г. Гессе саме війни були причиною духовної деградації людства, хоча 

й культура занепадала й у інші часи, а девальвація духовних цінностей 

спостерігалася протягом декількох десятиліть на зламі ХІХ та ХХ століть, що 

справляло на письменника гнітюче враження. Основною метою культури він 

вважав  морально-етичне виховання людини, пробудження в ньому духовного 

начала. Саме тому літературознавці визнають роман «Гра в бісер» 

(найвідоміший твір письменника) «гуманістично-філософською поемою про 

духовне майбутнє людства, що несе на собі печатку найвищого, благородного 

смаку, інтелектуальної витонченості та моральної чистоти». [3, c.196]. 

Т. Акіндінова й Л. Бердюгіна далі підкреслюють, що цей стан духу, людини, 

культури (сповнений зневірення й деградації) Г.Гессе називає «перехідним»: 

«Всю літературу рубежу століть (у тому числі і власні твори) письменник 

відносить до «літератури перехідного періоду» [3, c.181].  
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У нашому дослідженні ми передбачаємо обмежитися осмисленням і 

аналізом творів Г. Гессе «Сіддхартха», «Подорож до Країни Сходу»  та «Гра в 

бісер», у яких, розглядається одна й та ж сама філософсько-метафізична 

проблема взаємопроникнення двох культурних традицій – Сходу й Заходу. У 

синтезі двох культур та світів письменник шукав віднайдення шляху 

самовдосконалення людини. Для творчого методу Гессе характерний розвиток 

однієї  й тієї ж теми й проблематики протягом всієї його еволюції як художника 

й мислителя. Ідеї, мотиви й образи переходять з одного твору в інший, 

отримуючи нове висвітлення й нові перспективи розвитку, у тому числі – як 

відображення синтезу Сходу й Заходу. 

У цих творах лексеми-символи, які позначають мотиви, сюжетні вузлові 

моменти, важливі для відтворення певної ідеї письменника, становлять 

семантичне ядро ідейно-художніх домінант. Ці ж мотиви є реалізацією 

текстотворчих стратегій письменника. Головним мотивом творчості Г.Гессе є 

становлення індивідуума, що перебуває на шляху до себе. На цьому шляху 

розвитку від нижчого до вищого «я» знаходяться всі головні герої його книг і 

оповідань. В основі сюжетів досліджуваних нами творів  лежить опис життєвого 

шляху людини, її становлення й повернення до себе самої. Всі зусилля 

письменника спрямовані на пробудження людиною своєї неповторної 

унікальності. Він зізнається, що й сам пережив цю внутрішню боротьбу "якої не 

уникнути нікому, хто бажає стати особистістю", як жахливе нещастя, як 

катастрофа, що у якомусь ступені можна порівняти зі смертю. Але це 

пробудження бачиться  авторові як вимога духу, як життєва необхідність, як 

смерть, після якої буде воскресіння. Саме в романі «Гра в бісер» мотив 

становлення трансформується у мотив пробудження. Своєю чергою, цей роман 

неможливо розглядати у відриві від контексту таких творів як «Подорож до 

Країни Сходу» та «Сіддхартха», які є своєрідною прелюдією до «Гри в бісер». 

Для українського, зокрема, читача, отже, можуть виникнути певні труднощі зі 

зрозумінням останнього твору Г.Гессе, оскільки перекладів українською 

«Подорожі…» немає, «Гра в бісер» у перекладі Є. Поповича вийшла в 1978, а 



76 
 

«Сіддхартха» (пер. О.Логвиненко) – у 1984. Отже, формально, порушено 

певний філософсько-смисловий ланцюжок прочитання не лише цих творів, а й 

постаті самого німецького письменника. Зважаючи на надзвичайно важливу 

роль фази доперекладацького аналізу тексту для перекладацьких стратегій 

перекладача художньої літератури, тут ми маємо справу із порушенням усього 

циклу перекладу, хоча, звісно, ми не заперечуємо високохудожньої оцінки 

перекладів зазначених творів українськими майстрами. Проте, для визначення 

ХТД в творах Г. Гессе, принаймні його «східного» циклу, мабуть, доречно було 

б провести спочатку цілісний літературознавчий аналіз, що, безперечно, 

полегшило б справу перекладача.  

Духовність та образність як складові ХТД в творах Г. Гессе виражені 

складними лексико-семантичними та синтаксичними структурами. Вище в 

нашій роботі ми визнали, що завдяки ретельному аналізові ідіостилю 

письменника з виявленням його ХТД, можливе максимально адекватне 

відтворення цих його домінант перекладачем. Це, своєю чергою, дозволяє 

зберегти формально-змістову цілісність оригіналу для повноцінної реалізації 

імпресивної функції художнього твору, а також досягти комунікативного 

ефекту. Прийнявши положення, що ідіостиль письменника лежить в основі 

текстотвірної стратегії й як інструмент літературної комунікації, ми  зазначали,  

що для реалізації ідейно-художнього задуму насамперед важлива система 

мовних засобів. Також ми визнали, що тема та ідея художнього твору 

вважаються основними стилетворчими компонентами. Отже, ідейно-художні 

домінанти як складові ХТД ієрархічно займають найвищий рівень у художньо-

мистецькій ідіостильовій системі письменника. Також вони визначають добір 

письменником відповідних мовно-стилістичних засобів. Таким чином, 

аналізуючи ступені й типи відхилень/заломлень (консонансні, дисонансні чи 

консонансно-дисонансні), ми визначимо й типи перекладів кожної з визначених 

домінант з точки зору точності та повноти відтворення. 

Як зазначають літературознавці, в Г.Гессе не було чітко сформованих 

світоглядних позицій, що позначилося на творчості письменника: в його творах 
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«відображені всі сумніви, вагання, розчарування буржуазної інтелігенції в 

період між двома світовими війнами, її нездатність осягнути глибинні соціальні 

процеси, що викликають і значною мірою визначають ті чи інші явища 

культури. [...] провідним принципом художньо-філософського мислення стає 

саме утопія: моделювання тих можливостей, які не можуть бути реалізовані в 

наявному бутті, але які, проте, є необхідними людському духу» [3,  c.194]. 

Основоположним у творчості письменника є пошук свого внутрішнього «я». 

Довгий шлях до себе письменник відображає у східній моделі споглядальності, 

певного відходу від реальності. Медитативно-описова манера, яку використовує 

митець, допомагає відобразити дійсність такою, як він її бачить і цим він змушує 

читача замислитися над проблемами буття, «будить неспокій, заснулу совість і 

активізує розум», дає «свободу думати самим і самим знаходити свій шлях». 

[179,  c.119]. Як зазначає Е.Маркович у своїй передмові до роману «Гра в бісер» 

– Г. Гессе неможливо уявити собі поза німецькою літературою й німецькою 

літературною традицією. Проте, «…особливий вплив на нього мало 

швейцарське оточення й ідеї багатьох тутешніх ідеологів про «особливий шлях» 

цієї країни наклали відбиток на світогляд і творчість Гессе. Життя у Швейцарії 

сприяло появі в ньому якоїсь «відстороненості» у розгляді боротьби й протиріч 

західноєвропейського суспільства XX століття» [258: Ел. ресурс]. Численні 

враження, діяльність, сімейні переживання призводять до перегляду багатьох 

пунктів у його системі поцінувань і письменник починає пошук нових форм 

виразу й розвиток основної теми його творчості – пошук самого себе. «Шлях 

письменника-гуманіста, – пише Е.Маркович, – Гессе розпочав від неясних 

романтичних поривів до усе більш глибокого пізнання дійсності й людей. У 

пошуках виходу із цих нерозв'язних протиріч, у прагненні знайти "позитивну" 

істину Г. Гессе віддав данину багатьом філософським шуканням свого часу, 

таким "володарям дум" західної інтелігенції 20-х років, як Шопенгауер, 

Шпенглер, Ніцше. Він звертається і до "материнського права" Бахофена, і до 

"східної мудрості", і до знайомого йому з дитинства християнського благочестя. 

Все це знаходить висвітлення в його творчості. Звідусіль він запозичує якісь 
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мотиви, іноді чисто зовнішні. Але письменник вміє "освоїти" і переварити всі ці 

теорії, не ставши сліпим адептом одного якого-небудь вчення, будучи для цього 

занадто витонченим художником і глибоким мислителем» [258: Ел.ресурс]. Сам 

автор засвідчував: «Тоді я переконався – не вперше, але твердіше, ніж коли-

небудь, – що бажання писати про власне життя безглуздо. Мені необхідно було 

надолужити упущене й провести частину свого життя в аскезі й медитації, перш 

ніж святий і близький мені з юних років світ індійської духовності знову став 

для мене по-справжньому рідним» [180, с.95]. 

Літературно-художня критика багаторазово відзначала [С. Аверинцев, 

Д. Затонський, Р. Каралашвілі], що в багатьох творах Г.Гессе використовує як 

текстотвірну стратегію, спрямовану на експонування головної ідеї (самопізнання 

та духовна еволюція людини), дихотомну пару героїв, котрі на засадах інь-

яньскої філософії взаємодоповнюють одне одного. Цей прийом допомагає 

виявити через протиставлення й боротьбу різних граней природи особистості, 

втілення можливих соціальних позицій в суспільстві: пасивну (втеча від нього) й 

активну (діяльність). Трагедія самого Г. Гессе полягала в тому, що він не 

знаходив реальних можливостей для своїх персонажів самореалізації 

тогочасному буржуазному суспільству, яке являло для письменника певну 

матрицю абстрактного суспільства загалом. Саме цим пояснюється 

метафізичність, надцивілізаційна метафоричність його ключових образів і 

художньо-смислових концепцій філософії буття людства. 

Ми вважаємо доцільним досліджувати ці твори у обраному нами аспекті в 

їхній сукупності, оскільки вони органічно пов'язані своєю тематикою, мають 

спільну формулу, спільну мету і єдиний  принцип. Ідеї й образи героїв  творів  

Г.Гессе, якщо їх розглядати ізольовано, можуть втратити свій зміст і залишитися 

незрозумілими. Зазначені твори об'єднує принцип Єдності  всієї світобудови, що 

лежить в основі кожного з них. Усі вони присвячені пошуку того священного 

«я», що перебуває усередині кожної людини від її народження, це людська 

причетність до Божественного. Тому всі шляхи його героїв ведуть до Бога. Г. 

Гессе писав твори, наповнюючи їх символікою романтизму, німецького 
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фольклору, християнства й східного містицизму, психоаналізу й філософії (як 

східної, так і західної). В них він намагався розкрити вічну тему – пошук 

Людиною самої себе. Початки творчості письменника дослідники визначають як 

романтичні. Для романтичної творчості характерні пафосність виокремлення та 

відсторонення особистості, обраності й, як наслідок – самотність, зневага до 

натовпу, невпинне вдосконалювання й опозиція до соціальної дійсності (світ 

міщан протиставляється світові дивака-мрійника. Реальність для письменника – 

некомфортне середовище. Маніфестація протесту проти реальності й втеча 

«вглиб себе», в стилі ідей Ніцше і Юнга, призвели до того, що для покоління 

повоєнної молоді (вже після ІІ світової війни) Г.Гессе стає культовою фігурою. 

Починаючи з повісті «Сіддхартха» (й глибше – у повісті "Подорож до Країни 

Сходу") проявлялася позиція Г.Гессе: поступова еволюція двовекторності 

світоглядної установки, концентрування уваги на проблемі діалогу та синтезу 

культур, «двох світів» (Схід і Захід, інь і янь, свідоме й несвідоме). Прийнято 

саме таке прочитання образів Г.Г. з «Подорожі до Країни Сходу» або 

Сіддхартхи/Гессе з твору «Сіддхартха». На думку письменника «усякі 

пояснення», усяка психологія, усякі спроби розуміння потребують... допоміжних 

засобів, теорій, міфологій, неправди». Підстави цієї «неправди» письменник 

знаходить в «простій метафорі»: «тіло кожної людини цільне, душа – ні». Г. 

Гессе розуміє особистість, суб'єкт – «усього лише як ідеологічний конструкт, 

дуже грубе спрощення, насильство над дійсністю»: лише «людина на стику двох 

культур, епох, релігій», маргінал, що  «пізнав розпад свого «Я» і оволодів 

«мистецтвом побудови», може заново, у будь-якому порядку скласти «шматки» 

своєї особистості й «домогтися тим самим нескінченної розмаїтості в грі свого 

життя» [258, Ел. ресурс]. 

В 1911 році Г.Гессе вирушає в своє паломництво до Індії, бо ще з 

дитинства був зачарований розповідями про цю країну. Ця обставина значною 

мірою визначила глибоке й усе зростаюче зацікавлення  письменника Сходом, 

що знайшло своє відбиття в низці його творів. Протягом довгого часу він вивчав 

першоджерела: знайомився з витоками східних релігій та етико-філософських 
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систем, зокрема, Індії й Китаю. Письменник був глибоким знавцем дзен-

буддизму і даосизму. Його захоплювала заглибленість, медитативна 

споглядальність, тяжіння до злиття із природою, хоча він так і не сприйняв 

повністю пасивність, уникнення, відсторонення від світу. Його записки «Про 

Індію» (1913) і повість «Сіддхартха» (1922) [260, Ел.ресурс] непрямо 

засвідчують, що сам Г.Гессе лишився на роздоріжжі між Заходом та Сходом. 

Таким чином, взаємопроникаючі духовні та образні константи західної 

(християнської) та східної (буддійської) систем становлять синтетичну систему 

ідейно-художніх домінант, де самопізнання й пошук божественного начала в 

собі виразно домінують й є елементами еволюції Духа. 

В колі проблематики відтворення в перекладах ідейно-художніх домінант 

на окрему увагу заслуговує інтертекст як складова ідіостилю письменника. Для 

повноти розуміння специфіки прагматичної компоненти перекладу слід брати до 

уваги соціокультурні, психологічні та інші особливості рецепції творів Г. Гессе, 

які рясніють різного типу реаліями, запозиченими зі східного культурно-

філософського ареалу.  

Численні інтертекстуальні та інтеркультурні (а інколи й 

«автоінтертекстові» – Васудева) включення «східного» походження як 

структурно-композиційні елементи та ідейно-художні маркери в аналізованих 

творах Г.Гессе становили, на наш погляд, більшу проблему спочатку для 

німецького читача, аніж для реципієнтів українських та російських перекладів. 

Це пояснюється тим, що в країнах зазначених перекладів свого часу багато уваги 

приділялося східним вченням та їх трактуванню й поширенню завдяки 

діяльності й популяризації Сходу родиною Реріхів, пізніше актуалізацією й 

поширення різноманітних езотеричних вчень, що, для герметичних у 

релігійному відношенні Німеччини та Австрії, було дуже екзотичним. 

Натомість, такі літературні й культуро-релігійні коди в творах німецького 

письменника як Новаліс, Лао-Цзи, Клінгзор, Альберт Великий, Васудева та інші 

з твору «Подорож до Країни Сходу», або «базельський жартівник» (К.Г.Юнг), 

Йоган Бенгель, Касталія тощо з роману «Гра в бісер» вимагали від читача 
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приймаючої культури набагато ширшої ерудиції. Саме цей чинник, між іншим, 

спричинився до того, що і в західному світі, і в російському та українському 

культурних контекстах, твори письменника скоріш належали до кола елітарної 

літератури. Лише  згодом вони стали відомими ширшим масам читачів.  

Отже, при трансляції цих текстів до приймаючих культур неодмінно 

виникали специфічні проблеми переносу реалій, значень, навіть асоціацій, 

ігрового начала (майстерності декодування або інтерпретації авторського 

задуму) насамперед для самих перекладачів, а відтак, і майбутніх читачів.  

Інтертекстуальні поля, прозорі для перекладачів, такі як біблійно-

християнський світ, східна міфологія, антична чи середньовічна традиція не 

являли особливих проблем, отже стратегії декодування  інтертекстуальних 

включень у перекладачів підпорядковувалися стратегії адекватного перекладу, 

шляхом відтворення символічного компоненту інтертекстуальної інформації 

(наприклад, символіка власних та загальних назв: Gotamna/Гаутама/Гаутама; 

Buddha/Будда/Будда; Siddhartha/Сіддхартха/ Сиддхартха; 

Brahmane/Брахман/Брахман; Tao/Дао; Kundalini/Кундалини; Propheten 

Mohammed /Пророк Мухаммед тощо) методом перекладацької транскрипції чи 

транслітерації, рідше – калькування. Отже, особливою проблемою для 

перекладача постає відтворення «асоціативного шлейфу» (за визначенням 

Т. Некряч), що сприяє реалізації основної перекладацької стратегії в перекладі 

художнього тексту по збереженню імпресивної функції. Саме в такому 

розумінні виступають автоінтертекстуальні включення (Васудева, Касталія 

тощо), що вимагає повного відтворення індексальної компоненти, а це означає, в 

нашому випадку, забезпечення читача перекладами повного циклу творів, які ми 

позначили як «східний цикл». А в українському контексті бракує як раз однієї з 

ключових позицій – перекладу повісті «Подорож до Країни Сходу», що 

позбавляє потенційного читача можливості розгадати філософський та естетико-

релігійний коди Г. Гессе. Отже, порушується ланцюжок інтертекстуальних 

зв’язків між наступними творами, які становлять своєрідний гессівський 

метатекст. Це, своєю чергою послаблює імпресивну функцію художніх текстів, 
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оскільки неможлива повноцінна імпресивна еквівалентність через часткову 

втрату емоційно-естетичної інформації. Особливо це відчутно, якщо розглядати 

роман «Гра в бісер»  як заключну частину цього циклу, оскільки і в назві, і в 

епіграфі-присвяті – Паломникам до Країни Сходу, і в текстотвірних стратегіях 

автора чітке посилання на ігровий момент – адже автор закликає читача до 

спільної Гри – моменту декодування глибинного смислу твору через упізнавання 

авторських знаків інтертексту. 

Не менш важливим нам видається у створені синтезованої моделі 

інтеркультурного дискурсу є використання письменником ономастично-

архетипальної символіки Сходу. Після двадцяти років вивчення Індії Герман 

Гессе достеменно знав її релігійну скарбницю. Ґрунтуючись на інтенсивній 

дискусії з індійським світом віри, він створював повість «Сіддхартха. Індійська 

поема». Отже, багато реалій – власних імен узяті з індійської культури й 

слугують маркерами релігійних уявлень як індуїзму, так і буддизму: 

 Сіддхартха (Siddhartha) - це ім'я історичного Будди Сіддхартхи Гаутами;  

 Васудева (Vasudeva) ім'я батька Крішни (Krishna), відповідно до індійської 

міфології, і в такий спосіб він є аватаром (втіленням) Вішну; 

 Говінда (Govinda) - це те ім'я Крішни, яке, приміром, з'являється в епосі 

Бхагавадгіта (Bhagavad Gita);  

 Камала (Kamala) – це натяк на одну з людських сторін – сексуальність – 

яку, відповідно до індуїзму, персоніфікує Кама (Kama), бог любові 

(порівн. Камасутра (Kamasutra)).  

Ці культурно марковані реалії, використані Г.Гессе, транслювалися шляхом 

транслітерації, метою чого було відтворення асоціативних полів, пов’язаних із 

їхньою глибинною символікою. 

Поза тим слід наголосити, що в цій же площині перекладацьких проблем 

можна умістити проблематику компенсаторного чинника: перекладачі 

зіткнулися з відомими  неминучими явищами, як семантичні заломлення при 

відтворюванні інтертексту. Показовими є переклади саме роману «Гра в бісер». 

При відтворенні інтертекстових та інтеркультурних включень перекладачі 
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застосовували прийоми додавання шляхом коментаря (переклади С. Апта, 

Є. Поповича), де у зносках вони вдаються до пояснень, коментарів чи 

перекладів-коментарів з латини. У перекладах Є.Поповича та Д.Каравкіної й 

Вс.Розанова використані коментарі й примітки С. Аверинцева. С. Апт сам 

коментує свій перекладний варіант. Так, в заключній частині роману «Три 

життєписи», поєднаних з основною внутрішньотекстовим семантичним 

зв’язком, реалізованим через метафоричне обігравання імені головного героя 

Кнехта, ми зустрічаємо різні варіанти перекладацьких рішень (твори наведені у 

такому порядку – оригінал, переклад Вс.Розанова та Д.Каравкіної,  переклад 

С. Апта, переклад Є. Поповича):  

Der 

Regenmacher/ 

Заклинатель 

дождя  

/Кудесник/ 

Заклинач дощу 

Der Beichtvater/Исповедник/ 

Исповедник/ Сповідник 

 

Indischer Lebenslauf/ Индийское 

жизнеописание/ Индийское 

жизнеописание)/ індійський 

життєпис 

Knecht/Слуга/ 

Кнехт/Кнехт,  

Josephus Famulus/ Иосиф  

Фамулус – з примітками 

С. Аверинцева – імена Кнехт-

Фамулюс-Даса співвідносяться 

за значенням (слуга)/  

/Иозефус Фамулюс з 

приміткою:  

Famulus (лат.)  – слуга.  

Надалі у перекладі Є. Поповича 

наведені примітки 

С. Аверинцева. 

Dasa/Даса - з примітками 

С. Аверинцева – імена Кнехт-

Фамулюс-Даса співвідносяться 

за значенням (слуга) /Даса 

Даса - В переводе с санскрита 

«даса» означает «раб», 

«прислужник»/Даса - з 

примітками С. Аверинцева – 

імена Кнехт-Фамулюс-Даса 

співвідносяться за значенням 

(слуга.. 

Як бачимо, навіть у цих прикладах наявні елементи семантичних зсувів, 

оскільки німецькомовний читач має справу з асоціатами напряму, реципієнти 

перекладів змушені шукати додаткову інформацію у прирощеннях/додатках, 

часто гублячись у перехресних інтертекстуальних та автопосиланнях. 

 

2.3. Текстотвірна функція емотивного коду в творах Гессе  

При розгляді першого художньо-типологічного параметру тексту, 

означеного нами як параметр духовності, ми спираємося на філософське 

визначення духовності, яку М.С. Каган розуміє як цілісну активність людської 
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психіки в єдності її інтелектуальної та емоційної енергій [77]. Необхідність 

особливої уваги до цього параметру викликана тим, що в процесі художньої 

творчості виробляється інтелектуально-емоційна єдність, специфіка якої в 

мистецтві обумовлена взаємним відображенням пізнання і ціннісного 

осмислення зв'язку «людина – світ», подвійною орієнтацією художнього 

пізнання і формуванням суб'єктивно-об'єктивної істини. Параметр духовності 

включає дві базові, на наш погляд, властивості тексту: ідейність і емотивність. 

Ідейність мотивована спрямованістю свідомості автора на пізнання 

взаємовідносин об'єкта і суб'єкта у системі «людина – світ», тобто пізнання 

буття як цінності. У аналізованих нами творах це проявлено на рівні ідеї 

самопізнання як шляху, наближення до Всевишнього й поєднання/розчинення в 

ньому. Емотивність відображає таку спрямованість авторської художньої 

свідомості й обумовлює центральне місце у цьому пізнанні духовного світу 

людини. Таким чином, ми визначаємо художньо-типологічну домінанту тексту в 

аспекті ідейно-емотивної єдності (зважаючи на її когнітивну основу), що 

сформована в процесі художнього пізнання автором відносин «людина – світ» і 

втілена ним в образній структурі твору. А оскільки ідейно-емотивна єдність, що 

має образну структуру, в процесі словесної творчості конкретизується автором 

на мовному рівні, то даний параметр є ще й лінґвістичним. Спираючись на 

випрацьовану Н. Шутємовою схему загального породження тексту (на підставі 

концепцій етапності та багаторівневості породження тексту С. Виготського, 

М. Жинкіна, С. Кацнельсона, О. Леонтьєва та ін..), а також схем процесу 

породження тексту Мурзіна та Штерна, ми приймаємо градацію «поверхневий 

рівень – естетично цінна мовна конкретизація, та «глибинний рівень – образне 

осмислення ціннісного аспекту відносин «людина – світ». Вектор породження 

тексту співвідносний, таким чином, з глибинним рівнем процесу породження 

художнього тексту й відображає взаємозалежність параметрів духовності й 

образності. На глибинному рівні породження тексту протікають процеси 

пізнання та образного осмислення ціннісного аспекту відносини «людина – 

світ», генерування на цій основі суб'єктивної картини світу й інтелектуально-



85 
 

емоційного цілого. Ми приймаємо положення теорії мовної ментальності, 

розробленої О.Г.Почепцовим [142, с. 110-122] про відображення мовної 

ментальності автора у тексті, який є художньо змодельованим світом. Отже, 

будь-яка ситуація в тексті (емотивна в тому числі) розуміється як номінативна, 

мовно конкретизована одиниця, відносно об'єктивної дійсності (художньої 

картини світу в творі), що зумовлює відповідний підбір мовних елементів для  

формулювання висловлювання. Таким чином така ситуація, закріплена тією  чи 

іншою формою висловлення: реченням (мікроситуація) або текстом 

(макроситуація). Отже семантико-синтаксична структура художнього тексту є 

своєрідною формою відображення основних модальних категорій загалом й 

емотивного модусу зокрема. Коли йдеться про художню літературу, відомо, що 

художня комунікація (на відміну від реальної), відображає в творі уявний, 

змодельований письменником світ фіктивних ситуацій. Ми розуміємо, що 

творчий метод письменника обов’язково спирається на особистий життєвий, в 

тому – емоційний, досвід автора. Отже, художній текст – це та концептосфера 

автора, яку він реалізує лінґво-стилістичним шляхом, при цьому текст 

лишається структурно-композиційною, семантичною єдністю. На сюжетному 

рівні, власне, й розміщені зазначені ситуації. На структурно-семантичному – ці 

ситуації створюють оцінно-емотивний модус, що відповідає загальній 

авторській інтенції.  

Емотивну компетенцію мовної особистості, тобто автора художнього 

тексту, ми розуміємо як складову текстотвірної стратегії Г. Гессе, сутністю якої 

виступають позитивно або негативно конотовані емоції (на рівні їхнього 

відображення в мові), які є невід’ємною складовою характеристик персонажів у 

його творах. 

У аналітичній літературі широко описано художній текст як складну 

структуру з контекстно-варіативним членуванням [40, с. 19-20]. При цьому 

І. Гальперін включає в цю структуру різні форми викладу: форми розповіді, 

описи, роздуми автора, а також форма діалогу [там само]. 
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Якщо прийняти емотиви як структурно-семантичні одиниці тексту, 

необхідно прийняти ідею Ван Дейка, який не вважає доцільним чітке 

розмежування суто лінґвістичної семантики: за його словами, семантичне 

навантаження висловлення/тексту може бути виражене прямо чи непрямо, за 

допомогою синтаксичних або поверхневих структур тексту. Т.зв. «семантичні 

макроструктури», маркерами яких можуть виступати речення чи слова, – вигуки, 

зв'язки, займенникові форми чи сполучники тощо, або ж опосередковано – 

специфічні синтактико-семантичні структури [50, с. 47]. Емотивність становить 

найважливіший компонент мовної прагматики, оскільки найяскравіше втілює 

імпресивну функцію [183, с. 5]. 

Отже, ми розуміємо проявлення емотивної компетенції як ідіостильової 

характеристики і на рівні тексту (за термінологією ван Дейка – у макроситуації), 

і на рівні висловлення, що структурно представлено реченням (у мікроситуації). 

Відтак, емотивність тексту амбівалентна: вона проявлена на рівні семантико-

смисловому (план змісту) й мовно-стилістичному (план вираження).  

Як зазначає одна з дослідниць категорії текстової емотивності та способів 

її проявлення С. Іонова, в мовознавстві є усталеною думка про те, що емоційні 

елементи в мові досить невизначені й їх неможливо описати в лінґвістичних 

категоріях. Проте її дослідження дозволяє говорити про певні конкретні 

характеристики текстової емоційності [76, Ел. ресурс]. Емотивним текстом 

дослідниця визначає «…текст, який характеризується наявністю елементів 

вищого ступеня емотивності (на рівні референції – емотивної теми, на рівні 

прагматики – емотивної інтенції автора в якості основного завдання, на рівні 

форми – високим ступенем «щільності» емотивної тканини тексту)» [там само]. 

Вона, слідом за В.І.Болотовим [19], використовує термін емотема, який 

позначає провідні теми (реалізовані, наприклад, на лексичному або 

синтаксичному рівнях). За С. Іоновою, емотивний фон тексту формується у 

вигляді стереотипів й реалізується через позначення (номінування) емоційно 

маркованих ситуацій в житті людини [там само].  
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Отже, коротко підсумовуючи, ми визнаємо, що емотивну компетенцію 

автора на структурно-семантичному рівні реалізовано в мікро- або 

макроситуаціїї: реченням, художнім текстом, при цьому головним чинником, що 

зумовлює цілісність твору є тема/сюжетно-композиційна єдність та ідіостильові 

характеристики (на лексичному, синтаксичному рівнях). Отже, ідейно-художня 

домінанта, втілена на структурно-семантичному рівні твору, виражена 

розмаїтими мотивами емоційних переживань героя, становить ієрархічну 

систему емотем та їх інваріантів, номінаціями яких виступають емоційні 

концепти. 

 

2.4. Емотивна компетенція Г. Гессе й шляхи її відтворення в 

перекладах  

Свого часу В.І. Шаховський [183] впровадив термін «щільність емотивної 

тканини тексту». Отже, емотивна компетенція письменника може проявлятися в 

емотивах та емотемах, які він використовує у своїх текстотворчих стратегіях. 

Отже, емотивність тексту (а відтак й емотивна компетенція автора), проявлена 

як «висока щільність емотивної тканини текстів» є специфічною рисою 

художнього ідіостилю й зумовлена усіма застосованими мовними засобами та 

прийомами, які контекстуально (за В. Шаховським – функціонально) набувають 

емотивного модусу в художньому тексті [76, c. 165]. При співвіднесенні 

семантичної категорії емотивності тексту та власне щільності емотивної тканини 

очевидно, що емотивна компетенція письменника у ідіостильовому розумінні 

відбивається  на плані вираження – мовній (поверхневій) структурі художнього 

тексту, який містить лексеми-емотиви або інші мовні засоби вираження емоцій 

(вигуки, синтаксеми тощо). 

На прикладі творів Г. Гессе, зокрема, повісті «Siddhartha» («Сіддхартха») 

та «Die Morgenlandfahrt» («Подорож до Країни Сходу») ми проведемо огляд 

емотивної компетенції письменника. Тема творів реалізується через тематично 

поєднані лексеми, для яких семантично й структурно найбільш важливі 

безпосередні конотації (елементні номінації). 
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Сюжетно-тематичний ланцюжок, денотатом для якого виступають емоції 

й стани, реалізується в художньому тексті через прямі й подієві номінації емоцій 

(емоційні концепти), що становлять текстотворчу стратегію автора й 

допомагають розкрити сферу почуттів та переживань героїв. При цьому основні 

емотеми розкриваються шляхом розвитку їх варіантів – структурно-

композиційних складових, підпорядкованих провідній темі/ідеї й проявлені в 

описах переживань  персонажа. Репрезентація емоційного стану та виявлення 

емоцій через думки або опис дій героїв є ідіостильовим прийомом письменника 

для характеристик емоційного проявлення персонажів й стимулювання читача 

до емоційного співпереживання. Авторська текстотвірна стратегія полягає у 

структуруванні повісті як послідовної оповіді про життя головного героя, про 

переживання, настрої, думки та емоції, а також події, що стали наслідком 

попередніх його вчинків та переживань і склали сюжет повісті (в повісті 

«Сіддхартха») зі зростаючим емоційним модусом. Усі послідовно нашаровані 

найважливіші епізоди повісті (приєднання до саман, а потім початок нового 

обивательського життя, переживання і думки з приводу цього вчинку) 

підпорядковані ідейно-художній домінанті – головному особистісному 

конфлікту із самим собою, який є наслідком невпинного пошуку істини. 

Традиційно, головний конфлікт зав'язується на початку повісті й вирішується 

наприкінці. 

Цікавими видаються емотиви у структурно-семантичному вимірі як форма 

вираження емотивної компетенції німецького письменника на рівні речень. Саме 

висловлювання/речення приймається як номінативна форма: найменування 

певної ситуації. Один з відомих дослідників – В. Гак, звертаючись до аналізу 

емоцій та оцінки їх у структурі висловлення та тексту, описує спосіб позначення 

ситуації шляхом розчленування його структури на елементи-номінанти. За 

В. Гаком висловлювання складається з 4 аспектів: денотативного, модального, 

соціального та інформативного (який включає, своєю чергою, комунікативний 

момент). Номінативний аспект стосується всіх чотирьох сторін. Структурно ж 

компоненти ситуації позначені по-різному: інформативна сторона може 
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позначатися інтонаційно-просодичними способами, синтаксичними, лексичними 

або морфологічними [38, с. 337-338]. Далі вчений виділяє два типи номінації: 

елементну (пряму) і подієву (ситуативну). Так, елементна номінація слугує для 

позначення елементів дійсності (картини світу художнього твору): предметів, 

якостей, процесів тощо. Номінантом виступає лексема або синтаксема 

(словосполучення) – лексична номінація, синтаксема (власне речення) і.т.п.[38, 

с. 337-339]. 

Для ілюстрації ми вибрали 10 речень/висловлювань, де структурним 

елементом картини світу є позначення емоційного стану героїв чи пряма алюзія 

такого. Водночас вони ілюструють майже всю гаму емоцій, які переживають 

герої та, зокрема, Сіддхартха на власному шляху еволюції. Так автором 

розвивається концепція учня, який мав би самостійно, інколи всупереч 

повчанням учителя, пройти свій шлях, набратися свого досвіду (у творі – це 

шлях від певної самостійності, автономності учня до власне вищої покори).  

1. Govinda erbleichte, da er die Worte hörte und im unbewegten Gesicht seines 

Freundes den Entschluss las, unablenkbar wie der vom Bogen losgeschnellte Pfeil. 

[263, s. 12]. 

Почувши ці слова й уздрівши на  

застиглому товаришевому обличчі 

рішучість, тверду й невідворотну, як 

пущена з лука стріла, Говінда зблід. 

