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ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРИГІНАЛУ Й 
ПЕРЕКЛАДУ 

Статтю присвячено особливостям поетичного перекладу та 

порівняльній характеристиці оригіналу й перекладу. Описано різні 

підходи до художнього, а саме до поетичного перекладу, який став 
об'єктом наукового дослідження. 

Ключові слова: еквівалентність і цінність перекладу, 
повноцінний, адекватний переклад, інформативний зміст оригіналу, 

стwzістична характеристика оригіналу, синотм~чний ряд, 

лінгвістичний лад пам 'яті, гармонія словосполучень, сховані кадри, 
фауна слів. 

Хоча переклад - це, безсумнівно, древюи вид діяльності, але 

лінгвістична наука про переклад почала оформлятися в самостійну 
дисципліну лише з початку другої половини двадцятого сторіччя. 

Більшість висЛовлень про переклад належить видатним майстрам 
слова й серед їхніх авторів можна знайти імена Цицерона, Лютера, 

r ете, Пушкіна, І. Франка, Лесі Українки, Михайла Старицького й ін. 
Необхідно згадати, що глибоко серйозне, можна сказати 
сподвижницьке відношення до своєї праці завжди відрізняло майстрів 

українського перекладу. Всі вони були просвітителями свого народу. 

Самовіддана робота великого загону перекладачів таких як: М. 

Рильський, М.Бажан, М.Лукаш, Кочур, Кундзич і інших стала 
великим внеском у розвиток культури й перекладу в нашій країні за 

останні десятиліття. До середини ХХ ст. процес перекладу став 
об'єктом всебічного наукового дослідження. Перекладацька 

проблематика привертала увагу лінгвістів, вивчення перекладу стало 

оформлятися як особлива лінгвістична дисципліна, що оперує 

термінами й поняттями лінгвістики. Тексти, залежно від їхньої 

функціональної спрямованості, поділяються на інформативні й 

художні. У такий спосіб розрізняють і два види перекладу 

інформативний (прагматичний) і художній. Предметом даної статті є 
художній переклад і безпосередньо - поетичний. 

Збірник наукових праць. Випуск 4 
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3axaprtem<o (H11yu1.eocKaR) O.M. Oco6e111wcmu n03mu1tecK020 
nepeoooa • . Cpao11ume!lb1taa xapa«mepucmu«a opu2u11aJZa u nepeoooa. 
Cmamb5t · noceRUjeHa oco6eHHocmJ1M nmmu'lecKozo nepeeooa u 
cpaeHumeJlbHou xapaKmepucmuKe opu2uttana u nepeeooa. OnucaHbl 
p(13JlU'IHble nOOXOObl K X)lOO:J1CecmeeH1WMy, a UMeHHO K nmmu'leCKOMY 
nepeeooy, Komopbiu cma.Tt o6beKmoM Hay'IH020 uccJteooeaHUJt. 

Kmorteobte CJZooa: 3KeueaJZeHmHocmb u 1JeHHocmb nepeeooa, 
no!lHOtfeHHblU, aoeKeamHblU nepeeoo, UllpOpMamueHoe coiJepJ1ca11ue 
opu2uHaJ1a, cmW1ucmu'lecKaJt xapaKmepucmuKa opu2uHaJta, 
CUHOHUMU'leCKUll pRO, JlUH26UCmU'leCKUU nopROOK na.MJtmu, 2apMOHUJl 
C!l060CO'lemaHUU, CKpblmble Kaopbl, rjJayHa C!l06. 

Zahartchenko 0. (Yanouchevska 0.). Les particularites de la 
traduction poetique. La caracteristique comparative d'un original et de 
la traduction. L'article est consacre aux particularites d'une traduction 
poetique est a la caracteristique comparative d'un original et de la 
traduction; y sont decrites de dif.ferentes approches de la traduction 
poetique. 

Mots-cles: I 'equivalence et la valeur de la traduction, la traduction 
adequate, la caracteristique de style d'un original, le rang synonytnique, 
l 'ordre linguistique de la memoire, l 'euphonie des groupes de mots, des 
cadres caches, lafaune des mots. 

MaKapoea O.C. 
Hau,iOHOJlbHiii neoa202i1tHUU ynioepcumem 

iMeHi M. ll /(pa20MQH06a 

CJIOBOTBIPHI MO)J;EJII JIEKCHqHliX IHHOBAIJ;IH 
CY'IACHOI ITAJilliC:bKOI MOBH 

Y cmammi po32JlJlHymo aKmueHi npo14ecu p03eumKy CJtoeomeopy 
cy'lac11o'i imaJtiucbKol Moeu. BuceimJleHo UIJlJIXU ma 'IUHHUKU 36aw'leHHJl 
cy'lac11or imaJZiucbKO'i Moeu, oocJtio:J1Cetto 20!l06Hi MexaHi3Mu ymeopemm 
cJtoeomeipHux Mooe.lieu JteKCU'IHUX iHHoea14iu. 

Kn101tooi CJtooa: JteKCU'lHi imwea7Jii,cJtoeomeipHi MooeJti, 
Hoeomeopu. 

CucreMa i cTpyKTypa cxi11nocJ1.os'nucbKHX MOB 




