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Анотація. статтю присвячено дослідженню критеріїв 
та принципів визначення адекватності перекладу та відтво-
ренню індивідуального стилю автора в перекладі. Збере-
ження стилю оригіналу та правильний добір стилістичних 
відповідників є одним із ключових критеріїв адекватності 
перекладу. Збереження стилю і колориту оригіналу має 
велике значення, адже їх втрата може створити хибне вра-
ження в читача. текст перекладу повинен викликати іден-
тичну реакцію та еквівалентні асоціації в читача, як і текст 
оригіналу – у свого читача.
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Постановка проблеми. відтворення стилістики твору 
становить чи не найбільшу проблему для перекладача. від 
якості перекладу залежить повнота відображення індивідуаль-
ного стилю автора художнього твору. Перекладаючи художній 
твір, необхідно, перш за все, визначити особливості ідіости-
лю автора, а саме: стилістичні прийоми, які він використовує, 
та стилістичні домінанти його твору. Дослідження ідіостилю 
автора та стилістичні особливості тексту, а також їх зміни під 
час перекладу є актуальними проблемами сучасної лінгвісти-
ки тексту та перекладознавства. Як показав огляд сучасних 
наукових напрацювань, загальні питання стилістики та пере-
кладу досліджували: Л. Бархударов, Д. Білоус, Дж. Боаз-Беє, 
м. Бейкер, в. виноградов, с. влахов, К. Дімарко, Р. Зорівчак, 
в. Куайн, в. Коміссаров, в. Коптілов, Л. Латишев, Ю. най-
да, м. новікова, П. тороп, а. Федоров, Дж. Ферс, с. Флорін, 
О. Чередниченко, К. Чуковський та ін. Метою статті є досліди-
ти принципи визначення адекватності перекладу індивідуаль-
ного стилю автора цільовою мовою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, що 
стиль мови залежить від сфери та мети спілкування, які визна-
чають вибір засобів мовлення. Ці засоби взаємопов’язані, вони 
формують систему, що характеризує кожен стиль. Крім того, точ-
но відтворити зміст і форму оригіналу твору перекладачу вдаєть-
ся не завжди. Як зазначає в.в. Демецька, вдалий переклад – це 
такий переклад, який виглядає або звучить немов оригінал, але 
з одним уточненням – текст перекладу повинен бути комуніка-
тивно рівнозначним оригіналу [6, с. 33]. У своїй праці «непере-
водимое в переводе» с. влахов та с. Флорін наголошують, що 
в мистецтві перекладу не може бути готових еталонів та визна-
чених правил і рішень [4, с. 140]. таким чином, успішність пере-
кладу багато в чому залежить від майстерності та інтуїції.

стилістика перекладів визначається добою появи, завдан-
нями перекладача та мірою його талановитості. на думку 
Р.П. Зорівчак, проблеми стилістичного аналізу творів словес-
ного мистецтва набули в наш час надзвичайної актуальності 
[7, с. 3]. Крім того, будь-який переклад несе в собі відбиток 

індивідуальності перекладача, на який впливають літератур-
ні традиції і течії, що сформувалися протягом поколінь. тому 
переклади того самого твору різними перекладачами демон-
струють істотні відмінності в застосуванні стратегій і тактик 
перекладу, різні підходи до вивчення домінантних рис ідіос-
тилю автора, а також суб’єктивне розуміння специфіки цільо-
вої аудиторії.

 Кілька перекладів того самого оригіналу завжди бажа-
ні, бо, на відміну від першотвору, єдиного і неповторного, 
кожен переклад лише приблизно відтворює смислово-образ-
ну систему оригіналу. Ш. Баллі звернув увагу на те, що внас-
лідок зіставлення перекладів можна одержати дані, важливі 
для лінгвістики [7, с. 44]. Це важливо тому, що не лише автор 
має свій ідіостиль, а й перекладач. Зіставлення оригіналу 
твору та різних його перекладів дасть змогу краще зрозу-
міти лексичну і стилістичну тканину оригіналу твору. вся-
кий новий переклад добре відомого тексту додає нові цікаві 
лінгвістичні проблеми.