[261, с.10] 

Говинда побледнел, когда услыхал эти 

слова, когда в неподвижном лице друга 

прочитал решимость – непреклонную, 

как пущенная из лука стрела. [Ел.ресурс, 

режим доступу:  lib.meta.ua] 

Перекладачі відтворили загальну емотивну ситуацію скрайнього 

схвилювання, виражену за допомогою лексеми 

«erbleichеn/збліднути/побледнеть». При цьому німецький варіант erbleichеn 

належить до високого стилістичного регістру, що апріорно надає висловленню 

пафосної піднесеності, а українська та російська словоформи має нейтральне 

стилістичне забарвлення, жодним чином не підсилене в перекладах. Лише 

О. Логвиненко при перекладі вжив парафразу, змінивши при цьому порядок слів 

у реченні та пересунув підмет і присудок на останню позицію, що є 
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граматичною трансформацією – перестановкою. Також він поширив речення в 

порівнянні з оригіналом: unablenkbar/ рішучість, тверду й невідворотну, що й 

додало висловленню експресивності, проте нівелював ефект вжитою 

просторічною зниженою форму уздріти, що, безумовно, знижує загальну 

семантику пафосності в творі. Натомість Б.Прозоровська зберегла у своєму 

перекладі структуру оригіналу й практично дослівно відтворила оригінальний 

текст.  

2. «O Siddhartha,» rief er, «wird das dein Vater dir erlauben?». [263, s. 12] 

 О Сіддхартхо! — вигукнув він.  А 

батько ж тобі дозволить? [261, с. 10] 

 О, Сиддхартха!  воскликнул он,  

позволит ли твой отец? [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

Обидва перекладачі вдало відтворили емоційність речення за допомогою 

експресивної частки ж/ли. При цьому власне емоційний модус напруження й 

піднесеність стилю передається перекладачами дієсловами «вигукувати» й 

«воскликнуть», які на основі правильної інтерпретації пресупозиціїї, 

максимально наближені за своєю семантикою до німецького «rufen». 

Перекладачі також вжили таку перекладацьку граматичну трансформацію, як 

вилучення: Б.Прозоровська опустила при перекладі займенник dir, а 

О. Логвиненко – займенник dein.  

3. Der Brahmane sah, dass Siddhartha in den Knien leise zitterte. [263, s. 14] 

Брахман завважив, що коліна в 

Сіддхартхи ледь помітно тремтять. 

[261, с.11] 

Брахман увидал, что колени Сиддхартхи 

слегка дрожат. [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

У даному випадку прямої номінації тривоги чи хвилювання немає, проте, 

якщо спиратися на прототипові моделі поведінки (або сценарії) людини
4
, як це 

пропонує А. Вєжбіцка у своїй концепції опису й пояснення емоційних концептів 

[25, с.26], ситуативно «тремтіння в колінах» позначає саме ці емоції. Переклади 

                                                           
4
 Серед базисних емоцій А.Вєжбіцка пропонує такі, як злість, радість, печаль, хвилювання, страх, яким 

притаманні певні поведінкові моделі, описані з точки зору психології, й які вона пропонує розуміти через 

універсальні семантичні примітиви типу «добрий», «хороший», «поганий», «відчувати», «бажати» ітп. 
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передали емоційну насиченість фрази дослівно, при чому український переклад 

дещо підвищив її рівень за рахунок смислового розвитку – «ледь помітно». 

4. In Siddharthas Gesicht sah er kein Zittern, fernhin blickten die Augen [263, s.  

14]. 

Але на обличчі в юнака не здригалася 

жодна риса, очі його дивилися 

вдалечінь. [261, с. 11] 

Но в лице Сиддхартхи не было дрожи. В 

бесконечную даль были устремлены его 

глаза. [Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

Емотема спокою й холодної виваженості відтворюється в цьому випадку 

різними способами. Б. Прозоровська вжила таку перекладацьку лексичну 

(граматичну за Р. Міньяром-Білоручевим [117, с. 96]) трансформацію, як 

членування речень (парцеляцію), поділивши речення оригіналу на дві емоційно 

забарвлені частини, чим переносить емоційне навантаження на перше речення. 

О. Логвиненко натомість вживає лексико-семантичну заміну (kein Zittern – не 

здригалася жодна риса), проте відтворює загальну семантику схвильованості й 

рішучості у паралельних конструкціях.  

5. Und er wurde bleich wie eine trockene Bananenschale. [263, s. 12] 

І Говінда став блідий, мов суха 

бананова лушпинка. [261, с. 10] 

И он стал бледен, как сухая кожица 

банана. [Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

Зберігши емоційну інтенцію речення (емотема страху, що межує з 

розпачем), обидва перекладачі майже дослівно переклали фразу. О.Логвиненко, 

аби уникнути повтору, замінив займенник «er» на власну назву «Говінда», 

вживши, таким чином, лексичну трансформацію. 

6. Da freute sich Govinda, und voll Freude rief er: «Wohl denn, so ist unser Ziel 

erreicht und unser Weg zu Ende!» [263, s. 25] 

Невимовно зрадів Говінда й на 

радощах вигукнув:  Отже, своєї мети 

досягли ми, і шлях наш скінчився! 

[261, с. 20] 

Тогда обрадовался Говинда и радостно 

воскликнул: – Итак, наша цель достигнута, 

и путь наш кончен! [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 
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Експресивність речення, виражена прямою номінацією емоції, добре 

збережена в обох перекладах. проте, якщо російський переклад пропонує 

врівноважено піднесений пафос висловлення, в українському перекладі 

експресивність підсилена завдяки смисловому розширенню – «невимовно», що 

надає висловленню характер чуттєвого сплеску, чим порушується емотивна 

рівновага оригіналу (Da freute sich). 

7. Entzückt lauschte Govinda und wollte noch vieles fragen und hören. [263, s. 26] 

У захваті слухав Говінда жінку, й 

хотілось йому ще багато про що 

розпитати й багато чого почути. [261, с. 

21] 

С восторгом прислушивался к ее словам 

Говинда. Он готов был еще долго 

расспрашивать и слушать ее (…)           

[Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 

Емотема піднесеної радості прямо номінована в оригіналі й відтворена 

перекладачами достатньо адекватно. О.Логвиненко та Б.Прозоровська вжили 

трансформацію поширення, доповнивши речення додатковими лексичними 

одиницями, відсутніми в оригіналі для покращення сприйняття тексту: «жінка» 

та «прислушивался к ее словам». Інверсія в українському варіанті зберігає 

пафосно-піднесену стилістику, в той час як в російському перекладі вжито 

членування речень, що, на нашу думку, дещо знизило емоційну напруженість. 

8. Siddhartha fühlte sein Blut erwarmen, und da sein Traum ihm in diesem 

Augenblick wieder einfiel (…).[263, s. 45] 

І Сіддхартха відчув, як у нього 

заграла кров, і в цю мить йому 

пригадався сон … [261, с. 33] 

Сиддхартха почувствовал, как закипает в нем 

кровь, и так как в эту минуту ему вспомнился 

сон,… [Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 

В українському та російському перекладах вдало підібрано фразеологізми 

для передачі відчуттів головного героя та його емоційного збудження. При 

цьому слід зазначити, що український варіант «заграла кров» має усталену 

асоціацію з піднесенням, спричиненим радісними переживаннями, збудженням. 

В російському ж варіанті фразема «закипает кровь» частіше викликає 

асоціативний ряд гніву, роздратування тощо, а лише в другу чергу – стан 

радісного збудження. Отже, можна стверджувати, що має місце заломлення 

дисонансного типу, бо порушено асоціативний прямий емотивний модус. 
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9. Und in diesem Augenblick hörte er, erschauernd, die Stimme seines Innern, 

und die Stimme sagte Nein. [263, s. 45] 

І ту ж мить він здригнувся й почув 

внутрішній голос, і той голос сказав 

йому «ні». [261, с. 33] 

И в эту-то минуту он с содроганием 

услышал внутренний голос, и голос этот 

сказал: «Нет». [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

У даному випадку відтворення емотеми відрази, змішаної з острахом, 

більш вдалим, на нашу думку, є в російському перекладі, оскільки українська 

лексема «здригнутися» асоціюється частіше з «жахом» чи «холодом», натомість 

в російському варіанті усталена форма «с содроганием» має прямий 

асоціативний ряд, пов’язаний з відразою. На рівні подієвої номінації 

перестановка (інверсія), як тип граматичної трансформації, зі стилізовано-

піднесеним пафосом, повніше передає напруженість, створену ситуацією та 

емоційну інтенцію в обох перекладах однаково.  

10.  An diesem Tage erreichte er vor Abend eine große Stadt, und freute sich, 

denn er begehrte nach Menschen. [263, s. 45] 

Надвечір цього самого дня Сіддхартха 

нарешті прийшов до великого міста й 

непомалу зрадів, бо вже знудився за 

людьми [261, с. 33] . 

В тот же день, еще до наступления вечера, 

он добрался до большого города, чему 

был очень рад, так как теперь его тянуло в 

общество людей [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua]. 

В оригіналі нейтральна форма freute sich підсилена дієсловом erreichen 

(діставатися). Натомість у перекладах, як бачимо, О. Логвиненко вживає 

нейтральну лексему «прийти», але поширює речення розмовним «непомалу» й 

підсилюючим емоційність виразом «нарешті», а Б.Прозоровська використовує 

еквівалентну форму «добраться» й теж поширила речення, додавши прислівник 

«теперь», що також зробило речення більш емоційним, проте на наш погляд, 

суттєво змінило зміст, оскільки Г.Гессе не мав на увазі бажання, яке обмежено 

конкретними часо-просторовими рамками, а навпаки – воно плекалося в серці 

головного героя протягом невизначеного часу, що очевидне з повного 

контекстуального аналізу/прочитання повісті.  
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У  наведених вище прикладах або безпосередньо описано, або вказано, або ж 

певним чином виражено емоційний стан героїв емотемами з такими лексико-

семантичними полями: 

1. побоювання і хвилювання; 6. радість;  

2.напруга, збуджений стан; 7.захоплення; 

3. хвилювання, напруга; 8. піднесення; 

4. рішучість; 9. вираження сумніву; 

5. страх; 10. вираження емоції радості. 

За своєю структурою кожний приклад (речення) у плані вираження має, як 

це визначив В. Гак, подієву номінацію: номінантом виступає емоційно 

забарвлена мікроситуація – подія на сюжетно-композиційному рівні. Варто 

зауважити, що ці ситуації «накопичуються» в тексті – Г. Гессе вибудовує 

послідовну лінійну наступність зростання різноманітних, проте однорідних у 

мікроситуаційних площинах, емоційних станів. Така текстотвірна стратегія 

автора створює основу макроситуативних/текстових масивів. 

Виходячи з прийнятого нами вище положення про ідіостильову специфіку, 

де емотеми займають значну частку текстової матерії, власне вичленовування 

певних елементних складових загальної емотивної номінації можливе за умови 

прийняття узагальненої семантичної структури творів письменника з 

різнорівневим емотивним модусом. Речення 7, наприклад, репрезентує 

номінацію емоції захоплення, що охопила суб'єкта стану (Govinda): проте, як 

самостійний елемент ситуації захоплення в даному випадку навряд чи можливе. 

У реченні 10 емоційний стан героя – Сіддхартхи, реалізовано через розгорнуту 

лексичну номінацію und freute sich, denn er begehrte nach Menschen, яку можна 

розглядати як  єдиний елемент ситуації, що нерозривно пов'язаний з 

персонажем: лексема  позначення емоції героя може бути самостійною, але сам 

емоційний стан, зазвичай, є частиною загальної характеристики персонажів 

(т.зв. портретизація героя). У прикладі 6 емоційний стан героя репрезентовано 

описом емоційної кінеми (Da freute sich Govinda, und voll Freude rief er). 
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Очевидно, що з лінґвістичної точки зору можна говорити про 

сполучуваність лексем, які створюють певні емотивні поля в межах елементних 

номінацій: лексеми або приєднують залежні елементи, або приєднуються до 

головного компоненту. Про це йдеться у Б. Гаспарова – т.зв. ««комунікативна 

зарядженість» – здатність комунікативних сегментів до асоціативного 

притягування певних комунікативних ситуацій та формування комунікативного 

простору мовця» [43, с. 131-136]. Це означає, що стилістично нейтральні 

лексеми спроможні формувати комунікативно-асоціативний контекст, що 

набуває певного емоційного статусу. Тому в художньому творі комунікативний 

простір емотеми зумовлений декількома моментами – власне емоційним станом 

персонажа та вектором направленості емоції. 

 При перекладі саме ці асоціативні поля й становлять основні проблемні 

моменти або площини заломлень, що виникають внаслідок застосування 

перекладацьких трансформацій (Додаток Г. Табл.2). Отже, в межах т.зв. подієвої 

номінації, яка позначає емоції, наявні щонайменше два маркери емоцій (Da 

freute sich Govinda, und voll Freude rief er…, er wurde bleich/ побледнел, …und 

freute sich), а також елементи емотивного синтаксису. Отже, емотивна 

компетенція німецького письменника проявляється не лише в лексичних 

елементних номінаціях, а й в емотивному синтаксисі. 

У макротекстовому вимірі емотивність як спосіб кодування в авторських 

текстотворчих стратегіях займає чільне місце. Таким чином, адекватність 

перекладів ми можемо трактувати в межах мети художньої комунікації: 

переказати читачеві усі нюанси душевних переживань героя на шляху духовної 

еволюції (від людських земних пристрастей та емоцій, породжених 

різноманітними життєвими ситуаціями до духовної рівноваги й трансцендентної 

стабільності-спокою). Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що 

прагматична (або функціонально-комунікативна) еквівалентність була досягнена 

в аналізованих перекладах. 

Розглянемо І Модель ХТД (ДОДАТОК А) з параметрами образності, 

вираженими емотемами, та ступінь її відтворення у перекладах  («Сіддхартха»). 
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Емотеми з лексико-семантичним полем: 

а) хвилювання:  

                   - bleichen/збліднути-стати блідим/(поб)леднеть-бледным стать 

                   - Zittere-zittern / тремтіти-здригатися / дрожь-дрожать  

б) страху            - Angst/страх/страх 

в) радості            - Freude-freuen-Wonne/радість-утіха/радость-блаженство 

г) захоплення    - Entzükt/захоплення-захват/ восторг 

                            - rufen/вигукувати/ восклицать 

д) рішучості      - Entschluss/ рішучість / решимость 

               - rufen/вигукувати/ восклицать  

 З них ми виділяємо пряму й подієву номінації, які виражаються – 

відповідно – іменниками, дієсловами, віддієслівними формами. Подієва 

номінація найчастіше виражена з допомогою дієслів rufen/вигукувати/ 

восклицать, використаними в тексті з потенціалом «комунікативної 

зарядженості», яка й створює загальний емотивний фон. 

 У творі «Гра в бісер» ми можемо спостерігати картину використання  тих 

же емотем з їхнім подальшим розвитком та насиченістю в тексті роману.  

Незначні семантичні відхилення - meinen Seelenfrieden und meine meditative 

Geistesruhe bewahren/ зберігати мир у своєму серці й споглядальний спокій духу/ 

блюсти свой душевный покой и сохранять медитативное спокойствие духа/ 

сохранять мир в своей душе и созерцательное спокойствие - мають ознаки 

семантичних трансформацій. Лише в перекладі С.Апта збережено ключовий 

елемент ХТД – медитація, що не порушує загальну семантику тексту, оскільки 

автор надзвичайну увагу приділяє цьому концепту (його системна 

повторюваність в тексті роману). Так само цей перекладач притримується 

семантичного поля емотеми  «спокій» - я вторгся в твой покой. Я ищу мира, 

ищу покоя/ ich in deine Ruhe eingedrungen bin. Ich suche Frieden, ich suche Ruhe,  

на відміну від українського перекладу й перекладу Розанова-Каравкіної, які 

вдаються до прийому субституції, добираючи синоніми: я порушую ваш спокій. 
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Я шукаю миру, шукаю затишку/ вторгся в твою тишину. Я ищу мира,  ищу  

покоя. 

У прикладі 5 ми можемо стверджувати, що серед перекладачів С. Апт  

найкраще впорався з відтворенням авторського тексту на лексико-семантичному 

й синтаксичному рівнях, зберігши навіть внутрішню акцентуацію-підсилення 

емоції піднесеної радості:… das der Alte …so hell ausgerufen hatte, so heiter und 

unbegreiflich vergnügt hatte/ которое старик так звонко выкрикнул, так весело 

и с такой непонятной радостью… Незначних семантичних змін зазнав 

український переклад – …яке старий, засміявшись, вигукнув напрочуд голосно, 

радісно.  

Другий російський переклад являє собою тип змішаних трансформацій, де 

наявні й ампліфікація, й субституція. Розбудувавши речення –… Даса не 

расставался, как не расстаются с сухим и жестким корнем, его грызут 

потому, что он что-то еще напоминает, чем-то еще пахнет…– перекладачі 

втрутилися в оригінальний текст, перенасичуючи його, як на наш погляд, 

непотрібними порівняннями й метафорами, чим зруйнували струнку стислість 

піднесеного стилю оригіналу.  

Звернімо увагу на наступні  приклади: 

 

 оригінал україн. перекл.. рос. перекл. 

(С.Апт) 

рос.перекл. 

(Розанов-Kаравкіна) 

1 

1 
Ein Lachen klang 

auf, und ein Glanz 

von Freude verklärte 

das Gesicht des 

Gelehrten. «Sie 

überraschen mich, 

Lieber,» rief er 

lebhaft, «es war 

richtig Bengel, den 

ich im Sinn hatte. 

[s.70] 

Вчений засміявся, 

обличчя його 

засвітилося 

радістю. — Ви 

мене вражаєте, 

любий! — жваво 

вигукнув він.— Я 

справді мав на 

увазі Бенгеля. [c.95] 

Раздался смех, и 

лицо ученого 

просияло. – Вы 

поражаете меня, 

дорогой мой, – 

воскликнул он с 

живостью, – я 

действительно 

имел в виду 

Бенгеля. [c.66] 

 

Раздался смех, 

лицо ученого 

засияло радостью. 

– меня, дорогой!- 

воскликнул он  

живо. [c.167]  

 

 

2

2 

Etwas von seiner 

heiteren Stille, etwas 

von seiner Geduld 

Щось від його 

веселої німотності, 

від його 

Какая-то частица 

его ясной 

тишины, его 

Нечто от его 

просветленного 

безмолвии, нечто 
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und Ruhe ging in 

mich über, und 

plötzlich überkam 

mich das 

Verständnis für den 

Alten und für die 

Wendung, die sein 

Wesen genommen 

hatte, weg von den 

Menschen und hin 

zur Stille, weg von 

den Worten und hin 

zur Musik, weg von 

den Gedanken und 

hin zur Einheit. 

[s.113] 

терплячості й 

спокою перейшло 

на мене, і раптом я 

серцем своїм 

зрозумів старого й 

ту зміну, яка 

відбувалася в 

ньому: він пішов 

від людей у німоту, 

від слів — у 

музику, від думок 

— до згоди з самим 

собою. [c.149] 

 

терпения и покоя 

перешла в меня, и 

вдруг мне стали 

понятны и этот 

старик, и 

перемена, с ним 

происшедшая, его 

уход от людей к 

тишине, от слов к 

музыке, от 

мыслей к 

цельности. [c. 106] 

 

 

от его терпения и 

спокойствия 
передалось мне, и 

внезапно у  меня  

раскрылись глаза 

на  тот поворот, что  

претерпело его 

бытие: он ушел, 

ушел от людей в 

безмолвие, от слов 

-- к музыке, от  

мыслей -- к  

единому. 

[c. 219] 

 

3

3 

Aber der Schutz, den 

Kastalien mir 

mitgegeben hatte, 

erwies sich als 

gefährlich und 

zweifelhaft, denn ich 

wollte ja nicht 

resignierend und 

eremitenhaft meinen 

Seelenfrieden und 

meine meditative 

Geistesruhe 

bewahren, ich 

wollte ja die Welt 

erobern, sie 

verstehen, sie 

zwingen, auch mich 

zu verstehen, ich 

wollte sie bejahen 

und womöglich 

erneuern und 

verbessern, ich 

wollte ja in meiner 

Person Kastalien und 

die Welt 

zusammenbringen 

und versöhnen. [s. 

131] 

Але щит, який дала 

мені Касталія, 

виявився 

небезпечним і 

ненадійним, бо я ж 

зовсім не збирався 

покірно, як 

пустельник, 

зберігати мир у 

своєму серці й 

споглядальний 

спокій духу, а 

хотів завоювати 

світ, зрозуміти його 

й примусити, щоб 

він мене теж 

зрозумів, хотів  

прийняти  його  і 

по  можливості  

обновити  й  

поліпшити,  хотів  

у собі самому 

поєднати й 

примирити 

Касталію і світ. [c. 

173] 

 

Но защитное 

средство, которое 

дала мне 

Касталия, 

оказалось 

опасным и 

сомнительным, 

ведь блюсти свой 

душевный покой 

и сохранять 

медитативное 

спокойствие духа 

я хотел не 

смиренно, не 

по-отшельническ

и, я же хотел 

завоевать мир, 

понять его, 

заставить и его 

понять меня, 

хотел принять его 

и по возможности 

обновить и 

улучшить, я же 

хотел соединить и 

помирить в своей 

персоне Касталию 

и «мир» [c.123] 

Но броня, надетая 

на меня Касталией, 

оказалась опасной 

и ненадежной, ибо 

я не намеревался  

покорно, словно 

отшельник  

сохранять мир в 

своей душе и  

созерцательное 

спокойствие, я 

хотел  завоевать  

весь свет,  понять 

его и заставить его 

понять себя, я 

хотел его принять и 

по возможности 

обновить и  

улучшить, я хотел в 

себе самом 

объединить и 

примирить 

Касталию с 

остальным миром 

[c.24]3 
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4 

Als nun an diesem 

Tage der Yogin sich 

erhob und zu seiner 

Hütte wendete, trat 

ihm Dasa, der lange 

auf den Augenblick 

gelauert hatte, in den 

Weg, und mit dem 

Mut des 

Geängstigten sprach 

er ihn an: 

«Ehrwürdiger,» 

sprach er, «verzeih, 

daß ich in deine 

Ruhe eingedrungen 

bin. Ich suche 

Frieden, ich suche 

Ruhe, ich möchte 

leben wie du und 

werden wie du. 

[s.243] 

 

 

Коли того дня йог 

підвівся і рушив до 

свого куреня, Даса, 

що довго вичікував 

тієї миті, заступив 

йому дорогу і 

розпачливо сказав: 

- Вибачте, 

вельмишановний, 

що я порушую ваш 

спокій. Я шукаю 

миру, шукаю 

затишку, я хотів 

би жити так, як ви, 

і бути таким, як ви. 

[c. 312] 

 

Когда в этот день 

йог, поднявшись, 

направился к 

хижине, Даса, 

давно того 

дожидавшийся, 

стал у него на 

пути и с отвагой, 

которая шла от 

страха, заговорил 

с ним. 

– Досточтимый, – 

сказал он, – 

прости, что я 

вторгся в твой 

покой. Я ищу 

мира, ищу покоя, 

я хочу жить, как 

ты, и стать таким, 

как ты. Видишь, я 

еще молод, но на 

мою долю выпало 

уже много горя, 

судьба была 

жестока ко мне. 

[c.224] 

Когда йог  

поднялся и 

направил свои 

стопы к шалашу, 

Даса, давно уже 

подстерегавший 

этот миг, заступил  

ему дорогу и с 

отчаянием 

гонимого страхом 

сказал: - Прости, 

досточтимый, что я 

вторгся в твою 

тишину. Я ищу 

мира,  ищу покоя. 

Я хотел бы жить, 

как ты, и стать, как 

ты. Я еще молод, 

но изведал уже 

много горя, судьба 

жестоко  обошлась 

со мной[c.313] 

 

 

5 
Und eben so kaute 

und sann und mühte 

er sich an diesem 

Wort, das der Alte so 

hell ausgerufen 
hatte, so heiter und 

unbegreiflich 

vergnügt hatte er es 

hervorgelacht: 

«Maya, Maya!» 

[s.244] 

 

І так само 

розжовував, 

зважував, обертав 

на всі боки те 

слово, яке старий, 

засміявшись, 

вигукнув 

напрочуд голосно, 
радісно і 

незрозуміло чому 

задоволено: 

«Майя! Майя!» 

[c.320] 

 

 

И так же, пытаясь 

его разжевать, 

размышлял он и 

бился над словом, 

которое старик 

так звонко 

выкрикнул, так 

весело и с такой 

непонятной 

радостью, смеясь, 

произнес: «Майя! 

Майя!»[ c.226] 

 

С мыслью об этом 

смехе Даса не 

расставался, как не 

расстаются с сухим 

и жестким корнем, 

его грызут потому, 

что он что-то еще 

напоминает, чем-то 

еще пахнет, и 

точно так же Даса 

цеплялся за слово, 

которое старик 

выкрикнул на  

такой высокой 

ноте, так  радостно 

и с таким  

непостижимым 

удовольствием: 
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«Майя,  майя!» [c. 

313] 

6 

6 

Verlassen hatte er 

den Frieden des 

Waldes, einer 

frommen 

Einsamkeit, 

hingegeben hatte er 

die Nachbarschaft 

und das Vorbild 

eines heiligen Yogin, 

hingegeben die 

Hoffnung auf seine 

Schülerschaft und 

Nachfolge, auf die 

tiefe, strahlende, 

unerschütterliche 

Seelenruhe des 

Weisen, die 

Befreiung aus den 

Kämpfen und 

Leidenschaften des 

Lebens. 

Verführt von 

Pravatis Schönheit, 

bestrickt vom Weib 

und angesteckt von 

ihrem Ehrgeiz, hatte 

er den Weg 

verlassen, auf 

welchem allein die 

Freiheit und der 

Friede gewonnen 

wird. [s.250] 

 

 

Залишив мирне 

лісове життя, 

побожну самоту, 

відмовився від 

сусідства й 

прикладу 

праведного йога, 

відмовився від 

надії стати його 

учнем і 

послідовником, від 

глибокого, 

осяйного, нічим не 

скаламученого 

душевного 

спокою мудреця, 

від сподівання 

визволитись від 

життєвої боротьби і 

пристрастей. 

Зачарований 

вродою Праваті, 

понадившись на 

жінку, заразившись 

її марнославством, 

він збився з того 

єдиного шляху, де 

можна здобути 

волю і спокій. 

[c.329] 

 

Покинул он 

мирную тишину 

леса, 

благочестивого 

одиночества, 

утратил соседство 

и живой пример 

святого йога, 

утратил надежду 

стать его 

учеником и 

последователем, 

обрести глубокий, 

лучезарный, 

непоколебимый 

душевный покой 
мудреца, 

освободиться от 

битв и страстей 

жизни. 

Соблазненный 

красотой Правати, 

опутанный и 

зараженный ее 

честолюбием, он 

покинул путь, на 

котором только и 

можно обрести 

свободу и покой. 

[c.231] 

 

А лишился он   

лесной 

умиротворенност

и, благочестивого   

одиночества, 

соседства и 

примера святого 

старца, надежды на 

ученичество и 

права стать 

преемником, 

надежды на  

обретение 

глубокого, 

сияющего, 

непоколебимого 

душевного покоя 
мудреца, надежды 

освободиться от 

борьбы и страстей,  

всегда 

сопутствующих 

жизни. 

Соблазненный 

красотой Правати,   

очарованный 

женщиной, он  

заразился ее 

тщеславием и 

покинул тот 

единственный 

путь, который 

только и может 

привести к  

освобождению и  

покою.  [c .322] 

 

Наступна Модель ХТД (ДОДАТОК Б) з параметрами образності, 

вираженими емотемами  та ступенем  їх відтворення у перекладах, представляє 

роман «Гра в бісер».  
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Емотеми з лексико-семантичним полем: 

а) хвилювання:  - Zittere-zittern / тремтіти-здригатися / дрожь-дрожать  

б) страху          - Angst/страх-острах/страх 

в) радості        - Freude-freuen-Wonne/радість-(в)утіха/радость-блаженство 

г) захоплення    - Entzükt/захоплення-захват/ восторг 

                          - rufen/вигукувати/ восклицать 

д) рішучості      - Entschluss/ рішучість / решимость 

        - rufen/вигукувати/ восклицать  

З них ми виділяємо пряму й подієву номінації, які виражаються – 

відповідно – іменниками, дієсловами, віддієслівними формами. Подієва 

номінація найчастіше виражена дієсловами та віддієслівними формами, 

сполуками, в тому – у сполученні з дієсловами fühlen/відчувати/ощущать-

чувствовать, zittern/тремтіти-здригатися/дрожать, тощо. 

Показовим є, наприклад, дієслова rufen/вигукувати/ восклицать, 

використаними в тексті з потенціалом «комунікативної зарядженості», яка й 

створює загальний емотивний фон. 

а) емотема загальної схвильованості й збудження виступає як супутна 

найчастіше в семантичному полі «радості», найрідше – «страху». Це 

пресупозиційно обумовлено, адже роман «Гра в бісер» репрезентує фінальну 

фазу еволюції духу людини – отже, низькі земні почуття й пристрасті, які 

супроводжуються хвилюванням в тексті майже не представлені. Натомість 

семантичне поле «неспокою» (хвилювання) охоплює духовну сферу людини, яка 

вже на шляху «пробудження», отже її хвилювання є результатом переважно 

позитивних переживань й передчуттів (моменту ініціації, акту медитації, 

осяяння, екстазу Гри тощо). Прямі номінації мінімальні – іменникові форми 

«Aufregung»  (4), «Beunruhigung (7). При цьому перша словоформа вживається в 

контексті семантичного поля «радість піднесена збудженість, а друга – у 

контексті семантики негативних переживань. Віддієслівні форми aufgeregt (7) та 

beunruhigt (5) виступають у подієвих номінаціях. В українському перекладі – 9 

(фізична сфера буття - 3), в російських – 9 в перекладі С.Апта й 4 – Розанова–
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Каравкіної. Ширше представлені подієві номінації – 46 в українському 

перекладі, 57 – в С.Апта й 52 в другому російському перекладі (це, переважно, 

віддієслівні форми). Окрім цього слід відзначити у подієвих номінаціях 

присутність дієслівних словоформ bleichen/збліднути-стати 

блідим/(поб)леднеть-бледным стать (8); zittern / тремтіти-здригатися / 

дрожь-дрожать (4), а також empfinden-fühlen/відчувати/ощущать-

чувствовать, zittern/тремтіти-здригатися/дрожать, тощо. 

б) *Емотема страху в прямій номінації виражена іменником й присутня на 

двох смислових рівнях:  

- піднесено-пафосному, філософському, який імпліцитно пов’язаний з 

загальною семантикою твору - герой боїться втратити зв’язок з учителем, 

школою, можливістю навчатися/еволюціонувати, навчати;  

- в універсальному смисловому вимірі категорії страху (як фізичного 

стану чи фізіологічно обумовленого). 

Оригінал містить 46 словоформ прямої номінації. На позначення емоції, 

проявленої на  першому зазначеному рівні – (Angst) – 35, на другому (Furcht) – 

11. Подієві номінації  (типу Angst haben, fürchten) – 12, й сполучаються зазвичай 

із дієсловами - bleichen / zittern, або іменниковими формами  Zittere. 

В українському перекладі вжито  64 словоформи, з них - 11 - варіативна 

«острах», а 26 – на другому рівні. Подієві номінації сполучаються з дієсловами 

«здригнутися» (2), «тремтіти» (8). В російських перекладах, зокрема С.Апта, 

вжито 80 словоформ, з яких 21 на позначеня фізичних станів, серед них із 

дієсловом «(за)дрожать» (6) чи іменником «дрожь» (3); 

в) ** Емотема радісної піднесеності виражена іменниками й також 

міститься на двох смислових рівнях тексту: 

- загальний радісно-піднесений стані від можливості вчитися/навчати, 

спілкуватися з колегами/вчителями/учнями, бути причетним до Гри; 

- чуттєва сфера фізичного світу. 

Оригінальний твір налічує 81 (Freude) й 3 (Wonne) словоформи прямої 

номінації емотеми, й 15 (freuen) у подієвій. При цьому частіше сполучуються зі 
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словоформами лексеми  rufen (31). В російському перекладі С. Апта вжито 77 

словоформ прямої номінації, з яких 69 стосуються одного смислового рівня, 8 – 

другого. У подієвих номінаціях – емотема радості виражена у сполученях із 

дієсловом «дрожать»; переклад  Вс.Розанова й  Д. Каравкіної містить 57 

словоформ (53 на одному рівні, 4 – на другому), які у подієвих номінаціях 

поєднані з відієслівними формами типу «возбужденный» (2).  

Також загальна семантика емотеми радості часто проявлена в контексті 

семантичного поля лексеми «Erwachen /пробудження/пробуждение».  

В українському перекладі – наявні прямі номінації радість (45) та (у)втіха 

(27), з них іменник радість частіше пресупозиційно вживаний у піднесено-

пафосному значенні, а іменник (в)утіха – як синонім до іменника радість для 

позначення фізичного стану чи повсякденних категорій. 

Серед подієвих номінацій часті сполучення з дієслівними формами  

вигукувати/восклицать: 16 в українському перекладі, по 27 в російських. 

г)*** Емотема піднесено-збудженого стану, також має два плани : 

- на позначення душевного піднесення, яке передує/супроводжує 

релігійний порив, акт молитви чи медитації, духовного осяяння, 

«пробудження». 

