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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Множинність перекладу означає можливість 

існування в літературі кількох перекладів одного і того ж літературного твору, 

зумовлену не тільки відмінностями перекладацьких позицій, а й 

інтерпретаційним діапазоном перекладеного тексту внаслідок використання 

інших художніх інструментів, перш за все, реалізація різних стилів перекладу. 

Порівняння різних перекладів одного й того самого твору сприяє кращому 

розумінню оригіналу, вмінню передати авторський стиль відповідно до задумів 

письменника, щоб правильно зобразити індивідуальну модель світогляду автора 

та відтворити її мовою перекладу. Кілька перекладів одного і того ж оригіналу 

дають надзвичайно цікавий матеріал для відтворення лексико - семантичних і 

функціонально - стилістичних особливостей мови оригіналу, щоб не зруйнувати 

цілісність художнього тексту та адекватність його сприйняття, іншими словами, 

передати те, що створив його автор, передати всі ті мовні та художні засоби 

оригіналу мовою перекладу. 

Індивідуальний стиль письменника відображає авторський погляд на світ, 

окремі концепції світогляду, особливості вживання лексики, образних висловів, 

синтаксичну побудову речень. Усі ці складові авторського індивідуального 

стилю утворюють єдине ціле, яке виникає з його задуму, авторського світогляду, 

що виявляється у змісті, сюжеті, персонажах, образності твору. Особлива роль 

відводиться мовним засобам, які допомагають автору по-своєму відобразити 

концептуальну картину світу, додаючи мовленню виразності неповторності й 

оригінальності. 

Перекладач несе одне із головних завдань в своїй роботі, а саме 

відтворення індивідуального стилю автора, специфіки авторської моделі світу, 

функціонування мови, їх художньо-естетичного впливу на читача, адже мова 

означає розрізняти мову одного письменника з іншим. Відтворити стилістичні 

особливості тогочасної епохи, передати авторське ставлення до явищ 
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навколишньої дійсності, змалювати внутрішній емоційний стан головних героїв 

– завдання для перекладача не з легких. 

Багаторазові дослідження перекладу дозволяють порівняти 

індивідуальний і неповторний стиль автора роману в його словесно-естетичній 

картині світогляду, доцільність вибору перекладацьких стратегій і тактик для їх 

адекватного відтворення мовою перекладу. 

Оскільки роман Сюзанни Коллінз «Голодні ігри» за своїми жанрово-

композиційними характеристиками належить до жанру фентезі, у творі присутні 

архаїзми та історизми, застарілі слова середньовіччя, які часто вживаються 

міфологічними істотами автора, запозиченими з античних міманічних мирр та 

мирри. Вигаданий світ, у якому живуть ці химерні істоти, поєднує добро і зло, 

світло і темряву, любов і ненависть. 

Тому саме, недостатня розробка та надзвичайна актуальність даної 

проблеми в сьогоденні науки вплинула на вибір теми дослідження: 

«Особливості мовлення героїв фантастичного роману «Hunger games» 

Сюзанни Коллінз та його відтворення у перекладі роману українською 

мовою». 

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження мовлення героїв 

фантастичного роману «Hunger games» Сюзанни Коллінз з їх особливостями та 

його відтворення у перекладі українською мовою.  

Досягнення визначеної мети передбачає розв'язання таких завдань: 

- надати загальну характеристику фантастичного роману та особливості 

його перекладу українською мовою; 

- надати загальну характеристику фантастичного роману «Hunger games» 

Сюзанни Коллінз;  

- дослідити та проаналізувати особливості мовлення героїв фантастичного 

роману «Hunger games» Сюзанни Коллінз; 

- висвітлити особливості творчої манери перекладу Уляни Григораш 

фантастичного роману «Hunger games» Сюзанни Коллінз. 
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Об'єктом дослідження представлений роман «Hunger games» Сюзанни 

Коллінз. 

Предметом дослідження виступають особливості мовлення героїв 

фантастичного роману «Hunger games» Сюзанни Коллінз та його відтворення 

українською мовою. 

Вибір методів визначається особливостями об’єкта і предмета дослідження 

та комплексним підходом до їх розгляду. Використовувалися такі 

загальнонаукові методи: гіпотетико-дедуктивний – для формування припущення 

щодо взаємодії вербальних і образотворчих засобів при актуалізації концепцій 

автора та перевірці гіпотези фактичним матеріалом; порівняння – зіставити 

авторську та національну художню картину світу; аналіз і синтез – для виявлення 

зв’язків між об’єктами та групами об'єктів з метою їх класифікації; індукційна – 

для узагальнення результатів дослідження. 

З переліку спеціальних лінгвістичних та міждисциплінарних методів і 

прийомів обрано оптимальні для реалізації мети дослідження та перевірки 

наукової гіпотези: описовий метод і метод суцільної вибірки для інвентаризації, 

класифікації та інтерпретації засоби вербалізації авторських концептів; 

компонентний і контекстний аналіз для встановлення значень слів залежно від їх 

оточення, виявлення образно-оцінних властивостей понять; метод 

концептуального аналізу – виявити концептуальні ознаки, систематизувати 

номінації концептів, узагальнити контексти ключовими вербалізаторами, 

проаналізувати асоціативно-вербальну систему авторських концептів; 

стилістичний аналіз – виявити особливості авторського добору мовних засобів 

та їх мовленнєвої організації у творах; елементи семіотичного аналізу – для 

вивчення специфіки репрезентованих у поетично-художній картині авторського 

світу об’єктів, їх семантики та засобів актуалізації.  

