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У статті розглянута проблема відтворення художнього простору у художньому творі, а саме досліджено 

специфіку локальних образів в оригіналі та перекладі. Доведено, що просторові маркери відіграють ключову роль у 

описі локального континууму, а відтак є обов’язковими у відтворенні перекладачем. Роль топосу є вкрай важливою 

під час перекладу художнього твору, оскільки визначає просторову локацію персонажів, що, своєю чергою, 

розкриває характер героїв, їх уподобання, внутрішні переживання, а відтак, виконує одну з жанротвірних функцій. 

Смисловий розвиток, додавання та контекстуальна заміна є домінантними перекладацькими трансформаціями у 

відтворенні художнього простору. Переважаючими образами у зображенні художнього простору виступають 

запах, спека та свобода. 
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Постановка проблеми. Чимала частка дос-

ліджень у галузі перекладознавства припадає 

на розвідки щодо проблематики художнього 

перекладу (А. Гудманян, В. Демецька, Л. 

Коломієць, О. Ребрій, М. Іваницька). Худож-

ній переклад виступає проміжною ланкою у 

міжкультурних, а відтак і міжлітературних 

стосунках представників мовних спільнот.  

Переклад художньої літератури відтворює 

світ, що створюється автором у художньому 

творі є почасти відображенням реальної дійс-

ності, а також візуалізацією власного внутріш-

нього світу автора-творця, його ідей та уяв-

лень [5, с. 463]. У такій художній реальності 

немає нічого зайвого, все підпорядковано од-

ній меті – передати смисловий зміст, в резуль-

таті чого художній текст відображатиме склад-

ний авторський світ, в якому усі події відбу-

ваються в певному просторовому континуумі 

[5, с.464]. Адекватне та еквівалентне відтво-

рення індикаторів топосу, посідає чільне місце 

у перекладі художньої прози.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Як універсальні категорії об'єктивної реаль-

ності і базові компоненти людської свідомості 

час і простір фокусують увагу вчених різних 

галузей знань. Категорії часу і простору були 

предметом вивчення багатьох відомих учених 

(М. М. Бахтін, Д. С. Лихачов, В. Н. Топоров, 

Ю. М. Лотман, В. А. Подорога, Д. Френк, 

Е. М. Мелетинський, М. Еліаде, М. П. Анци-

феров, і ін.), які розробили основні теоретичні 

положення, що виступають базовими для 

наступних досліджень. Сучасне вітчизняне 

перекладознавство активно розробляє стратегії 

під час роботи з хоронотопними маркерами, 

локальними зокрема, що висвітлено у працях 

А. Раті [3], О. Хан [4]. Роль топосу є вкрай 

важливою під час перекладу художнього тво-

ру, оскільки визначає просторову локацію пер-

сонажів, що, своєю чергою, розкриває харак-

тер героїв, їх уподобання, внутрішні пережи-

вання, а відтак, виконує одну з жанротвірних 

функцій. Отже, актуальність теми визначаєть-

ся загальною спрямованістю українського та 

зарубіжного перекладознавства на розроблен-

ня стратегій та тактик при відтворення 

локальних маркерів у художньому тексті. 

Мету статті вбачаємо у виокремленні домі-

нантних перекладацьких трансформацій під 

час відтворення художнього простору автора, 

а, відтак, завдання полягають у демінуванні 

художнього простору, окресленню його функ-

цій та дослідженню специфіки відтворення 

локальних маркерів у перекладі.  

Основні результати дослідження. Ми, слі-

дом за Р.А. Козловим, визначаємо художній 

простір «як систему топологічних відношень і 

топонімів, що використовуються у процесі ху-

дожньої творчості, у становленні й функціону-

ванні художнього (зокрема літературного) 

образу. Вона не вичерпується зафіксованими у 
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тексті елементами, а включає в себе також 

комплекс знаків і символів з просторовим зна-

ченням, які актуалізуються у свідомості автора 

й читача у процесі художнього мислення» [2, 

с. 312]. Саме комплекс знаків та просторових 

символів дозволить максимально обширно 

дослідити художній простір автора в оригіналі 

та перекладі.  