На цьому плані вона виражена у прямій номінації іменниками «Entzükt-

Hingabe», які виступають у синонімічному ряду  до «Freude-Wonne/» й дуже 

близькі у своїй пресупозиційній обумовленості до емотеми радості, оскільки 

вона проявляється синонімічно, як вищий ступінь, й двовалентна по відношенню 

до емотеми «радість» та «хвилювання»; в тексті стосується пресупозиційно 

вищого ступеня насолоди від віри, релігійного культу, сприйняття світу як 

цілісної системи. Відповідно у прямій номінації виступає Entzükt (6),  Hingabe 

(33) у співвідношенні до Freude (81) й Wonne (3). Подієва номінація емотеми 

також виражається найчастіше у сполученні дієслівних форм rufen (31). В 

українському перекладі виступає 59 словоформ, з яких 20 (захват) й 35 

(захоплення) – прямі номінації стану, що межує з екстазом. В російському 
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(С.Апт) – 42 словоформи (27 – прямі номінації), в перекладі Розанова-Каравкіної 

– відповідно – 23 (18).  

- другий план – чуттєво-фізичний  план буття. Чуттєва сфера номінована в 

оригіналі лексемою Hingabe (8), в українському варіанті – 3 (захоплення), в 

російських перекладах – 6 – восторг (Апт) та 4  - восторг (Розанов-Каравкіна).  

В російських перекладах словоформи блаженство вжиті виключно для 

позначення духовної сфери, натомість восторг є на обидвох семантичних 

рівнях. 

д) емотема спокою в текстах виражена у прямій номінації й стосується, 

переважно, духовних станів, що скорельовані з полем лексем «медитація» й 

«гра», меншою мірою – на позначення емоційно-фізичних станів: 

Прямі номінації емотеми спокою «Ruhe – Frieden- zufriden sein» в 

оригіналі вжиті відповідно 44 й 50. Словоформи лексеми «спокій» зустрічаються 

в українському варіанті - 23/18, переклад С.Апта налічує 26/20 одиниць, в 

перекладі Розанова-Каравкіної – 19/23. 

Таким чином, ми можемо визначити ступінь опанування емотивним кодом 

письменника, який є складовою ХТД у параметрах образності в системі 

відображення відносин «людина-світ» на шляху духовної еволюції героїв. 

Заломлення загальної семантики тексту незначні, оскільки емотивність 

відтворена в середньому на 86% (95% – С.Апт, 78% – Розанов-Каравкіна), що 

може відповідати консонансно-дисонансному типові заломлень. 

Наступні приклади з повісті «Подорож до Країни Сходу» демонструють 

засоби вираження емотем та  способи їх відтворення. 

 1. Da es mir beschieden war, etwas 

grosses mitzuerleben, da ich das Glück 

gehabt habe, dem «Bunde» anzugehören 

und einer der Teilnehmer jener 

einzigartigen Reise sein zu dürfen, deren 

Wunder damals wie ein Meteor aufstrahlte 

und die nachher so wunderlich rasch in 

Раз уж суждено мне было пережить вместе с 

другими нечто великое, раз уж имел я 

счастье принадлежать к Братству  и быть 

одним из участников того единственного в 

своем роде странствия, которое во время оно 

на диво всем явило свой мгновенный свет, 

подобно метеору, чтобы затем с 
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Vergessenheit, ja in Verruf geriet, habe ich 

mich entschlossen, den Versuch einer 

kurzen Beschreibung dieser unerhörten 

Reise zu wagen: einer Reise, wie sie seit 

den Tagen Hüons und des Rasenden 

Roland von Menschen nicht mehr gewagt 

worden war bis in unsre merkwürdige 

Zeit: die trübe, verzweifelte und doch so 

fruchtbare Zeit nach dem großen Kriege 

[[264,   http://librius.net/b/38817]] 

непостижимой  быстротой стать жертвой 

забвения, хуже того, кривотолков,  я 

собираю всю свою решимость для попытки 

описать это неслыханное странствие, на 

какое не  отважился ни единый человек со 

дней рыцаря Гюона и Неистового Роланда 

вплоть до нашего примечательного времени, 

последовавшего за великой войной, - 

времени мутного, отравленного отчаянием и 

все же столь  плодотворного. [259, c.7] 

Обидві емоціі (радості й рішучості), імпліковані в тексті оригіналу, 

виражені зворотами й перекладені еквівалентно. У перекладі виступає майже  

дослівний переклад, тим паче, що наступна фраза є частиною ширшого 

дистантного повтору «da ich das Glück gehabt habe – имел я счастье», що 

повністю передає сухий книжково-історіографічний стиль оповіді, також 

повністю збережена інверсія. До того ж для збереження загального тону нарації 

фраза habe ich mich entschlossen, яку можна було б перекласти просто «я решил», 

перекладена натомість стилізованим варіантом «я собираю всю свою 

решимость», що виразно демонструє урочисто-пафосну тонацію емотивного 

коду повісті. 

2. Zu jener Zeit, da ich dem Bunde 

beitreten zu dürfen das Glück hatte, 

…nämlich unmittelbar nach dem Ende des 

großen Krieges, war unser Land voll von 

Heilanden, Propheten und Jüngerschaften, 

von Ahnungen des Weltendes oder 

Hoffnungen auf den Anbruch eines Dritten 

Reiches. [264,   http://librius.net/b/38817] 

В те времена, когда я имел счастье быть 

сопричтенным к  Братству, то  есть 

непосредственно после окончания  

великой войны, страна наша была  

наводнена всякого рода спасителями, 

пророками, последователями пророков, 

предчувствиями конца света или 

упованиями на пришествие Третьего  

Царства.  [259, с. 11] 

Так само, як і в попередньому прикладі, ми бачимо прийом дослівного 

перекладу: виразу « das Glück hatte –  я имел счастье», хоча цю ж саму частину 

речення можна було перекласти як «мне посчастливилось», проте вжитий 



106 
 

перекладачем зворот цілком відповідає стилістичному регістрові піднесеності, 

хоча в оригіналі наявний більш нейтральний тон звороту «das Glück haben». На 

нашу думку, варіант перекладу С. Аверинцева є консонансним емоційно щодо 

оригіналу саме завдяки дослівності. 

3  Es wurde mir auch zu meiner Freude 

gleich bei der Aufnahme eine der 

Erleuchtungen zuteil, wie sie uns Novizen 

in Aussicht gestellt   waren. 

[264,   http://librius.net/b/38817] 

Радость моя была тем больше, что 

немедленно после приема в Братство я   

сподобился одного из тех духовных  

озарений, вероятность которых обещана 

новоначальным братьям вроде меня.      

[259, с.12] 

У російському перекладі вжито синтаксичну модифікацію, зокрема 

інверсію, яка підсилює стилізацію епічного стилю викладу. Експресивність 

також підвищується завдяки ампліфікації – Радость моя была тем больше. 

Загальний піднесений емотивний модус уривку не змінюється, тобто 

поетикальність консонансно опанована перекладачем. 

4. Wir sahen es alle, schweigend, und 

schweigend wendeten die Führer sich nach 

links und gingen diesen Weg, und wir 

folgten mit der innigsten Freude. 

[264,   http://librius.net/b/38817] 

Мы все лицезрели это в молчании, в 

молчании же предводители повернули 

налево и вступили на эту дорогу, и мы 

последовали за ними с самой сердечной 

радостью.[259, с. 14]   

Перекладач вдався до лексико-семантичної модифікації: заміняючи 

нейтральне sehen на піднесене книжне лицезреть, перекладач досягає 

максимальної регістрової стильової точки, далі закріпленої відтворенням 

авторського повтору (schweigend). Глибина емоційного переживання вдало 

відтворена модуляцією транземи innigsten Freude – сердечной радостью: адже в 

мовній картині світу носіїв російської мови глибинність й щирість переживань 

напряму асоціюється з серцем – вмістилищем душі. Поширення «самой», іще 

більше посилює емоційне забарвлення речення порівняно з оригіналом. 

5.  Doch wurde mir dies nur je und je für 

einen Augenblick bewußt, und darin eben 

bestand das große Glück, das ich damals 

Но сознавал я это всякий раз лишь на 

мгновение, и как раз в этом состояло 

великое блаженство, которым я тогда 
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genoß. Denn später, sobald dies Glück mir 

wieder verlorengegangen war, sah ich diese 

Zusammenhänge deutlich ein, ohne doch den 

mindesten Nutzen oder Trost davon zu 

haben. [264,   http://librius.net/b/38817] 

наслаждался. Ибо позднее, когда 

блаженство ушло от меня, я стал  

отчетливо видеть все эти связи, из чего, 

однако, не мог извлечь для себя ни  

малейшей  пользы  или  радости. 

[259, с.21-22] 

Уданому прикладі нейтральна лексема Glück, перекладена словом  блаженство 

(хоча можливим було вжити нейтральну лексему «щастя»), слугує підвищенню 

стильового регістру, при цьому необхідно  зауважити, що у німецькій мові автор 

підкреслив значущість й силу емоції сполукою das große Glück, натомість російське 

«великое блаженство» значно сильніше в своєму емоційному потенціалі. У цьому 

фрагменті показовим є також використання смислової опозиції: в другому реченні 

глибоке розчарування, яке наступило після найвищої піднесеності, виражене 

книжним виразом  Trost, а переклад пропонує нейтральну лексему радость, хоча й 

врівноважене піднесеним стилістично виразом ибо. Ми вважаємо, що варіант, який 

вжив С.Аверинцев, у стилістичному регістрі має той найвищий пафосний рівень, що 

повністю передає інтенцію автора, хоча й видається формально більш емоційним у 

порівнянні з оригіналом. 

6.  Jetzt aber, an diesem verhängnisvollen 

Orte, während ich den ganzen 

blaugoldenen Oktobertag lang immer und 

immer die Rufe und Signale unsrer 

Wachen hörte, immer wieder die 

Rückkehr eines Boten, das Eintreffen 

einer Meldung mit wachsender Spannung 

erwartete, um immer wieder enttäuscht zu 

werden und ratlosen Gesichtern 

gegenüberzustehen, jetzt spürte ich zum 

erstenmal im Herzen etwas wie 

Traurigkeit und Zweifel, und je mehr diese 

Gefühle in mir stark wurden, desto 

deutlicher auch fühlte ich, daß es nicht 

bloß das Wiederfinden Leos war, woran 

ich den Glauben verlor, sondern es schien 

Но теперь, на этом  роковом месте,  когда 

в продолжение целого октябрьского дня, 

блиставшего синевою и золотом, я 

неотступно прислушивался к перекличке 

нашей стражи, неотступно  ожидал  с 

возраставшим напряжением то возврата 

гонца, то прибытия вести, чтобы снова и 

снова терпеть разочарование и видеть  

растерянные лица,--теперь я впервые 

ощутил в моем сердце нечто вроде 

уныния и сомнения, и чем сильнее 

становились во мне эти чувства, тем 

отчетливее выяснялось и другое: увы, я 

терял веру не только обретения Лео, все 

становилось зыбким и недостоверным, 

все угрожало лишиться своей ценности, 
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alles jetzt unzuverlässig und zweifelhaft 

zu werden, es drohte alles seinen Wert, 

seinen Sinn zu verlieren: unsre 

Kameradschaft, unser Glaube, unser 

Schwur, unsre Morgenlandfahrt, unser 

ganzes Leben. [264,   

http://librius.net/b/38817] 

своего смысла – наше товарищество, 

наша вера, наша присяга, наше 

паломничество, вся наша жизнь.[259, 

с.27] 

7. Aller Verdruß meines enttäuschten 

Lebens, das seit meiner einsamen 

Rückkehr von der mißlungenen 

Morgenlandfahrt immer wertloser und 

mutloser geworden war, aller Unglaube an 

mich selber und meine Fähigkeiten, alle 

neidisch-reuige Sehnsucht nach den guten 

und großen Zeiten, die ich einst erlebt 

hatte, wuchsen als Schmerz in mir an, 

wuchsen hoch wie ein Baum, wie ein 

Berg, dehnten mich, und bezogen sich alle 

auf meine derzeitige Aufgabe, auf meine 

begonnene Geschichte der 

Morgenlandfahrt und des Bundes. 

[264,   http://librius.net/b/38817] 

Вся горечь моей разочарованной жизни,  

которая момента моего одинокого  

возвращения из неудавшегося 

паломничества в страну Востока 

неудержимо становилась все более  

бесцельной и унылой, мое неверие в  себя 

самого и в свои способности, моя 

пропитанная завистью и раскаянием  

тоска по лучшим и  более великим  

временам -- все это росло во мне как 

волна боли, вырастало до высоты дерева, 

до высоты горы, расширялось, и при этом 

все было связано с моей нынешней 

задачей, с моей начатой историей  

паломничества  и  Братства. [259, с. 49]  

Що стосується останніх двох прикладів, то тут ми бачимо класичний 

приклад подієвої номінації, коли емотема тривоги й відчаю в пресупозиційному  

розвитку сягає свого апогею й, проминувши вищу точку екзальтації, 

завершується своєрідним катарсисом в героя – Г.Г. переживає хвилину 

«осяяння», «пробудження», отримує спокій й ясність в розумінні своєї мети 

життя. Низка емотем (напруження/хвилювання, розчарування/відчаю, суму) – 

Spannung/напряжение, Traurigkeit/Verdruß/ разочарование, Traurigkeit/ уныние, 

Schmerz /боль, Sehnsucht/тоска – в елементній (прямій) номінації відтворені 

майже адекватно. Розбалансування стильової єдності виступає за рахунок 

нелічних прикладів ампліфікації й лексико-семантичної модуляції «снова и 

снова/ immer wieder enttäuscht zu werden/терпеть разочарование», «alle neidisch-



109 
 

reuige Sehnsucht/ моя пропитанная завистью и  раскаянием  тоска», проте,  

майже дослівний переклад зі збереженням стильових і синтаксичних 

особливостей тексту оригіналу, не порушив смислову площину вихідного твору. 

Це свідчить про ознаки консонансного перекладу.  

Серед опорних слів-символів, що втілюють мотиви та емотиви, рідний дім, 

мати й, особливо, образ батька – це своєрідні асоціати (термін Н. Болотнової) 

[18, с. 8-10]. Батьківський дім (в творі Сіддхатртха) одночасно виступає 

асоціатом і до радісних спогадів дитинства, і сумних роздумів-спогадів дорослої 

людини. Понадто, через образ батька письменник проектує майбутні подібні 

відчуття самого героя. Ці концепти насичені символікою й репрезентують 

загальний емоційно-психологічний модус твору, слугують своєрідними опорно-

композиційними центрами/точками й концентрують навколо себе емоції з 

позитивною конотацією. Вагомим для виявлення семантики повісті є ґрунтовне 

й скрупульозне відображення за допомогою мовних засобів переживань, жадань, 

емоційних станів персонажів. 

1.»Freude sprang in seines Vaters Herzen über den Sohn, den Gelehrigen, den 

Wissensdurstigen, einen großen Weisen und Priester sah er in ihm heranwachsen, 

einen Fürsten unter den Brahmanen» [263, s. 7] 

Радістю повнились батькові груди за 

сина — тямущого, спраглого до 

пізнання; старий бачив, що в 

Сіддхартсі зростає великий мудрець і 

проповідник, усім брахманам 

брахман. [261, с. 6] 

 Радость наполняла сердце отца при виде 

сына, столь одаренного, жаждущего 

знания: великого мудреца и 

священнослужителя провидел он в нем, 

князя среди брахманов. [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

Емотема радості вжита в прямій номінації Freude/радість/радость. На 

рівні подієвої номінації ми спостерігаємо тяглість й зростання радісного 

відчуття:   einen großen Weisen und Priester sah er in ihm heranwachsen/ зростає 

великий мудрець і проповідник. Російський переклад пропонує піднесено-

пафосну тонацію, реалізовану через лексему «провидеть», що вживається 

найчастіше на позначення реалій виняткової духовної височини. На нашу думку, 

український переклад, в якому вжито змішаний тип перекладацької 
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трансформації, а саме лексико-семантичну заміну, точніше виражає авторський 

задум аніж російський, хоча останній є дослівним. Порівняймо: усім брахманам 

брахман / князь среди брахманов. Незважаючи на лексико-семантичну заміну 

«Vaters Herzen/ батькові груди» у перекладі О. Логвиненка, емоційність речення 

було збережено, як і в російському варіанті.  

2. «Wonne sprang in seiner Mutter Brust, wenn sie ihn sah, wenn sie ihn 

schreiten, wenn sie ihn niedersitzen und aufstehen sah, Siddhartha, den Starken, den 

Schönen, den auf schlanken Beinen Schreitenden, den mit vollkommenem Anstand sie 

Begrüßenden» [262, s.7] 

Утіхою повнилось серце в матері, 

коли вона дивилася на сина, коли 

бачила, як він ступає, як сідає і як 

устає, — її Сіддхартха, міцний і 

вродливий, струнконогий хлопець, що 

вміє так досконало привітати матір. 

[261, с. 6] 

Блаженством преисполнялась грудь 

матери, когда она глядела на сына, когда 

видела, как двигался, садился и вставал 

Сиддхартха, сильный, прекрасный, как 

ступали его стройные ноги, с какой 

отменной благопристойностью он ее 

приветствовал [Ел.ресурс] 

У цьому прикладі можна побачити, що перекладач знову вдався до 

модифікацій (лексичної заміни) в українському перекладі: «Wonne sprang in 

seiner Mutter Brust / Утіхою повнилось серце в матері», зберігши при цьому 

головний зміст. Вдале використання лексеми серце, усталеної в асоціативному 

ряді з «вмістилищем» душі й «генератором» переживань, підсилює експресію, в 

російському ж варіанті, натомість, нейтральне грудь, хоча й є дослівним 

еквівалентом, проте не містить глибших асоціацій із переживаннями, хоча 

перекладачка використала адекватну в своєму семантичному значенні лексему 

блаженство. Також слід зауважити,  що в перекладі О. Логвиненка було додано 

займенник «її», відсутній в оригіналі, який підсилює експресивність та додає 

деякої драматичності.  

В аналізованому фрагменті наявні ознаки лексичної модуляції. 

О. Логвиненко переформулював оригінальне висловлювання «mit vollkommenem 

Anstand sie Begrüßenden / що вміє так досконало привітати матір», вільна 

модуляція тут виступає результатом творчої перекладацької інтерпретації 
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оригінального тексту. В російському перекладі варіант «с какой отменной 

благопристойностью он ее приветствовал» попри присутність лексичних 

трансформацій більше відповідає оригіналові своєю загальною емоційною 

наснагою й становить стильову єдність, підкріплену інверсією. 

1. «Siddhartha hatte begonnen, Unzufriedenheit in sich zu nähren. Er hatte 

begonnen zu fühlen, dass die Liebe seines Vaters, und die Liebe seiner Mutter, und 

auch die Liebe seines Freundes, Govindas, nicht immer und für alle Zeit ihn 

beglücken, ihn stillen, ihn sättigen, ihm genügen werde» [262, s. 8] 

    І став Сіддхартха плекати в собі 

невдоволення. Став він здогадуватись, що 

й батькова любов, і материна любов, і 

любов Говінди, його товариша, не завжди 

й не навік даруватиме йому щастя, 

тамуватиме спрагу і вдовольнятиме його, 

що цієї любові йому буде мало. [261, с. 7] 

…И Сиддхартха познал муки 

неудовлетворенности. Он почувствовал, 

что любви родителей, любви Говинды, 

его друга, недостаточно, чтобы навсегда 

и всецело осчастливить, успокоить и 

насытить его [Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

Емотема невдоволення у прямій номінації відтворена в обох перекладах 

адекватно: Unzufriedenheit/невдоволення/неудовлетворенность, проте в 

українському перекладі зворот «плекати в собі» максимально наближений до 

оригіналу – «Unzufriedenheit in sich zu nähren» й більш відповідає 

пресупозиційно до загального емотивного модусу твору, в якому подієва 

номінація незадоволення з семантичним полем «невдоволення собою» 

накопичується в тексті поступово, й тому форма плекати максимально 

відтворює її суть. Пресупозиційно доля визначена як першопричина хаосу і 

дисонансу у власній душі, які, віддзеркалюючи оточуючий світ, потворять його: 

невпевненість і прикрі відчуття тяжіють над душею героя й він невпинно шукає 

причини поза ним або й в самому  собі. Сіддхартха відчуває з самого початку 

відсутність взаємозгоди з самим собою, відсутність втіхи (Er aber, Siddhartha, 

schuf sich nicht Freude, er war sich nicht zur Lust). Розглянемо більш докладно 

один з фрагментів повісті, що характеризується високим ступенем емоційності.  
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2. «Jenes hohe, helle Wachsein, welches er einst, auf der Höhe seiner Jugend, erlebt 

hatte, in den Tagen nach Gotamas Predigt, nach der Trennung von Govinda, jene gespannte 

Erwartung, jenes stolze Alleinstehen ohne Lehren und ohne Lehrer, jene geschmeidige 

Bereitschaft, die göttliche Stimme im eigenen Herzen zu hören, war allmählich Erinnerung 

geworden, war vergänglich gewesen; fern und leise rauschte die heilige Quelle, die einst 

nahe gewesen war, die einst in ihm selber gerauscht hatte. Vieles zwar, das er von den 

Samanas gelernt, das er von Gotama gelernt, das er von seinem Vater, dem Brahmanen, 

gelernt hatte, war noch lange Zeit in ihm geblieben: mäßiges Leben, Freude am Denken, 

Stunden der Versenkung, heimliches Wissen vom Selbst, vom ewigen Ich, das nicht Körper 

noch Bewusstsein ist. Manches davon war in ihm geblieben, eines ums andre aber war 

untergesunken und hatte sich mit Staub bedeckt» [262, s. 63] 

 Той високий і світлий злет духу, який 

він пережив колись давно, у розквіті 

юності, після того, як послухав 

Гаутамину проповідь, як розлучився з 

Говіндою, те напружене очікування, та 

горда самота без учень і вчителів, та 

смиренна готовність почути у власнім 

серці божественний голос обернулись 

помалу на спомини, стала минущою; десь 

далеко й тихенько дзюрчало святе 

джерело, що било колись так близько, 

співало у ньому самому. Щоправда, 

багато що з того, чого він навчився в 

саман, чого навчивсь у Величного, чого 

навчився у батька, брахмана, ще довго не 

покидало його: невибагливість у житті, 

радість від роздумів, години 

самозаглиблення, потаємне знання про 

себе, про вічне «я», що являє собою й не 

плоть, і не свідомість. Дещо із цього 

То высокое светлое чувство 

пробуждения и напряженного ожидания, 

которое он испытал когда-то, в расцвете 

молодости, в дни, последовавшие за 

проповедью Гаутамы и разлукой с 

Говиндой, его тогдашнее гордое 

одиночество и независимость от всяких 

учений и учителей, его чуткость к 

божественному голосу в собственном 

сердце – все это оказалось преходящим и 

мало-помалу отходило в область 

воспоминаний. Далеко и чуть слышно 

шумел теперь священный родник, когда-то 

столь близкий, когда-то шумевший в нем 

самом. Правда, многое из того, чему он 

научился от саман, от Гаутамы, что он 

усвоил от своего отца-брахмана, еще 

долгое время сохранялось в нем: он 

сохранил свою умеренность, свою любовь 

к мышлению, часы самопогружения, 
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зосталося в ньому, але помалу одне по 

одному опускалось на дно, вкривалося 

мулом. [261; 47] 

тайное знание о себе, о вечном Я, которое 

не есть ни тело, ни сознание. Многое из 

всего этого осталось в нем, но одно за 

другим опускалось в глубину и 

покрывалось пылью [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

Даний фрагмент репрезентує типовий приклад подієвої номінації.  Емотема 

суму пресупозиційно розкривається через мотив очікування й накопичення туги 

за моментом просвітлення – пробудженням. Спогади й туга за цим станом 

супроводжує героя весь час: Jenes hohe, helle Wachsein, welches er einst, auf der 

Höhe seiner Jugend, erlebt hatte/ Той високий і світлий злет духу, який він 

пережив колись давно, у розквіті юності/ То высокое светлое чувство 

пробуждения и напряженного ожидания, которое он испытал когда-то, в 

расцвете молодости… – перекладачі по-різному підходять до вирішення її 

транслювання. Лексема Wachsein в оригіналі  позначає піднесений духовний 

стан, що межує з екстазом, відтворена в українському перекладі сполукою злет 

духу. Перекладач вдається до формально-змістової трансформації (у розумінні 

О.О.Селіванової [151]). Вжитий ним зворот формально міститься у тій же 

духовній площині, проте втрачає інтертекстуальний й інтратекстуальний зв’язок 

з провідним словом-символом (ядром ХТД) медитація/пробудження. Російська 

перекладачка впоралася із цим значно краще - высокое светлое чувство 

пробуждения – є практично дослівним перекладом, при цьому лексема 

«пробудження» стає еквівалентною до «Wachsein». Емоційна піднесеність в 

очікуванні чогось особливого зрештою змінюється на розчарування. В 

російському перекладі ідіома «покрываться пылью» чітко асоціюється зі станом 

рутини й розпачу, що дає право трактувати її як більш емоційну й динамічну, 

український варіант «вкритися мулом» натомість позбавлений додаткового 

емоційного модусу, як і німецький. Окрім цього, український переклад не 

відтворює загальне емоційне тло: причиною піднесення був досвід саме 

пробудження (Wachsein), а не просто злету духу. Український перекладач 
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відійшов від оригіналу (російський переклад зберіг цю лексему-концепт), що 

мало наслідком додаткове заломлення. Такий тип відтворення відповідає 

консонансно-дисонансному типу, бо суттєво редукована образна цілісність 

оригінального тексту й порушена семантика тексту – відхилення у бік зниження 

емоційної напруги.  

Характерною особливістю текстотвірної стратегії письменника є 

специфіка побудови абзацу – на початку міститься «модально-оцінна рамка 

факту» [38, c.552] – подано емоційну оцінку Сіддхартхою життя, яке в структурі 

світосприйняття героя поступово набуває присмаку абсолютної безнадійності. 

Експресивність уривка вдалося зберегти при перекладі, який добре передав 

настрій головного героя. На нашу думку, переклад О.Логвиненком прикметника 

«manches» неозначеним займенником «дещо» додав трагічності в ситуацію, яка 

складалася в житті героя, істотно змінивши те, що залишилось в Сіддхартсі від 

його справжнього «я». 

Також особливого ідейно-художнього змісту набуває в письменника 

слово-символ «доля» (das Schicksal), що акцентується й наприкінці оповіді, 

утворюючи своєрідне композиційне перегукування між початком та кінцівкою 

(т.зв. кільцева композиція): Bleich saß er tagelang am Hügel der Toten, mochte 

nicht essen, verschloss seinen Blick, verschloss sein Herz, wehrte und sträubte sich 

gegen das Schicksal. [262,  s.95] 

Блідий сидів хлопчик цілими днями на 

пагорбі мертвих, не хотів їсти, не 

хотів нікого бачити, не хотів нічого 

знати, всіляк упирався долі. [261; с. 71]  

Целыми днями он просиживал, бледный, на 

могильном холме, едва дотрагивался до 

пищи, отворачивал свой взгляд от отца, 

закрывал для него свое сердце, всем видом 

своим и поведением протестуя против 

постигшей его судьбы. [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

У перекладі Б. Прозоровської дане речення значно поширене у порівнянні 

з реченням оригіналу, що допомагає краще зрозуміти ситуацію. Речення містить 

в собі більше експресивних елементів, які є втручанням перекладачки у процес 
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текстотворення. Це може слугувати ілюстрацією відомої тези про те, що 

перекладач часто переймає на себе функцію автора і в чомусь навіть повторює 

творчий процес [54, с. 43].  

Шляхом перекладацького аналізу ми встановили основні прийоми 

відтворення в перекладах ідіостильових ознак на ідейно-художньому рівні. До 

них належать: а) транслітерація; б) синонімічна атракція (часто зі стилістичним 

зниженням відносно оригіналу в українського перекладача); в) 

поширення/додавання; г) вилучення; д) парцеляція.  

Такі трансформації, як поширення/додавання несуть загрозу появи 

заломлень у семантиці тексту, адже перекладач втручається у процес 

текстотворення. Проте, йдеться не про зміни змісту оригіналу, а про спробу 

експліцитного (на поверховому рівні) вираження частини імпліцитного змісту 

(глибинного смислового рівня). Отже, ця трансформація полягає в уведенні до 

тексту перекладу лексем, відсутніх у вихідному тексті для максимального 

збереження змісту/семантики, тобто – для відтворення імпресивної функції 

твору. Опущення, яких припускаються перекладачі, зокрема – найчастіше – 

Б. Прозоровська – стосуються часто повторюваних лексем, або інших видів 

повторів, що має особливе значення в ідіостильовій системі Г. Гессе, й про що 

йтиметься нижче. 

 

Висновки до ІІ розділу 

- Для творчого методу Гессе характерний розвиток однієї  й тієї ж теми й 

проблематики протягом всієї його еволюції як художника й мислителя. Головним 

мотивом творів «східного циклу» Г. Гессе є тема становлення індивідуума, що 

перебуває на шляху до себе. На цьому шляху розвитку від нижчого до вищого «я» 

перебувають усі головні герої. У творах «Сіддхартха», «Подорож до Країни Сходу»  

та «Гра в бісер» ідеї, мотиви й образи переходять із одного твору в інший, 

отримуючи нове висвітлення й нові перспективи розвитку. Ці твори органічно 

пов'язані своєю тематикою, мають спільну мету і єдиний принцип побудови ідейно-
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художніх елементів ХТД. Ідеї й образи героїв творів Г. Гессе, якщо їх розглядати 

ізольовано, можуть втратити свій зміст і залишитися незрозумілими. 

- Відсутність системних досліджень ідіостилю Германа Гессе зумовила 

необхідність аналізу існуючих підходів до опису індивідуального стилю (праці 

М. Брандес, Н. Болотнової, В.В. Виноградова, Н. Владимирової, В. Григор’єва, 

С. Золяна, І. Подгаєцької та ін.), біографії Г. Гессе, досліджень, присвячених його 

творчості (С. Аверницев, Д. Затонський, Р. Каралашвілі, Г. Ґачечеладзе, І. Мегела та 

ін.) і перекладам його творів українською та російською мовами. Для системного 

опису рис авторського стилю з метою подальшого аналізу способів його 

відображення у перекладах ми випрацювали алгоритм роботи з ідіостилем 

письменника: «стереоскопічне» читання → вичленування ХТД шляхом елементів 

літературознавчого й лінґвістичного аналізу → створення МХТД. Наступними 

етапами є вибірка й підрахунок одиниць, що становлять образну й ідейно-художню 

основу ХТД та процедура кількісних підрахунків, що здійснюється шляхом 

кількісного й відсоткового обчислення розподілу вибраних одиниць в оригінальних 

та перекладних текстах. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють швидко у 

пошуковому режимі обрати необхідні лексеми та їх словоформи, що полегшує 

процес обрахунків. Далі у парах (оригінал/переклад) вибраних прикладів 

обчислюються й конвертуються загальні кількісні дані у відсоткове співвідношення 

у межах кожного тексту або усіх текстів. 

- Специфіку ідіостилю письменника на лексико-семантичному та 

синтаксичному рівнях ми пов'язали з принципами добору та організації лексичних 

елементів усіх творів циклу. При цьому ми враховували такі чинники, як особистість 

автора, спосіб/тип наративу в творах, ідейно-тематичні зв’язки, закони жанру тощо. 

Також ми визначили, що тема та ідея художнього твору є основними 

стилетворчими й ідіостильовими компонентами. Отже, ідейно-художні домінанти як 

складові ХТД ієрархічно займають найвищий рівень у художньо-мистецькій 

ідіостильовій системі письменника. Виявлені ХТД ідіостилю Г. Гессе повинні бути 

максимально адекватно відтворені перекладачем, що дозволяє зберегти формально-

змістову цілісність оригіналу для повноцінної реалізації імпресивної функції 
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художнього твору, а також досягти комунікативного ефекту. В обраних творах 

ідейно-художні домінанти марковані лексемами-символами, які позначають 

мотиви, сюжетні вузлові моменти, сповнені емоціями, важливі для відтворення 

певної ідеї письменника. Духовність та образність як основа ідейно-художніх 

домінант ХТД у творах Г. Гессе виражені складними лексико-семантичними і 

синтаксичними структурами, їх характеризують метафізичність, надцивілізаційна 

метафоричність ключових образів і художньо-смислових концепцій філософії буття 

людства. Взаємопроникні духовні та образні константи західної (християнської) та 

східної (буддійської) систем становлять синтетичну систему ідейно-художніх 

домінант, де самопізнання й пошук божественного начала в собі виразно домінують 

й є елементами еволюції Духа. Проявлена ця система, передусім, на лексико-

семантичному рівні текстів.  

- Порівневий аналіз особливостей індивідуального стилю Германа Гессе може 

бути представлений наступним чином: на рівні текстотвірних моделей – 

використання повторів лейтмотивів (найбільш частотні мотиви, образи, що 

формують образно-смислові групи: опис людських почуттів і станів душі, природа, 

пори року, мотив початку, юності, мотив подорожі, мотив гри, мотиви учня/вчителя)  

та слів-символів (як-от Учитель, Учень, подорож/шлях тощо); на лексико-

семантичному рівні – значна частота вживання т.зв. емотивів (найчастіше 

вживаються позначення гніву, розчарування, захвату, радості); певна кількість 

власних назв – імена персонажів з європейського та східного ареалів культури, в 

тому числі міфології й античної літератури, що створюють інтертекстуальні та 

інтеркультурні зв’язки.  

Ідіостиль Г. Гессе на синтаксичному рівні вирізняють складні синтаксичні 

конструкції, повтори слова чи словосполучення, що має характер лейтмотиву. 

Наприклад, в творі «Сіддхартха» такими лейтмотивними словами-символами є «die 

Lehre» (24 повтори лексеми й її словоформ загалом 167 в оригіналі повісті, 10 

повторів при перекладі українською мовою – Учитель, 33 словоформи в російському 

варіанті – Учитель) та поняття «Atman» (Атман – 16 повторів в оригіналі, 16 в 

українському варіанті, 15 – в російському), що символізує своє найвище «я», яке 
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власне і шукав Сіддхартха. У творі «Гра в бісер» такими словами-символами, 

концептами є, наприклад, «Гра» (в оригіналі – ми зустрічаємо дві форми – власне 

«Spiele» й «Glasperlenspiele» -– гра в бісер). В оригінальному творі зустрічається 

загалом 216 й 175 словоформи відповідно (391). В українському перекладі – обидві 

німецькі лексеми уніфіковані до однієї – «гра» – 668, в російських – так само – 

виступає один  лексичний варіант   «игра»   597/593. При визначенні моделей ХТД 

з параметрами образності та духовності (МХТД І та МХТД ІІ), ми дійшли висновку, 

що в перекладах присутні незначні семантичні відхилення в полях емотем радість 

(О. Логвиненко, Б. Прозоровська, Вс.Розанов-Д.Каравкіна), страх (О. Логвиненко, 

Є. Попович), захоплення (Б. Прозоровська), спокій (Вс.Розанов-Д.Каравкіна). 