Ідіостиль письменника є не просто системою засобів, яки-
ми він користується для вираження своїх ідей, а способом відо-
браження реальності такою, якою її бачить автор. саме в інди-
відуальному стилі знаходить своє вираження позиція мовця 
щодо тих чи інших проблем вибору виражальних засобів, які 
є рисами авторської мовотворчої індивідуальності та розкри-
вають авторську картину світу [16, с. 6]. Через мовлення своїх 
персонажів автор намагається вірогідно відтворити картини 
народного життя та побуту. так, наприклад, авторська іронія, 
іронія персонажа щодо себе, історичний колорит несуть у собі 
виразне стилістичне навантаження. Досліджуючи ідіостиль 
певного автора, необхідно виокремити його домінанти для 
того, щоб адекватно відтворити його стиль у перекладі. 

Основною проблемою в теорії та практиці перекладу є про-
блема адектватного відтворення оригіналу художнього твору. 
на думку відомого українського перекладознавця та перекла-
дача в.в. Коптілова [9, с. 134–158], в художньому перекладі 
якнайточніше відображення змісту оригіналу має органічно 
поєднуватися з якнайглибшим відтворенням його стилю. відо-
мий російський перекладач і теоретик І. Кашкін [8] зазначав, 
що, не послаблюючи вимог щодо загальної відповідності 
змальованій у першотворі дійсності, перекладач повинен від-
творювати стилістичну форму автора відповідно до творчої 
манери перекладача. Крім того, в перекладах реалістичних, 
які зберігають діалектичну єдність форми і змісту першотвору, 
стилізація йде в одному річищі зі збереженням стилю, тоді як 
у перекладах, які не можна назвати реалістичними, стилізація 
вступає в конфлікт зі збереженням стилю оригіналу, осучасню-
ючи його [9, с. 134–158]. Як бачимо, обидва дослідники були 
проти зміни тональності першотвору. 
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в. Коптілов також стверджує, що елемент стилю художньо-
го твору в перекладі повинен відповідати системі стильових 
засобів оригіналу [9, с. 19]. таким чином, важливим завданням 
є не просто перекласти зміст, а й уловити правильний мотив 
твору, інакше переклад перетвориться просто на переказ. 
Крім того, заміна стилістично забарвленого висловлювання 
нейтральним може призвести до стирання колориту, і вислов-
лювання перетвориться на незабарвлене. в такому разі читач 
не зможе повністю сприйняти художній образ. так, описуючи 
побут, історію, характер народу автори іноді передають коло-
рит за допомогою кальок, описів, пояснень чи інших засобів, 
часом уживаючи нейтральну лексику [4, с. 127].

на думку м. новикової, переклади, позбавлені стилю 
та інтерпретаційної установки, не можна вважати адекват-
ним відтворенням оригіналу. Зміст оригіналу можна передати 
досить повно і стилістично правильно за допомогою різних 
засобів. Дослідниця наголошує: стиль перекладу не визнача-
ється однозначно «характером літературної мови, що історично 
склався». на її думку, деклараціями автор може й брехати (сві-
домо чи несвідомо); натомість стилем він брехати не може. Як 
зауважує дослідниця, стиль – це правда: правда, яку сповідує 
(а не декларує) автор [14, с. 134]. тож дослідниця наголошує 
на необхідності збереження стилю оригіналу та правильного 
добору стилістичних відповідників (звісно, пам’ятаючи також 
і про зміст твору). Грузинський учений Г. Гачечиладзе вважає, 
що необхідно шукати «стилістичний ключ» не лише в стилі 
автора, а й у його світобаченні [5, с. 190]. Дослідження стиліс-
тичних особливостей автора художнього твору допоможе адек-
ватно відтворити стилістику оригіналу в перекладі.

У перекладі часто відбувається зміна стилістичної тональ-
ності першотвору, а оскільки стиль, художня форма оригіналу 
завжди є змістовною, то будь-яка її модифікація впливає на 
сприйняття змісту. Історія літератури дає чимало прикладів так 
званого «одомашнення» першотворів у результаті їх перекла-
ду. «Одомашнення» відбувалось у двох типах перекладацьких 
версій: книжно-літературній та народно-розмовній. Особливою 
є тенденція до надмірного увиразнення стилістичних засобів 
оригіналу в перекладі, заміни стилістично нейтральних оди-
ниць стилістично маркованими, здебільшого розмовного харак-
теру [18, с. 154]. так, перші українські переклади творів світової 
літератури виконані в першій половині ХІХ століття П. Гула-
ком-артемовським, Є. Гребінкою, м. Костомаровим та ін., 
мають риси одомашнення та просторіччя, оскільки на той час 
тривав пошук моделі побудови української літературної мови. 
Перші українські перекладачі кожен по-своєму намагалися ком-
пенсувати відсутність виробленої літературної норми та україн-
ського «високого» стилю. натомість пізніші переклади тяжіють 
до літературної норми, а тому часом виявляються дальшими від 
оригіналу (якщо в ньому помітне відхилення від власної норми). 

