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СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОРІВНЯННЯ У ЗОБРАЖЕННІ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГЕРОЯ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ 

(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ПОЛИ ГОУКІНЗ «ДІВЧИНА У ПОТЯЗІ») 

 
У статті розглянута проблема зображення психологічного портрета у художньому творі, а саме досліджено 

стилістичний потенціал порівняння в оригіналі та перекладі. Доведено, що психологічний портрет відіграє ключову 

роль у описі внутрішніх переживань героїв, а відтак є обов’язковим у відтворенні перекладачем. Психологічний 

портрет художнього персонажа включає опис не тільки зовнішнього вигляду (риси обличчя, фігура, міміка, хода, 

голос, одяг, вік), рухів персонажа і його жестів, а й опис поведінки в різних життєвих ситуаціях, його роздумів, 

емоцій і переживань. Еквівалентний переклад, контекстуальна заміна та вилучення є домінантними 

перекладацькими трансформаціями у відтворенні порівняння. Переважаючими образами у порівняннях виступають 

тварини та природні явища. 

Ключові слова: психологічний портрет, переклад, перекладацькі трансформації, порівняння, стилістичний 

потенціал.  

 

Постановка проблеми. Антропоцентрична 

парадигма в сучасному вітчизняному та 

зарубіжному мовознавстві характеризується 

спільним об'єктом наукових пошуків, яким є 

образ людини як творця мови, де відбивається 

специфіка колективної та індивідуальної 

свідомості, світогляду, досвіду, внутрішніх 

станів, емоцій та інтелекту. 

Дослідження сучасної лінгвістичної пара-

дигми та функціонування окремих стилістич-

них засобів у різних стилях мови є однією з 

найважливіших задач лінгвостилістики. Проб-

лемою створення психологічного портрета і 

його роллю в структурі літературного твору 

займаються багато лінгвістів і літературознав-

ців. На сьогоднішній день більшість дослідни-

ків вважають, що психологічний портрет – це 

складова частина художнього образу, оскільки 

художній образ є сукупністю декількох 

портретів персонажа. 

Психологічний портрет художнього 

персонажа включає опис не тільки 

зовнішнього вигляду (риси обличчя, фігура, 

міміка, хода, голос, одяг, вік), рухів персонажа 

і його жестів, а й опис поведінки в різних 

життєвих ситуаціях, його роздумів, емоцій і 

переживань. На основі філологічного аналізу 

словесно-художніх описів емоційного стану 

персонажів можна виявити ті якості, які 

сприяють розкриттю характеру літературного 

героя та задуму твору в цілому. 

Лінгвостилістичні засоби, а порівняння 

зокрема, відіграють важливу роль у створенні 

психологічного портрета літературного героя. 

Мовна виразність і яскравість висловлювань 

досягається не тільки за рахунок експресивно-

стилістичних та оціночно-стилістичних компо-

нентів, а й за рахунок того, що слова і 

словосполучення можуть набувати переносних 

значень, тобто ставати тропами, або входити 

до складу стилістичних фігур, які провокують 

створення образного значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Впродовж минулого століття й дотепер 

портрет персонажа перебуває у фокусі літера-

турознавчих (В.С.Барахов [2]; Б.Є.Галанов [3]; 

М.Г.Уртмінцева [11]), фольклористичних та 

власне лінгвістичних студій як в плані синхро-

нії, так і діахронії. Вивчалися структурно-ком-

позиційний (Є.О.Гончарова [4]), стилістичний 

(О.С.Горшенєва [5]), лінгвопрагматичний та 

лінгвокогнітивний (С.В.Селезньова [9]) 

аспекти портрета. 