Змішані трансформації (зокрема, ампліфікація), що часто вживалася перекладачами, 

свідчать про активне втручання в оригінальний текст, перенасичуючи його, як на 

наш погляд, непотрібними порівняннями й метафорами, чим руйнується струнка 

стислість піднесеного стилю оригіналу. Заломлення загальної семантики тексту 

незначні, оскільки емотивність відтворена в середньому на 80%-85% (див. Додаток 

А й Додаток Б), що може відповідати консонансно-дисонансному типові заломлень. 

- Проблемам визначення категорії текстової емотивності присвячено не так 

багато праць, серед яких ми особливо виділяємо праці В. Шаховського, С. Іонової, 

В. Болотова, В. Гака, Б. Гаспарова. Ними впроваджено термін емотема, який ми 

використовуємо на позначення (номінування) емоційно маркованих ситуацій чи 

власне емоцій, втілених в художньому тексті на лексичному чи синтаксичному 

рівнях, через експонування окремих провідних тем. Таким чином, у процесі 

художньої творчості виробляється інтелектуально-емоційна цілісність тексту, 

певний емотивний код автора. Отже, параметри духовності ф образності включають 

дві засадничі, на наш погляд, властивості тексту: ідейність і емотивність. Емотивна 

компетенція як ідіостильова ознака творчості Г. Гессе на структурно-семантичному 

рівні проявлена в мікро- або макроситуації: реченням, художнім текстом, при цьому 

головним чинником, що зумовлює цілісність твору, є тема/сюжетно-композиційна 

єдність та ідіостильові характеристики (на лексичному, синтаксичному рівнях). 

Таким чином, адекватність перекладів ми трактуємо в межах мети художньої 
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комунікації: переказати читачеві й змусити його «пережити» усі нюанси душевних 

переживань героя на шляху духовної еволюції (від людських земних пристрастей та 

емоцій, породжених різноманітними життєвими ситуаціями до духовної рівноваги й 

трансцендентної стабільності-спокою).  

- Серед основних типів відхилень при транслюванні емотивного коду Г. Гессе 

(емотем) з параметрами образності та духовності (2 моделі ХТД, уміщені в 

Додатках), переважають незначні консонансно-дисонансні заломлення в загальній 

семантиці творів. Це сталося внаслідок застосованих перекладачами технік та 

прийомів перекладацької діяльності (наприклад, семантична синонімічна атракція зі 

стилістичним зниженням стосовно оригіналу – в О. Логвиненка, поширення, 

парцеляція – у Б. Прозоровської). Кожний перекладач має улюблені прийоми, які в 

кінцевому результаті впливають на якість перекладу, оскільки наслідком таких 

втручань наступає «одомашнення» тексту.  

Оскільки магістральною є перекладацька стратегія збереження комунікативної 

функції тексту, а художній текст вимагає збереження імпресивної функції 

(формально-естетичної), семантико-структурна еквівалентність також має бути 

максимальною, проте тут можливі деякі відхилення. Ми зустрічаємо такі прийоми в 

українського й російського перекладачів лексичних та граматичних трансформацій, 

як лексико-семантичні заміни, поширення й вилучення (які є найбільш 

продуктивними), парцеляція, граматичні заміни. При цьому в О. Логвиненка 

прирощення спричиняють зміну загального емоційного модусу (підвищення 

експресивності) по відношенню до оригіналу, так само в Б. Прозоровської – 

емоційність перекладу збільшується. Натомість парцеляція, яку вона часто 

застосовує, навпаки, послаблює загальний емотивний фон. Сумарно, загалом 

втручання в текст оригіналу при перекладі шляхом різноманітних трансформацій 

становлять: Є.Попович – 21%, О. Логвиненко – 57%, Б. Прозоровська – 53%, С. Апт 

– 13%. Це не означає, що якість перекладу невисока, а лише ілюструє ступінь 

«співавторства» перекладача. 

Інтертекстуальні поля, прозорі для перекладачів, такі як біблійно-

християнський світ, східна міфологія, антична чи середньовічна традиція не являли 
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особливих проблем, отже стратегії декодування інтертекстуальних включень у 

перекладачів підпорядковувалися меті адекватного перекладу, шляхом відтворення 

символічного компоненту інтертекстуальної інформації методом перекладацької 

транскрипції чи транслітерації, рідше – калькування. Транслювання 

інтеркультурного дискурсу письменника, в якому використані слова-символи й які є 

ономастично-архетипального походження зі східної культури, відбувалося за 

допомогою транслітерації, метою чого було відтворення асоціативних полів, 

пов’язаних із їхньою глибинною символікою (Сіддхартха (Siddhartha); Васудева 

(Vasudeva) Крішна (Krishna); Говінда (Govinda); Бхагавадгіта (Bhagavad Gita)). При 

відтворенні інтертекстових та інтеркультурних включень перекладачі застосовували 

прийоми додавання шляхом коментаря (переклади С. Апта, Є. Поповича), де у 

виносках вони вдаються до пояснень, коментарів чи перекладів-коментарів з латини.  

- Лексико-семантичні зміни призводять до неоднозначних наслідків. 

Найчастішими є функціонально-стилістичні трансформації (у розумінні 

О. Селіванової), що призвели до семантичних зсувів внаслідок семантичних 

модифікацій: О. Логвиненко – 29%  лексико-семантичних зсувів (переважно зі 

зниженням стилістичного регістру, але підсиленим за рахунок цього експресивним 

модусом); Є. Попович – 12% відповідних зсувів; Б. Прозоровська – 13%; Вс.Розанов-

Д. Каравкіна – 5%; С. Апт – 16%, із зауваженням, що в російському перекладі 

С. Апта ми знайшли зворотній до українського перекладу прийом – піднесення 

стилістичного регістру, за рахунок уживання лексем з високого стилю, книжних 

виразів тощо. Б. Прозоровська також вживає лексеми, стилістично марковані як 

книжні, застаріла лексика. Наслідком вільної модуляції стали зсуви в українському 

перекладі Є. Поповича - 12%, в російському перекладі Вс. Розанова-Д. Каравкіної – 

10%, С. Апта – 6%. Функціонально-стилістичні трансформації  у перекладах 

проявляються через зміну (заміну, втрату, набуту ознаку) функціонально-

стилістичного забарвленням (ФСЗ) лексем через їхній функціональний статус: 

знижений, діалектний, просторічний, книжний тощо. Комплексні лексико-

граматичні трансформації у вигляді системних втручань присутні в перекладі О. 

Логвиненка – середній відсоток трансформацій становить 12% (відповідний 
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російський переклад – 10,5%), проте такі зміни в стилістичному регістрі призвели до 

підвищення загальної експресивності тексту (т.зв. «одомашнення» перекладу через 

вживання лексем зниженого стилю).  Для порівняння – переклад Є. Поповича – 

лише 3%, 6 % в перекладі Розанова-Каравкіної, в перекладі С. Апта –  також 3%.  

Отже, наслідком консонансно-дисонансних заломлень виявляється 

модифікація змісту (т.зв. семантичний зсув), оскільки виступають факти 

«одомашнення» тексту оригіналу (у випадку перекладів О. Логвиненка, 

Б. Прозоровської).  

Сумарні показники наслідків комплексних лексико-граматичних та 

семантичних зсувів при відтворенні параметрів образності та духовності (як 

складників ідейно-художніх домінант) – у Додатках А, Б  та Г.  

 

Основні положення розділу висвітлено у трьох публікаціях [170, 172, 173]. 
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Розділ 3. Лінгвостильові складові художньо-типологічних домінант та 

їх відтворення у цільових мовах 

 

Лінґвостильовими домінантами на лексико-семантичному рівні ми визначаємо 

лексеми, що втілюють задум автора (на мікрорівні мотивів, образів-символів, що 

формують цілі образно-смислові картини; позначення почуттів та емоцій людини; 

власні назви тощо).  

На рівні синтаксичному – це характерні синтаксичні конструкції, 

підпорядковані загальному естетико-філософському модусу художнього твору; 

виділення автором окремих слів або частин речення для створення смислової або 

інтонаційної організації тексту (повтори, ритмізація тощо).  

 

3.1. Лексико-семантичний простір художньо-типологічних домінант та 

його відтворення у перекладах 

Визначаючи емотивний модус у творах Г. Гессе як підвищений, ми таким 

чином стверджуємо, що цей факт дає можливість розглядати емотивність як 

одну із провідних рис ХТД ідіостилю письменника. Проекцією емотивності 

можуть виступати лінґвостильові складові в творах і мають вони різне 

вираження. Звернімося до розгляду окремих засобів вираження емотивного коду 

як риси ідіостилю Г. Гессе. Філософський дискурс Г. Гессе, втілений у згаданих 

творах, базується на езотеричних, філософських та художніх текстах Сходу й 

Заходу. Про це багато написано такими відомими дослідниками творчості 

Г. Гессе як С. Аверинцев, Д. Затонський, Е. Маркович, Р. Каралашвілі та ін. 

Наші спостереження над текстами дають право стверджувати, що в романах 

письменника системно проявлена тенденція до повторюваності мотивів, зокрема 

мотиву шляху/подорожі, посиленого внутрішньою трансформацією семантики 

подорожі «вглиб себе», тобто – семантики шляху до себе., наслідком чого є 

пробудження. Одним зі шляхів (механізмів) осягнення поставленої мети є 

медитація. Ми вважаємо, що це одне з проявлень східної традиції – а саме, 

медитативно-споглядальної позиції, що чітко відображена як на лексичному 
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рівні (так, в тексті оригіналу роману «Гра в бісер» слово медитація, як своєрідна 

мантра, зустрічається 55 разів, в українському перекладі – 85, в російських – 70 

та 86 відповідно: переклади С.Апта та Д. Каравкіної й Вс. Розанова), так і на 

синтаксичному – це різноманітні повтори на рівні мікрорівнів тексту (контактні 

повтори, анафори, градація тощо), які додатково сприяють ритмізації тексту. 

Така організація текстової тканини творів сприяє поступовому виявленню й 

розгортанню головної ідеї – себто самопізнання. Інваріантом цієї ідеї у повісті 

«Подорож…» виступає сласне мотив подорожі, у «Сіддхартсі» – мотив 

подорожі до себе поглиблений через пару вчитель-учень, яка має продовження 

й розвиток у романі «Гра в бісер», де подається додатково «техніка»: медитація, 

що й провадить до цієї мети – пробудження. Лексема пробудження, вперше 

з’являється в творі «Сіддхартха» – близько 40 словоформ, в українському 

варіанті – лише 17, а в російському – 19. У романі «Гра в бісер» лексема 

пробудження та її словоформи, яку ми трактуємо як макротекстовий
5
 синонім до 

лексеми самопізнання, зустрічається у тексті оригіналу – 41 раз, в українському 

перекладі – 32, а в російських – 11 та 16 відповідно. Це може свідчити, що 

перекладні твори російською мовою, на відміну від українського перекладу, на 

рівні лексичної компоненти ідейно-художньої домінанти і в повісті 

«Сіддхартха», і в романі «Гра в бісер» частково втратили витончений 

філософський модус східної традиції. Тобто, на трансляційному етапі 

відбувалося редукування загальних поетикальних й семантичних ознак 

оригіналу. Консонансно-дисонансні способи передачі текстів в перекладах 

проявилися й на рівні образності, й на мовній площині, хоча загальні ХТД 

оригінальних текстів було збережено, отже, ступінь семантичної еквівалентності 

високий.  

                                                           
5
 О. Москальска пропонує розрізнювати макротекст й мікротекст. Під макротекстом розуміється «цілий мовний 

твір…, тобто текст у широкому смислі слова» (118, с. 13). «Мікротекст – цн надфразова єдність (складне 

синтаксичне ціле) – текст у вузькому смислі слова» (Там само). [118]. Ми відштовхуємося від визначення 

макротексту О.Москальської, але поширюємо його на низку текстів, поєднаних однією ХТД. 
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Наступна МОДЕЛЬ ХТД (ДОДАТОК В) представляє параметри духовності, 

виражені словами-символами, та ступінь її відтворення у перекладах («Подорож 

до Країни Сходу», «Сіддхартха», «Гра в бісер»): 

а). На вісі духовності знаковим є слово-символ «подорож», від якого 

починається відлік етапів еволюціїї духу людини. У творах «Подорож…» та 

«Гра в бісер» подорож в значенні «шлях до себе» або «шлях вищого  служіння» 

присутні й прямо номіновані. Твір «Сіддхартха» репрезентує не власне шлях, а 

окремі етапи на цьому шляху й емоційні зміни, що супроводжують героя на 

цьому шляху. 

(А). Morgenlandfahrt 17/Fahrt 39:путешествие/шествие 18/паломничество 34; 

(В).  Weg 21 /шлях 10/путь 18/путь 16; 

б). Ключовим поняттям із семантичним ядром «духовна еволюція» й, власне, 

метою на шляху самопізнання,  є момент осяяння, розуміння істини й своєї суті. 

Цей момент позначено словом-символом «пробудження». У творі «Подорож…» 

Г.Гессе чітко визначає своє розуміння й значення в житті кожної людини цього 

моменту, смислові відтінки якого письменник маркує щонайменше трьома 

варіантами, з яких усі лексеми, починаючи з  Erwachen (висок. пробудження), 

лежать в площині маркованої спеціально лексики  й відсилає  підсвідомо читача 

до вищих рівнів духовності: 

      (А). Erwachen 1/ Erwacht  4/Erleuchtung 1 (высок. озарение)/Erkenntnis 3/ 

осознание  2/философ.: познание 1/христиан.: разумение  1 : пробужденный 3; 

     (Б). Erwacht 2 :еrwachtе 16/ Erleuchtung 5/ Erkenntnis 12/ пробудження 7/ 

просвітлення:Просвітлений:просвітлення 7 /Пізнання 9/ пробуждение 7/ 

просветление 3/познание 5; 

    (В). Erwachen 39:Erwachtsein 3:еrwacht 10/пробудження 32 /пробуждение 

37/пробуждение 33; 

в). Семантичним розгортанням символу пробудження в романі Гра в бісер 

виступає слово медитація як позначення техніки, за допомогою якої людина 

досягає й максимально довго триває в стані пробудженої свідомості. Г.Гессе 

багато уваги приділяє цьому стану й емоційним моментам, що його 
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супроводжують. Він використовує декілька лексем на позначення процесу 

самоспоглядання й просування на вісі духовності вгору. В перекладах ці 

лексеми відтворюються еквівалентно з урахуванням тих семантичних нюансів, 

які німецький письменник намагався донести читачеві. 

      (Б). Meditation 3: Versenkung 10/самозаглиблення:самозаглиблений 

10:самоспоглядання  4/ погружение:самопогружение 16; 

      (В). Meditation 55:Kontemplation 4:Betrachtung 24:Anschauung 2/ медитація 

85/ медитация 86/ медитация 70: споглядання 14/созерцание 14:контемпляция 

1/созерцание 13; 

г). Для повісті «Подорож до Країни Сходу» значущим є момент розгадки 

символіки постаті Лео, який має дуальну природу «слуга-Верховний Магістр 

Ордену», що є ключем до наступних творів циклу. Тому прямої номінації 

«Lehrer»/»Учитель» в творі немає. Натомість наявна глибинна символіка слова 

слуга, яка стає зрозумілою у наступних творах, при чому Г. Гессе обирає варіант 

Diener, який в наступних творах (Гра в бісер) заміняє на Knecht.  Для кодування 

укритого смислу цієї символічної пари письменник використовує цілий арсенал 

концептів західно-християнського й східного світоглядного рівня, які в текстах 

його творів прямо й непрямо асоціюються з глибинною семантикою пари 

«учень:учитель», «шлях:подорож», «навчання:пробудження» на рівнях 

інтертексту в межах усього циклу.  

      (А). Diener Leo 15: слуга Лео  10; 

      (Б).  У творі «Сіддхартха» семантика зазначеної пари значно прозоріша й 

експонована в тексті через низку сюжетних вузлів, на яких весь час присутні 

учитель й учень в різних іпостасях. Отже, ми маємо:  

Lehrer 23/ учитель 10/вчитель 20 : Schüler  4/учень 26; 

      (В). Роман Гра в бісер показує фінальну стадію еволюції відносин в 

зазначеній парі. Учитель, обравши учня – вчиться сам. Учень, ставши великим 

учителем, знову цікавиться найнижчим рівнем учнів, повертаючись «до себе 

справжнього» (інваріант сансари). У прямому значенні у високому стильовому 

регістрі виступає в оригіналі 40 лексем (із приблизно 160 словоформ Lehrer), в 
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українському перекладі – відповідно – 19 (зі 175), в перекладі Розанова-

Каравкіної – 30 (зі 142), в перекладі С.Апта – 32 (з близько 200 інваріантів 

лексеми). Зважаючи на глибоку символіку твору, паралельно як синоніми, 

виступають лексеми Magister та Magister Ludi. При чому саме Magister Ludi за 

стилістичною забарвленістю відповідає лексемі Учитель у піднесено-пафосному 

значенні. У перекладах ми зіткнулися з тенденцією в усіх перекладачів 

відтворювати це поняття (Учитель-наставник, провідник на шляху до 

самопізнання) трьома способами: Є. Попович перекладає Magister Ludi 25: 

Магістр Гри 28: Магістр 49. Російські перекладачі Вс.Розанов та Д.Каравкіна 

відтворюють також синонімічним рядом, в якому переважає Magister Ludi 27: 

магистр 63:Магистр 23: Магистр Игры 14. С. Апт запропонував ще більш 

широкий діапазон семантичного ланцюжка: magister Ludi 15:ludi magister 

13:Магистр Игры 13:магистр 45:Магистр 5. Перекладні твори мають ширше 

семантичне градіювання лексеми «майстер» в межах семантичного поля 

«учитель», при чому використовується як додатковий смисловий маркер 

прописна літера – Магістр/магістр, або Магістр Гри, в той час як в оригіналі 

лексема Magister в силу свого латинського походження менше підлягає 

семантичній інваріативності: Magister Ludi 45, Magister понад 300, з яких 

близько 150 становлять семантично синонім до «Учитель» з підвищеним 

емотивним модусом. Таким чином, усі перекладні твори мають вищий 

емотивний модус апріорно, оскільки перекладачі вдаються до своєрідної «гри» з 

нюансами значення перекладного варіанту зазначеної лексеми. Що стосується 

дуальності «учитель-учень», то в цьому романі Г.Гессе набагато менше приділяє 

цій парі уваги, тому що цей роман –  заключна фаза вищого навчання. Кнехт вже 

серед обраних, а пресупозиційно його дуальність (учень/учитель) далі 

номінована титулом Magister Ludi. 

д).  Процес еволюціїї духу відображено через лексему Die Lehre/Учення в 

значенні «вище (езотерико-містичне) знання»: 

  ( А). Die Lehre 4: учение 

  (Б). Die Lehre 74 : (у)вчення 55: учение 40; 
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  (В).  Die Lehre 12 /  вчення 15 / учение 8/ учение 10; 

У творі «Сіддхартха» прямо номінованої сфери вищого знання немає. Повість 

описує власне шлях до цього знання. Окрему увагу звертаємо на те, що зазначені 

слова-символи, які становлять своєрідне семантичне ядро ХТД з визначальним 

параметром «духовність», одночасно становлять нерозривні зв’язки з емотемою 

із загальним семантичним полем  «піднесеність»/»захват (восторг)», оскільки 

розташовані лінійно на сюжетно-фабулярній вісі аналізованих творів як окремо, 

так і в площині надтекстової єдності. 

 

3.2. Відтворення у перекладах лексичних засобів емотивної 

компетенції Г. Гессе  

Емотивна компетенція як предмет дослідження часто потрапляв до кола 

наукових зацікавлень різних дослідників. Творчість Г. Гессе під цим кутом зору  

досліджувала І. Павлючко в контексті психолінґвістичних студій [130] та 

експериментальної практики В. Бєляніна [14]. Зокрема, дослідниця особливу 

увагу приділяла концептам «смерть», «страх», «любов» у творах письменника.  

Ми з’ясували, що в аналізованих нами творах існують певні провідні 

мотиви, реалізовані через системну повторюваність окремих лексем. Також, ми 

спираємося на положення  Б. Гаспарова про «комунікативну зарядженість», 

зазначену вище. Отже, емотивна компетенція виражена в письменника 

емотивами різних рівнів мови, які поєднані в полі емотем. Також він створює 

певну емоційну атмосферу не лише суто стильовими прийомами (метафори, 

ідіоми), а й шляхом використання лексем, що позначають не саму емоцію, а 

слугують до опису переживання емоції чи стану.   

За семантичною теорією емотивності лексичних одиниць В. Шаховського 

ті лексеми, що несуть в собі емоційний заряд на рівні сем, за певних 

контекстуальних умов (тобто авторської інтенції) стають емотивами. 

І. Павлючко зазначає, що загальний рівень емотивної компетенції Г. Гессе 

високий, бо вона наводить понад 150 термінів термінів, що позначають емоції, у 

загальному творчому доробку письменника [130]. Ми, натомість, вбачаємо у 
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аналізованих творах емотеми не лише як свідчення емотивної компетенції 

письменника, а й як його виразну ідіостильову рису. Адже в текстах виступають 

окрім власне номінацій емоцій й емотивні синтаксеми, де задіяні непрямі 

способи позначення емоційного стану. Окремої уваги вимагають приклади 

емоційно насичених партій тексту, де Г. Гессе вживає пейоративну лексику, 

вигуки і вигукові слова. Т.зв. аффективи, вжиті в текстах, слугують додатковими 

засобами створення підвищеного емоційного модусу, які відображають 

внутрішні стани та переживання героїв.  

У своїй праці “Категоризация эмоций в лексико-семантической системе 

языка” (1987) В.І. Шаховський дає своє розуміння емотивності як семантичної  

функції, реалізованої через будь-який мовний елемент. Емотивність, відтак, 

завжди відображає відношення суб’єкта, який не завжди має намір впливати на 

слухача. При цьому емотивність завжди базована на певних денотативних 

ознаках, які й є стимулом для прояву емоцій. Тому саме вигуки та пейоративи 

найчастіше ілюструють спонтанність реакцій. З точки зору психології, лайлива 

лексика слугує як спосіб подолання загальноцивілізаційних табу або як засіб 

зняття психологічного напруження (катарсису). Ми визначили, що в 

аналізованих нами творах Г. Гессе досліджує проблему еволюції особистості й ті 

зміни, які людина зазнає на шляху самовдосконалення.  

У повісті “Siddhartha” Г. Гессе описує життя, складні взаємини і почуття та 

емоції, які виникають у зв'язку з цим у головного героя людини зі складною 

долею, яка втратила спокій – «Siddhartha hatte begonnen, Unzufriedenheit in sich 

zu nähren, Er hatte begonnen zu fühlen, dass die Liebe seines Vaters, und die Liebe 

seiner Mutter, und auch die Liebe seines Freundes, Govindas, nicht immer und für 

alle Zeit ihn beglücken, ihn stillen, ihn sättigen, ihm genügen werde» [263, s. 8]. 

 І став Сіддхартха плекати в собі 

невдоволення. Став він здогадуватись, 

що й батькова любов, і материна любов, 

і любов Говінди, його товариша, не 

завжди й не навік даруватиме йому 

И Сиддхартха познал муки 

неудовлетворенности. Он почувствовал, 

что любви родителей, любви Говинды, 

его друга, недостаточно, чтобы навсегда и 

всецело осчастливить, успокоить и 
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щастя, тамуватиме спрагу і 

вдовольнятиме його, що цієї любові 

йому буде мало. [261, с. 7] 

насытить его 

  [Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 

Як бачимо, почуття незадоволення Unzufriedenheit/ 

невдоволення/неудовлетворенность виступає тут вихідною точкою відрахунку 

на шляху пошуку того комфортного душевного стану, який забезпечить йому 

повний спокій й який позначений німецьким письменником лексемою Wachsein, 

що присутня на рівні інтертексту. Український переклад максимально 

наближений до відтворення цілої гамми нюансів цього почуття, яке не може 

бути компенсовано любов’ю рідних і близьких людей – батькова любов, і 

материна любов, і любов Говінди, його товариша, проте дальші прирощення 

(ампліфікація) й семантичні модифікації – тамуватиме спрагу і вдовольнятиме 

його, що цієї любові йому буде мало…, до яких вдається О.Логвиненко, є 

відвертими втручаннями в текст оригіналу.  

Російський перекладач, натомість, редукує підкреслену Г. Гессе через 

повтор силу любові (die Liebe seines Vaters, und die Liebe seiner Mutter, und auch 

die Liebe seines Freundes) – любви родителей, любви Говинды, его друга, але 

зберігає граматичну структуру й дослівно закінчує речення: чтобы навсегда и 

всецело осчастливить, успокоить и насытить его. 

Отже, на початку зазначеного шляху пошуку, герой спочатку 

відсторонений від оточуючого світу (pilgernde Asket), він відчуває до нього 

емоції нерозуміння і невдоволення – «Wolle mich doch nicht mit solchen Späßen 

zum Besten haben! Von dir habe ich gelernt, wie viel ein Korb voll Fische kostet, und 

wie viel Zins man für geliehenes Geld fordern kann. Das sind deine Wissenschaften. 

Denken habe ich nicht bei dir gelernt, teurer Kamaswami, suche lieber du es von mir 

zu lernen» [263, s. 59]. Тексти перекладу передють це таким чином: 

О. Логвиненко: «— Ти, голубе, зі мною більш отак не жартуй! Я навчився 

у тебе, скільки коштує кошик риби та що можна злупити за позичку. Ось яка в 

тебе наука! А думати я, Камасвамі, навчився не в тебе. Ліпше ти сам би 

повчився цього у мене» [261, с. 44]. Більшої емоційної забарвленості даному 
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висловленню надає звертання «голубе», яке взагалі відсутнє в оригіналі твору, а 

також знижене у стильовому регістрі «злупити». Завдяки цьому можна чітко 

зрозуміти і побачити невдоволення героя, його іронію. Проте вживання цих 

просторічно-знижених лексем, як прирощення, в тексті призводить до 

дисонансних зсувів й відхилень у загальній семантиці тексту. Окрім цього 

перекладач опустив двічі вжиті підкреслено-ввічливі звертання teurer й lieber, 

які достатньо емоційно заряджені, але дистансують героя від співрозмовника.  

Б. Прозоровська так само емоційно передає невдоволеність Сіддхартхи, 

але зберігає максимальну стилістичну близькість до оригіналу: «Ты шутишь, и 

очень неудачно! От тебя я узнал, сколько стоит корзина с рыбой и сколько 

процентов можно потребовать за данные взаймы деньги. Вот и вся твоя 

наука! Мыслить я научился не у тебя, дорогой Камасвами, ты бы лучше 

постарался научиться этому у меня». 

Оригінальний твір містить гіркі почуття самотності й приреченості: 

«Einzig Kamala war ihm lieb, war ihm wertvoll gewesen — aber war sie es noch? 

Brauchte er sie noch, oder sie ihn? Spielten sie nicht ein Spiel ohne Ende? War es 

notwendig, dafür zu leben? Nein, es war nicht notwendig! Dieses Spiel hieß Sansara, 

ein Spiel für Kinder, ein Spiel, vielleicht hold zu spielen, einmal, zweimal, zehnmal — 

aber immer und immer wieder?» [263, s. 70].  

В українському і в російському перекладах вжито конкретизацію та 

членування (aber war sie es noch?/ Та чи й досі вона така?/ Но дорожит ли он 

ею и сейчас?), для пояснення і поглиблення ситуації. Емоційна напруженість 

адекватно передається повним відтворенням низки риторичних запитань та 

окличних речень:  

…Та чи й досі вона така? Чи 

потрібна ще Камала йому, а він — 

їй? Чи не грають вони у гру, що не 

має кінця? Чи треба заради цього 

жити? Ні, не треба! Ця гра — 

сансара, гра для дітей, гра, в яку, 

…Но дорожит ли он ею и сейчас? Нужна 

ли она ему, а он ей и теперь? Не 

представляют ли их отношения 

бесконечную игру? И стоит ли жить для 

этого? Нет, не стоит! Эта игра своего 

рода «сансара»; это игра для детей, в 
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певно, приємно пограти один раз, 

двічі, десять разів... Але грати в цю 

гру знов і знов?. [261, c.42]. 

 

такую игру можно, пожалуй, с 

удовольствием сыграть раз, другой, десять 

раз, но играть вечно, без конца? [Ел.ресурс, 

режим доступу:  lib.meta.ua] 

Власне життя оцінюється героєм як гра – Alsdann kam ihm für eine Stunde 

zum Bewusstsein, dass er ein seltsames Leben führe, dass er da lauter Dinge tue, die 

bloß ein Spiel waren, dass er wohl heiter sei und zuweilen Freude fühle, dass aber das 

eigentliche Leben dennoch an ihm vorbeifließe und ihn nicht berühre. [263, s. 23].  

І ось одного дня Сіддхартха збагнув, 

що живе якимсь дивним життям і 

майже все, що він робить, — всього-

на-всього гра, і хоч йому й весело, й 

іноді він має втіху, однак справжнє 

життя протікає мимо і його не 

зачіпає. 

[261, c.44] 

Тогда на короткое время у него явилось 

сознание, что он ведет странную жизнь, 

что все то, что он делает, пустая игра, и 

хотя он чувствует себя недурно, весел, а 

подчас даже испытывает радость, но 

настоящая жизнь в сущности проходит 

мимо и его не задевает [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

Емотема відчаю весь час супроводжує героя на шляху до себе, 

наближаючи його до пізнання істини. 

(1) «Zuzeiten spürte er, tief in der Brust, eine sterbende, leise Stimme, die mahnte 

leise, klagte leise, kaum dass er sie vernahm. Alsdann kam ihm für eine Stunde zum 

Bewusstsein, dass er ein seltsames Leben führe, dass er da lauter Dinge tue, die bloß ein 

Spiel waren, dass er wohl heiter sei und zuweilen Freude fühle, dass aber das eigentliche 

Leben dennoch an ihm vorbeifließe und ihn nicht berühre; ... mit der Quelle seines Wesens 

war er nicht dabei. Die Quelle lief irgendwo, wie fern von ihm, lief und lief unsichtbar, hatte 

nichts mehr mit seinem Leben zu tun. Und einigemal erschrak er ob solchen Gedanken und 

wünschte sich, es möge doch auch ihm gegeben sein, bei all dem kindlichen Tun des Tages 

mit Leidenschaft und mit dem Herzen beteiligt zu sein, wirklich zu leben, wirklich zu tun, 

wirklich zu genießen und zu leben, statt nur so als ein Zuschauer daneben zu stehen»  [263; 

s. 60] 

Часом Сіддхартсі вчувався глибоко в 

грудях кволий, умирущий голос, що 

По временам в своей груди он слышал 

голос - слабый, умирающий, звучащий 
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тихенько застерігав, нарікав, невиразно 

долинав до його свідомості. І ось одного 

дня Сіддхартха збагнув, що живе якимсь 

дивним життям і майже все, що він 

робить, — всього-на-всього гра, і хоч 

йому й весело, й іноді він має втіху, однак 

справжнє життя протікає мимо і його не 

зачіпає.  

(…) Джерело било інде, мов десь далеко-

далеко, било невидимо і вже не мало з 

життям його нічого спільного. І не раз 

уже жахався Сіддхартха цієї думки, й 

прагнув її позбутися, і хотів пристрасно, 

всією душею віддаватися цій щоденній, 

дитинній метушні, хотів по-справжньому 

жити, по-справжньому діяти — по-

справжньому жити і тішитись, а не 

просто стояти і споглядати збоку. [261, 

с.45-46] 

 

жалобой и упреком, но так тихо-тихо, что 

он едва мог расслышать его. Тогда на 

короткое время у него явилось сознание, 

что он ведет странную жизнь, что все то, 

что он делает, пустая игра, и хотя он 

чувствует себя недурно, весел, а подчас 

даже испытывает радость, но настоящая 

жизнь в сущности проходит мимо и его не 

задевает. 

(…)Этот источник протекал где-то далеко 

и невидимо для него, уходил все дальше, 

ничего общего не имел больше с его 

жизнью. Несколько раз эти мысли 

наводили на него ужас, и у него являлось 

сожаление, что и он не может участвовать 

во всех этих ребяческих мелочах жизни 

сердцем, относиться к ним со страстным 

увлечением. У него являлось желание 

жить, работать, наслаждаться этой жизнью 

на самом деле, а не оставаться в ней 

простым зрителем  [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

В обох перекладах вжито лексико-семантичні заміни, доповнення та 

вилучення. Значних семантичних трансформацій зазнає ключова фраза з цього 

уривку – Alsdann kam ihm für eine Stunde zum Bewusstsein/. І ось одного дня 

Сіддхартха збагнув/ Тогда на короткое время у него явилось сознание…: 

О.Логвиненко правильно відтворює значущість моменту, коли герой зрозумів 

хибність свого шляху (Сіддхартха збагнув), проте не відтворює 

одномоментність «осяяння», що пресупозиційно відповідає лексемі 

«пробудження» – Wachsein, й яка перманентно присутня як семантичне ядро 

ХТД на рівні параметрів духовності й образності в інших творах. 

Б.Прозоровська ще далі відхиляється від оригіналу, значно модифікуючи 
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семантично вихідну форму й обмежуючи в часі, фактично перериваючи дію так 

важливого моменту в житті героя, вживши зворот  на короткое время .  