Основними функціями художнього 

простору в художньому тексті є: 

- конструктивна, що містить локативи 

та відношення між ними, які допомагають то-

пологічно скоординувати у свідомості автора й 

реципієнта зображувані події, розширити зміст 

зображуваних явищ за рахунок встановлення 

зв’язків з реальною географією та історією; 

- індивідуальна, яка відбиває ставлення 

автора, персонажів, читача до тих чи інших 

локативів і формується переважно з маркова-

них елементів простору;  

-  концептуальна, яка конкретизує про-

сторові характеристики художнього задуму, 

елементи світовідчуття й світокомпозиції, від-

биті у загальній побудові художнього 

простору [2, c. 313].  

Усі вищезгадані функції повинні бути збе-

реженими під час відтворення топосу, оскіль-

ки їх елімінація послабить текст перекладу, що 

в результаті, послабить просторовий опис.  

Простір в художньому тексті поділяється на 

такі типи: простір оповідача та простір 

персонажів [1, с. 180]. Взаємодія означених 

типів простору надає художньому твору 

багатовимірності та об’ємності. Домінантним 

є простір оповідача, оскільки він створює 

цілісність тексту, внутрішню єдність і 

дозволяє об’єднати різні ракурси опису [1, с. 

181]. Перед перекладачем постає непросте 

завдання охопити усі ракурси опису, 

проникнути в першотвір та відтворити 

внутрішню єдність топосу оригіналу. 

Так, у контексті простору оповідача 

можемо говорити про Грегорі Девіда Робертса, 

який, як і герой його роману, багато років був 

поза законом. Учинивши серію грабунків, він 

опинився в австралійській в’язниці, де мав 

провести дев’ятнадцять років. Але у 1980-му 

він утік і наступні десять років бурлакував – у 

Новій Зеландії, Азії, Африці та Європі. Проте 

більшість часу він провів у Бомбеї, де 

облаштував безплатну лікарню для бідноти, а 

ще підробляв і фальшивомонетником, і 

контрабандистом, і торгівцем зброєю. Коли ж 

його нарешті схопили в Німеччині та знову 

посадили, він скористався цим для того, щоб 

написати роман «Шантарам», який миттю став 

світовим бестселером.  

Автор вдається до опису просторових 

координат Індії різними шляхами, 

домінантними серед яких є:  

 запах; 

 спека; 

 свобода. 

Згадані елементи топосу є важливими для 

перекладача, оскільки за допомогою саме них 

він зможе адекватно та еквівалентно 

відтворити художній простір оригіналу, не 

елімінуючи важливих деталей. Перекладач, 

своєю чергою, вдається до різних 

перекладацьких тактик у відтворенні 

художнього простору, де домінують 

стилістичні фігури, такі як метафори та епітети 

для опису простору. Всього проаналізувавши 

38 прикладів опису художнього простору, 

було виявлено, що переважаючими серед 

перекладацьких трансформацій є смисловий 

розвиток, контекстуальна заміна, додавання, 

вилучення, еквівалентний переклад. Розгля-

нувши основні особливості опису художнього 

простору та специфіку його відтворення, дохо-

димо висновку, що перекладач намагається 

зберегти стилістичні фігури оригіналу, залу-

чаючи при цьому смисловий розвиток (40%), 

додавання (12%) та контекстуальну заміну 

(48%), що дозволяє створити якісний текст 

перекладу, що матиме рівноцінну силу з 

оригіналом. 

