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ПРОБЛЕМАТИКА СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

(на матеріалі художнього тексту Дж. Роулінг "Гаррі Поттер") 

 
Стаття присвячена висвітленню проблематики сприйняття художнього тексту в аспекті перекладу. Базою для дослідження 

стали роботи видатних науковців у сфері лінгвістики та художні тексти Дж. Роулінг “Гаррі Поттер”. Актуальність обраної теми 

дослідження зумовлена одночасно і складністю, і зацікавленням перекладу з мови оригіналу, враховуючи насиченість обраного 

матеріалу неологізмами, особливою лексикою, вигаданими іменами тощо, які зумавлені реаліями вигаданого автором магічного 

світу. Особливу цінність для дослідження представляє художній текст та варіації його перекладу для україномовного читача. У 

статті розглянуто проблеми сприйняття художнього тексту реципієнтами та описано проблеми, що виникають при відтворенні 

унікальності тексту при перекладі. Акцентовано увагу на необхідності використання перекладачем різноманітних трансформацій.  
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Завдяки художній літературі можливим є 

дослідження та розуміння чужої культури. У наш 

час існує велика кількість англомовних авторів, 

що пишуть бестселери. Власне перед перекла-

дачем постає важке завдання – перекласти текст 

таким чином, щоб адаптувати його до слуху 

українського читача і не зіпсувати оригінального 

написання твору. Роботи Дж. Роулінг викликають 

зацікавлення, оскільки у своїх творах авторка 

вживає незвичну лексику, зокрема неологізми, 

коли описує речі та явища, яких не буває у світі 

звичайних людей (заклинання, істоти тощо). 

Саме з вищезазначеної причини інтерес створює 

можливість адаптації термінів, що не мають 

аналогів в українській мові. 

Художня література відрізняється від інших 

мистецтв тим, що письменник говорить з читачем 

виразними художніми образами, які не тільки 

несуть те чи інше повідомлення, але й мають 

вплив на почуття читача. Сприйняття художньої 

літератури – результат дії психологічного 

механізму, в основі якого покладено фізіологічні 

процеси, які досліджували різні відомі вчені такі, 

як Л. А. Симакова, Г. І. Шумейко та інші. 

Однією з умов повноцінного сприйняття ху-

дожнього тексту, зазначає Л. Симакова, є вміння 

з’ясувати ідейно-естетичну роль літературнихо 

образів [5, c. 67]. Так само життєвий досвід 

перекладача впливає на якість перекладу тексту, 

бо важливим є і обсяг набутих знань та вражень, і 

стан, у якому вони зберігаються в пам’яті.  

Важливо зауважити, що сприйняття іншомов-

ного художнього тексту має особливості. На дум-

ку Л. Рудакової [4, с. 5], важливе місце в цьому 

процесі належить аперцепції, або залежності 

розуміння інокультурного тексту від набутого 

досвіду та знань читача. Певні образи повинні бу-

ти закладені в пам’яті людей, які читають той чи 

інший твір. Це сприйняття ускладнюють невідомі 

(у нашому випадку перекладачеві) лексичні оди-

ниці, які автор вживає для більш детального та 

чіткого описання всього різноманіття явищ та 

предметів, назв, що тісно пов’язані з реаліями 

магічного світу. 

Текст перекладу повинен передавати закладе-

ну в нього ідею тексту-оригіналу, зберігати стиль 

висловлюваного й справляти вплив на читача, 

адекватний авторському. За словами Г. Шумейка, 

переклад – це факт літератури, який входить у 

трансформованому вигляді в контекст нової 

культури й продовжує своє життя в ньому [7, с. 

4]. Перекладач декодує або перекодовує текст 

оригіналу. При цьому враховуються особливості 

світогляду перекладача, його талант тощо. Ця 

залежність кожного разу має свої характерні 

ознаки, за якими переклади одного й того самого 

тексту відрізняються між собою. Але жоден 

переклад не вичерпує оригіналу і, звичайно, ніяк 

не впливає на його художні особливості, які 

виявляються більшою або меншою мірою. 