З огляду на збереження емоційності, ці зміни можливо, є доцільними, 

оскільки підсилюють емоційний фон абзацу: «Джерело било інде, мов десь 

далеко-далеко» / «Этот источник протекал где-то далеко и невидимо для него, 

уходил все дальше». Таке доповнення  наче «подвоює» та посилює переживання 

героя, порівняно з оригіналом. Тут ми маємо справу з еквівалентністю в описі 

ситуації – життєвої в даному прикладі (у площині макротексту відбувається 

насичення емоційними ситуаціями, що призводять до злому в світогляді героя. 

Тому адекватність на рівні мети художньої комунікації зрештою досягається).   

У наступній ілюстрації (2) емоції розчарування і задумливість, як наслідок 

«занурення в себе», переходять в почуття невизначеності стосовно самого себе й 

інших людей, виокремленості з загалу й відчуття необхідності віднайти своє 

місце: «Du bist wie ich, du bist anders als die meisten Menschen. Du bist Kamala, nichts 

andres, und in dir innen ist eine Stille und Zuflucht, in welche du zu jeder Stunde eingehen 

und bei dir daheim sein kannst, so wie auch ich es kann. Wenige Menschen haben das, und 

doch könnten alle es haben.[…] Die meisten Menschen, Kamala, sind wie ein fallendes 

Blatt, das weht und dreht sich durch die Luft, und schwankt, und taumelt zu Boden»[ 263, s. 

61]). 

Ти –  як я, ти не така, як більшість 

людей. Ти – Камала, ніщо інше, і в тобі 

– тиша й спокій, куди ти будь-коли 

можеш ступити і бути там у себе 

вдома, – так само, як це можу 

зробити я. Мало хто має це, а 

можуть же мати всі.[...]Більшість 

людей, Камало, – мов той листок, що 

зірвався з дерева. І летить він за 

вітром, і крутиться, і, гойднувшись, 

лягає на землю. [261, с. 46] 

Ты похожа на меня, ты не такова, как 

большинство людей. Ты - Камала, и 

только! У тебя, как и у меня - внутри 

имеется тихое убежище, куда ты 

можешь уйти в любой час и чувствовать 

себя дома. Немногие лишь имеют это 

прибежище, а могли бы иметь все. 

[...]Большинство людей, Камала, похожи 

на падающие листья; они носятся в 

воздухе, кружатся, но в конце концов 

падают на землю. [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 
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Відчуття самотності компенсоване внутрішнім спокоєм й тишею …ist eine 

Stille und Zuflucht, in welche du zu jeder Stunde eingehen und bei dir daheim sein 

kannst, so wie auch ich es kann/ тиша й спокій, куди ти будь-коли можеш 

ступити і бути там у себе вдома, — так само, як це можу зробити я/ У тебя, 

как и у меня - внутри имеется тихое убежище, куда ты можешь уйти в любой 

час и чувствовать себя дома. Обидва перекладачі повністю адекватно 

відтворили інтенційну силу емоції автора – через метафоричне протиставлення 

суєтного світу  й затишку домашнього вогнища.   

(3) «Die Welt hatte ihn eingefangen, die Lust, die Begehrlichkeit, die Trägheit, und 

zuletzt auch noch jenes Laster, das er als das törichteste stets am meisten verachtet und 

gehöhnt hatte: die Habgier. Auch das Eigentum, der Besitz und Reichtum hatte ihn 

schließlich eingefangen, war ihm kein Spiel und Tand mehr, war Kette und Last geworden. 

Auf einem seltsamen und listigen Wege war Siddhartha in diese letzte und schnödeste 

Abhängigkeit geraten, durch das Würfelspiel» [263, s. 65-66] 

 Світ піймав Сіддхартху в свої тенета –  

світ з його втіхами, похіттю, лінощами, 

а зрештою і з ганебною вадою, що її 

Сіддхартха завжди ненавидів найдужче 

й висміював як найбезглуздішу: 

жадібністю. Кінець кінцем піймала його 

у тенета і власність, маєтність, 

багатство; це була в нього вже не гра й 

не забавка, а пута й тягар. Дивне й 

підступне захоплення привело його до 

цієї останньої і найганебнішої 

залежності — гра в кості. [261, с. 49] 

Мир заполонил его – наслаждение, 

чувственность, лень, а под конец и тот 

порок, который он всегда считал самым 

нелепым и к которому относился с 

наибольшим презрением и насмешкой - 

алчность. В конце концов, и 

собственность, обладание, богатство 

также заполонили его - все это 

перестало быть для него игрой, 

мелочами, стало цепями и бременем.  

Странным и коварным путем 

Сиддхартха попал в эту последнюю и 

гнуснейшую зависимость - благодаря игре 

в кости [Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua][…] 

Напруженість ситуації в українському перекладі досягається за допомогою 

повтору-уточнення, градації: «Світ піймав Сіддхартху в свої тенета — світ з 
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його втіхами (…)». Також перекладач розширює речення, за допомогою 

усталеного виразу «Світ піймав … в свої тенета» драматизує обставини, що 

склалися в житті героя. В обох перекладах збережений авторський повтор і не 

порушена структура твору: Die Welt hatte ihn eingefangen/ hatte ihn schließlich 

eingefangen; Світ піймав Сіддхартху в свої тенета/ Кінець кінцем піймала його 

у тенета; Мир заполонил его/ В конце концов (…) также заполонили его. При 

цьому в українському перекладі вжито парафразу для більшої милозвучності. 

Проте суттєвою модифікацією загальної семантики тексту, яка проявляється 

системно в перекладі О. Логвиненка – є зниження стилю: перекладач часто 

вживає лексеми зниженого стильового регістру, або – як у даному випадку – 

шляхом добору виразів, які мають синоніми з відмінним стилістичним 

маркуванням, або ж набувають його в контексті. Якщо порівняти український та 

російський фрагменти перекладів, ми побачимо пари таких лексем, що 

змінюють стилістичне забарвлення цілого тексту: die Lust/ die Begehrlichkeit/ die 

Habgier – похіть – чувственость; вада – порок; жадібність – алчность. Вирази 

з оригінального твору мають можливі синонімічні варіанти для еквівалентної 

відповідності, проте український й російський перекладачі обрали різні форми, 

що змінило загальний емоційний модус – український став більш експресивним 

завдяки незначному семантичному зсуву «вниз», а російський – виваженіший 

через книжність й зміщення стильового нюансу «вгору» на вісі стилістичного 

регістру. 

Різноманітні емоції, нагромаджені в одну емотему: відстороненість 

Сіддхартхи, його зануреність у прірву невдоволення, гніву, невтішні  роздуми 

щодо самого себе, і, нарешті, тиха лють і нудьга: 

 (4)«Er trieb das Spiel aus der Not seines Herzens, das Verspielen und 

Verschleudern des elenden Geldes schuf ihm eine zornige Freude, auf keine andre 

Weise konnte er seine Verachtung des Reichtums, des Götzen der Kaufleute, deutlicher 

und höhnischer zeigen) знайшли вихід у грі, у ненависті до самого себе (So spielte 

er hoch und schonungslos, sich selbst hassend, sich selbst verhöhnend, strich 

Tausende ein, warf Tausende weg» [262, s. 66].  Всю цю гаму емоцій (від втіхи до 



136 
 

злості) перекладачам вдалося передати вповні за допомогою дослівного 

перекладу (zornige Freude-люта втіха-злобная радость), лексико-семантичних 

замін (Er trieb das Spiel aus der Not seines Herzens/ Он играл как человек, 

желающий заглушить муку своего сердца), парафрази (So spielte er hoch und 

schonungslos, sich selbst hassend (…)/Сам себя ненавидя, сам над собой 

насмехаясь,(…)) 

Для зображення стану невдоволення й розлюченості Г. Гессе вживає 

пейоративи. Майже всі лайливі звороти, що зустрічаються у творі, свідчать про 

різке негативне ставлення до об'єкта емоції, а не слугують для маркування 

низького соціального статусу, як це зазвичай прийнято вважати стосовно 

вживання лайливих слів:  

(5) «Mochten ihn die Fische fressen, diesen Hund von Siddhartha, diesen 

Irrsinnigen, diesen verdorbenen und verfaulten Leib, diese erschlaffte und 

missbrauchte Seele! Mochten die Fische und Krokodile ihn fressen, mochten die 

Dämonen ihn zerstücken!» [263, s. 73].  

Особливої експресивності досягнуто в російському перекладі завдяки 

парцеляції: «Пусть пожирают его рыбы и крокодилы! Пусть терзают его 

демоны!..». Така побудова перекладної конструкції створює додаткову 

експресію, емоційну градацію, наростання напруження.  

Отже, вільне пересування автора у вирі людських емоцій відбувається 

завдяки філігранному володінню розмаїтим і багатим запасом інвективних 

лексем та мовних прийомів, що підтверджує високу емотивну компетенцію 

письменника. Часто в творі природня й яскрава емоція реалізована непрямо. 

Опосередкованими засобами проявлення емоцій окрім пейоративів є вигуки, а 

також засоби емотивного синтаксису. За значеннями вигуки поділяються на 

розряди: емоційні, спонукальні, вигуки етикету і звуконаслідувальні. У творах 

Г. Гессе домінують  емоційні вигуки,  серед яких за частотністю, наприклад в 

творі «Сіддхартха» переважають Аch! (6 – 12%), О!, Оh! (52 – 100%), (часто 

вживаним в поєднанні з словами  ja, nein: o ja, o nein, ach ja), що відтворюють 

стан нервового, емоційного збудження. 
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(1) Oh, war denn nicht alles Leiden 

Zeit, war nicht alles Sichquälen und 

Sichfürchten Zeit, war nicht alles Schwere, 

alles Feindliche in der Welt weg und 

überwunden, sobald man die Zeit 

überwunden hatte, sobald man die Zeit 

wegdenken konnte?  

(2)  Ach, am liebsten wollte ich gar 

nicht weiterreisen. 

 (3 Ach, Siddhartha, ich sehe dich 

leiden, aber du leidest Schmerzen, über die 

man lachen möchte, über die du selbst bald 

lachen wirst.  

(4) Ach, noch blühte die Wunde nicht, 

noch wehrte sein Herz sich wider das 

Schicksal, noch strahlte nicht Heiterkeit und 

Sieg aus seinem Leide.  

(5) Oh, er ist stark, der Samana, und 

er fürchtet nichts. 

(6) «Oh», dachte er aufatmend mit 

tiefem Atemzug, «nun will ich mir den 

Siddhartha nicht mehr entschlüpfen 

lassen!». 

(7) Ach, du möchtest bald die Lust an ihr 

verlieren.  

(8) Ach, wie gut erinnere ich mich jener 

ersten Streitigkeiten! (Die 

Morgenlandfahrt). 

(9) Oh, und wie ist er in Erfüllung 

gegangen! (Подорож…/Die 

Morgenlandfahrt). 

(10) Oh, warum denn? - lächelte er 

(Подорож…/Die Morgenlandfahrt). 

(11) Ach, die ganze Sache treibt mich 

bis zur Verzweiflung um und macht mich 

dabei auch glücklich. 

 

Статистично у повісті «Siddhartha» нами знайдено понад 55 випадків 

вживання вигуків, у повісті «Die Morgenlandfahrt» – 20. Можна зробити 

висновок, що мова персонажів у творах Г. Гессе є емоційно насиченою також і 

завдяки вигукам. Проаналізувавши приклади, ми побачили, що в українському 

перекладі вигук «Ach» передається, як «Ох» (напр. «Ох, Сіддхартхо, ти, бачу, 

страждаєш (…)»; «Ох, тобі вона, певно, скоро набридла б»; «Ох, та найкраще 

мені нікуди не йти зовсім»), а «Oh» як «О!» (напр. «О ні, — зітхнув він з 

полегкістю, — тепер я вже не дам Сіддхартсі від мене втекти!»; «О, цей 

самана дужий, він не знає страху»); В російському перекладі повісті 

«Siddhartha» ми маємо передачу вигуку «Ach» лише один раз: «Ах, Сиддхартха, 

я вижу, что ты страдаешь, но над такими страданиями следовало бы 

посмеяться», вигук  «Oh» опускається взагалі (напр. «Видишь ли, я предпочел 

бы не отправляться дальше»; «Ну, тебе оно скоро надоело бы»; «Увы, еще не 
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зацвела его рана, еще не примирилось сердце с судьбой, еще не засияла радость 

победы из его страдания.»). У творі «Подорож до Країни Сходу» (Die 

Morgenlandfahrt)  вигук «Ach» повністю збережено (напр. «Ах, как хорошо 

помню я наши первые споры!»; «Ах, все это  положительно доводит меня до 

отчаяния, но одновременно  делает  и  счастливым» ). Щодо вигуку «Oh», то 

він так само випускається при перекладі (напр. «Почему же? – улыбнулся он») 

Особливої уваги заслуговує приклад (9) – С. Аверинцев, опустивши вигук «Oh», 

на нашу думку, змінив деякою мірою емоційну інтенцію: «Да, но как оно 

исполнилось!». Автор за допомогою цього вигука описував радість, захват 

героя, які він відчув, коли знайшов те, що довго шукав, а представлений 

переклад містить семантичне відхилення, спотворює сенс виразу, тобто саме 

через слова «Да, но как (…)» у читача складється враження, ніби герой 

невдоволений результатом, іронізує над собою.  

Окрім цього, слід зауважити, що з точки зору композиції твору ця ситуація 

має одне з ключових значень на еволюційному шляху головного героя, а 

переклад належним чином цього не відобразив. 

Контекстуально й конситуаційно вигуки у вищенаведених прикладах 

виражають захват, захоплення, жаль, рішучість, осуд, (само)іронію, радість, 

відчай. З огляду на характерну рису німецької мови, відсутність наприкінці 

речення знаку оклику, що містить вигук, приймається як стилістично забарвлена 

синтаксема: 

Ach, und ich hörte zu, fühlte mich mehr 

und mehr bedrückt und eingeschüchtert, 

und war inmitten all der 

Meinungsäußerungen im Herzen noch 

völlig meines Glaubens sicher, traurig 

sicher daß nämlich im Sacke Leos das 

Original, der echte alte Bundesbrief 

enthalten gewesen, und daß er mit ihm 

verschwunden und verloren sei. 

Ах, я и сам прислушивался к спорам,  

ощущал себя все более подавленным,   все 

более испуганным – и все еще,   среди 

разноголосицы всех мнений, оставался 

внутренне тверд, печально тверд  в моей 

вере: я не сомневался, что в багаже Лео 

хранился оригинал, хранилась подлинная 

древняя хартия нашего Братства и что 

она исчезла и  была утрачена вместе с 
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[Ел.ресурс, режим доступу:   

http://librius.net/b/38817/read#t1] 

ним [Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua]]. 

Найчастіше відсутність знаку оклику можна пояснити тим, що письменник 

застосовує ще один ідіостильовий прийом – форми невласне прямої мови. В 

перекладі С. Аверинцева знак оклику також відсутній, що дозволяє нам зробити 

висновок про неповну відповідність емоційної установки тексту перекладу 

текстові оригіналу, адже російська мова передбачає наявність знаку оклику для 

підкреслення емоції, пропонований переклад, натомість, реалізує споглядально-

рефлективний фокус із відтінком тихої гіркоти. Що стосується перекладацьких 

трансформацій, то тут вжито конкретизацію, аби пояснити читачеві ситуацію. 

 

3.3. Способи відтворення синтаксичних засобів у перекладних творах 

Г. Гессе.  

М. Брандес у своїх працях підкреслює особливу виразність та 

експресивність синтаксичних засобів: «Практично у синтаксисі всі елементи 

несуть виразне навантаження, вони всі мають формальну виразність, виразність 

самої структури. Власне виражальні можливості структури й складають основу 

стилістичного значення» [21, с. 298]. 

Для вираження підвищеного емоційного тонусу використовуються 

зазвичай екскламативні речення, хоча це не єдиний засіб. Прагматичний аспект 

аналізу охоплює усі можливі мовно-синтаксичні засоби, які можуть бути 

проаналізовані в межах художньо-літературного дискурсу на синтаксичному 

рівні: повтори, прагматичні вставки тощо. О. Кострова, систематизуючи 

експресивно-синтаксичні засоби, виділяє три рівні формалізації та інтерпретації 

в ході аналізу: поверхнево-синтаксичний, або емпіричний; семантико-

синтаксичний, або когнітивний; та ідеалізовано-прагматичний, або 

дискурсивний. Дослідниця зазначає, що усі три види експресивно-синтаксичних 

засобів виникають внаслідок певної комбінаторики: зазначених трьох рівнів, а 

розмаїття комбінаторних прийомів мають універсальний характер, хоча й 

реалізуються в різних типах дискурсів по-різному. [94, с.40-41].  
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М. Брандес поділяє синтаксичні стилістичні засоби на власне 

синтаксичні засоби виразності (нормативні структури, виразність яких 

визначається за допомогою контексту, наприклад – композиційно-мовною 

формою, типом нарації тощо, а також синтаксичні структури, що мають більш 

виразний, хоча й дещо абстрактний характер, як-то: довжина речення, порядок 

слів і т.п.; при цьому вона зазначає, що власне виразності та конкретності цей 

різновид набуває саме в певному контексті) та синтаксичні стилістичні 

прийоми (це незвичні комбінаціїї та розташування частин структури як в 

межах одного речення, так і цілого текстового масиву) [21, с. 299]. 

Отже, на синтаксичному рівні емоційність проявлена в структурі 

різноманітних синтаксем й є незмінною семантичною складовою, оскільки  саме 

жива, розмовна мова, імплікована в художній текст, складає його емотивний 

модус [167, c. 146]. Емотивним синтаксичним структурам, які використовує в 

своїх творах Г. Гессе, властива багатомірні психологічна та семантична 

перспективи. У Г. Гессе є певні пріоритети: тяжіння до довгих речень, які часто 

покриваються в текстовій архітектоніці з абзацами, чергування речень різного 

типу зв’язку, інверсії, вигуки, риторичні запитання, повтори, що покликано до 

створення ефекту «живого мовлення». Засоби експресивного синтаксису, 

реалізовані автором у формі монологічного, діалогічного чи невласне прямого 

мовлення героїв різноманітні й репрезентовані у різноструктурних реченнях 

(для прикладу взятий твір «Сіддхартха»): 

1) «Er aber, Siddhartha, schuf sich nicht Freude, er war sich nicht zur Lust»[ 

263, s. 8]. 

   Але сам він, Сіддхартха, від себе 

втіхи не мав, сам він був собі не 

радий. [261, с.7] 

Но сам он, Сиддхартха, не ведал 

радости, не знал утех. [Ел.ресурс, 

режим доступу:  lib.meta.ua] 

У перекладах повністю збережено інверсію авторського твору, що сприяє 

емотивному підсиленню й відтворенню відчуття зростаючої напруги. 
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2) «Und in diesem Augenblick hörte er, erschauernd, die Stimme seines Innern, und 

die Stimme sagte Nein. Da wich vom lächelnden Gesicht der jungen Frau aller Zauber, er 

sah nichts mehr als den feuchten Blick eines brünstigen Tierweibchens» [263, s. 45]. 

І в ту ж мить він здригнувся й почув 

внутрішній голос, і той голос сказав 

йому «ні». І враз усі чари на 

усміхненім обличчі молодої жінки 

розтанули, і Сіддхартха побачив 

перед собою вже тільки вологий 

погляд хтивої самиці. 

[261, с.33] 

И в эту-то минуту он с содроганием 

услышал внутренний голос, и голос этот 

сказал: «Нет». И тотчас же улыбающееся 

лицо молодой женщины утратило для него 

все свое очарование, и он увидал лишь 

влажный взор охваченной вожделением 

самки [Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

Емоційне напруження й піднесеність моменту виражено інверсією в 

авторському тексті й повністю відтворено в обох перекладних зі збереженням 

повтору.  

3) «Es geschah immer öfter, dass er am Morgen nach einem geselligen Abend 

lange liegen blieb und sich dumpf und müde fühlte» [263, s. 65]  

Чимдалі частіше траплялося так, що 

вранці, після вечірки з друзями, він 

довго вилежувавсь, відчуваючи на 

душі розчарування і стому. [261, с. 

48] 

Все чаще случалось, что на другое утро 

после проведенного в обществе вечера он 

долго оставался в постели, чувствуя 

какую-то подавленность и усталость 

[Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 

В обох перекладах вжито парафразу та поширення: sich dumpf und müde 

fühlte/ відчуваючи на душі розчарування і стому/ чувствуя какую-то 

подавленность и усталость; ці перекаладцькі трансформації також відіграють 

роль підсилення емоційності. 

4) «Es geschah, dass er ärgerlich und ungeduldig wurde, wenn Kamaswami ihn 

mit seinen Sorgen lang weilte» [263, s. 65]. 

А коли Камасвамі набридав йому зі 

своїми клопотами, то, траплялось, 

його, Сіддхартху, розбирала лють і 

нетерплячка. [261; 48] 

Случалось, что он раздражался и 

высказывал нетерпение, когда Камасвами 

надоедал ему своими вечными опасениями 

[Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 
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Український переклад має ряд недоліків, внаслідок чого втрачено стильові 

ознаки епічного наративу. Перекладач поміняв місцями частини  речення, й 

трансформував речення шляхом субституції. Окрім цього змодифікувавши 

речення синтаксично й семантично – Sorgen перекладено як клопоти, 

О. Логвиненко змістив акцент в емотемі неспокою й напруження, яка 

пресупозиційно міститься в творі. Досить сумнівною перевагою українського 

перекладу О. Логвиненка є використання фразеологічного звороту «розбирала 

лють і нетерплячка» для передачі душевного стану героя, оскільки знижується 

загальна стилістика й додається динамічність експресивної реакції, чого немає в 

першотворі. В російському ж варіанті перекладу експресивне словосполучення 

«вечные опасения» добре відбивають рутинність та буденність, яка втомлює 

Сіддхартху, Б. Прозоровська повністю відтворила синтаксичний й граматичний 

малюнки оригіналу. 

5) «Es geschah, dass er allzu laut lachte, wenn er im Würfelspiel verlor» [263, s. 

65].  

Траплялось, коли програвав у 

кості, то починав надто гучно 

сміятися. [261, с. 48] 

Случалось, что он смеялся слишком громко, 

когда ему не везло в игре в кости.[Ел.ресурс, 

режим доступу:  lib.meta.ua] 

Цей приклад експонує додатково частину більшого фрагменту, де вжито 

повтор (анафору – еs geschah), який перекладачі не повністю відтворили (див. 

попередній приклад). Окрім цього, український перекладач додатково вжив 

інверсію, трансформувавши синтаксично первинний текст, чим порушив 

ритміку, яка, своєю чергою, є ідіостильовою ознакою творів Г. Гессе. 

6) «... Sein Gesicht war noch immer klüger und geistiger als andre, aber es 

lachte selten, und nahm einen um den andern jene Züge an, die man im Gesicht reicher 

Leute so häufig findet, jene Züge der Unzufriedenheit, der Kränklichkeit, des 

Missmutes, der Trägheit, der Lieblosigkeit. Langsam ergriff ihn die Seelenkrankheit der 

Reichen» [263, s. 65] 

Вираз обличчя у нього був усе ще 

розумніший, натхненніший, ніж у 

Его лицо было все еще более умным и 

одухотворенным, чем у других людей, но 
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решти людей, але всміхалося воно 

рідко й прибирало одну по одній тих 

рис, що їх так часто можна 

побачити на обличчях багатих 

людей, — рис невдоволення, 

хворобливості, нуду, лінощів і 

байдужості. Його душу помалу 

підточувала хвороба багатіїв. [261; 

48-49] 

улыбка на нем появлялась реже, и мало-

помалу на нем запечатлевалось выражение, 

какое так часто встречаешь на лицах 

богатых людей - выражение недовольства, 

болезненности, брюзгливости, вялости, 

бессердечия. Понемногу душевная болезнь 

богачей овладела и Сиддхартхой  

[Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 

О. Логвиненко знову порушує синтаксичну канву, замінюючи 

предикативний центр шляхом лексико-семантичної заміни: Sein Gesicht war: 

вираз обличчя (російський перекладач лишає цей сегмент речення без змін: Его 

лицо было), що призводить до певної втрати подальшого логічно-граматичного 

викладу: … але всміхалося воно рідко й прибирало одну по одній тих рис.. 

Перекладач намагався максимально відтворити емоційне напруження (зростання 

відчаю й розчарування), що поступово зростало. Слід також звернути увагу на 

те, як перекладено лексему «Seelenkrankheit». В українському варіанті ми маємо 

лексико-семантичне перетворення, в той час, як у російському – дослівний 

переклад. Проте обидва варіанти видаються коректними та вдалими, такими, що 

добре змальовують трагічність моменту, й еквівалентні на комунікативному 

рівні макротексту. 

Вищенаведені приклади репрезентують сукупність негативних емоцій, 

якими Г. Гессе позначає невдоволення, відразу, гнів, роздратування, душевну 

втому героя й наводить цілу низку різноманітних за своєю структурою 

оповідних речень. Відзначимо, що емоції персонажа переважно передаються 

через оповідні речення й складнопідрядні речення, що являє ідіостильову 

специфіку.  

7) «Du siehst in mein Herz,» sprach Siddhartha traurig. «Oft habe ich daran 

gedacht. Aber sieh, wie soll ich ihn, der ohnehin kein sanftes Herz hat, in diese Welt 

geben? Wird er nicht üppig werden, wird er nicht sich an Lust und Macht verlieren, 
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wird er nicht alle Irrtümer seines Vaters wiederholen, wird er nicht vielleicht ganz und 

gar in Sansara verloren gehen?» [263, s. 45]. 

Ти зазирнув мені просто в душу, — 

сумно промовив Сіддхартха. — Я 

думав про це вже не раз. Та скажи, 

як же віддати у світ цей хлопця, 

чиє серце і так черстве? Чи не 

здолає його погорда, чи не 

занапастить він себе насолодами й 

владою, чи не повторить усіх 

помилок свого батька, чи не 

зав'язне, не пропаде безнадійно в 

сансарі? [261, с. 73-74] 

 – Ты видишь мое сердце насквозь, – 

печально произнес Сиддхартха. – Не раз 

я думал об этом. Но посуди – как могу я 

оставить его в этом мире, при его и без 

того не кроткой натуре? Не станет ли 

он еще более своенравным, не увлечется 

ли наслаждениями и властью, не 

повторит ли он все ошибки своего отца?    

Кто знает, не погибнет ли он 

окончательно в сансаре? 

[Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 

Для покращення сприйняття тексту читачем, обома перекладачами було 

вжито лексико-семантичні заміни й парцеляцію (в російському варіанті): Du 

siehst in mein Herz/ Du siehst in mein Herz; kein sanftes Herz hat/ и без того не 

кроткой натуре. Проте, авторський намір – змалювати вагання героя образно – 

не було втрачено при перекладі. 

У наведеному прикладі, де відображено смуток – traurig, є також два 

риторичні запитання. Вони мають значне емоційне навантаження, відтворюючи 

усю гаму печалі й здивування. Підвищений  емоційний тонус також завдячує 

вжитим численним синтаксичним повторам, що повністю відтворено в 

перекладах, адекватно, зі збереженням імпресивної функції. 

Емоціїї пригніченості й зростаючого хвилювання, часто змішаного зі 

страхом,  Г. Гессе часто репрезентує  в романі  «Гра в бісер». 

оригінал Укр. переклад Рос. Перекл.. (Апт) Рос. Перекл.. (Розанов-

Каравкіна) 

Knecht wurde 

blaß vor 

Schreck, 

taumelnd verließ 

Кнехт зблід з 

переляку, вийшов, 

ледве 

переставляючи 

Кнехт побледнел 

от страха, сам не 

свой вышел из 

школы, пошел в 

Побледнев от волнения, 

Кнехт неверными 

шагами покинул  класс,  

вбежал в  интернат, 
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er die Schule, 

lief ins Internat 

hinüber, legte 

seine Bücher ab, 

wusch und 

kämmte sich, 

nahm zitternd 

seinen 

Violinkasten und 

sein Übungsheft 

und schritt, mit 

Würgen in der 

Kehle, zu den 

Musikstuben im 

Anbau.  

[262, s.51] 

ноги, зі школи, тоді 

кинувся до 

інтернату, поклав 

книжки, вмився, 

причесався, 

тремтячими 

руками взяв футляр 

зі скрипкою та 

нотний зошит і 

подався до флігеля, 

де були музичні 

класи. У горлі в 

нього стояв клубок.  

[256, с. 30] 

интернат, положил 

свои книжки, 

умылся и 

причесался, дрожа 

взял футляр со 

скрипкой и тетрадь 

для упражнений и с 

комком в горле 

зашагал к  

музыкальным 

аудиториям в 

пристройке.  

[257, с.38] 

сложил учебники, 

умылся, причесался, 

дрожащими руками  

схватил футляр со 

скрипкой и тетрадь с 

нотами и, не в силах 

проглотить комок в 

горле, зашагал к 

флигелю, где 

помещались 

музыкальные классы. 

 [Ел.ресурс, режим 

доступу: 

http://www.alexandria.org

.ua/component/option,co

m_docman] 

Kurz, es war ein 

mühevolles, 

unschuldloses, 

von 

unterdrückten 

Trieben schwül 

geheiztes 

Beisammensein, 

voll von Furcht 

vor Störungen 

und Ausbrüchen, 

voll von 

Spannungen, 

und der Stil von 

Benehmen und 

Rede war, wie 

Одне слово, їм 

було тяжко разом, 

ніби вони мусили 

щось приховувати, 

ніби насилу 

стримували свої 

поривання й 

боялися дати волю 

своїй гіркоті, 

вибухнути й 

викликати ще 

більше 

напруження, а 

стиль їхньої 

поведінки й 

розмови, як і стиль 

Словом, это было 

трудное, 

неискреннее, 

душное из-за 

подавленных 

порывов, 

напряженное 

времяпрепровожде

ние, полное страха 

перед срывами и 

взрывами, и стиль 

беседы, как и стиль 

всего дома, был 

слишком уж строг 

и нарочит, словно 

здесь старались 

Короче, это была 

атмосфера мучительная, 

лишенная чистоты, 

душная от  подавляемых 

порывов, полная  

напряженности, страха 

перед столкновениями и 

вспышками, а стиль 

обращения, как и  стиль 

всего дома, был 

излишне изыскан и 

нарочит, словно 

никакая, самая 

епроницаемая 

стена не могла быть 

достаточно плотной, 

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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der Stil des 

ganzen Hauses, 

ein wenig allzu 

gepflegt und 

gewollt, als 

könne man den 

Schutzwall 

gegen etwaige 

Einbrüche und 

Überfälle gar 

nicht fest, nicht 

dicht und sicher 

genug aufbauen.  

 [262, s. 360] 

усього дому, був 

трохи надміру 

вишуканий, надто 

підкреслений, наче 

ніякий оборонний 

вал не був би 

достатньо міцним і 

надійним, щоб 

захистити цей дім 

від можливих 

вторгнень і нападів. 

[256. с. 191] 

воздвигнуть как 

можно более 

мощную, 

неприступную, 

надежную стену 

для защиты от 

всяких вторжений 

и нападений.  

[257, с. 272] 

чтобы защитить этот 

дом от возможных 

вторжений и набегов. 

[Ел.ресурс, режим 

доступу: 

http://www.alexandria.org

.ua/component/option,co

m_docman] 

Ми неодноразово зазначали, що Г. Гессе закладав у свої твори глибокий 

філософський потенціал, який би мав стимулювати мислення читача. Вдаючись 

до численних християнсько-буддійських стилізацій, він напевно мав намір 

відтворити й складну мисленнєву діяльність своїх героїв на шляху духовної 

еволюції. Звідси тяжіння письменника до складних речень, попри той факт, що 

домінуючий тип нарації – пряма мова. Якщо трапляються в тексті прості 

речення, то й вони, зазвичай, ускладнені різними типами повторів, вставними 

конструкціями. 

Емотивний текст, як правило, не допускає спільності полярних емоцій.  На 

думку В.І.Шаховского, емотиви з полярними оціночними знаками «чинять опір 

поєднанню один з одним», є окказіональними, дуже рідко зустрічаються або 

призначені для досягнення інших (неемоційних) цілей: чарівний бандит. [183, c. 

154]. Проте для творчості німецького письменника характерна ідіостильова 

властивість відображати емоції комплексно й письменник часто використовує 

таке поєднання. Наприклад, у наведеному нижче фрагменті, герой одночасно 

відчуває страждання і  щастя: 

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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Nun fühlte auch er, spät, einmal im Leben diese stärkste und seltsamste 

Leidenschaft, litt an ihr, litt kläglich, und war doch beseligt, war doch um etwas 

erneuert, um etwas reicher. [263, s. 99] 

Тепер і його нарешті пройняла, хоч і 

пізно, ця найглибша, 

найдивовижніша пристрасть, 

тепер і він страждав через неї, 

страждав гірко й усе ж таки був 

щасливий, усе ж таки був якийсь 

інший — чимось оновлений, на щось 

багатший. [261, с. 75] 

Теперь и он наконец, хоть и поздно, 

испытал эту самую странную, самую 

могучую из всех страстей, страдал от нее, 

страдал мучительно, и все же чувствовал 

себя счастливым, словно в чем-то 

обновленным, словно чем-то обогащенным 

[Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 

Перекладацькі доповнення розширюють емоційні межі ситуації, 

показуючи те, що хотів зобразити сам Г. Гессе, в цьому випадку перекладачі 

перебрали на себе роль автора. 

Отже, емотивна компетенція письменника на синтаксичному рівні 

реалізована через використання різнопланових експресивних конструкцій 

малого синтаксису, що стали (завдяки регулярності повторення в творі) 

моделями мови, умовними знаками афективності. 

Повтор, як один з засобів мовної виразності, відіграє в творах письменника 

важливу роль, оскільки він становить один з основних засобів ритмізації прози, є 

механізмом т.зв. синтактико-семантичного паралелізму, посиленого повторами 

лексем-ключів.  