Наприклад, для відтворення опису незвич-

ного запаху у Бомбеї перекладач вдається до 

контекстуальної заміни під час відтворення 

метафори, та еквівалентний переклад у відтво-

ренні епітетів, адже опис запаху міста є важли-

вими елементом топосу, що повинен бути 

збережений для реципієнта тексту перекладу: 

The first thing I noticed about Bombay, on that 

first day, was the smell of the different air. I know 

now that it's the sweet, sweating smell of hope, 

which is the opposite of hate; and it's the sour, 

stifled smell of greed, which is the opposite of 

love [7]. Перше, на що я звернув увагу в Бомбеї, 

– незвичний запах. Тепер я знаю, що це солод-

кий і тривожний запах надії, котра знищує 

ненависть, і водночас ядучий і кислий дух 

жадоби, котра знищує любов [6, c. 7]. 
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Текст оригіналу рясніє метафоризованими 

епітетами у описі запаху: sweet, sweating smell 

of hope;  sour, stifled smell of greed. Автор 

починає опис Бомбею з опису запаху, оскільки 

повітря та його запах – це перше, з чим 

знайомиться людина у новому місті. Цікавим з 

перекладознавчого погляду є відтворення 

метафори sweating smell of hope як тривожний 

запах надії. Перекладач послугувався 

контекстуальною заміною для відтворення 

лексеми sweat, оскільки первинне значення її – 

вкриватися потом або спітніти. В уривку 

бачимо гру автора на контрастах hate – love, 

sweet – sour, що вдало збережена перекладачем 

шляхом еквівалентного перекладу. Для 

уникнення повторів, перекладач відтворив 

лексему smell як дух, що не спотворило зміст 

оригіналу та дозволило реципієнту правильно 

зрозуміти вхідний текст.  

Описи спеки, як невід’ємної харак-

теристики міста, займають у романі важливе 

місце. Для створення образу автор вдається до 

описів утруднення дихання, певних фізіоло-

гічних змін в організмі та боротьбою за вижи-

вання. При цьому перекладачеві доводиться 

вдаватися до смислового розвитку, щоб 

успішно зберегти елементи опису першотвору. 

Наприклад: 

My heart thumped under the command of the 

new climate. Each breath was an angry little 

victory. I came to know that it never stops, the 

jungle sweat, because the heat that makes it, night 

and day, is a wet heat [7]. Серце калатало, 

відбиваючи атаки незнайомого клімату. 

Кожен подих був маленькою перемогою 

організму в запеклій сутичці. Згодом я 

переконався, що цей тропічний піт не полишає 

тебе ні вдень, на вночі, тому що він 

породжений вогкою спекою [6, c. 7].  

У наведеному уривку бачимо опис спеки, 

що панувала в Бомбеї і була невід’ємною 

частиною специфіки міста. Автор оригіналу 

вживає метафори для опису внутрішнього 

стану людини у боротьбі з вказаними 

погодними умовами та перекладач зберігає їх 

добираючи еквіваленти: heart thumped under 

the command of the new climate – серце 

калатало, відбиваючи атаки незнайомого 

клімату. Однак у наступному реченні 

перекладач зберігає означену стилістичну 

фігуру використовуючи смисловий розвиток: 

еach breath was an angry little victory –  кожен 

подих був маленькою перемогою організму в 

запеклій сутичці. Вибір перекладача вважаємо 

вдалим, оскільки дозволяє адекватно відтвори-

ти стилістичні фігури оригіналу та зберегти їх.  

Свобода є одним з домінантних елементів 

опису духу міста, його культури та людей у 

романі. Образ свободи створюється Г. 

Робертсом за допомогою опису повітря, 

людей, духу міста. При цьому домінує лексема 

free. Перекладач змушений зберегти повтор 

згаданої лексеми у описах, оскільки текст 

перекладу повинен мати тотожний оригіналу 

стилістичний потенціал. Наприклад: 

Above all else, Bombay was free 

exhilaratingly free. I saw that liberated, 

unconstrained spirit wherever I looked, and I 

found myself responding to it with the whole of my 

heart. Even the flare of shame I'd felt when I first 

saw the slums and the street beggars dissolved in 

the understanding that they were free, those men 

and women. No-one drove the beggars from the 

streets. No-one banished the slum-dwellers. 