Портретний опис персонажа літературного 

твору є потужним засобом створення худож-

нього образу. У літературознавчих досліджен-

нях психологічний портрет персонажа розгля-

дається як засіб розкриття його внутрішнього 

світу, що є важливим для розуміння ідейного 

змісту художнього твору. Підґрунтя для 

лінгвістичного аналізу художніх творів заклав 

відомий вітчизняний мовознавець та літерату-

рознавець О.О. Потебня, який наголошував, 

що естетико-стилістичний  аналіз художніх 

текстів є першим кроком у загальному 

дослідженні літературної мови [8, с. 87]. 
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О. Аксьонова в «Словнику літературознав-

чих термінів» подає таке визначення: 

«Портрет (від франц. portrait – портрет, зобра-

ження) – у літературному творі зображення 

зовнішності персонажа: його обличчя, фігури, 

одягу, манери поводитися» [12, с. 275]. Дослід-

ниця також зазначає, що найпростішим порт-

ретом є скопійований з реально існуючої лю-

дини натуралістичний, паспортний портрет.  

На важливості психологічної характеристи-

ки наголошує також і О.О.Мальцева в дисерта-

ційному дослідженні «Лінгвопоетичні особли-

вості словесного художнього портрета в сучас-

ному англійському романі». На думку дослід-

ниці, «художній портрет – це один із засобів 

створення образу персонажа, що полягає в 

описі його зовнішності та включає психологіч-

ну характеристику окремих частин зовнішнос-

ті: рис обличчя, міміки, фігури, постави, 

жестів, рухів, одягу» [6, с. 5]. 

Т.В. Насалевич пропонує власне розуміння 

поняття «портрет», до якого залучає авторське 

зображення зовнішньої та психологічної ха-

рактеристики персонажа. При цьому зовнішня 

характеристика включає опис статичних (риси 

обличчя, одяг тощо) та кінесичних (міміка, 

жести) рис персонажа [7, с. 6].  

А. Ткаченко, стверджує, що опис  зовніш-

ності персонажа не має самодостатнього зна-

чення, а «покликаний допомагати проникнен-

ню в його внутрішній світ, психологію, 

душевні порухи, вдачу тощо» [10, c. 195]. 

O.A. Гончарова визначає портрет як опис 

«зовнішнього» та «внутрішнього» стану 

персонажа, а також показ його дій, манери 

поведінки тощо [4, c. 106].  

Г.В. Анікін наголошує, що портрет 

передбачає передачу не лише зовнішнього, а й 

внутрішнього розкриття стану людини, її 

особистості – характеру, психології, стану 

душі тощо [1, c. 34]. 

Метою статті є вивчення особливостей 

стилістичного потенціалу порівняння у 

зображенні психологічного стану та виявлення 

різновидів найчастотніших перекладацьких 

трансформацій під час його перекладу.  

Основні результати дослідження. Як 

відомо, у художньому мовленні для образної 

характеристики дії чи ознаки предмета думки 

широко використовують порівняльні 

конструкції. Порівняння стало тим художнім 

прийомом, без якого практично не обходиться 

жоден письменник. Образна суть порівняння 

полягає у зіставленні двох чи декількох 

предметів, явищ, дій, ознак, що мають подібні 

або тотожні ознаки. При такому зіставленні 

поняття зберігають у свідомості комунікантів 

свою самостійність, не зливаються в одне 

враження, тому і семантика порівнюваних 

слів, словосполучень і речень не змінюється. 

У тексті роману П. Гоукінз «Дівчина у 

потязі» бачимо широке використання порів-

нянь героїнь з тваринами, а саме собакою, 

ланню та левицею. Розглянемо приклад: 

“You’re like one of those dogs, the unwanted 

ones that have been mistreated all their lives. You 

can kick them and kick them, but they’ll still come 

back to you, cringing and wagging their 

tails[14].Ти схожа на одного з тих собак, ніко-

му не потрібних, з якими все життя погано 

поводилися. Можна постійно копати їх нога-

ми, але вони все одно повертаються, пла-

зують та махають хвостом [13,c.308-309].  

Психологічний стан героїні Рейчел описує 

її колишній чоловік Том, який знаходиться 

поряд, порівнюючи її з дворовою собакою, яка 

є нікому не потрібною та над якою знуща-

ються. Перекладач використав повтор у перек-

ладі, щоб посилити психологічне нагнітання. 

Перекладачеві вдалося зберегти стилістичну 

фігуру оригіналу у перекладі, не послабивши 

стилістичний потенціал першотвору.  