– «Klug bist du, o Samana», sprach der Ehrwürdige. «Klug weißt du zu reden, 

mein Freund.  Hüte dich vor allzu großer Klugheit!» [263, s.33] 

Ти, о самано, розумний, — промовив 

Достойний. — І розумно умієш 

говорити. Але надто великого розуму, 

друже мій, остерігайся! [261, с.26] 

Ты умен, мой друг, – сказал Возвышенный 

– и умно умеешь говорить! Остерегайся 

однако чрезмерного умствования. 

[Ел.ресурс, режим доступу:  lib.meta.ua] 

На жаль, в українському перекладі не збережено авторську інверсію «Klug 

bist du», яка виконує роль стилізації епічного стилю викладення, про який вже 
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йшлося вище. Але в обох варіантах перекладу передано авторські контактні 

повтори. 

– «Beraubt hat mich der Buddha, dachte Siddhartha, beraubt hat er mich, und 

mehr noch hat er mich beschenkt. Beraubt hat er mich meines Freundes, dessen, der 

an mich glaubte und der nun an ihn glaubt, der mein Schatten war und nun Gotamas 

Schatten ist» [263, s. 33] 

Обікрав мене Будда, – міркував 

Сіддхартха. – Обікрав він мене, та ще 

більше він мені подарував. Величний 

забрав у мене товариша, того, що вірив 

у мене, а тепер вірить у нього, забрав 

того, хто був моєю тінню, а тепер 

став тінню його, Гаутами. [261, с. 27] 

Многое отнял у меня Будда, – думал 

Сиддхартха, – многого лишил он меня, но 

еще больше подарил мне. Он отнял у 

меня друга, человека, который верил в 

меня, а теперь верит в него, который 

был моей тенью, а теперь стал тенью 

Гаутамы [Ел.ресурс,:  lib.meta.ua] 

Так само, як і в попередньому прикладі, авторські повтори збережено, хоча 

й у модифікованому виді. Російський й український переклади пропонують 

синонімічний ряд, тобто, семантичний повтор, а в українському до того ж ужито 

лексико-семантичну заміну, що суттєво міняє смисловий вимір висловлення: 

лексему berauben перекладено як обікрасти, хоча існує значення позбавляти. 

Адже вживання слова обікрав по відношенню до Будди (Бога) неприпустиме і з 

точки зору відносин людина-Бог, й виходячи із загальної семантики тексту – 

Будда позбавив (що дорівнює покарав) героя, але й взамін дав/нагородив (mehr 

noch hat er mich beschenkt): beschenken (обдаровувати).  Хоча відтворення саме 

повтору було повним, що сприяло зображенню самої емоційної ситуації (жалю). 

Отже, можна стверджувати, що має місце невдалий переклад, що призвів до 

суттєвого семантичного зсуву й може бути позначений як дисонансне 

заломлення. 

На особливу увагу заслуговує ще одна синтаксична особливість – 

частотність вживання сполучника auch (175 одиниць), що є також додатковим 

засобом ритмізації. Повторюваність сполучника auch підкреслює експресивність 

та емоційність.  
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«…und auch der verlorenste Einsiedler im Walde war nicht einer und allein, 

auch ihn umgab Zugehörigkeit, auch er gehörte einem Stande an, der ihm Heimat 

war».  

У перекладах це відтворено шляхом полісиндетичного повтору 

сполучників и/і: рос.: «…и он имеет общение с подобными ему, и он 

принадлежит к известному классу, заменяющему ему родину»; укр..: «…і навіть 

усіма забутий самітник у джунглях не був сам і не був самотній, його щось 

оточувало, навіть він належав до якогось стану, і цей стан був його родом і 

племенем» 

Як зазначав В. Шаховський, «деякі емоції тяжіють до певних 

комунікативних типів висловлювання. Емоції подиву, обурення і радості більше 

частотно виражаються в окличних і запитально-окличних реченнях, а емоції 

смутку й печалі – в розповідних» [165, c. 149]. Показовими є способи реалізації 

емоції гніву засобами синтаксису в героїв творів: 

(1) Hole du selber dein Reisig! – rief er schäumend… [263. s. 100] 

– Збирай свій хмиз сам! – вигукував 

малий з піною на губах. [261, с.75] 

– Сам ступай за своим хворостом! – 

крикнул он с яростью…[Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

(2) …ich bin nicht dein Knecht. Ich weiß ja, dass du mich nicht schlägst, du 

wagst es ja nicht; ich weiß ja, dass du mich mit deiner Frömmigkeit und deiner 

Nachsicht beständig strafen und klein machen willst. Du willst, dass ich werden soll 

wie du, auch so fromm, auch so sanft, auch so weise! Ich aber, höre, ich will, dir zu 

Leide, lieber ein Straßenräuber und Mörder werden und zur Hölle fahren, als so 

werden wie du! Ich hasse dich, du bist nicht mein Vater, und wenn du zehnmal meiner 

Mutter Buhle gewesen bist! [263; 100] 

Я тобі не наймит! Я ж знаю, ти мене 

не вдариш — у тебе й рука не 

підніметься. Я знаю, своїм 

благочестям і потураннями ти хочеш 

день при дні мене карати й 

Я тебе не слуга. Я ведь знаю, почему ты 

меня не бьешь – ты не смеешь! Я знаю – 

своей всегдашней кротостью и 

снисходительностью ты хочешь 

только унизить  меня – это твой 
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принижувати. Ти хочеш, щоб я став 

такий, як ти, — такий самий 

благочестивий, та лагідний, та 

мудрий! Але я — ти чуєш?! — я на зло 

тобі радше піду грабувати, вбивати й 

попаду до пекла, ніж стану таким, як 

ти! Я тебе ненавиджу, ти мені не 

батько, хоч би й десять разів був у 

моєї матері полюбовником! [261, с. 76] 

способ наказания. Ты хотел бы, чтобы я 

стал таким же мудрым. А я – так и 

знай – тебе назло я предпочту стать 

грабителем и разбойником и попасть в 

ад, чем стать таким, как ты. Я 

ненавижу тебя. Ты не отец мне, хотя 

бы ты десять раз был любовником 

моей матери. [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

При перекладі як на українську, так і на російську мови в обох прикладах 

збережено синтаксичний малюнок оригіналу та емоційність висловлень хлопця, 

посилена частками «би/бы» та поширенням «ти чуєш?!» (укр..варіант). Окрім 

цього в українському перекладі перекладач вживає лексико-семантичну 

модуляцю лексеми Knecht – наймит, чим порушує асоціативний опірний зв’язок 

на рівні інтертексту. В російському перекладі вжита така перекладацька 

трансформація, як членування речень, що знову ж таки посилює напруження, 

створючи підсилену емоційну градацію. Як бачимо, для відображення емотиву 

іритації автор використав повтори та  вигукові інвективи.  

Підсумовуючи проведений аналіз, ми можемо стверджувати, що емотивна 

компетенція Г. Гессе знаходиться на високому рівні і при перекладі його творів 

на інші мови це необхідно враховувати. С. Аверинцев, Б. Прозоровська та 

О. Логвиненко значною мірою «впоралися» з цим нелегким завданням і зберегли 

майже всі особливості досліджуваних творів. Слід зауважити, що переклади на 

українську та російську мови були все ж таки більш емоційно забарвленими 

порівняно з оригіналом. На нашу думку, така зміна відбулася через загальну 

більшу емоційність обох слов’янських мов та особливості менталітету. 

Перекладачі дещо «адаптували» текст для «вітчизняних» читачів за допомогою 

експресивних фразеологізмів, доповнень, поширень та лексичних замін. 

Семантична еквівалентність оригіналів та перекладних варіантів творів загалом 

збережена, хоча й присутні деякі консонансно-дисонансні заломлення. 
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На сьогоднішній день найбільш обґрунтованою перекладацькою 

стратегією вважається  стратегія максимального відтворення комунікативної  та 

естетико-креативної функцій тексту. Робота перекладача художнього тексту 

вимагає збереження насамперед імпресивної — формально-естетичної — 

еквівалентності [168]. Також необхідно максимально витримувати семантико-

структурну еквівалентність. Якщо експресивна еквівалентність включає в себе 

денотативну, конотативну, жанрову і прагматичну еквівалентність, то 

імпресивна еквівалентність полягає у збереженні впливу на читача і являє собою 

формально-естетичну еквівалентність. Для художніх творів чи не найважливішу 

роль при їх трансляції відіграє стратегія на досягнення імпресивної 

еквівалентності. Отже, визначаючи категорію імпресивної еквівалентності як 

одну з провідних, ми звертаємо особливу увагу на формальну сторону 

перекладу. Це означає, що при відтворенні особливих елементів ідіостилю 

письменника слід дотримуватися максимального збереження їх зовнішнього – 

формального – ладу. У нашому випадку – особливостей авторського синтаксису, 

який також ми розглядаємо як текстотворчу ідіостильову домінанту в творах 

Г. Гессе. 

Для повної ідіостильової картини на рівні синтаксису в художньому творі 

належить обов’язково брати до уваги проблему автора як суб’єкта 

текстотворення та наративних стратегій. Відділяючи автора-наратора від автора 

біографічного (реальної людини) відомий літературознавець Б.О.Корман, 

виділивши суб’єкта мови й суб’єкта мислення, сформулював концепцію 

системно-суб’єктного методу, згідно з якою свідомість суб’єкта – це свідомість 

автора, виражена в тексті [95]. В творах Гессе, зокрема в аналізованому романі, 

ми маємо справу з нашаруванням цих двох варіантів суб’єктів, наслідком чого є 

складні форми невласне-авторського мовлення, яким ми вважаємо загальний 

наратив роману. Цілісна авторська свідомість розуміється як єдність свідомостей 

двох варіантів суб’єктів. Наративна перспектива художнього твору реалізована 

через мовні явища, є вираженням категорії автора й розуміється як системно-

структурна взаємодія між суб’єктивно-мовною, сюжетно-композиційною та 
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часопросторовою системами. Отже, синтаксичні конструкції становлять 

окремий предмет досліджень, в тому числі й прагматики перекладу.  

Як ми зазначали вище, на ідеалізовано-прагматичному рівні творів 

Г. Гессе відбувається процес певної метасимволізаціі. Окремим випадком 

метасимволізаціі є імплікація автором східного медитативно-філософського 

модусу через ритмізацію наративу, а також створення специфічної суб’єктивно-

мовної структури тексту на мовних планах наративу оповідача та персонажів. 

Метасимволізація на синтаксичному рівні охоплює такі засоби, які можуть бути 

виділені й інтерпретовані лише в дискурсі (повтори, прагматичні вставки).  

Розглядаючи ідіостильові синтактичні особливості творів Г. Гессе, ми 

звернули увагу на специфічність форм нарації в романі «Гра в бісер». 

Письменник будує текст в стильовій манері оповіді-звіту, оповіді-сповіді, в якій 

монологічні (невласне-авторське мовлення) й діалогічні (мовлення персонажів) 

партії тісно сплітаються в суцільну текстову тканину наративу, в якій не завжди 

прозорі навіть межі/перехід до різних форм мовлення. Таким чином автор 

досягає ефекту медитативно-споглядальної, «уповільненої» оповіді. Одним з 

синтактичних характеристик є повтори в межах речення. Тут ми б хотіли 

наголосити на ще одній специфічній рисі синтаксичної організації творів 

Г. Гессе, яку ми також трактуємо як ідіостильову характеристику: це 

надзвичайно розбудовані речення. Для визначення обсягу речення ми, слідом за 

В.Г. Адмоні, використовуємо терміни «елементарне речення» і «цільне речення» 

[2, с. 17-20]. Перший термін позначає речення як структуру незалежно від його 

синтаксичної функції: це може бути і просте самостійне речення, і частина 

складносурядного або складнопідрядного речення, і підрядне речення. Термін 

«цільне речення» означає речення від крапки до крапки, воно може бути як 

простим, так і складним. В історичному плані загальна тенденція полягає в тому, 

що обсяг цільного речення дещо зменшується за рахунок скорочення кількості 

та зменшення обсягу елементарних речень. Обсяг же елементарного речення, 

особливо коли воно виступає як самостійне просте речення, дещо зростає, що 

пов'язано з поширенням і зростанням обсягу групи іменника [2, с. 296]. Проте, 
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це не означає тенденції чи закономірності в розвитку німецької мови, а лише 

стильові особливості письма окремих письменників.  

Дослідники констатують середній обсяг елементарних речень в німецькій 

художній літературі в динаміці від 7-9 речень ХІХ століття до 15-16 слів в 

реченні, в Г. Гессе ж середньо речення розбудовуються до 40-50 одиниць. Разом 

з цим значно збільшується розмір абзацу [49, с. 150].  При цьому ми звертаємо 

увагу на ритміку, якої досягає автор завдяки повторам в своїх розбудованих 

періодах. Ритм вважається основою художньої форми прозового твору й являє 

собою художню поетичну організацію речення. Він реалізується як послідовний 

суцільний мелодійний рух синтаксичних єдностей. Особливістю прозового 

ритму є його асиметричність (відсутність рими). Повтори визначаються як сліди 

ритму художньої прози. Усередині простого речення вони можуть бути 

простими, змішаними й синонімічними, в простому реченні існує ще 

повторність морфологічна, яка виражається  вербальністю або номінативністю. 

Зупинимось на традиційних  видах повтору. 

Лексичний повтор служить у художньому мовленні засобом акцентуації 

для логічного й емоційного впливу на читача. Розглянемо прояв дієслівного 

повтору в ряді однорідних присудків, що розкривають багатство його 

стилістичного потенціалу. 

Одним з поширених видів присудкового повтору є дворазовий контактний 

повтор дієслів або субстантивованого предикативу:  

Es bedeutete viel 

für den Jungen 

und bedeutete viel 

auch für ihn, den 

Alten. [262, s. 

492]. 

Це означало 

дуже багато 

для підлітка, але 

й для нього 

самого також. 

[256, с.264]. 

Это многое 

означало для 

мальчика и 

многое для него, 

старика.  

[257, с.372]. 

Это значило очень много 

для мальчика, но и для 

него, старика, тоже.. 

[http://www.alexandria.org

.ua/component/option,com

_docman]. 

Як бачимо, у даному випадку саме цей тип повтору перекладачі і не 

зберегли, замінивши повторюване дієслово сполучником «також»/»также» 

(Є.Попович та Д.Каравкіна), що на нашу думку несповна передає імпресивну 

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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функцію. По-іншому працює відомий перекладач в С. Апт, який намагається 

максимально відтворити авторську форму оригіналу: він зберігає прийом 

повтору (viel /многое), хоча й не дієслівного.  

Повторювані дієслова можуть знаходитися по відношенню один до  

одного в дистантній позиції: 

Ich begriff, was mir 

hier anzuschauen 

vergönnt war, und 

begriff nun auch erst 

dieses Lächeln, 

dieses Strahlen; es 

war ein Heiliger und 

Vollendeter, der mir 

hier für eine Stunde 

in seinem Glanz 

mitzuwohnen 

erlaubte und den ich 

Stümper hatte 

unterhalten, 

ausfragen und zu 

einer Konversation 

verführen wollen 

[262, s. 280] . 

Я збагнув, що мені 

судилося тут 

побачити, збагнув 

цю усмішку, 

збагнув, чому він 

весь світився: то 

був взірець людини, 

святий, що дав 

мені годину 

побути в своєму 

сяйві, а я, 

недолугий, хотів 

його залучити до 

розмови, ставив 

йому нікчемні 

запитання  

[256, с.  150)] . 

Я понял, что мне 

посчастливилось 

тут увидеть, и 

только теперь 

понял эту улыбку, 

это сияние; 

святой и 

совершенный 

человек позволил 

мне побыть часок 

в своем сиянии, а я-

то, болван, хотел 

развлечь его, 

расспросить и 

вызвать на 

разговор  

[257, с. 212] . 

 

Я понял, что 

сподобился увидеть, 

я понял наконец эту 

улыбку, это сияние 

его; передо мной 

был святой и 

праведник, который 

на час дозволил  мне 

помедлить в его 

лучах, а я, тупица, 

хотел вовлечь его в 

разговор, занять 

беседой [258: 

http://www.alexandri

a.org.ua/component/o

ption,com_docman;]. 

 

Тут ми бачимо досягнення майже повної імпресивної еквівалентності на 

формальному рівні, оскільки перекладачі повністю відтворили синтаксичниий 

лад і зберегли емоційну наповненість речення.  

За допомогою дворазового повтору виражається тривалість та 

інтенсивність дії, а висловлювання отримує експресивне значення. Змішаний 

повтор реалізується в рамках простого речення по-різному. Це може бути 

синонімічний повтор дієслова-присудка, що надає описуваним діям ще більшу 

силу переконливості:  

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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Als habe er mir 

lange Zeit bei einer 

allzu angestrengten 

Arbeit zugesehen 

und wolle mich jetzt 

mahnen. Er sprach 

die Worte ein wenig 

mühsam, als habe er 

schon recht lange 

Zeit die Lippen nicht 

mehr zum Sprechen 

gebraucht. Zugleich 

legte er seine Hand 

auf meinen Arm, sie 

war leicht wie ein 

Schmetterling, sah 

mir eindringlich in 

die Augen und 

lächelte. In diesem 

Augenblick war ich 

besiegt  

[262, s. 279] . 

 

Наче він довго 

дивився, як я 

тяжко працюю 

над чимось, і 

надумав 

застерегти мене. 

Слова він 

вимовляв трохи 

натужно, ніби 

давно вже не 

розтуляв уст для 

балачки. 

Одночасно він 

поклав руку, 

легеньку, як 

пір'їна, мені на 

плече, пильно 

глянув мені у вічі і 

всміхнувся  [256, 

с. 149]. 

 

Словно долго 

глядел, как я 

слишком 

напряженно 

тружусь, и хотел 

теперь 

образумить меня. 

Он произнес эти 

слова с 

некоторым 

усилием, словно 

уже давно не 

размыкал губ для 

речи. 

Одновременно он 

положил руку мне 

на плечо – она 

была легка, как 

бабочка, – 

пристально 

посмотрел мне в 

глаза и улыбнулся 

[257, с. 211]. 

Словно он долгое 

время наблюдал за 

тем, как я над чем-

то тяжко тружусь, 

и захотел меня 

предостеречь. Слова 

эти он произнес 

немного 

затрудненно, словно 

давно уже не 

раскрывал рта для 

речи. Одновременно 

он положил свою 

руку, легкую, как 

бабочка, руку, мне на 

плечо, пристально 

посмотрел мне в 

глаза и улыбнулся. 

[258: 

http://www.alexandria.

org.ua/component/opti

on,com_docman;]. 

Іншим різновидом змішаного повтору є частковий повтор групи присудка 

або лише її основного ядра: 

Da saß der 

ehrwürdige Mann, 

mein Gönner, mein 

Freund, der, seit 

ich denken konnte, 

mein Herz und 

Vertrauen besaß 

Ось він сидить 

переді мною, мій 

шановний патрон 

і друг, якому я 

завжди, відколи 

пам’ятаю себе, 

довіряв і був 

Вот он сидел, 

этот 

достопочтенный 

человек, мой 

покровитель, мой 

друг, всегда, 

сколько я помнил 

Вот  он сидит передо 

мною, почитаемый  

иною человек, мой 

покровитель, мой 

Друг, который, 

сколько я  себя 

помню,  всегда владел 

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman


156 
 

und nie ein Wort 

von mir ohne 

Antwort gelassen 

hatte, da saß er und 

hörte mich reden, 

oder hörte mich 

auch nicht, saß und 

hatte sich völlig 

hinter sein Strahlen 

und Lächeln, hinter 

seine goldene 

Maske verborgen 

und verschanzt, 

unerreichbar, einer 

anderen Welt mit 

anderen Gesetzen 

angehörig, und 

alles, was von mir 

zu ihm, aus unserer 

Welt in die seine 

hinüber sprechen 

wollte, lief an ihm 

ab wie Regen an 

einem Stein.  

[262, s. 279]. 

 

відданий цілим 

серцем і який 

ніколи не лишав 

без відповіді 

жодного мого 

слова, сидить і 

слухає, як я 

говорю, чи, може, 

й не слухає, цілком 

сховавшись за 

своєю 

променистою 

усмішкою, за 

золотою маскою, 

як за оборонним 

валом, 

недосяжний, 

приналежний до 

іншого світу з 

іншими законами. 

Все, що я хотів 

словами передати 

йому від себе, з 

нашого світу в 

його світ, 

відскакувало від 

нього, як морська 

піна від скелі. 

 [256, с. 149]. 

себя, владевший 

моим сердцем и 

обладавший моим 

доверием, никогда 

не оставлявший без 

ответа ни одного 

моего слова, вот он 

сидел и слушал или 

не слушал, что я 

говорю, сидел, 

окутанный и 

заслоненный своим 

сияньем и своими 

улыбками, своей 

золотой маской, 

неприступный, 

принадлежащий 

другому миру с 

другими законами, 

и всё, что 

стремилось 

проникнуть от 

меня к нему, из 

нашего мира в его 

мир, – все это 

стекало с него, как 

стекает с камня 

дождевая вода.  

[257, с.. 211].  

моим сердцем и 

доверием и ви разу не 

оставил ни единого 

моего слова без 

ответа, а теперь он 

прямо передо мной и 

сидит, как я говорю, 

или, пожалуй, не  

слышит, весь 

спрятавшись и 

затаившись за этим 

своим сиянием, за 

своей улыбкой, за  

своей золотой  

личиной, 

недосягаемый, весь 

уже частица иного 

мира, с иными 

законами, и все, что я  

хотел  передать  ему  

словами из нашего  

мира в его мир, все 

отскакивало от него, 

как дождь от камня. 

[Ел. ресурс, режим 

доступу: 

http://www.alexandria.

org.ua/component/optio

n,com_docman;]. 

З вищенаведених прикладів можна помітити, що трикратний повтор 

дієслова setzen саме тричі відображено лише в перекладі С. Апта, проте вважати 

це невдалою спробою передачі імпресивної еквівалентності в інших варіантах 

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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ми не будемо. Крім цього, у вихідному тексті вжито форму наративу минулого 

часу, тоді як в текстах перекладу – презентну форму (знову ж таки, окрім 

перекладу С.Апта), і саме це вже деформує загальну картину оповіді, що 

просякнута медитативністю.  

Повторенням дієслова досягається поступовий, дещо уповільнений 

розвиток ситуації, яка насправді відбувається в короткий відрізок часу. Кожен 

етап у розвитку ситуації набуває вагомості, що підкріплюється ритмічно. Ритм 

заснований на обрамленні кожної групи та її рівномірному поширенні. Це веде, 

зрештою,  до виділення всього висловлювання. 

Дискурсивні переваги наведених розбудованих синтаксичних конструкцій 

регламентують як прагматичну доречність (прототиповість) певних структур, їх 

лексичного наповнення і функцій в мові, так і специфічне вживання 

синтаксичних знаків, що створюють особливі стилістичні ефекти.  

Прототиповість основних синтаксичних одиниць (наприклад, простого чи 

поширеного речення) проявляється в основному як відповідність їх моделі та її 

лексичного наповнення загальній модально-прагматичнії установці авторської 

стратегії. Непрототиповість реалізується як зміна форми, семантики й функції 

цих одиниць. 

На подальшому емпіричному рівні аналізу творів можна реєструвати 

формальні зміни. Вони охоплюють розчленування (ритмізацію) речень, що 

створюються в регістрі дистанційної комунікації (в інших партіях тексту, які ми 

не маємо можливості тут навести), і скорочення (еліптування) речень. 

Функціонально-семантичні зсуви осмислюються на наддискурсивно-

ідеалізованому рівні аналізу. Вони застосуються для зміни функцій речень, 

наприклад для вираження функції автокомунікації, якщо говорити про 

суб’єктно-мовні особливості невласне-авторської мови в творах Г. Гессе. У 

художньому творі вони вживаються не лише  з метою отримання інформації, але 

і в якості експресивних тверджень, констатацій і важливих спонукань, а при 

моделюванні безпосереднього спілкування на рівні опосередкованої комунікації 
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(особливо в невласне-прямій мові) вони, як правило, змінюють адресність, 

перетворюючись в рефлексиви, звернені на себе.  

 

3.5. Повтор як лінґвостильова складова художньо-типологічної 

домінанти та його переклад  

Серед ідіостильових особливостей на рівні текстотвірних стратегій 

німецького письменника необхідно звернути увагу на прийом, відомий ще з 

античності – це невласне-пряма мова. Специфічною ознакою НПМ є «двоїстий 

голос» (термін «dual voice» був введений Р. Паскалем в 1977 р.), через який 

читачеві не завжди ясно, хто є автором вислову: оповідач або ж персонаж. У 

цьому зв'язку при вивченні природи НПМ особливого значення набуває поняття 

точки зору, перспективи (що відбивається в одному з термінів, який позначає це 

явище: «third person point of view» в англійській мові – точка зору третьої особи). 

У лінґвістиці апріорично прийнято вважати, що точка зору знаходиться «в 

авторі» висловлювання [195, с. 68]. Невласне-пряма мова зберігає, як і пряма 

мова, запитальний або окличний лад речення, а також лексичну наповнюваність: 

у ній дослівно відтворюється мова персонажа таким чином, якби вона реально 

звучала. У той же час НПМ має деякі характеристики непрямої мови: 

відбувається заміна форм теперішнього часу на форми минулого, можуть 

змінюватися займенникові форми, відсутні лапки. Модель оформлення НПМ, 

що склалася на початку XX ст. практично не відрізняється від сучасної, не 

включає її графічного маркування (наприклад, лапок); однак часові ознаки 

дієслова часто зберігаються в тому вигляді, в якому вони представлені в прямій 

мові (тобто теперішній час не замінюється на минулий). Також не завжди 

опускається мова автора, характерна для прямої мови (er sagte і т. п.). У 

подібних пограничних випадках часто лише модальне і лексичне наповнення 

висловлювання дозволяють визначити форму передачі мови як НПМ. За Г. 

Ярмоленко, наприклад, саме ці два чинники історично виступають як 

визначальні для НПМ: «Невласне-пряма мова сформувалася шляхом 

переплетення авторського оповідання та діалогу, тобто шляхом проникнення в 



159 
 

авторську оповідь окремих елементів мовлення героїв» [192, с. 310]. І. Гальперін 

зазначав, що поява НПМ в її сьогоднішньому вигляді стала можливою завдяки 

тому, що в письмову мову почали проникати елементи розмовної, тобто те, що 

зараз називають маркерами усного мовлення або маркерами мови персонажа 

(знижена або експресивна лексика, граматичні відхилення від норми і т. д.) 

[207]. За допомогою формальних характеристик створюється ефект злиття 

авторського голосу з голосом персонажа. Серед кола питань, які розробляються 

науковцями (Л. Балаганіна, О. Гончарова К. Кусько, Г. Солганік та ін.), є 

синтаксичні особливості цього стилістичного прийому. На особливу увагу 

заслуговує найбільш усталена в колі цієї проблематики позиція К.Я. Кусько, яка 

проголошує надзвичайну важливість розуміння «стилістичної дієвості» цього 

прийому зважаючи на « її певні синтаксичні властивості» [97, c. 132]. 

Найхарактернішою рисою НПМ в творах Г. Гессе – велика кількість речень з 

риторичними запитаннями та прості розповідні речення. Вони являють собою 

основні синтаксичні проявлення форм НПМ, а також є вагомим способом 

психологізації та виявлення прихованих емоцій. 

Наприклад, «Einen Menschen sah ich, dachte Siddhartha, einen einzigen, vor 

dem ich meine Augen niederschlagen musste» [263, c. 33]. Авторська непряма мова 

збережена при перекладі, тому не втрачено авторську інтенцію заглиблення у 

внутрішній світ й психологію героя: «Я побачив людину, – міркував Сіддхартха, 

– єдину на світі людину, перед якою мусив опустити очі» [261, с. 26-27] / 

«Одного только человека видел я, - продолжал свои размышления Сиддхартха: 

– одного единственного, перед которым я должен был опустить глаза». 

За допомогою внутрішніх рефлексій та риторичних питань автор 

характеризує головного героя як людину задумливу, яка постійно шукає 

відповіді на питання буття:»Langsamer ging der Denkende dahin und fragte sich 

selbst: «Was nun ist es aber, das du aus Lehren und von Lehrern hattest lernen 

wollen, und was sie, die dich viel gelehrt haben, dich doch nicht lehren konnten?» 

[262, s. 34].  
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При перекладі відтворено синтаксичну структуру (з повторами) й не 

втрачено філософський настрій речення: «Замислившись, Сіддхартха уповільнив 

ходу і спитав себе: «Одначе що ж воно таке — оте, чого ти хотів навчитись 

від учень та вчителів і чого вони, ті, хто тебе так багато вчив, усе ж не змогли 

тебе навчити?» [261, с. 27] та в російському варіанті: «И, еще более замедляя 

свои шаги, погруженный в свои мысли Сиддхартха спрашивал себя:   - Чему же, 

собственно, ты хотел научиться от учителей и из их учений, и чему именно, 

сколько тебя ни учили, они все-таки не сумели научить тебя?» 

Отже, важливим чинником монологів та НПМ взагалі є специфічна 

функціональність. Основною функцією дослідники вважають стилістичну 

функцію, а в нашому випадку – це додаткова функція виявлення ідіостильових 

рис авторського письма Г.Гессе, зокрема особливість стилю письменника, що 

полягає у свідомому зіткненні планів автора/наратора й героя/героїв. Серед 

найважливіших функціональних рис виділяють три основні різновиди викладу: 

1) НПМ, виявляючи точку зору персонажа зі збереженням авторської оцінки, 

може виступати як засіб «показати духовний розвиток героя» й «виявити 

сутність його характеру»; 2) НПМ, передаючи оцінку автора, може виступати як 

«сюжетно-композиційний засіб для виділення головних думок в творі»; 3) НПМ 

при оформленні зіткнень точок зору автора та героя може виступати як засіб 

створення певних смислових чи стилістичних ефектів, таких як розмовність 

стилю, гумористичне чи сатиричне забарвлення стилю оповіді, історична чи 

історико-літературна стилізація [188, с.224]. Для нашого дослідження суттєвими 

є функція стилізації історико-літературної природи, до якої вдається Г. Гессе в 

романі «Гра в бісер», а також функції першого та другого типів, проявлені в 

творах «Подорож…» та «Сіддхартха». 

Зважаючи на той факт, що у повістях «Подорож…» та «Сіддхартха» 

наратор дієгетичного типу, а в романі «Гра в бісер» – недієгетичний, форми 

мовлення персонажів та наратора суттєво різняться. Опускаючи масив 

літературознавчих фактів аналізу цих творів, ми виходимо з факту того, що 

роман «Гра в бісер» є своєрідною еволюцією не лише особистості Германа 
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Гессе, а й Гессе-письменника: адже перехід до більш складної та багаторівневої 

наративної структури відобразив й деякі зміни в ідіостилі письменника. У цих 

багатокомпонентних структурах, які часто покриваються за розмірами з 

абзацами в масиві тексту, значне місце посідає повтор. 

Вивчення лінґвостильової складової домінанти передбачає проведення 

наскрізного аналізу маркованих елементів мікрорівня тексту з урахуванням їх 

особливостей, що дає можливість розкрити своєрідність авторського ідіостилю. 

Досить часто увагу дослідників привертають такі елементи мікрорівня тексту, як 

епітети, порівняння, метафори та метонімії. Натомість повтор не часто стає 

об’єктом розвідок. Словник літературознавчих термінів зазначає, що повтор – це 

найпоширеніша стилістична фігура, зумовлена емоційними та смисловими 

чинниками [243, c.540]. Для К. Брінкера повтор є фігурою когезії, тією 

граматичною умовою, що визначається експліцитним повторенням слів чи 

словосполучень [201, c.27]. Тож повтор є унікальним проявом у різних 

підсистемах мов, тією ієрархічною системою, яка функціонує в різних стилях і 

виконує вагому текстотвірну функцію: емоційно-експресивну, функцію переліку 

та бере участь у певній ритмічній організації тексту.  

У нашому ж дослідженні ми розглядаємо особливості лексико-

синтаксичного повтору, адже синтаксис, як і лексика, є елементами мікрорівня 

тексту. 

Аналізованим творам  Г.Гессе властиві такі види повторів, як: 

Анафора – повтор одного слова чи словосполучення на початку декількох 

речень:  

Schweigend stand 

Siddhartha im senkrechten 

Sonnenbrand, glühend vor 

Schmerz, glühend vor 

Durst, und stand, bis er 

nicht Schmerz noch Durst 

mehr fühlte. Schweigend 

Мовчки стояв Сіддхартха 

під лавиною спекотного 

сонця, від болю палаючи і 

від спраги, стояв доти, аж 

доки перестав відчувати і 

біль, і спрагу. Мовчки 

стояв він у дощову пору, і 

Молча выстаивал 

Сиддхартха под отвесно 

падающими солнечными 

лучами, ожигаемый болью, 

сгорая от жажды, и стоял 

до тех пор, пока не 

переставал чувствовать и 
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stand er in der Regenzeit, 

aus seinem Haare troff 

das Wasser über frierende 

Schultern, über frierende 

Hüften und Beine, und der 

Büßer stand, bis Schultern 

und Beine nicht mehr 

froren, bis sie schwiegen, 

bis sie still waren. 

Schweigend kauerte er im 

Dorngerank (…) 

[263, s. 15-16]. 

вода стікала з чуба на 

закляклі плечі, на закляклі 

клуби й ноги, і стояв так 

покутник, поки плечі та 

ноги переставали вже 

клякнути, поки вони німіли, 

поки їх відбирало. Мовчки 

сидів він, ізгорбившись, у 

колючому тернику, (…) 

[261, с. 13]. 

боль, и жажду. Молча стоял 

он в дождливое время года; с 

волос его струилась вода на 

озябшие плечи, на мерзнущие 

бедра и ноги - стоял до тех 

пор, пока и плечи, и ноги не 

переставал ощущать холод, 

пока они не утрачивали 

всякую чувствительность. 

Молча садился он среди 

усеянных шипами растений 

(…).[Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

Як бачимо, обидва перекладачі вдало передали цей тип повтору, зберігши 

його особливості. 