У поглядах на художній переклад простежу-

ється суперечливість двох вимог: наближення до 

тексту оригіналу та сприйняття читачем перекла-

ду. Для сучасних поглядів на художній переклад 

визначальним є вимога максимально дбайливого 

ставлення до об'єкта перекладу і відтворення його 

як твору мистецтва в єдності змісту і форми, в 

національній та індивідуальній своєрідності [6]. 

Зважаючи на обраний матеріал майбутнього 

дослідження є доцільним розібратися в особли-

востях жанру фентезі. Жанр фентезі є особливим 

літературним жанром зі специфічно побудованим 
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сюжетом. Головною особливістю текстів жанру 

фентезі є створення автором власного світу, в 

якому діють особливі закони, живуть незвичайні 

істоти, а магія є звичним явищем. Особливості 

жанру фентезі вимагають особливих перекла-

дацьких зусиль. При художньому перекладі не 

так важливо наскільки точно і вірно передано всі 

деталі, скільки те, яке відчуття залишає 

перекладений текст у читача, який образ формує 

в його свідомості. Кожен переклад має справляти 

на свого читача таке ж враження, як оригінал. У 

художньому перекладі все має бути передано 

вірно. Його метою є заміна оригіналу для тих, хто 

не володіє мовою, якою написаний твір [3]. 

Завдання перекладача – створення “ідеально-

го” перекладу, такого, що відповідає задуму і темі 

оригіналу, передає неповторним стилем, 

відповідає змісту. Варто враховувати і той факт, 

що англійська та українська мова є різними 

докорінно, саме тому на допомогу перекладачеві 

приходять різноманітні трансформації та способи 

перекладу тексту. Ці трансформації можна 

назвати технічними засобами перекладу [8]. 

У загальних рисах можна намітити два шляхи 

перекладу, що використовує перекладач – 

переклад прямий або буквальний і переклад 

непрямий. До прямих відноситься запозичення, 

калькування,  дослівний переклад. До непрямих – 

адаптація, транспозиція та еквіваленція.  

Не слід забувати й про граматичні перетво-

рення, або трансформації –зміни граматичних 

елементів структури речення або граматичної мо-

делі речення в цілому відповідно до вимог норм 

мови для мови, на яку відбувається переклад [8].  

Ці трансформації є необхідними, і без них не 

відбувається жодного перекладу, адже, як ми вже 

наголошували, мови і їхні структури є дуже різ-

ними, а перекладачеві потрібно досягти адекват-

ності перекладу. Граматичні трансформації мож-

на розділити на: синтаксичні, морфологічні та 

словотворчі. А трансформації, що використову-

ються під час перекладу можна поділити на основні 

4 типи: перестановки, заміни, опущення та 

додавання [2].  

Заміна слова, або прийом цілісного 

перетворення, означає заміну цілої фрази або 

речення (наприклад, фразеологізму мови 

оригіналу на його аналог в мові перекладу). Такі 

випадки виникають через те, що мови зазвичай 

дуже різні. В аналітичній англійській, наприклад, 

існує безліч таких елементів, яких немає в 

синтетичній українській мові [2]. 

До граматичних замін відносяться: 

а) заміна форм слова; 

б) заміна частин мови; 

в) заміна членів речення (перебудова 

синтаксичної структури речення); 

г) синтаксичні заміни в складному реченні [2]. 

Враховуючи подані вище факти, виникає 

проблема перекладу реалій, адже в романі-казці 

“Гаррі Поттер” поєднуються одразу декілька сві-

тів – магічний та реальний (звичайний світ лю-

дей). Саме реалії, предмети, створіння виклика-

ють багато проблем. Перекладач зазвичай нама-

гається знайти аналог певного поняття, що відно-

ситься до окремої реалії (у нашому випадку – 

магічної), або використовує прийом калькування. 

Інколи можна дібрати еквівалент, в інших випад-

ках – доцільно використати те саме слово тільки 

знаками мови перекладу, тобто виконати транс-

крипцію чи транслітерацію.  