Крім того, будь-який переклад, навіть найблискучіший 
і найпереконливіший, може лише частково відповідати оригі-
налу, але ніколи не може злитися з ним. необхідність збере-
ження стилю і колориту оригіналу має велике значення, адже їх 
втрата може створити хибне враження в читача. але водночас 
перекладач не повинен замінювати колорит оригіналу твору 
власним; якщо ж у мові перекладу відсутні певні культурні 
особливості, слід додати пояснення.

сучасна англійська перекладачка, професор університету 
східної англії, Дж. Боаз-Беє наголошує, що розуміння стилю 

дуже важливе для літературного перекладу, щоб правильно 
передати стилістичні ефекти одного тексту в іншому. адже 
саме стилістика дає змогу підкреслити незвичність того чи 
іншого вислову. Дослідниця вважає, що знання стилістики роз-
ширить обізнаність перекладача та допоможе зробити правиль-
ний вибір під час перекладу тексту [20]. Канадська дослідни-
ця К. Дімарко зазначає, що іноді необхідно змінювати стиль 
у перекладі для того, щоб мова перекладу звучала більш при-
родно [21]. Як бачимо, природність звучання перекладу також 
відіграє велике значення. Іноді, щоб уникнути надмірної сти-
лізації, перекладач може змінити тональність висловлювання. 

Як уже зазначалося, від якості перекладу залежить повнота 
відображення індивідуального стилю автора художнього тво-
ру. відтак можемо відзначити, що дослівно перекласти можна 
висловлювання, фрази, терміни, а от інтонацію, ритм та настрій 
дослівно перекласти неможливо, їх треба відчувати і вміти 
правильно відтворити, щоб читач розумів загальний настрій 
твору. так, в. Коптілов, Ю. найда та Р. Якобсон наголошують, 
що абсолютно точного перекладу не існує, оскільки деякі спе-
цифічні стильові риси не завжди знаходять належне втілення 
в мові перекладу. Іноді відповідника просто немає, і тому, так чи 
інакше, перекладачеві доводиться вдаватися до «одомашнення», 
щоб передати зміст висловлювання. американський філософ 
У. Куайн зауважує, що, перекладаючи лексичні одиниці, не мож-
на орієнтуватися на схожість позначуваних об’єктів, оскільки 
значення кожного з використаних слів може містити додаткові 
відтінки, властиві тому чи іншому мовному контексту, а у зв’яз-
ку із цим переклад неможливий, оскільки не можна передати за 
допомогою однієї фрази весь контекст іншої мови [11]. в такому 
разі перекладач може вдатися до пояснення або кальки.

Крім того, ніякий переклад неможливий без інтерпретації. 
так, на думку м. новикової, в художніх творах немає жодного 
слова, яке підлягає «просто перекладу», перекладу без інтер-
претації, оскільки всі без винятку елементи входять у контекст. 
[14, с. 70]. тож не лише знання мови має значення під час пере-
кладу – на перекладача також суттєво впливають суспільні 
процеси, що відбуваються в країні, а також ідеологія. Головне 
завдання перекладу – правильне і повне відтворення домінант 
ідіостилю письменника. 

водночас точність перекладу не означає простого копі-
ювання оригіналу, яке неодмінно призводить до спотворен-
ня його змісту. на його думку, точність перекладеного тексту 
повинна полягати у правильному відтворенні первинних ідей 
і в дотриманні єдності змісту і форми оригіналу. До того ж, точ-
ність перекладу окремих слів не може повністю передати зміст 
оригіналу твору [22, с. 21]. адже в такому випадку переклад 
перетвориться на переказ, позбавлений емоційно-експресив-
них відтінків, та не справить жодного враження на читача.