Painful as their lives were, they were free to live 

them in the same gardens and avenues as the rich 

and powerful. They were free. The city was free. I 

loved it [7]. Та головне – Бомбей був вільним 

містом. У всьому тут відчувався невимуше-

ний, нічим не скутий дух, і я мимоволі відгу-

кувався на нього всім серцем. Усвідомлюючи, 

що ці чоловіки і жінки вільні, я вже не так 

потерпав од ніяковості й сорому, коли бачив 

жебраків і нетрища. Ніхто не проганяв 

жебраків з вулиці, ніхто не виганяв мешканців 

нетрищ з їхніх хатин. Хоч яке тяжке було їхнє 

життя, вони збували час на тих самих 

проспектах і в тих самих парках, що й 

заможні люди. Всі вони були вільні. Це було 

вільне місто. Я закохався в нього [6, c. 23-24]. 

Художній простір міста, де все було 

наповнене запахом вільності, автор створює за 

допомогою опису відчуття свободи. Перекла-

дач стикається з проблемою відтворення згада-

ного образу, збереженням стилістичного по-

тенціалу мовних засобів оригіналу. Насичення 

уривку лексемою free та епітети liberated, 

unconstrained знаходять своє відображення і в 

тексті перекладу добором еквівалентів, тоді як 

у згаданому уривку бачимо послаблення 

перекладачем стилістичного окрасу тексту. 

Словосполучення free exhilaratingly free міс-

тить стилістичну фігуру повтору прислівник-

інтенсифікатор. У тексті перекладу знаходимо 
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лексему вільним. Кращим варіантом, на нашу 

думку, було б відтворити як як вільним, п’янко 

вільним, оскільки автор емоційно змальовує 

свободу людей різного статусу в Бомбеї як 

важливу складову життя. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

художній простір – це система відношень 

топонімів, що використовуються у процесі 

художньої творчості, у створенні художнього 

образу. Перекладач змушений зберігати 

локальні маркери у перекладі, оскільки вони є 

однією з жанротвірних елементів твору.  

Перспективою подальших досліджень 

вважаємо розгляд інших образів, що 

формують художній простір у творі Г. 

Робертса «Шантарам» в оригіналі та 

перекладі.  
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Гальчак Ю.Л. 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОГО 

ПЕРЕВОДА РОМАНА Г.Д. РОБЕРТСА «ШАНТАРАМ») 

В статье рассмотрена проблема воспроизведения художественного пространства в художественном 

произведении, а именно исследована локальных образов в оригинале и переводе. Доведено, что пространственные 

маркеры играют ключевую роль в описании локального континуума и, следовательно, есть обязательными при 

переводе. Роль топоса важна при переводе художественного произведения, поскольку определяет 

пространственную локацию персонажей, что, в свою очередь, исполняет одну из жанрообразующих функций. 

Смысловое развитие, добавление и контекстуальная замена являются доминантными переводческими 

трансформациями при воспроизведении художественного пространства. Превалирующими образами в описаниях 

художественного пространства выступают запах, жара и свобода. 

Ключевые слова: художественное пространство, перевод, переводческие трансформации, локальные маркеры, 

функции художественного пространства.  

 

Halchak Y. 

SPECIFICITY OF ARTISTIC SPACE TRANSLATION (BASED UPON G.D. ROBERTS NOVEL “SHANTARAM”) 

The article deals with the problem of artistic space rendering in translation, mostly the specificity of local images in source 

and target texts.  It has been proved, that space markers play the key role in describing local continuum and consequently 

they are necessary to be translated. The role of topos is crucially important in the process of translation as it determines the 

heroes’ space location that reveals their characters, preferences, inner worries performing one of genreforming functions. 

Sense development, addition and contextual substitution are considered to be dominant translation transformations in 

rendering artistic space. Prevailing images in similes are animals and natural phenomena. Prevailing images in artistic space 

description are smell, hot weather and freedom  

Key words: artistic space, translation, translation transformations, local markers, functions of artistic space.  
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