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ПЕРЕКЛАД У СВІТЛІ РЕЦЕПТИВНОЇ ЕСТЕТИКИ 

 

Переклад відіграє велику роль у розвитку цивілізацій. Метою 

перекладу є визначення функціонально-семантичної відповідності та 

ступеня еквівалентності засобів двох зіставлюваних мов, яке передбачає 

встановлення зв’язків між  відповідними мовними картинами світу. 

Переклад як комплексна наукова дисципліна синтезуючого типу, яка вивчає 

у певний спосіб відібрану й організовану сукупність культурних цінностей, 

досліджує способи мовного вираження особливостей національного 

менталітету, має можливість дати опис іншої мовної картини світу. 

Це можливо лише у світлі рецептивної естетики, що лежить в 

антропологічній площині. У центрі її уваги знаходиться людина, яка 

розглядається як носій мови і культури, її фонові знання, норми поведінки, 

що роблять її представником даної культури.  

Переклад у світлі рецептивної естетики тісно перетинається з теорією 

пізнання, що є водночас об’єктом дослідження психології, психолінгвістики, 

когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та інших лінгвістичних та 

міждисциплінарних наук.  

Існують відмінності у національних мовних картинах світу, які 

виявляються у тому, що один і той же об’єктивний світ може бути 

представлений різними граматичними й лексичними категоріями. З іншого 

боку, сама мова створює картину світу, використовуючи певні лексичні 

категорії відповідно до світогляду, мислення, поведінки етносу. Картина 



світу зберігає у собі певний образ, вона є його певним баченням та 

конструюванням відповідно до логічного умовиводу. 

Формування світогляду людини починається з самого раннього 

дитинства. Дитина, пізнаючи світ, складає свою власну модель світу, що 

у мовному вираженні є концептуальною системою. Кожен концепт пов’язує 

в собі важливі знання людини про оточуючий світ. Система концептів 

формує в собі картину світу (світогляд, світосприйняття, рецепція), де 

відображається розуміння дитиною дійсності, формується особливий 

концептуальний малюнок, котрий є основою подальшого світосприйняття, 

тобто визначається певний досвід людини, який представлений концептом. 

Звідси випливає, що носії мови – це носії певних концептуальних систем.  

Між мовою та світом культури, який вона виражає, знаходиться 

мисляча людина, носій мови. Завдання перекладача – виявити й передати 

найбільш загальні закономірності, що випливають із взаємозумовленості й 

взаємодії мовної та культурної практики людини й суспільства.  

Теорія рецептивної естетики лежить у площині концепту. У сучасній 

лінгвістиці тексту розробляється поняття художнього концепту, що 

характеризує авторський вибір лексичних засобів й формує індивідуально-

авторську картину світу в художньому творі, яка визначається естетичними 

мірками письменника, які можна звести до простого «що таке добре?» 

(What’s right?) і «що таке погано?» (What’s wrong?), диференціація яких 

надзвичайно важлива для створення протагоніста та антагоніста. 

В авторській моделі світу відображається загальна та національна картина 

світу, в якій окремий індивід – автора, виражає продукт суб’єктивного 

світосприйняття, що базується на досвіді, умовах життя, віку.  

При передачі рецепції твору необхідно зважати на всі ці напрями, адже 

рецепція торкається як структури всього твору у цілому, так і зміни їх 

понятійно-ціннісного та образно-ціннісного аспектів, зберігаючи при цьому 

функціональну подібність позначуваних явищ. 



При цьому історичні трансформації окремих аспектів рецепції етики 

не ізоморфні, вони протікають з різною швидкістю і мають різний ступінь 

мовної адаптації. Рецепція висвітлює результати пізнання людиною світу, 

усвідомлення надбань цивілізаційного завоювання простору і часових 

параметрів нашого буття. Людина усвідомлює себе в закономірних вимірах і 

в оточенні. Ось чому при перекладі актуальною залишається проблема 

взаємодії процесів мислення людини і мови, яка і визначає функціонально-

когнітивну домінанту структури перекладеного твору.   

Успішний переклад у світлі рецептивної естетики базується не на 

конкретній передачі тексту першотвору, а на осмисленні логіко-

композиційних схем, семантико-стилістичної структури, що включає не 

лише окремі фонеми, слова, словосполучення, неологізми, авторські 

оказіоналізми чи інші мовні явища, а представляє текст у вигляді певної 

абстрактної моделі, яка виявляє його певні особливості й не зважає на 

неістотні риси, таким чином, виявляючи індивідуальний авторський стиль і 

зберігаючи його при перекладі.  

Для аналізу візьмемо фрагмент із вірша Віктора Неборака «Земні 

душі». Переклад Михайла Найдана. 

These are cavities of a vessel’s nexus 

into which this world’s substance is 

poured 

predatory drawn by evil ancient as the 

world 

sinuous iridescent even gold  

demons dress in our bodies in our 

notions about our very selves 

in our gray matter chatter with our 

tongues  

try to convince us they are truly us 

[3, с. 48]. 

Це порожнини гнізда посудини 

куди вливається субстанція світу 

цього 

хижа намагнічена злом давня як світ 

звивиста переливчаста аж золота 

демони зодягаються в наші тіла 

в наші уявлення про себе самих 

в нашу сіру речовину 

пащекують нашими язиками 

переконують нас, що вони –  

це і є справжні ми. 

 



При перекладі виявлені такі художньо-образні засоби: 1) Епітети: 

«субстанція … звивиста переливчаста аж золота» – «substance … sinuous 

iridescent even gold»; «субстанція … хижа намагнічена …» – «substance 

predatory»; «в … сіру речовину» – «in … gray matter». 2) Метафора: 

«порожнини гнізда посудини» – «these are cavities of a vessel’s nexus»; 

«вливається субстанція світу» – «this world’s substance is poured»; «демони 

зодягаються в наші тіла, в наші уявлення про себе самих, в нашу сіру 

речовину, пащекують нашими язиками, переконують нас» … – «demons dress 

in our bodies in our notions about our very selves, in our gray matter chatter with 

our tongues, try to convince us». 3) Порівняння: «давня як світ – «ancient as the 

world». 

Метафоризація епітета дозволяє автору і перекладачу через художнє 

акцентування певних ознак передавати те чи інше поняття в естетично 

ціннісне, супроводжуючи цей процес посиленням емоційної рецепції. 

Підсумовуючи у цілому завдання, які стоять перед перекладом у світлі 

рецептивної естетики, ми відмічаємо, що даний аспект перекладу сприяє 

розвитку мов як феномену культури, інтерпретує культурні цінності, 

досліджує особливе бачення світу крізь призму національного менталітету, 

вираженого авторським світосприйманням, а також передає опис мовних 

картин світу за допомогою тих художньо-образних знаків, яким вона володіє. 

У таких перекладах основним критерієм для визначення його достовірності 

постає прагматичність, образність та емотивність.  
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