Епіфора – повторюване слово чи словосполучення знаходиться в кінці 

декількох речень:  

Aber Nirwana werden wir 

nicht erreichen. O 

Govinda, ich glaube, von 

allen Samanas, die es 

gibt, wird vielleicht nicht 

einer, nicht einer 

Nirwana erreichen [263, 

s. 19];  

 

Але нірвани однаково не 

досягнемо. О Говіндо, 

мені здається, з усіх 

саман, які тільки є, 

жоден, жоден-

жоднісінький не досягне, 

мабуть, нірвани. [261, с. 

16] 

(…) а Нирваны все-таки не 

достигнем. О, Говинда, 

сдается мне, из всех саман, 

существующих в мире, быть 

может, ни один не 

достигнет Нирваны. 

[Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

В даному випадку обидва переклади дещо викривили сутність повтору-

епіфори з огляду на особливості німецької мови. В тексті оригіналу повторюване 

слово – дієслово, яке за правилом стоїть у кінці цього речення, чого не може 

бути ні в російській, ані в українській мовах. Таким чином, при перекладі на 
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українську та російську мови, перекладачі орієнтувалися на граматичну 

структуру рідної мови, а не німецької.  

Асиндетон – безсполучниковий зв‘язок між частинами речення чи 

складнопідрядними реченнями: 

Govinda wusste: dieser 

wird kein gemeiner 

Brahmane werden, 

kein fauler 

Opferbeamter, kein 

habgieriger Händler 

mit Zaubersprüchen, 

kein eitler, leerer 

Redner, kein böser, 

hinterlistiger Priester 

(…)».[263, s. 8]. 

«Говінда знав: ні, 

Сіддхартха не стане 

звичайним брахманом, не 

стане ледачим жерцем, 

корисливим торговцем 

заклинаннями, пихатим 

пустомолотом, лихим, 

підступним 

проповідником (…)» 

[261, с. 7].. 

«Ибо знал Говинда – не 

рядовым брахманом станет 

его друг, не небрежным 

исполнителем жертвенных 

обрядов, не алчным продавцом 

заклинаний, не тщеславным 

пустым краснобаем, не злым 

и коварным жрецом»  

[Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

У перекладі О. Логвиненка бачимо, що перекладач не повторює фразу «не 

стане» щоразу, вживши її лише на початку речення, а це змінює емоційну 

насиченість речення. Б. Прозоровська повністю зберегла всі повтори 

заперечення оригіналу. 

Полісиндетон – повторення однакових сполучників у простому чи 

складному реченні:  

…und alles war nicht den 

Blick seines Auges wert, 

alles log, alles stank, alles 

stank nach Lüge, alles 

täuschte Sinn und Glück 

und Schönheit vor, und 

alles war uneingestandene 

Verwesung; [263, s. 15];   

 

«І ніщо з цього не було 

гідне його погляду, все 

це була лжа, все 

смерділо, смерділо 

лжею, все було показне 

— і глузд, і щастя, й 

краса, у всьому крився 

тлін» [261, с. 12-13] 

«Но все это казалось ему не 

стоящим его взгляда, все это 

была ложь, смрад, от всего 

смердело ложью, все имело 

только видимость смысла, 

счастья, красоты, на самом 

же деле было несознаваемым 

тленом», [Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 
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Український варіант перекладу видається більш вдалим ніж російський, 

оскільки полісиндетичні повтори збережені, як в оригіналі, що відтворює 

підвищену емоційність оригіналу. 

Контактний повтор – багаторазове називання одного й того слова чи 

словосполучення, що займають у реченні контактну позицію: 

«Er ging den Weg der 

Entselbstung durch 

Meditation, durch das 

Leerdenken des Sinnes von 

allen Vorstellungen. Diese 

und andere Wege lernte er 

gehen, tausendmal verließ 

er sein Ich, stundenlang 

und tagelang verharrte er 

im Nicht-Ich. Aber ob auch 

die Wege vom Ich 

hinwegführten, ihr Ende 

führte doch immer zum Ich 

zurück)». [263, s. 17]  

 

Він ступав на шлях 

самозречення в роздумах, 

міркуваннями звільняв 

свідомість від усіх уявлень. 

Учився Сіддхартха 

обирати й інші шляхи, 

тисячі разів покидав своє 

«я» і на цілі години, на цілі 

дні застигав у стані «не-

я». Та хоч усі ці шляхи і 

вели від «я», кожен із них 

кінець кінцем знову 

приходив до «я»«. [261; 14] 

«Он достигал 

самоотрешения и путем 

размышления, удалением из 

своего ума всяких 

представлений. Этими и 

другими путями он 

научился достигать 

желаемого - тысячи раз он 

покидал свое «Я», часами и 

днями пребывал в «Не-Я». 

Но хотя этими путями он 

уходил далеко от «Я», 

конец каждого пути 

неизменно подводил его 

обратно к «Я»«.[Ел.ресурс, 

режим доступу:  lib.meta.ua]  

Як бачимо, український і російський переклади повністю передали 

контактний повтор, зберігши повторювані слова та не змінивши їх на синоніми 

(що, доречі, є частим явищем для російських перекладів) 

Найчастіше в повісті «Siddhartha» використовуються анафоричний (15), 

градаційний (17) та асиндетичний (12) повтори. Особливої уваги заслуговує те, 

що в цьому творі в анафоричному повторі домінуючим є використання 

займенника «er», який використовується для забезпечення епічності наративу й 

таким чином створює темп і мелодику, наприклад: «Schon verstand er, lautlos das 

Om zu sprechen, das Wort der Worte. Schon verstand er, im Innern seines Wesens 

Atman zu wissen, unzerstörbar, eins mit dem Weltall» [263, с. 7]. Такий тип повтору 
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створює свого роду тональність, що вказує на дистанцію між образом автора та 

змістом тексту. Використання такої тональності підказує читачеві цілі, мотиви 

та налаштовує на настрій персонажів, тримаючи адресата постійно в напрузі.  

В українському перекладі ми маємо такий варіант: «Він уже вмів нечутно 

вимовляти Ом,— це слово слів (…). Він уже вмів у глибині свого єства пізнавати 

Атмана — твердо й несхитно, в єдності зі світом» [261, с. 6],  а в російському: 

«Уже он в состоянии был беззвучно произносить слово «Ом», это слово слов 

(...) Уже в глубине своего существа он познавал Атмана, непреходящего, со 

вселенной единого». На наш погляд, обидва переклади не втратили свою 

«епічність» (див.нижче), оскільки структура тексту не була змінена 

перекладачами. 

М. Брандес вважає, що саме від стилістичної тональності тексту залежить 

загальна емоційна атмосфера висловлювання та його настрій. Визначення 

тональності в творі означає створення у читача естетичної готовності для 

проникнення до внутрішнього світу письменника [21, 267]. Ця дослідниця 

виділяє три манери викладу, від яких залежить тональність тексту – це 

драматичний, епічний та ліричний способи [20, с. 269]. У драматичній та епічній 

манері викладу предметом зображення є зовнішні по відношенню до автора-

розповідача та оповідача події. На відміну від епічного викладу, основу якого 

складає рефлектуюча подія, предметом драматичного викладу є те, що 

відбувається в описуваний момент, і характеризується він імпульсивністю, 

збудженістю, полемічністю та внутрішнім напруженням [21, 269]. Експресивна 

функція повтору свідчить свідчить про те, що саме епічний тип викладу є більш 

притаманним оповідній манері Г.Гессе в аналізованих творах, що перекладачі 

намагалися відтворити шляхом наслідування ідіостильових особливостей 

(зазначених повторів). 

Створенню тональності та ритмічності тексту сприяє також асиндетичний 

зв'язок «Gotama lehrte die Lehre vom Leiden, von der Herkunft des Leidens, vom 

Weg zur Aufhebung des Leidens» [263; 28].  
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Найбільш частотними в творах є полісиндетичні конструкції з 

однорідними присудками. Ці конструкції найбільш характерні для роману Гра в 

бісер: усі перекладачі відтворюють ряди присудків, навіть повністю зберігаючи 

їхні граматичні ознаки:  

оригінал Укр. переклад Рос. перекл. (Апт) Рос. перекл.. (Роз-

Карав) 

Schließlich war das 

Ziel erreicht und der 

Kampf gewonnen, es 

war eine große 

Arbeit gewesen, mit 

dieser Elite fertig zu 

werden, sie müde zu 

exerzieren, die 

Strebsamen zu 

zähmen, die 

Unentschiedenen für 

sich zu gewinnen, 

den Hochmütigen zu 

imponieren; aber 

nun war die Arbeit 

geleistet, die 

Kandidatenschaft 

des Spielerdorfes 

hatte ihren Meister 

anerkannt und sich 

ihm ergeben, 

plötzlich ging alles 

leicht, als habe es 

nur an einem 

Tropfen Öl gefehlt. 

[262 s. 100] 

Нарешті мети 

досягнуто і битву 

виграно. То була 

велика робота — 

перемогти еліту, 

змучити її 

муштрою, 

загнуздати 

шанолюбців, 

прихилити на свій 

бік нерішучих і 

сподобатись 

гордовитим; але 

тепер цю роботу 

зроблено, 

кандидати Селища 

Гри визнали свого 

Магістра й 

скорилися йому, все 

раптом пішло 

легко, наче досі 

бракувало тільки 

однієї краплі, щоб 

наповнилась 

посудина. 

[256, с. 133] 

В конце концов цель 

была достигнута и 

битва выиграна, 

это был большой 

труд  – справиться 

с элитой, замучить 

ее муштрой, 

укротить 

ретивых, 

расположить к 

себе колеблющихся, 

внушить уважение 

высокомерным; но 

теперь труд этот 

был проделан, 

кандидаты 

деревни игроков 

признали своего 

мастера и 

покорились ему, все 

вдруг пошло как по 

маслу. 

[257, с. 94] 

Наконец-то цель  

была достигнута и 

битва выиграна, то 

был немалый труд – 

одолеть элиту, 

замучить ее  

муштрой, обуздать 

честолюбцев,   

привлечь к себе 

колеблющихся и  

понравиться 

высокомерным. Но 

теперь этот  подвиг 

был  совершен, 

кандидаты Селения  

Игры признали своего 

Магистра и сдались, 

внезапно все пошло 

легко, как будто 

недоставало  всего 

лишь одной  капли 

масла. [Ел.ресурс: 

http://www.alexandria.

org.ua/component/optio

n,com_docman] 

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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Часті також структури з паралельними рядами повторів – полісиндетичні 

конструкції та градації; для ілюстраціїї ми обрали фрагменти з роману «Гра в 

бісер»:  

 оригінал Укр.. переклад Рос. Перекл.. (Апт) Рос. Перекл.. 

(Розанов-Каравкіна) 

Jetzt aber war er 

nicht mehr nur 

irgendein Teil, 

lebte nicht nur mit 

dieser 

Gemeinschaft 

innig mit, sondern 

er empfand sich 

nun wie das 

Gehirn, wie das 

Bewußtsein und 

auch wie das 

Gewissen dieser 

Gemeinschaft, 

deren Regungen 

und Schicksale 

nicht nur 

miterlebend, 

sondern sie 

leitend und für sie 

verantwortlich. 

[262, s. 101] 

А тепер він уже був 

не просто якоюсь 

часткою, не просто 

жив у близьких 

взаєминах із цією 

громадою, а й 

почував себе її 

мозком, свідомістю 

й сумлінням, не 

тільки переживав 

разом з нею всі її 

поривання і її долю, 

але й керував нею, 

відповідав за неї. 

[256, с. 135] 

Но теперь он был 

уже не только 

какой-то его 

частью, не только 

жил одной жизнью 

с этой общиной, но 

и ощущал себя ее 

мозгом, сознанием, 

совестью, не 

только дыша ее 

настроениями и 

судьбами, но и 

руководя ею, 

отвечая за нее. 

[257, с. 96] 

Однако теперь  он 

был не просто  одной 

из частиц,  не просто 

жил в сердечной 

дружбе с этой 

маленькой  общиной, 

теперь  он 

чувствовал  себя 

мозгом,  сознанием и  

совестью ее, не 

только переживая 

все ее движения и  

судьбу, но и  отвечая 

за нее,  руководя ею.  

[Ел.ресурс, режим 

доступу: 

http://www.alexandria.

org.ua/component/optio

n,com_docman] 

Як бачимо, перекладачі намагалися практично дослівно відтворити як 

специфіку синтаксичної конструкції оригіналу, так і особливості дієслівних 

форм, вжитих німецьким письменникаом (за винятком українського 

перекладача, який замінив дієприслівникові форми на особові): nicht nur 

miterlebend, sondern sie leitend und für sie verantwortlich/ не тільки переживав 

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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разом з нею всі її поривання і її долю, але й керував нею, відповідав за неї/ не 

только дыша ее настроениями и судьбами, но и руководя ею, отвечая за нее/ не 

только переживая все ее движения и  судьбу,  но и отвечая  за нее,  руководя  

ею.   

Проте, найбільше прикладів можна віднайти в творі Сіддхартха: 

«Bei mir selbst will ich lernen, will ich Schüler sein, will ich mich kennen 

lernen, das Geheimnis Siddhartha» [263, s. 35].  

О. Логвиненко у своєму перекладі скоротив  однорідні присудки, проте 

при цьому не змінилося суттєво емоційне навантаження речення: «Я буду учнем 

і вчитимусь у самого себе, я пізнаю себе, пізнаю тайну Сіддхартхи!» [261; с. 28]. 

Б. Прозоровська, натомість, ще більше скоротила однорідність присудків, майже 

втративши пафосно-підвищений модус емоційності: «К самому себе я поступлю 

в учение, у самого себя я буду изучать тайну, именуемую Сиддхартхой». 

У творі «Подорож…» також можна віднайти подібні приклади: «Es gab 

noch den Bund, den Hohen Stuhl, es gab die Oberen, sie hatten nach mir geschickt!»   

[Ел.ресурс, режим доступу: http://librius.net/b/38817/read#t1] /»Оно еще 

существовало, это Братство, существовало Высочайшее Присутствие, 

существовала коллегия старейшин, которая сейчас посылала за мной!» [259, с. 

51]. 

На окрему увагу заслуговує використання градації (градація – нагнітання 

чи послаблення експресивності однорідних виражальних засобів). Ця 

стилістична фігура створює неабияку експресивну напругу в текстах: 

War es also gut, war es 

richtig, war es ein 

sinnvolles und höchstes 

Tun, den Göttern zu 

opfern? [263, s. 9];     

«То чи ж добре, чи 

справедливо приносити 

богам жертви, чи не 

позбавлене це найвеличніше 

дійство глузду?» [261, с. 8] 

«И хорошо ли в таком 

случае, правильно ли, имеет 

ли смысл приносить им 

жертвы?». 

[Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

О. Логвиненко майже втратив сутність повтору-градації, тобто в перекладі 

відсутнє нагнітання експресивності. Дещо кращий з цієї точки зору переклад 

http://librius.net/b/38817/read#t1
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Б. Прозоровської, хоча перекладачка також не відтворила саму градацію, проте 

повніше зберегла однорідність виражальних засобів. 

 Ще один приклад градації: 

«…sah den unverrückt 

Stehenden, füllte sein Herz 

mit Zorn, füllte sein Herz 

mit Unruhe, füllte sein 

Herz mit Zagen, füllte es 

mit Leid». [263; 13]. 

 

«…зазирав усередину й 

бачив, що син стоїть 

нерухомо, і батьківське 

серце сповнював гнів, 

сповнювала тривога, 

сповнювала нерішучість, 

сповнював біль» [261; 11].. 

«…видел неподвижно 

стоящего, - и сердце его 

наполнялось гневом, 

тревогой, трепетом и 

горем», 

[Ел.ресурс, режим доступу: 

lib.meta.ua] 

Для стилістичного прийому градації характерним є те, що кожен її 

наступний член має більш вагоме семантичне значення. У такому разі ми маємо 

справу зі зростаючою градацію. Щодо наведеного випадку, то тут ми 

зустрічаємо семантично зростаючу градацію, в якій саме остання фраза  «füllte 

es mit Leid» підсилює значення висловлювання. Так, власне, й передає цю фразу 

український переклад: перекладач не змінив порядок слів, зберігши градацію 

повністю, проте додав слова, відсутні в тексті оригіналу (порівн. sah den 

unverrückt Stehenden /син стоїть нерухомо та füllte sein Herz mit Zorn/ і 

батьківське серце сповнював гнів). А ось в перекладі російською мовою градація 

не витримана через відсутність дієслів-повторів, таким чином емоційної 

напруженості оригіналу в тексті перекладу немає. 

У повісті «Подорож…» яскравим прикладом може слугувати наступний 

уривок: 

«Aller Verdruß meines enttäuschten 

Lebens, das seit meiner einsamen 

Rückkehr von der mißlungenen 

Morgenlandfahrt immer wertloser und 

mutloser geworden war, aller Unglaube an 

mich selber und meine Fähigkeiten, alle 

neidisch-reuige Sehnsucht nach den guten 

und großen Zeiten, die ich einst erlebt 

«Вся горечь моей разочарованной жизни, 

которая с момента моего одинокого 

возвращения из неудавшегося 

паломничества в страну Востока 

неудержимо становилась все более 

бесцельной и унылой, мое неверие в себя 

самого и в свои способности, моя 

пропитанная завистью и раскаянием 
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hatte, wuchsen als Schmerz in mir an, 

wuchsen hoch wie ein Baum, wie ein Berg, 

dehnten mich, und bezogen sich alle auf 

meine derzeitige Aufgabe, auf meine 

begonnene Geschichte der 

Morgenlandfahrt und des Bundes» 

[Ел.ресурс, режим доступу:  

http://librius.net/b/38817/read#t1] 

тоска по лучшим и более великим временам 

— все это росло во мне как волна боли, 

вырастало до высоты дерева, до высоты 

горы, расширялось, и при этом все было 

связано с моей нынешней задачей, с моей 

начатой историей паломничества и 

Братства» [259, с. 49].  

Подвійні ряди градації, які Г. Гессе «вбудовує» в паралельні емотеми 

гіркоти та зневіри перекладач відтворив максимально адекватно як на 

лексичному, так і на синтаксичному рівнях. 

У наступному прикладі градації підкреслюється емоційний стан іншого 

героя  – Говінди.  

«Nun beginnt es, nun 

geht Siddhartha 

seinen Weg, nun 

beginnt sein Schicksal 

zu sprossen, und mit 

seinem das meine» 

[263, s. 12] 

«Ось воно й починається, 

тепер Сіддхартха піде 

своїм шляхом, доля його в 

же пускає паростки, а 

разом з його долею — і 

моя…» [261, с. 10] 

«Вот оно - началось! Уже 

Сиддхартха вступает на свой 

путь, уже начинает 

свершаться его судьба, а с ней и 

моя…» 

[Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

 

В обох перекладах не збережений повністю градаційний повтор, який в 

тексті оригіналу призводив до напруження перед мінівисновком «und mit seinem 

das meine». 

В романі Гра в бісер приклади градації поступаються частотністю повісті 

Сіддхартха, що пояснюється загальною виваженістю й філософською 

статичністю фінальної частини циклу, проте також достатньо часто 

зустрічаються в тих партіях тексту, де автор експонує внутрішні переживання 

Йозефа Кнехта: 

 оригінал Укр.. переклад Рос. перекл.. (Апт) Рос. перекл.. (Розанов-

Каравкіна) 

http://librius.net/b/38817/read#t1


171 
 

Aber es ist so, 

Josef: je mehr wir 

von uns 

verlangen, oder je 

mehr unsre 

jeweilige Aufgabe 

von uns verlangt, 

desto mehr sind 

wir auf die 

Kraftquelle der 

Meditation 

angewiesen, auf 

die immer erneute 

Versöhnung von 

Geist und Seele. 

[262, s. 62] 

Але так завжди 

буває, Йозефе: 

чим більше ми 

вимагаємо від 

себе й чим більше 

вимагають від 

нас поставлені 

перед нами 

завдання, тим 

більше ми 

залежимо від 

джерела нашої 

сили — медитації, 

тим потрібніше 

нам примирення 

розуму з серцем. 

[256, с. 61] 

Но так и есть, 

Иозеф: чем 

большего мы 

требуем от себя 

или чем большего 

требует от нас та 

или иная задача, 

тем чаще должны 

мы черпать силы в 

медитации, во все 

новом и новом 

примирении ума и 

души 

[257, с.40-41] 

Но так бывает всегда, 

Иозеф, чем большего мы 

требуем от себя и  чем 

большего требуют от 

нас доставленные перед  

нами задачи, тем  в  

большей  степени  мы 

зависим от источника  

силы -- медитации, 

вновь а  вновь дарящей 

нам примирение ума и  

сердца. [Ел.ресурс, 

режим доступу: 

http://www.alexandria.org

.ua/component/option,co

m_docman] 

Und wie Plinio 

aus jedem 

Ferienbesuch, aus 

jeder Umarmung 

seines 

Mutterbodens 

neue Kräfte 

mitbrachte, so sog 

Josef aus jedem 

Nachdenken, aus 

jeder Lektüre, aus 

jeder 

Versenkungsübun

g, aus jedem 

Wiedersehen mit 

І якщо Плініо 

після кожних 

канікул, наче 

торкнувшись до 

матері-землі, 

повертався, 

сповнений нової 

потуги, то Йозеф 

набирався свіжої 

сили з кожних 

роздумів, з 

кожної 

прочитаної 

книжки, з кожної 

медитації, з 

И если каждая 

поездка домой на 

каникулы, каждое 

прикосновение к 

родной почве давали 

новые силы Плинио, 

то Иозеф черпал 

новые силы в 

каждом 

размышлении, в 

каждой 

прочитанной книге, 

в каждом 

упражнении на 

сосредоточение 

И если Плинио после   

каждых каникул 

возвращался, словно 

прикоснувшись к 

матери-земле, 

исполненный свежих 

сил, то Иозеф черпал 

свежие силы в  каждом 

размышлении, в каждой 

внимательно 

прочитанной книге, в 

каждой медитации, в 

каждой встрече с 

Магистром музыки 

и делался все лучшим  

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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dem Magister 

Musicae neue 

Kräfte, machte 

sich geeigneter 

zum Vertreter und 

Anwalt 

Kastaliens. 

[262, s. 62] 

кожної зустрічі з 

Магістром 

музики і ставав 

дедалі кращим 

речником і 

оборонцем 

Касталії. 

[256, с. 61] 

мыслей, в каждой 

встрече с 

магистром музыки, 

все более сживаясь 

с ролью 

представителя и 

адвоката 

Касталии. [257, с. 

41] 

адвокатом и  

представителем 

Касталии. 

[Ел.ресурс, режим 

доступу: 

http://www.alexandria.org

.ua/component/option,co

m_docman 

У наведених прикладах перекладачі повністю відтворюють і синтаксичний 

малюнок оригінального твору, і зростання емоційної напруги. Винятком можна 

визнати переклад Розанова-Каравкіної, де частково втрачено градаційне 

підкреслення – после каждых каникул возвращался, словно прикоснувшись к 

матери-земле, й вжито синтаксичну трансформацію з заміною дієслівних 

повторів оригіналу дієприкметниковим зворотом. 

Використання повторів у творах Г. Гессе сприяє смисловому та 

емоційному підсиленню висловлювання. Такий вид повтору насичений 

надзвичайною емоційністю і наведені рядки допомагають авторові зобразити 

емоцію нерозуміння і недовіри героя, який сумнівається в словах свого друга. В 

українському перекладі, так само, як і в російському, цей повтор взагалі 

опущено і замінено на однорідні присудки:  

«Wie hättest du 

Versenkung, wie hättest du 

Anhalten des Atems, wie 

hättest du 

Unempfindsamkeit gegen 

Hunger und Schmerz dort 

bei jenen Elenden lernen 

sollen?» [263, s. 17]. 

«Як це ти вчився б в 

отих злидарів 

заглиблюватися в 

себе, затримувати 

подих, не відчувати 

ні голоду, ні болю?» 

[261, с.14], 

«Каким образом ты мог 

бы у таких жалких 

созданий научиться 

самопогружению, 

задерживанию дыхания, 

нечувствительности к 

голоду и боли?», 

[Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
http://www.alexandria.org.ua/component/option,com_docman
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Оскільки основною темою повісті «Siddhartha» є проблема самопошуку, то 

майже всі стилістичні функції мікростилістичних фігур спрямовані на її 

реалізацію. Як приклад – простий контактний повтор створює емоційну промову 

особи, що прагне пояснити свої думки та наміри, та перебуває у деякому 

ваганні: 

«Dann fühlt er sein Selbst 

nicht mehr, dann fühlt er die 

Schmerzen des Lebens nicht 

mehr, dann findet er kurze 

Betäubung» [263; 18]. Такий 

повтор, як «Nicht um Streit 

mit dir zu suchen, Streit um 

Worte, habe ich so zu dir 

gesprochen. Aber lass mich 

dies eine noch sagen: Nicht 

einen Augenblick habe ich an 

dir gezweifelt. Ich habe nicht 

einen Augenblick gezweifelt, 

dass du Buddha bist, dass du 

das Ziel erreicht hast, das 

höchste, nach welchem so 

viel tausend Brahmanen und 

Brahmanensöhne unterwegs 

sind» [263, s. 31] 

«Я так заговорив до 

тебе не для того, щоб 

завести суперечку про 

слова. Твоя правда, 

судження важать не 

багато. Одначе дозволь 

мені сказати ще одне: я 

жодної миті не мав у 

тобі сумніву. Я жодної 

миті не мав сумніву, що 

ти — Будда, що ти 

домігся своєї мети — 

найвищої, до якої 

прагнуть тисячі 

брахманів і 

брахманських синів» 

[261, с.25];   

«Не затем, чтобы спорить, 

препираться из-за слов, я 

позволил себе так говорить с 

тобой. Воистину, ты прав, 

не во мнениях дело. Но 

позволь мне заметить еще 

одно: ни на одно мгновение я 

не усомнился в тебе. Ни на 

одно мгновение не возникало 

во мне сомнение в том, что 

ты Будда, что ты достиг 

той высшей цели, к какой 

стремятся столько тысяч 

брахманов и сыновей 

брахманов.» 

[Ел.ресурс, режим доступу:  

lib.meta.ua] 

Обидва переклади не змінили та не перефразували це речення, 

намагаючись розрідити повтори, хоча обидва перекладачі зберегли емоційну 

інтенцію.  

За структурою найчастіше зустрічається простий словесний (дослівний) 

повтор, а за стилістичною типологією, як правило, підсилювальний, який надає 

висловлюванню емоційності, наближує його до розмовного мовлення. 
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Вживаючи у структурі невласне-прямої мови повтор, письменник розкриває ті 

думки, які мучать героя: 

Так, в повісті «Подорож…» ми спостерігаємо характерний для повісті 

прийом паралельної вибудови наративу з повторами предикативного ядра, що 

підсилює емоційне напруження, що було відтворено повністю  в перекладі: 

Schnell war er in der finstern Nacht 

verschwunden, ich blieb allein zurück, dumm, 

vor den Kopf geschlagen, ich hatte das Spiel 

verloren. Er kannte mich nicht, wollte mich nicht 

kennen, er machte sich über mich lustig. 

[Ел.ресурс, режим доступу:   

http://librius.net/b/38817/read#t1] 

Он мигом исчез в ночной темноте, я 

остался один, я чувствовал себя 

глупцом, проигравшим игру. Он меня 

не узнавал, не хотел узнавать, он надо 

мной потешался. [259, 48] 

 

 

У повісті «Сіддхартха» ще більш показовим є спосіб репрезентації 

внутрішнього напруження героя:  

 

«…Und er fand: «Das Ich 

war es, dessen Sinn und 

Wesen ich lernen wollte. 

Das Ich war es, von dem 

ich loskommen, das ich 

überwinden wollte» 

[263, s. 34] 

…І зрозумів 

Сіддхартха: «Це — моє 

«я», що його смисл і 

суть я прагнув пізнати. 

Це — моє «я», якого я 

прагнув позбутися і 

здолати. [261, с. 27] 

…Познать Я, его смысл и 

сущность - вот чего я 

добивался. Я хотел 

отрешиться от этого Я, 

побороть его... 

[Ел.ресурс, режим 

доступу:  lib.meta.ua] 

Російський переклад являє собою приклад стилістичного зсуву й зміни в 

імпресивній функціональності, оскільки дослівний повтор не зберігається й 

таким чином дещо послаблено ту підсилювальну функцію,  яку він виконував в 

оригіналі. Що стосується українського перекладача, то він повінстю зберіг 

повтор, який був властивий оригіналові.  

 

 

 

http://librius.net/b/38817/read#t1
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ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ 

Ми визначали, що лінґвостильовими домінантами, як складовими ХТД, на 

лексико-семантичному рівні виступають лексеми, які на текстовому мікрорівні 

втілюють задум автора (мотиви, образи-символи, що формують цілі образно-смислові 

картини; позначення почуттів та емоцій людини; власні назви тощо). На 

синтаксичному рівні – це характерні синтаксичні конструкції, підпорядковані 

загальному естетико-філософському модусу художнього твору; виділення автором 

окремих слів або частин речення для створення смислової або інтонаційної організації 

тексту (повтори, ритмізація тощо).  

Спостереження над текстами дають право стверджувати, що в романах 

письменника системно проявлена тенденція до повторюваності мотивів, зокрема 

мотиву шляху/подорожі, посиленого внутрішньою трансформацією семантики 

подорожі «вглиб себе», тобто – семантики шляху до себе, наслідком чого є 

пробудження. Одним із механізмів осягнення пробудження є медитація. 

Лексема пробудження, вперше з’являється в творі «Сіддхартха». У романі «Гра 

в бісер» лексему пробудження та її словоформи ми трактуємо як 

макротекстовий синонім до лексеми самопізнання. Аналіз оригінальних та 

перекладних творів виявив, що на рівні цієї лексичної компоненти ідейно-

художньої домінанти і в повісті «Сіддхартха», і в романі «Гра в бісер» частково 

втратили витончений філософський модус східної традиції. Тобто, на 

трансляційному етапі відбувалося редукування загальних поетикальних й 

семантичних ознак оригіналу. Консонансно-дисонансні способи передачі текстів 

в перекладах проявилися й на рівні образності, й на мовній площині, хоча 

загальні ХТД оригінальних текстів було збережено, отже, ступінь семантичної 

еквівалентності високий (Додаток В).  

Художньо-образна мовна конкретизація в ідіостилі письменника 

проявлена внаслідок переходу слова-поняття в слово-образ. Отже, проявлення 

слід насамперед шукати на лексико-семантичному рівні. Так, на вісі духовності 

знаковими є слова-символи «подорож», «шлях». У творах «Подорож…» та 

«Гра в бісер» подорож в значенні «шлях до себе» або «шлях вищого служіння» 
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присутні й прямо номіновані. Твір «Сіддхартха» репрезентує не власне шлях, а 

окремі етапи на цьому шляху й емоційні зміни, що супроводжують героя на 

цьому шляху. Системна повторюваність лексем-символів, емотем, що слугують 

для поглиблення образів-мотивів в художньому творі – це першоелементна, 

найпростіша рівнева характеристика лінґвостильової складової ХТД. Ключовим 

поняттям із семантичним ядром «духовна еволюція» й, власне, метою на шляху 

самопізнання, є момент осяяння, розуміння істини й своєї суті. Цей момент 

позначено словом-символом «пробудження». У творі «Подорож…» Г. Гессе 

чітко визначає своє розуміння й значення в житті кожної людини цього моменту, 

смислові відтінки якого письменник маркує щонайменше трьома варіантами, з 

яких усі лексеми, починаючи з Erwachen (висок. пробудження), лежать в 

площині спеціально маркованої лексики й відсилає  підсвідомо читача до вищих 

рівнів духовності: у творі Подорож… – Erwachen 1/ Erwacht  4/Erleuchtung 1 

(высок. озарение)/Erkenntnis 3/ осознание  2/философ.: познание 1/христиан.: 

разумение 1:пробужденный 3. В творі Сіддхартха – Erwacht 2:еrwachtе 16/ 

Erleuchtung 5/ Erkenntnis 12/ пробудження 7/ 

просвітлення:Просвітлений:просвітлення 7 /Пізнання 9/ пробуждение 7/ 

просветление 3/познание 5. Роман Гра в бісер репрезентовано таким чином: 

Erwachen 39:Erwachtsein 3:еrwacht 10/пробудження 32 /пробуждение 

37/пробуждение 33. Подальшим семантичним розгортанням символу 

пробудження в романі Гра в бісер виступає слово медитація як позначення 

техніки, за допомогою якої людина досягає й максимально довго триває в стані 

пробудженої свідомості. 

Лінґвостильовими складниками ХТД на лексико-семантичному рівні 

можуть вважатися лексеми, що втілюють задум автора (на мікрорівні мотивів, 

образів-символів, що формують цілі образно-змістові картини; позначення 

почуттів та емоцій людини; власні назви тощо). На рівні синтаксичному – це 

характерні синтаксичні конструкції, підпорядковані загальному естетико-

філософському модусу художнього твору; виділення автором окремих слів або 
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частин речення для створення смислової або інтонаційної організації тексту 

(повтори, ритмізація тощо).  

Емотивна компетенція виражена в письменника емотивами різних рівнів 

мови, поєднаних в полі емотем. При транслюванні емотем український 

перекладач (О. Логвиненко) часто вдається до стилістичної трансформації 

шляхом вживання лексем зі зниженого (просторічного) регістру, на відміну від 

російських перекладів. Зважаючи на велику кількість лексико-семантичних 

замін, поширень/доповнень та вилучень, до яких вдавалися перекладачі в 

українському та російському перекладах, насамперед  в повісті «Сіддхартха», 

ми можемо зробити висновок, що перекладні варіанти набули певною мірою 

підвищений емотивний модус у порівнянні з оригіналом (див. Дод. Г, табл. 1). 