Наукова новизна дослідження зосереджена на тому, що в ньому: 

обґрунтовано необхідність розрізняти поняття індивідуального авторства та 

художньої картини світу; доведено, що індивідуально - авторська картина світу 

представлена варіантом реалізації національних художньо-мовних картин світу; 
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об’єктивні та суб’єктивні чинники, що вплинули на формування ключових 

компонентів авторської концептуальної системи Сюзанни Коллінз виділяються; 

реалізовано комплексний підхід до виявлення та аналізу ключових концептів 

авторської картини світу Сюзанни Коллінз; виявлено особливості авторських 

уподобань щодо вибору мовних засобів та їх мовленнєвої організації у творах; 

досліджено специфіку об’єктів, репрезентованих у вербалізованих та 

візуалізованих компонентах авторської картини світу, їх семантику та засоби 

актуалізації; доведено роль мультимодальності, зокрема взаємодоповнення 

вербальних і художніх засобів у репрезентації ключових концептів 

індивідуально-авторської картини світу Сюзанни Коллінз. 

Апробація  

Структура та обсяг. Кваліфікаційна робота у своєму складі має вступ, два 

розділи, висновки до розділів, загальний висновок. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАНТАСТИЧНОГО РОМАНУ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

1.1. Загальні характеристики та класифікації роману як жанру 

художньої літератури 

Проза на сучасному етапі стрімко розвивається. Вона різноманітна за 

тематичним та ідейним спрямуванням. Важливою особливістю сучасних 

романів, драм, лірики, епосу є різноманітність жанрової структури та стильова 

своєрідність. Оскільки система жанрів не є стабільною, у сучасному 

літературознавстві все частіше говорять про синтез жанрових утворень. 

Жанр роману завжди був і залишається популярним. Існує декілька 

підходів до його структурування: за змістом, тематикою, композиційною 

специфікою тощо. Немає остаточної класифікації жанрів роману, оскільки 

автори та видавці часто визначають жанрове розмаїття творів, керуючись 

власним естетичним почуттям чи модними видавничими тенденціями. У 

сучасній літературі природа роману особливо мінлива. 

Жанр – це особливе явище у визначенні структури художнього твору. 

М. Дудніков зазначав: «Кожен із жанрів (конкретні види жанрів) виникає для 

того, щоб особливим чином відтворити ті характеристики, сторони, відтінки 

дійсності, які найбільшою мірою відповідають його традиційним можливостям» 

[6, с. 173-174]. 

На думку К. Шабаль, у жанровому відношенні роман є найбільш гнучкою 

художньою конструкцією, яка стрімко розвивається, набуває нових ознак. У 

теоретичних розробках жанру роману використовуються різноманітні принципи 

структурування, що важливо для розуміння природи сучасного роману [30, с. 

276]. 

Роман – це жанр літератури, найчастіше проза, який виник у середні віки 

серед романських народів як розповідь народною мовою, а зараз став 

найпоширенішим видом епічної літератури, що зображує людське життя з його 
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хвилюючими пристрастями, боротьбою та соціальними протиріччя. Будучи 

розгорнутою розповіддю про особистісне становлення головного героя чи героїв 

та життя у нестандартний період життя, вона відрізняється від повісті обсягом, 

складністю змісту та ширшим охопленням описуваних явищ [21]. 

У середні віки поширені романи про лицарське життя (про короля Артура, 

віршовані версії «Трістана та Ізольди», прозові «Роман про Трістана та Ізольду», 

про Ланцелота та Амадіс Галльської). За ними пішли романи-розбійники та 

барони - розбійники, що додало нотки реалізму. Сервантес і Рабле внесли 

сатиричний елемент. В Англії започатковано морально-сентиментальний роман 

(Дефо, Річардсон, Філдінг, Голдсміт); тут вперше набули широкого розвитку 

історичний роман (Вальтер Скотт), роман-опис і психологічний роман (Діккенс 

і Теккерей). Батьківщиною реального і натуралістичного роману була Франція 

(Бальзак, Флобер, Золя, Гонкур, Мопассан). Франція дала яскравих 

представників ідеалістичної, романтичної та психологічної шкіл роману (Жорж 

Санд, Віктор Гюго, П. Буржуа та ін.). Німецькі та італійські романи наслідували 

англійські та французькі моделі. Європейська література, у другій половині ХІХ 

– на початку ХХ століття, зазнала сильного впливу скандинавського роману 

(Б’єрнсон, Йонас Лі, Хелланн, Стріндберг) і російського (Ф. Достоєвський, 

Л. Толстой) [22, с. 55-56]. 