Порівняння з твариною бачимо і в наступ-

них прикладах, що змальовують позитивний 

психологічний стан героїв: Looking up at me, 

all doe-eyed and pleading . . .[14] Коли дивилася 

на мене своїми прекрасними, як у лані, очима 

і благала… [13, c. 186]. 

Anna raised her hand to her mouth and 

swooped down to grab her child. The lioness 

protecting her cub [14]. Аня притулила руку до 

рота, нахилилася, схопила дитину. Левиця, 

яка захищає своє дитинча [13, c. 143]. 

Перекладач зберігає усі стилістичні фігури 

добираючи еквіваленти у вторинному тексті.  

Автор оригіналу також використовує 

природні явища та стихії, а саме землетрус, 

полум’я, небо, сонце. 

Подекуди зустрічаємо заміну одного стиліс-

тичного засобу іншим або ж взагалі вилучення 

стилістичної фігури оригіналу у перекладі: 

I like it out here, it’s cathartic, cleansing, like 

an ice bath [14]. Мені подобається назовні, цей 

льодяний дощ несе очищення [13, c. 86]. 
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У тексті оригіналу спостерігаємо викорис-

тання порівняння разом з епітетами – cathartic, 

cleansing, like an ice bath, тоді як в перекладі 

бачимо збереження тільки одного епітета з 

двох та елімінацію порівняння. Натомість 

перекладач використовує епітет – льодяний, 

що підтримує стилістичний потенціал оригіна-

лу, однак не повністю зберігає його.  

Висновки та пропозиції. Отже, дослідив-

ши використання порівнянь у описі психоло-

гічного стану героїв роману «Дівчина у потя-

зі» у перекладі, зазначаємо, що еквівалентний 

переклад (74%), контекстуальна заміна (15%) 

та вилучення (11%) є домінантними трансфор-

маціями у відтворенні зазначеної лінгвостиліс-

тичної фігури. Перспективою подальших 

досліджень вважаємо вивчення стилістичного 

потенціалу інших лексичних засобів.  
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Паук Л.А. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СРАВНЕНИЯ В ОПИСАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГЕРОЯ В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ  

(на материале романа Полы Гоукинз «Девушка в поезде») 

В статье рассмотрена проблема описания психологического портрета в художественном произведении, а именно 

исследован стилистический потенциал сравнения в оригинале и переводе. Доведено, что психологический портрет 

играет ключевую роль в описании внутренних переживаний героя и, следовательно, есть обязательным при 

переводе. Психологический портрет художественного персонажа включает описание не только внешнего вида 

(черты лица, фигура, мимика, походка, голос, одежда, возраст), движения персонажа и его жесты, а также 

поведения в разных жизненных ситуациях, его размышлений, эмоций и переживаний. Эквивалентный перевод, 
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контекстуальная замена и удаление являются доминантными переводческими трансформациями при переводе 

сравнения. Превалирующими образами в сравнениях выступают животные и природные явления. 

Ключевые слова: психологический портрет, перевод, переводческие трансформации, сравнение, стилистический 

потенциал.  

 

Pauk L. 

STYLISTIC POTENTIAL OF SIMILE OF CHARACTER’S PSYCHOLOGICAL STATE IN SOURSE AND TARGER 

TEXTS (based upon Paula Hawkins novel “The Girl on the Train”) 

The article deals with the problem of psychological portrait in fine literature, mostly stylistic potential of simile in source and 

target texts.  It has been proved, that psychological portrait plays the key role in describing inner worries and feelings of 

heroes and consequently it is necessary to be translated. Psychological portrait of a fine literature character includes not only 

outer appearance (face looks, figure, mimic, gait, voice, clothes, age ) but also the character’s movements and gestures, 

behavior in different live situations, his/her thoughts, emotions and worries. Equivalent translation, contextual substitution 

and omission are considered to be dominant translation transformations in rendering simile. Prevailing images in similes are 

animals and natural phenomena.  

Key words: psychological portrait, translation, translation transformations, simile, stylistic potential.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