на думку Л. Латишева, основним завданням відтворення 
оригіналу твору є досягнення комунікативно-функціональної 
еквівалентності, тобто текст перекладу повинен бути кому-
нікативно еквівалентним тексту оригіналу. Крім того, необ-
хідно максимально зберігати ідентичність авторської думки 
в перекладі. еквівалентність досягається шляхом створення 
еквівалентних вихідних позицій для сприйняття інтелектуаль-
ної та емоційної оцінки тексту, який ми отримуємо. важливо, 
щоб під час перекладу було передано загальну стилістичну 
тональність. мінімальний критерій еквівалентного перекладу – 
викликати еквівалентну реакцію [12, с. 22].
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такої думки дотримується і російський лінгвіст та пере-
кладач Я. Рецкер. У своїй праці «теорія перекладу і практика» 
вчений наголошує, що критерієм адекватності є максимальне 
наближення отриманого результату до оригіналу [15, с. 12]. 
а. Швейцер вважає, що найголовнішою вимогою вдалого 
перекладу є вимога комунікативно-прагматичної еквівалент-
ності [19, с. 81]. на думку в. Коміссарова, обов’язковою умо-
вою збереження еквівалентності є збереження домінантної 
функції висловлювання [10, с. 71]. в. виноградов зазначає, 
що еквівалентність – збереження відносної рівності змістової, 
смислової, семантичної, стилістичної та функціонально-кому-
нікативної інформації, що є в оригіналі та перекладі [3, с. 18]. 
Дж. Кетфорд розмежовує поняття «еквівалентність» та «фор-
мальна відповідність». так, текстовий перекладацький екві-
валент – це будь-який вияв функціонування мови перекладу, 
яка виступає як еквівалент даному виявленню функціонування 
мови оригіналу. натомість Г. Гачечиладзе наголошує, що адек-
ватним є такий переклад, у якому передано всі наміри автора 
(як продумані, так і позасвідомі) [5, с. 134]. таким чином, екві-
валентність у перекладі передбачає перш за все відтворення 
авторської думки. Причому підбір еквіваленту не має на меті 
точного відтворення змісту. має існувати золота середина між 
точністю відтворення повідомлення та ідіостилю автора. Як 
бачимо, дослідники також наголошують на збереженні комуні-
кативності висловлювання. Переклад повинен зацікавити чита-
ча так само, як і оригінал твору – свого читача. 

м. Брандес у статті «стиль та переклад» наголошує, що 
адекватність перекладу – точність, тотожність перекладу, 
пов’язана з передачею змісту, і відповідність, пов’язана з пере-
дачею словесної форми, що залишає простір для свободи твор-
чості перекладача. Крім того, адекватність перекладу означає, 
перш за все, адекватну передачу структури оповідного суб’єк-
та, тобто стилю [1, с. 91]. таким чином, щоб добрати вдалий 
еквівалент, необхідно підшукати такий відповідник, який буде 
найближчим за змістом та стилістичною тональністю до ори-
гіналу твору, а також буде комунікативно-еквівалентним ори-
гіналу твору. текст перекладу повинен викликати ідентичну 
реакцію та еквівалентні асоціації в читача, як і текст оригіна-
лу – у свого читача. 

У роботі «введение в теорию художественного перевода» 
Г. Гачечиладзе зазначає, що адекватний переклад – це реаліс-
тичний переклад, який досягається шляхом творчого застосу-
вання реалістичного методу відображення художньої дійсності 
оригіналу. в художньому перекладі слід шукати естетичну цін-
ність, адекватну естетичній цінності оригіналу [5, с. 143]. Про-
те, крім передачі змісту, перекладач повинен також передавати 
«дух і манеру» оригіналу твору. Легкість і природність стилю 
необхідні для того, щоб справити на читача перекладу таке 
саме враження, як і оригінал твору –  на свого читача. Загалом 
переклад повинен задовольняти основні вимоги: передавати 
зміст, дух і стиль оригіналу, мати легкість і природність викла-
ду, викликати рівнозначне враження [13].

 Книга повинна викликати в читача найтонші коливання 
почуттів і настроїв, які оволоділи душею автора в момент її 
створення. від того, наскільки перекладачу вдасться передати 
ці особливості своєю мовою, залежить адекватність сприй-
няття перекладу. на думку а. Федорова, повноцінний пере-
клад означає вичерпну передачу смислового змісту оригіналу 
і повноцінну функціонально-стилістичну відповідність йому 

[17, с. 132]. Як влучно зауважує Д. Білоус у статті «Про май-
стерність і культуру перекладу», фраза, що органічно звучить 
в оригіналі, має органічно звучати і в перекладі. Переклад 
добре сприймається читачем тоді, коли не почувається ніякої 
штучності, коли він звучить вірогідно, органічно, конструкції 
фраз прості й природні [2, с. 157]. відтак не менш важливим 
критерієм адекватності перекладу є рецепція його читачем.