Це своєрідна адаптація авторів перекладів оригінального твору до особливостей 

світовідчуття й світосприйняття реципієнта. У Г. Гессе є певні пріоритети: 

тяжіння до довгих речень, які часто покриваються в текстовій архітектоніці з 

абзацами, чергування речень різного типу зв’язку, інверсії, вигуки, риторичні 

запитання, повтори. Перекладачі при відтворенні цих особливостей авторського 

синтаксису часто вдаються до парцеляції, особливо в російських перекладах. На 

синтаксичному рівні емоційність проявлена в структурі різноманітних 

синтаксем й є незмінною семантичною складовою, бо саме жива, розмовна мова, 

імплікована в художній текст, складає його емотивний модус. Емотивним 

синтаксичним структурам, які використовує в своїх творах Г. Гессе, властива 

багатомірна семантична та психологічна перспективи. Засоби експресивного 

синтаксису, передані автором у формі монологічного, діалогічного чи невласне 

прямого мовлення героїв різноманітні й репрезентовані у різноструктурних 

реченнях.  

Проаналізувавши твори, можна дійти висновку, що повтор, як вагомий 

елемент стилістичної домінанти на мікрорівні тексту, є значущим 

комунікативним засобом, що проявляється в певних мовних характеристиках 

особи. Цей стилістичний прийом виконує експліцитну дескриптивну функцію, 

що завжди має певну прагматичну настанову. В творах Германа Гессе домінуючі 
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позиції займають анафоричний, градаційний та асиндетичний повтори і 

використання лейтмотивних слів або речень, що виконують вагому 

текстотвірну, архітектонічну та емоційно-експресивну функції. Слід також 

зазначити, що повтори в текстах Г. Гессе відіграють ще й функцію стилізації 

сакральних текстів – цей фактор є чи не найвагомішим у питанні авторської 

стратегії та текстотвірної діяльності. При транслюванні ми бачимо в 

перекладачів активне використання поширень, через що синтаксеми 

збільшуються (наприклад, часті синонімічні повтори, які поширюють 

висловлення). Парцеляція та парафразування, як прийоми, також змінюють 

синтаксичний малюнок оригінальних творів, проте ці трансформації 

підпорядковані основній перекладацькій стратегії – максимального відтворення 

комунікативної та естетико-креативної функції тексту. Семантична 

еквівалентність оригіналів та перекладних варіантів творів загалом збережена, 

хоча й присутні певні консонансно-дисонансні заломлення. 

У російських перекладах частим є вилучення повторів, що суттєво 

порушує канву філософського наративу й змінює стилізаційні інтенції автора й 

цим самим також програмуються семантичні зсуви. (Узагальнення стосовно 

викладених спостережень уміщені в Додатку Г, табл.2-4). 

Як попередні висновки, ми можемо стверджувати, що в наведених 

прикладах, як і в значному масиві перекладних текстів, які неможливо викласти 

за браком місця, перекладачам вдалося повністю зберегти філософську риторику 

письменника. Таким чином, прагматичну та імпресивну еквівалентність їм 

вдалося досягнути. Певний виняток становлять переклади О. Логвиненка та 

Б. Прозоровської твору «Сіддхартха», де семантичні зсуви в аналізованих парах 

прикладів становлять 62% та 54% відповідно.  

Також результати аналізу свідчать про неоднорідність смислових 

зсувів/семантичних заломлень під час транслювання художнього тексту іншими 

мовами: в українських перекладах частіше виступають приклади загального 

зниження пафосно-філософського стилю оригінального тексту (зокрема в 

перекладі О. Логвиненка – за рахунок використання лексем та фразеологіїї 
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просторічно-розмовного регістру (Додаток Г), а в Б. Прозоровської – значні 

порушення синтаксичного малюнку авторського тексту Г. Гессе шляхом 

парцеляції та необґрунтованих поширень, що призводить до загального 

наративного «спрощення», нехарактерного для філософського стилю німецького 

автора). Отже, ці перекладні варіанти максимально наближені перекладачами до 

читача, часто неспокушеного високою філософською риторикою. Таким чином, 

неспівпадання смислових площин у процесі перекладацької діяльності якщо й не 

може визнаватися нормою, проте допускається, оскільки відбувається 

прирощення (а отже, й набування нового змісту), що може давати простір 

подальшим інтерпретаціям чи новим прочитанням оригінального твору. 

 

Основний зміст розділу висвітлено у трьох публікаціях [171, 174, 175]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Вивчення особливостей авторського стилю Г. Гессе крізь призму 

транслятології виявило потребу більш чітко дефініювати як саме розуміння 

авторського стилю, так і його параметри. Індивідуальний стиль автора – або 

ідіостиль – це різновид мови художньої літератури. Перекладознавчий підхід до 

виявлення особливостей трансляції авторського стилю вимагає приділити увагу 

специфіці художнього перекладу. Виокремлення художнього перекладу й 

визначення його ознак як особливої форми комунікації (автор-художній текст-

перекладач-читач) вимагає збереження індивідуальної своєрідності оригіналу, 

того естетичного впливу, який оригінал справляє на читача (як мовою оригіналу, 

так і цільовою). 

У фундаментальних теоретичних працях з вітчизняного перекладознавства 

основний фокус досліджень уміщено в мовній площині. В історії зарубіжного 

перекладознавства, натомість, проблематика художнього перекладу здавна 

вивчалася в діахронічній площині літературного процесу й еволюції 

національних літератур. У науковій парадигматиці досліджень усе більше місця 

й уваги займає проблематика універсальності, семіотичності процесів 

транслювання іншомовних текстів, зокрема – творів художньої літератури. 

Таким чином, художній переклад – специфічна діяльність творчого 

спрямування, наслідком якої стає перетворення оригіналу й його подальше 

просування в іншомовну культуру. Одним з ключових питань художнього 

перекладу є відтворення семантичної цілісності оригіналу в перекладному 

тексті. У сучасному розумінні в процесі художнього перекладу перекладач не 

може втручатися у картину світу художнього твору або призводити до змін у 

його ідейно-художній системі, натомість він може виступати «співавтором» 

через процес творчої реконструкції стилю та змісту (смислу) оригіналу. 

Визначаючи ознаки художнього перекладу, як особливої форми комунікації, ми 

особливо підкреслюємо вагу таких чинників, як збереження індивідуальної 

своєрідності оригіналу, того естетичного впливу, який оригінал справляє на 

«свого» читача. Ідентичний вплив має бути й на «чужого» читача – в перекладі.  
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Для повноцінного відтворення художнього тексту перекладачеві на етапі 

доперекладацького аналізу необхідно достеменно вивчити особливості 

ідіостилю письменника. Під ідіостилем розуміється сукупність глибинних 

текстопороджувальних домінант і констант певного автора, які визначили 

появу цих текстів саме в такій послідовності. Ідіостиль письменника 

розглядається нами в категоріях текстотвірних стратегій письменника й як 

спосіб здійснення літературної комунікації за допомогою реалізованої в його 

творчості системи мовних засобів, що зумовлені ідейно-художнім задумом 

твору. Отже, перекладач, який визначається як певного роду «співавтор», в 

процесі транслювання тексту він  відтворює ті ж ідіостильові особливості мовою 

приймаючої культури.  

Таким чином,  

1. З’ясовано, що однією з найсуттєвіших проблем при транслювання 

(перекладі) іноземною мовою художнього тексту є відтворення 

індивідувального стилю автора. 

2. З’ясовано, що наявність індивідуального авторського стилю 

передбачає й наукову методологію, що вивчає індивідуальний стиль. На жаль, 

подосі у науковому світі не існує виокремленої науки, яка б займалася 

вивченням ідіостилю письменника як системи. При цьому, в межах такої науки, 

виявляються «недієвими» традиційні методи, прийняті у традиційній стилістиці. 

Також ми дійшли висновку, що в межах вивчення ідіостилевої специфіки 

Германа Гессе й способів її трансляції іншими мовами, необхідно виокремити 

певний. авторський «гіпертекст», під яким ми розуміємо масив текстів, 

поєднаних, принаймні, «східним циклом». Сама ж подальша практика перекладу 

цих творів вимагає методологічних пошуків в межах ідіостилістики перекладу, 

яка має «трансферний» характер, оскільки зосереджуватиме увагу на  способах 

допустимо можливого переносу та відтворення стильових рис оригінального 

тексту до цільової культури. 

3. Авторський стиль письменника завжди характеризується 

особливими стильовими домінантами, які ми визначили як художньо-
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типологічні домінанти (ХТД). На когнітивному етапі перекладу опанування 

ХТД становить реконструкцію «розумової моделі» оригіналу. Ми її назвали 

моделлю художньо-типологічної домінанти оригіналу (МХТД). МХТД 

оригіналу є системою уявлень і понять, що сформувалися у свідомості 

перекладача при розумінні тексту. Відтворення цієї моделі у перекладі залежить 

від ступеня опанованості художньо-типологічних параметрів оригіналу.  

4. Для глибшого вивчення особливостей ідіостилю письменника 

випрацювано певний алгоритм дослідження, який включає науково-

теоретичний досвід і методологічні положення західної й вітчизняної наукової 

думки, зокрема: історико-дескриптивну точку зору Ґеттінгенської школи «Die 

literarische Übersetzung» й близької до неї Познанської школи, які вимагають 

вивчення усіх наявних  перекладів художнього твору автора, що відкриває 

практику вивчення (і, відповідно) створення серійних (множинних) перекладів із 

застосуванням запропонованого М. Роуз принципом «стереоскопічного 

читання». Для визначення компонентів ХТД ідіостилю Г. Гессе ми використали 

традиційну методику літературознавчого аналізу (за схемою Н. Болотнової та 

А. Єсіна), а також метод слово-образ, за допомогою якого стало можливим 

інтерпретувати проблеми семантико-стилістичної організації художніх текстів  

для подальшого виявлення специфіки їх трансляції. Для виявлення ступеня 

відтворення семантичної еквівалентності тексту ми, спираючись на концепцію 

динамічної еквівалентності Ю. Найди, аналізовано оригінальні твори та їх 

перекладні варіанти з точки зору наявності певних типів (консонансного, 

дисонансного й консонансно-дисонансного) заломлень ХТД. Як додатковий, 

використовувася метод семантичного аналізу, елементи контент-аналізу і 

процедура кількісних підрахунків, що уможливило структурувати, типологізувати 

та узагальнити лексико-синтаксичні елементи ХТД ідіостилю Г.Гессе. 

5. Нами з’ясовано, що індивідуальний стиль Германа Гессе 

представлений наступним чином: на рівні текстотвірних моделей – 

використання повторів лейтмотивів та слів-символів; на лексико-семантичному 

рівні – значна частота вживання т.зв.емотивів; певна кількість власних назв – 
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імена персонажів з європейського та східного ареалів культури, в тому числі й 

міфології й античної літератури, що створюють інтертекстуальні та 

інтеркультурні зв’язки; найбільш частотні мотиви, образи, що формують 

образно-смислові групи: опис людських почуттів і станів душі, мотив початку, 

юності, мотив подорожі, мотив гри, мотиви учня-вчителя. Ідіостиль Г. Гессе на 

синтаксичному рівні вирізняють складні синтаксичні конструкції, повтори слова 

чи словосполучення, що має характер лейтмотиву. 

6. Серед основних художньо-типологічних та жанрових властивостей 

художнього тексту ми визначили художньо-типологічні (ідейно-художні та 

лінґвостильові) домінанти в тексті. Ідейно-художні домінанти, визначені нами 

як складові художньо-типологічної домінанти (ХТД) твору, є невід’ємною, 

поетикальною змістовою частиною авторського стилю. Лінґвостильові – є 

«проекцією» (мовна конкретизація) ідейно-художніх домінант у тексті. 

Лінґвостильовими домінантами на лексико-семантичному рівні виступають 

лексеми, що втілюють задум автора (на мікрорівні мотивів, образів-символів, що 

формують цілі образно-змістові картини; позначення почуттів та емоцій 

людини; власні назви тощо). На синтаксичному рівні – це характерні 

синтаксичні конструкції, підпорядковані загальному естетико-філософському 

модусу художньій творів; виділення автором окремих слів або частин речення 

для створення смислової або інтонаційної організації тексту (повтори, 

ритмізація тощо). Вивчення перекладного тексту й подальша перекладацька 

реконструкція (відтворення) художнього тексту як естетико-смислової єдності, 

має здійснюватися згідно з параметрами єдності вертикалі тексту й його 

горизонталі: лінійне прочитання твору обумовлене його цілісними сприйняттям. 

Тому, при створенні МХТД ми розташували на вісях параметрів образності й 

духовності (вертикаль тексту) основні приклади мовної конкретизації ідейно-

художніх домінант. 

7. Встановлено, що емотивна компетенція є ідіостильовою 

характеристикою творчості Г. Гессе. Вона проявлена на структурно-

семантичному рівні в мікро- або макроситуаціїї: реченням, художнім текстом. У 
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макротекстовому вимірі емотивність, як спосіб кодування в авторських 

текстотвірних стратегіях, займає чільне місце. Таким чином, адекватність 

перекладів ми можемо трактувати в межах еквівалентності мети художньої 

комунікації: переказати читачеві усі нюанси душевних переживань героя на 

шляху духовної еволюції. Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що 

прагматична (або функціонально-комунікативна) еквівалентність була досягнена 

в аналізованих перекладах, про що свідчить наступне: переклад Є. Поповича – 

86% опанування тексту по вісі духовності та образності, 71% емотивної 

еквівалентності, що становить консонансний тип перекладу. О. Логвиненко – 

52% опанування тексту по вісі духовності та образності, 48% емотивної 

еквівалентності. Консонансно-дисонансний тип перекладу із дисонансною 

зоною в стильовій зоні тексту, що спричинило певні семантичні зсуви. С. Апт – 

95 % опанування тексту по вісі духовності та образності, 78% емотивної 

еквівалентності, консонансний тип перекладу. Вс.Розанов-Д.Каравкіна – 75% 

опанування тексту по вісі духовності та образності, 55% емотивної 

еквівалентності. Консонансно-дисонансний тип перекладу з дисонансною зоною 

в межах синтаксичних модифікацій, що призвело до послаблення емотивного 

модусу й зсувів загальної семантики оригіналу. Б. Прозоровська – 47% 

емотивної еквівалентності через значні втручання в синтаксичну організацію 

оригінального тексту, наслідком чого наступило послаблення емотивного 

модусу й консонансно-дисонансні зсуви. С. Аверинцев – 74% опанування тексту 

по вісі духовності та образності, 76% емотивної еквівалентності, консонансний 

тип перекладу з незначними семантичними трансформаціями. 

8. Оскільки магістральною є перекладацька стратегія збереження 

комунікативної функції тексту, перекладач повинен завжди пам’ятати про 

реціпієнта й добирати техніки, що забезпечують адекватність перекладу тексту-

оригінала. До прагматичної мети перекладу обов’язково входить осягнення 

комунікативного ефекту на реципієнта цільового тексту. Цей комунікативний 

ефект визначається домінантною функцією оригіналу: для художньої літератури 

це відтворення специфічних особливостей оригінального тексту,  особливостей 
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авторського стилю тощо для справлення еквівалентного художньо-естетичного 

впливу на реципієнта.  Доведено, таким чином, що в аналізованих перекладних 

творах з’являються семантичні «заломлення», які з одного боку – наближають 

цільовий текст до читача цільової літератури, а з іншого – все-таки віддаляють 

оригінал та автора. На прикладі О. Логвиненка ми виявили факти одомашнення, 

зниження стилю й пафосу; в інших перекладах – вкраплення латини, що 

апріорно віддаляє текст від рідної культури) від реципієнта: збереження функції 

імпресивної для підготованого, елітарного, читача й ускладнення входу творів в 

полісистему рідної літератури. 

9. Серед основних типів відхилень при транслюванні переважають 

незначні консонансно-дисонансні заломлення в загальній семантиці творів. Це 

сталося внаслідок застосованих перекладачами технік та прийомів 

перекладацької діяльності. В кожного перекладача існують свої улюблені 

прийоми, які в кінцевому результаті не впливають занадто суттєво на якість 

перекладу. Отже, в українських й російських перекладачів ми зустрічаємо такі 

прийоми лексичних та граматичних трансформацій, як лексико-семантичні 

заміни, поширення й вилучення (які є найбільш продуктивними), парцеляція, 

граматичні заміни. При цьому в О. Логвиненка прирощення спричиняють зміну 

загального емоційного модусу (підвищення експресивності) по відношенню до 

оригіналу, так само в перекладі В. Прозоровської – експресивність перекладу 

збільшується. Натомість парцеляція, яку вона часто застосовує, навпаки, 

послаблює загальний емотивний фон.  

- Інтертекстуальні поля, прозорі для перекладачів, такі як біблійно-

християнський світ, східна міфологія, антична чи середньовічна традиція не 

являли особливих проблем, відтак стратегії декодування інтертекстуальних 

включень у перекладачів підпорядковувалися стратегії адекватного перекладу, 

шляхом відтворення символічного компоненту інтертекстуальної інформації 

(наприклад, символіка власних та загальних назв: Gotamna/Гаутама/Гаутама; 

Buddha/Будда/Будда; Siddhartha/Сіддхартха/ Сиддхартха; 

Brahmane/Брахман/Брахман; Tao/Дао; Kundalini/Кундалини; Propheten 
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Mohammed /Пророк Мухаммед тощо) методом перекладацької транскрипції чи 

транслітерації, рідше – калькування. При відтворенні інтертекстових та 

інтеркультурних включень перекладачі застосовували прийоми додавання 

шляхом коментаря (переклади С. Апта, Є. Поповича), де у виносках вони 

вдаються до пояснень, коментарів чи перекладів-коментарів з латини. 

- При транслюванні емотем український перекладач (О.  Логвиненко) 

часто вдається до стилістичної трансформації шляхом вживання лексем зі 

зниженого (просторічного) регістру, на відміну від російських перекладів. 

Зважаючи на велику кількість лексико-семантичних замін, поширень/доповнень  

та вилучень, до яких вдавалися перекладачі в українському та російському 

перекладах в повісті Сіддхартха, ми робимо висновок, що перекладні варіанти 

набули підвищений емотивний модус у порівнянні з оригіналом, тобто – твір 

німецького письменника, сповнений глибокими філософськими 

спостереженнями, вираженими через опис стану еволюціонуючої душі героя, в 

перекладах набуває «слов’янської» експресивності, невідомої ані західній 

культурі, ані східній. Це своєрідна адаптація авторів перекладів оригінального 

твору до особливостей світовідчуття й світосприйняття потенційного 

реципієнта.  

У ідіостилі Г. Гессе ми визначили певні пріоритети – це тяжіння до довгих 

речень, які часто покриваються в текстовій архітектоніці з абзацами, чергування 

речень різного типу зв’язку, інверсії, вигуки, риторичні запитання, повтори. При 

відтворенні цих особливостей авторського синтаксису перекладачі часто 

вдаються до парцеляції, особливо в російських перекладах (Б.Прозоровська – 

39%, Вс.Розанов-Д.Каравкіна – 17%, О.Логвиненко – 15%, Є.Попович – 7%, 

С.Аверинцев – 6%).  

- Проаналізувавши твори, ми дійшли висновку, що повтор, як вагомий 

елемент стилістичної домінанти на мікрорівні тексту, є значущим 

комунікативним засобом, що проявляється в певних мовних характеристиках 

особи. У творах Г. Гессе домінуючі позиції займають анафоричний, градаційний 

та асиндетичний повтори і використання лейтмотивних слів або речень, що 
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виконують вагому текстотвірну, архітектонічну та емоційно-експресивну 

функції. Повтори в тексті Гессе відіграють ще й функцію стилізації сакральних 

текстів. При транслюванні ми бачимо у перекладачів активне використання 

поширень, через що синтаксеми збільшуються, наприклад, часті синонімічні 

повтори, які поширюють висловлення. Парцеляція та парафразування, як 

прийоми, також змінюють синтаксичний малюнок оригінальних творів, проте ці 

трансформації теж підпорядковані основній перекладацькій стратегії – 

максимального відтворення комунікативної та естетико-креативної функції 

тексту. Семантична еквівалентність оригіналів та перекладних варіантів творів 

загалом збережена, хоча й присутні деякі консонансно-дисонансні заломлення. 

Частим є також вилучення повторів в російських перекладах, що суттєво 

порушує канву філософського наративу й змінює стилізаційні інтенції автора, 

чим також програмуються семантичні зсуви. Зазначені типи модифікацій 

перекладу визначаються нами на основі типу зміни ХТД оригіналу на 

когнітивному і трансляційному етапах залежно від опанованості і транслювання 

художньо-типологічних параметрів оригіналу. Консонансний тип перекладу 

характеризується високим ступенем опанованості і транслювання типологічної 

домінанти тексту перекладу. Рефлексія перекладача спрямована на опанування і 

трансляцію поетикальності оригіналу в її повноті. 

За узагальненими результатами порівняльно-перекладацького аналізу ми 

робимо висновок, що ідіостиль Г. Гессе, у процесі його транслювання 

українською та російською мовами, переважно адекватно відтворювався 

перекладачами, що засвідчує високий ступінь опанування перекладачами 

ідіостильових ХТД творів письменника.  

Як ми вже зазначали, український перекладач (О. Логвиненко) часто 

вдавався до певних трансформацій (лексико-семантичні заміни, вилучення 

тощо), що несе в собі елементи декомпресії, оскільки використовуючи лексеми 

зі зниженого стильового регістру, а також опускаючи повтори, які несли 

структурно-смислове навантаження, транслемам й цілому тексту додалося 

додаткового змісту й підсиленого емоційного модусу. Це не вповні відповідало 



188 
 

авторській інтенції стилізувати східний, медитативно-споглядальний фокус та 

поєднати його з західним – християнським – пафосно-піднесеним модусом. 

Отже, в перекладі О. Логвиненка ми констатуємо високий ступінь (57%) 

втручань в текст оригіналу при перекладі шляхом різноманітних трансформацій, 

в російському перекладному варіанті Б. Прозоровської – 53%. Це не означає, що 

якість перекладу невисока, а лише ілюструє ступінь «співавторства» 

перекладача. Загалом відтворення лексем-символів, синтаксем та ін., що є 

визначальними для ХТД ідіостилю, відбувалося шляхом добору еквівалентних 

відповідників у цільовій мові, які максимально відтворювали компоненти їх 

значень й не порушували загальної семантики тексту або не змінювали емоційну 

конотацію: Є. Попович –  лише 21%, С. Апт – 13%. 

Перспективи подальших наукових розвідок й глибших досліджень ми 

вбачаємо у поглибленні вивчення структури ідіостилю Г. Гессе, зокрема, на 

ширшому аналізі мотивів-образів, слів-ключів, які становлять певні асоціативні 

поля інтертекстуального характеру, а також автоінтертексту, оскільки межі 

даного дослідження цього не дозволяють.  

На окрему увагу заслуговує факт відсутності практики «серійних» 

перекладів, особливо в українському літературному й культурному просторі 

стосовно творів Г. Гессе. А брак перекладу одного з ключових творів «східного» 

циклу – Подорожі до Країни Сходу взагалі унеможливлює правильне 

прочитання й розуміння глибини авторського задуму. Тож результати 

дослідження дозволять поширити практику глибшого вивчення творів на етапі 

доперекладацького аналізу, що становитиме основу майбутніх бездоганних 

українських перекладів творчого доробку Г. Гессе. 
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ДОДАТОК А 

 

І. МОДЕЛЬ ХТД (параметри образності, виражені емотемами) та ступінь її 

відтворення у перекладах  (Сіддхартха) 

 

 Пряма номінація Подієва(ситуативна) номінація 

Ориг. Укр.. Рос. Ориг. Укр.. Рос. 

а)Хвилювання    8/5 7/ 6  8/6 

б) Страх 9 16  9  1 1 1 

в) Радість 27/2 13/11  13/10   1 3 5 

г) Захоплення 5 1/6  7  5 3  7  

д) Рішучість 4 3  4   3 1  2  
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ДОДАТОК Б 

ІІ. МОДЕЛЬ ХТД (параметри образності, виражені емотемами) та ступінь її 

відтворення у перекладах - Гра в бісер 

 Пряма номінація Подієва(ситуативна) номінація 

Ориг. Укр. 

(Попович) 

Рос. 

(Роз.-

Каравк.) 

Рос. 

(Апт) 

Ори

г. 

Укр. 

(Попов

ич) 

Рос. 

(Роз.-

Карав.) 

Рос. 

(Апт) 

а) 

Хвилювання 

22 9 4(52) 9/57 8/4 7 

6 

 8 

 6 

8 

5 
10/12 17/2 

б)Страх* 35/118 101 77 80 13 10 8 12 

(64/11)/26  

в) Радість/ 

утіха** 

81/3 45/27 57 77 31 16 27 27 

5/6 53/4 69/8 

г) 

Захоплення/ 

захват*** 

6/33 35(24)/20 23(18) 42 (20) 31 15 25 25 

4 4 

3 4  

д) спокій 44/50 41 33 46 13 11 10 12 

23/18 19/23 26/20 
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ДОДАТОК В 

 

ІІІ.   МОДЕЛЬ ХТД (параметри духовності, виражені словами-

символами) та ступінь її відтворення у перекладах (Подорож до Країни 

Сходу, Сіддхартха, Гра в бісер) 

 

 Твори: А. Подорож…;  Б. Сіддхартха;  В. Гра в бісер 

 

  Пряма номінація 

 Ориг. Укр.(П

опов.) 

Укр. 

(Логв

ин.) 

Укр. 

(Логв

ин.).) 

Рос. 

(Авери

нцев) 

Рос. 

(Роз.-

Каравк.) 

Рос. 

(Апт) 

а) подорож А 17/39    18/34   

Б        

В 21 10    18 16 

б) 

пробудження 

А 1/4/1/3    2/1/1/3   

Б 5/18/12  7/7/9 7/3/5    

В 41 32    37 33 

в) медитація А        

Б 3/10  14 16    

В 55 85    86 70 

г)  

учитель/ учень 

А 15    10   

Б 23  30/26     

В 40/140 19/175    30/142 32/200 

45/150 102 117 91 

д) 

учення/учений 

А 4    5   

Б 74  55 40    

В 12 15    8 10 
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ГЛОСАРІЙ 

Адекватність – близькість оцінок змісту текстів оригіналу та перекладу їхніми 

адресатами; відповідність тексту перекладу поставленій перед перекладачем 

меті. 

Аксіологічні трансформації – прагматичні трансформації, які спрямовані на 

збереження ціннісної орієнтації текстів у перекладі. 

Ампліфікація(збагачення, розширення), нагромадження синонімів або 

однотипних виразів для  підсилення емоційного впливу вислову; збільшення 

обсягу тексту під час перекладу з однієї мови на іншу. 

Анафора – повтор одного слова чи словосполучення на початку декількох 

речень 

Асиндетон – безсполучниковий зв‘язок між частинами речення чи 

складнопідрядними реченнями.  

Атракція (семантична) – експліцитний та імпліцитний асоціативний зв’язок 

двох слів на основі подібності елементів їхнього змісту; (Ю. П. Солодуб) - 

образно-семантична тотожність лексичних одиниць вихідної та цільової мови, 

які мають різні конотативні відтінки в узуальному необразному контексті; 

атракція полягає в притяганні одних елементів мови й мовлення до інших, що 

може зумовлювати їхню значеннєву й формальну зміну (лінґвосинергетика). 

Суть лексико-семантичної атракції пояснює С.А. Красногирьова, яка вважає, що 

носії й виразники цієї властивості – слова із широкою семантикою. Лексико-

семантична атракція – це «здатність слів широкої семантики притягувати до 

себе лексичні одиниці на різних мовних вісях, певним чином організовуючи їх 

навколо себе й структуруючи окремі ділянки лексико-семантичної системи 

мови». Притягання є характерним також для слів, що мають спільний денотат. 

Це синонімічна атракція – різновид лексичної. 

Виноска – пояснення, примітка до тексту, уміщена під ним. 
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Градація – нагнітання чи послаблення експресивності однорідних виражальних 

засобів. 

Дискурс – (від фр. discours – мовлення, у лат. discursus – блукати, розгалуження, 

розростання, коловорот) – зв’язний текст у контексті численних супровідних 

фонових чинників – онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; текст, 

занурений у життя. 

Еквівалентність – збалансоване співвідношення двох найважливіших 

характеристик тексту оригіналу і тексту перекладу: повноти і точності змісту, 

що передається (Л. Латишев); збереження відносної рівності змістової, 

смислової, семантичної, стилістичної та функціонально-комунікативної 

інформації оригіналу та перекладу (В. С. Виноградов). 

Експресивна трансформація – (за Селівановою О.О.) це модифікація чи 

втрата, посилення чи применшення ознаки емоційності в перекладі. 

Емотема – провідні теми, реалізовані, наприклад, на лексичному або 

синтаксичному рівнях; лексеми, що несуть в собі емоційний заряд на рівні сем, 

за певних контекстуальних умов (тобто авторської інтенції) стають емотивами. 

Епіфора – повторюване слово чи словосполучення знаходиться в кінці 

декількох речень 

Калькування – поморфемний переклад лексичних одиниць; по компонентний 

переклад фразеологічних одиниць. 

Коментар – пояснення, тлумачення до якого-небудь тексту. 

Комунікативна модель перекладу корелює із моделюванням комунікативних 

ситуацій у теорії комунікації, прагматиці, теорії зв’язку. Переклад у такій моделі 

розглядають як перехідну ланку між двома накладеними одна на одну 

комунікативними ситуаціями.  
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Конотація – додатковий компонент значення мовної одиниці, що доповнює її 

предметно-логічний зміст суб'єктивними відтінками оцінки, емоційності, 

експресивності, функціонально-стилістичної забарвленості, а також відтінками, 

зумовленими соціальними, ідеологічними, культурними, ситуаційними 

аспектами комунікації. 

Контактний повтор – багаторазове називання одного й того слова чи 

словосполучення, що займають у реченні контактну позицію 

Культурна інформація – сукупності маркованих знань і уявлень носіїв певної 

етнічної культури. 

Модифікація  – (тип зсуву за К. Ван Левен-Цварт ) різниця  двох транзем від 

архітранземи; можливі семантичні, синтаксичні, прагматичні та змішаного типу 

модифікації 

Модуляція – (тип зсуву за К. Ван Левен-Цварт) виникає внаслідок різниці однієї 

транземи від архітранземи. Якщо наявний зв’язок подібності – виступає 

узагальнення (генералізація), а в ситуації розриву – конкретизація. 

Модуляція лексична – переформулювання висловлення, яке можна 

реалізувати, змінивши ракурс сприйняття певного об’єкту дійсності. До видів 

лексичної модуляції належать лексико-семантичні трансформації генералізації, 

конкретизації, логічного розвитку та антонімічного перекладу; може мати сталу 

або вільну форму застосування. Стала форма лексичної модуляції ґрунтується на 

наявності готових (усталених) перекладацьких відповідників у цільовій мові. 

Вільна модуляція є продуктом перекладацької творчості (визначення за: Гарбуз 

Г. О.). 

Мутація – (тип зсуву за К. Ван Левен-Цварт) - неможливість вирізнити 

архітранзему. 

Парцеляція – конструкція експресивного синтаксису, що являє собою 

навмисне, свідоме розчленування пов’язаного інтонаційно і на письмі тексту на 
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декілька пунктуаційно самостійних речень/висловлень (в термінології 

швейцарського мовознавця Ш. Баллі – дислокація). 

Перекладацька трансформація – це перетворення, модифікація форми, або 

змісту й форми, зокрема з метою збереження відповідності комунікативного 

впливу на адресатів оригіналу та перекладеного тексту. 

Перекладацька трансформація – це перетворення, модифікація форми, або 

змісту й форми, зокрема з метою збереження відповідності комунікативного 

впливу на адресатів оригіналу та перекладеного тексту. 

Полісиндетон – повторення однакових сполучників у простому чи складному 

реченні 

Реалії – одиниці національної мови, що позначають унікальні референти, 

властиві одній лінгвокультурі та відсутні в іншій (О. Д. Швейцер). 

Редукція (обмеження, зменшення). 

Семантика є відношенням знака (в унілатеральній концепції знака) або форми 

знака (в білатеральній концепції) до позначеного ним змісту.  

Семантична модель перекладу апелює до змістових компонентів вихідного 

тексту, застосування компонентного аналізу відповідників і до синтезу змісту в 

матеріалу мови перекладу.  

Символи – естетично канонізовані, культурно значущі концептуальні структури 

іншої, ніж первинний зміст реалії чи знака, понятійної сфери, яка 

характеризується образністю, мотивованістю, дейктичністю, імперативністю, 

психологічністю. 

Транзема – (за К. Ван Левен-Цварт) зіставлення перекладених одиниць з 

відповідними одиницями оригіналу. Транземи аналізуються у трьох аспектах: 

семантичному, синтаксичному й прагматичному. 

Транскрипція – це формальне пофонемне перетворення вихідної лексичної 

одиниці за допомогою фонем мови перекладу.  
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Транслітерація – це формальне перетворення за порядком букв вихідної 

лексичної одиниці за допомогою абетки мови перекладу. 

Трансформаційна модель перекладу ґрунтується на міжмовних 

трансформаціях мінімальних ядерних глибинних структур, зокрема, на 

переструктуризації синтаксичних схем побудови речень, знанні принципів і 

параметрів вихідної мови та мови перекладу, трансформацій і обмежень на них у 

певних мовах.  

Трансформації з прагматичним компонентом – (за Селівановою О.О.) зміна 

форми та змісту одиниць у тексті, текстових фрагментів з метою збалансування 

прагматичного впливу перекладу на свого читача. 

Формальна трансформація – (за Селівановою О.О.) це зміна форми в 

перекладі за умови збереження змісту оригіналу.  

Формально-змістова трансформація – (за Селівановою О.О.) це зміна форми й 

модифікація змісту, що зумовлено специфікою мовних систем оригінального й 

перекладного тексту та контекстуальними й прагматичними чинниками. 

Функціонально-комунікативна еквівалентність – це найоптимальніший 

баланс семантики та форми, денотативної, конотативної, стилістичної, 

культурної та прагматичної інформації текстів оригіналу й перекладу.  

Функціонально-стилістична трансформація – (за Селівановою О.О.) це 

втрата, заміна або виникнення в перекладному тексті функціонально-

стилістичного забарвлення мовних одиниць. 