Специфічний предмет художнього тексту – 

життя чарівників – зумовлює використання авто-

ром мовних одиниць на позначення фантастич-

них та вигаданих явищ, як вже зазначалося. Перед 

письменницею постало завдання створити цілий 

світ, який водночас був би і оригінальним, і 

легким для сприйняття. Тому в тексті зустріча-

ються також лексеми на позначення магічних 

реалій, що існували в англійській мові раніше та 

використовувалися у фольклорі або інших 

казкових і фантастичних творах: wand – паличка 

(чарівна), gnome – гном, goblin – ґоблін, ghoul – 

вампір. Зазвичай у таких випадках перекладачеві 

достатньо просто дібрати еквівалент до певного 

слова з уже існуючих в українській мові. Але тут 

важливим аспектом перекладу є дотримання 

загального стилю тексту.  

Особливу увагу слід звернути на власні імена. 

У художній літературі не рідкісним явищем є 

імена, які уособлюють персонажів, говорять про 

їхній характер або вчинки. Якщо при перекладі 

звичайних (“природних”) імен ми використовує-

мо транскрипцію або транслітерацію, то смислові 

або промовисті імена потребують особливого 

підходу, тому що вони “виконують не стільки 

номінативну, як характеристично-оцінюючу функ-

цію” [1, c. 211]. У таких випадках діяльність перек-

ладача ускладнюється, він повинен зберегти смис-

лову інформацію того чи іншого імені, щоб воно 

“казало саме за себе”,  при цьому адаптуючи його 

для максимального сприйняття українським чита-

чем та залишивши “родзинку” стилю, притаманну 

авторові оригіналу.  

Отже, можна зробити висновки, що переклад 

без різноманітних трансформацій та перетворень, 

чи то граматичних, чи то лексичних – просто не-

можливий. Це зумовлюється різною структурою 

мови, культурою, сприйняттям речей тощо. Але 

будь-які трансформації вимагають від перекла-
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дача почуття міри і досконального знання тексту, 

що перекладається, та пов'язаним із ним контекс-

том. При цьому слід не зробити текст “сухим”, 

перетворивши його з художнього на публіцис-

тично-науковий.  
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Волошина И.В. 

ПРОБЛЕМАТИКА ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВОССОЗДАНИЯ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ (на материале художественного текста Дж. Роулинг “Гарри Поттер”) 

Статья посвящена освещению проблематики восприятия художественного текста в аспекте перевода. Основой для исследования 

послужили работы известных ученых в сфере лингвистики и художественные тексты Дж. Роулинг “Гарри Поттер”. 

Актуальность выбраной темы исследования обусловлена как сложностю, так и интересом к переводу с языка оригинала, 

учитывая насыщенность выбраного материала неологизмами, особенной лексикой, придуманными именами и т.д., которые 

обусловлены реалиями придуманного автором мира магии. Особую ценность для исследования представляет художественный 

текст и вариации его перевода для украиноязычного читателя. В статье рассматриваются проблемы воспрятия 

художественного текста реципиентами, а также описываются проблемы, которые возникают при воссоздании уникальности 

текста при переводе. Акцентируется внимание на необходимости изпользования переводчиком разных трансформаций. 

Ключевые слова: художественный текст, идеальный перевод, грамматические трансформации, реалии. 

 

Voloshina I. 

THE PROBLEMS OF LITERARY TEXT PERCEPTION AND PECULIARITIES OF ITS REPRODUCTION IN TRANLATION 

(based on the literary text by J. Rowling “Harry Potter”) 

The article is devoted to highlighting of the problems of literary text perception, both in the original and in the translation. The basis for the 

study are works of outstanding scientists in the field of linguistics and literary texts of J. Rowling’s "Harry Potter". The relevance of the chosen 

topic of the study is determined both by the complexity and the interest to the translation from the language of the original, taking into account 

the saturation of the chosen material with neologisms, special vocabulary, fictitious names, etc., which are based on the realities of the magical 

world fictionalized by the author. The literary text and variations of its translation for the Ukrainian-language reader have the particular value 

for this study. The article deals with problems of reception of literary text by recipients and describes the problems that arise in reproducing 

the text’s uniqueness during translation. The emphasis is on the need for the translator to use various transformations.  

Key words: artistic text, ideal translation, grammatical transformations, realities. 
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