сучасна норма перекладу досить суворо ставиться до 
вирішення питання про вияв творчої свободи перекладача. 
вона передбачає мінімум утручання перекладача у вихідний 
текст, максимальне «знеособлення» перекладу. мінімальний 
ступінь вияву стилю автора перекладу свідчить на користь 
власне перекладу, тоді як максимальний ступінь – на користь 
перекладу за мотивами [6, с. 30]. Як бачимо, відтворення сти-
лістики твору залежить не лише від місця дії й епохи, а й від 
уміння перекладача відтворити оригінал та стиль художнього 
твору належним чином. При цьому єдність форми ті змісту 
має велике значення у відтворенні оригіналу твору. на думку 
в. Бенджаміна, основним завданням перекладача є відтвори-
ти намір твору, який він перекладає. він повинен перекладати 
оригінал у формі міжрядкового перекладу та поєднувати точ-
ність і вільність. Л. венуті вважає, що чим вільніший пере-
клад, тим невидиміший перекладач і більш видимий письмен-
ник та оригінал твору [23]. Зауважимо, що неможливо зовсім 
уникнути втручань перекладача. так чи інакше, в перекладі 
будуть зміни оригіналу.

Висновки. У теорії перекладу існує чимало концеп-
цій щодо адекватності відтворення стилістики художнього 
твору. Дослідження особливостей ідіостилю письменника 
та виокремлення його домінант допоможе адекватно пере-
дати стиль художнього твору цільовою мовою. натомість 
заміна стилістичної тональності може призвести до стирання 
колориту або до стилізації. в обох випадках художній образ 
не буде переданий повною мірою. такі дослідники, теоретики 
та практики перекладу, як в. Коптілов, І. Кашкін, м. новико-
ва, Г. Гачечіладзе та ін., наголошують на необхідності збере-
ження стилістичної тональності першотвору. адже будь-яка 
модифікація суттєво впливає на рецепцію художнього твору 
читачем. Проте уникнути будь-яких змін під час перекладу 
неможливо. так, наприклад, тропи, сленґ та діалект не завж-
ди мають відповідники в цільовій мові. Крім того, переклад 
повинен в ідеалі викликати ту саму реакцію та асоціації 
у свого читача, що й оригінал – у свого читача. Інтонацію, 
ритм та настрій твору перекласти неможливо, їх треба від-
чути, щоб правильно передати читачу. Розуміння стилю 
дуже важливе для літературного перекладу, щоб правильно 
передати стилістичні ефекти одного тексту в іншому. від 
цього залежить, чи вдалий переклад, чи ні. Переклад пови-
нен зацікавити читача так само, як і оригінал твору – сво-
го читача. важливо також відтворити домінантну функцію 
висловлювання та зберегти його комунікативність. Крім того, 
необхідно максимально відобразити не лише мовні одиниці, 
а й ідіостиль автора. таким чином, відтворити певне стиліс-
тично забарвлене висловлювання можна частково, шляхом 
підбору такого відповідника в цільовій мові, який передасть 
авторський стиль. адекватний переклад – це такий переклад, 
в якому вдало підібрані стилістичні відповідники, дотримано 
єдність форми і змісту оригіналу та передано загальну сти-
лістичну тональність. 
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Алёшина М. Д. Критерии и принципы определе-
ния адекватности воспроизведения идиостиля автора 
в переводе

Аннотация. статья посвящена исследованию кри-
териев и принципов определения адекватности перевода 
и воспроизведения индивидуального стиля автора в пере-
воде. сохранение стиля оригинала и правильный подбор 
стилистических соответствий является одним из ключе-
вых критериев адекватности перевода. сохранение иди-
остиля и колорита оригинала имеет большое значение, 
поскольку их потеря может создать неправильное впечат-
ление у читателя. текст перевода должен вызывать иден-
тичную реакцию и эквивалентные асоциации у читателя, 
как и текст оригинала – у своего читателя.

Ключевые слова: перевод, адекватность, эквивалент-
ность, стиль, идиостиль, интерпретация.

Aloshyna M. Principles and criteria of adequacy 
determination and style reproduction of the author’s 
individual style in translation

Summary. The article is devoted to research of principles 
and criteria of adequacy determination and style reproduction 
of the author’s individual style in translation. Preservation 
of the original and accurate choice of the appropriate word 
is one of the key criteria of adequacy. Preservation of style 
and tonality of the original is of great importance as their 
loss can cause wrong reader’s impression. The translated text 
should provoke identical reaction and equivalent reader’s asso-
ciations as well as the original text provokes in its readers.

Key words: translation, adequacy, equivalence, style, indi-
vidual style, interpretation.