Залежно від змісту мовлення романи поділяють на: 

- від народження героя до його смерті («Парфумер» П. Зюскінда); 

- від народження героя до виходу його життя з кризи («Девід Копперфілд», 

Чарльз Діккенс або «Тягар людських пристрастей», Вільям Сомерсет Моем); 

- від точки входження головного героя в кризовий життєвий стан до 

розв’язки («Злочин і кара», Федір Достоєвський) [2, с. 89]. 

Назва «роман» бере початок з  середини XII століття разом з жанром 

лицарського роману (старофранц. romanz від позднелат. romanice «народною 

романською мовою»), на противагу історографії на латиниці. Наперекір 

поширеній думці, ця назва від самого початку стосувалася не будь-якого твору 

народною мовою, а до того, який можна було протиставити латинській моделі, 
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хоча б і дуже віддаленій: історіографії, байці («Роман про Ренару»), баченню 

(«Роман про Розу»). Проте, у XII-XIII століттях слова «roman» і «estoire» 

(останнє означає також «зображення», «ілюстрація») взаємозамінні. У 

повторному перекладі латинською мовою роман називався (liber) romanticus, 

звідки в європейських мовах і взялося прикметник «романтичний», яке до кінця 

XVIII століття означало «властивий романам», «такі, як у романах», і лише 

згодом сенс поняття з однієї сторони, спростилося до «любовний», проте з 

іншого напрямку дало початок назві романтизму як літературного спрямування. 

Назва «роман» збереглася коли в XIII столітті на заміну віршованому 

роману, що виконується, прийшов прозовий роман для читання з повним 

збереженням лицарської топіки й сюжетики, і для всіх наступних трансформацій 

лицарського роману, аж до творів Аріосто та Едмунда Спенсера, називаємо 

поемами, а сучасники вважали за романи. Зберігається вона й пізніше, у XVII-

XVIII століттях, коли зміну «авантюрному» роману приходить роман 

«реалістичний» і «психологічний» (що саме собою проблематизує ймовірний у 

своїй розрив у наступності). 

Проте, в Англії змінюється й назва жанру: за «старими» романами 

залишається назва romance, а за «новими» романами із середини XVII століття 

закріплюється назва novel (з італ. novella – новела). Дихотомія «novel/romance» 

для англомовної критики багато важить, але швидше вносить додаткову 

невизначеність у їхні дійсні історичні відносини, ніж проясняє. У цілому нині 

romance вважається швидше якимось структурно - сюжетним різновидом жанру 

novel [21]. 

А от в Іспанії, всі різновиди роману називаються «novela», а те, що 

походить від «romanice», слово romance від початку ставилося до поетичного 

жанру, якому також судилася довга історія, – до романсу. 

Наприкінці XVII століття у пошуках попередників роману, Єпископ Юе 

вперше застосував термін «romanice» до ряду явищ античної оповідної прози, які 

з того часу теж стали називатися романами. 
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У вивченні роману існують дві головні проблеми, що пов'язані з 

відносністю його жанрової єдності: 

1. Типологічна. Тенденція розглядати роман не історично, як 

стадіальне явище, закономірно що у ході літературної еволюції, і зараховувати 

щодо нього деякі великі оповідальні форми в «середньовічних» (досучасних) 

Китаї, Японії, Персії, Грузії тощо [21]. 

2. Генетична. Встановлюються лише пунктири між історичними 

різновидами роману. З урахуванням обставини ледь помітної наступності, і 

навіть виходячи з нормативно понятого жанрового змісту неодноразово 

робилися спроби виключити з поняття роману «традиційний» тип роману 

(античний, лицарський і взагалі авантюрний). Такі концепції Д. Лукача 

(«буржуазний епос») та М. М. Бахтіна («діалогізм») [16, с. 57]. 

Роман ХХІ ст. правильно аналізувати, враховуючи історико-культурні 

особливості того часу та тематичний план. Ґрунтовною є класифікація 

А. Ткаченка, згідно з якою жанрові різновиди роману виділяються за історико-

культурними епохами та за провідною темою [26, с. 88]. При визначенні 

жанрових різновидів роману слід враховувати зміст і форму. За змістом О. Галич 

визначає історичний, соціально-психологічний, фантастичний, сатиричний, 

військово-патріотичний, біографічний, мемуарний, а за формою – роман в 

оповіданнях, роман-хроніка, химерний роман, роман-сповідь [3, с. 110]. 

Ю. Ковальов запропонував класифікувати романи за тематикою (соціальні, 

соціально-побутові, сімейно-побутові, історичні, військові, інтелектуальні, 

психологічні, філософські, сатиричні, пригодницькі, сентиментальні, детективні, 

документальні, біографічні, автобіографічні, жіночі, науково-фантастичні, 

морські, міські, утопічний, антиутопічний, індустріальний) [16, с. 232]. 

Фантастика та фентезі є різновидами роману. Спочатку терміни 

«фантастика» та «фентезі» помилково вважалися абсолютними синонімами. 

Загальною рисою фантастичного твору та творів фентезі є наявність деяких 

далеких від дійсності обставин; містичний, фантастичний чи казковий елемент. 

Інакше кажучи, фантастика і фентезі – це жанри, що однаково протистоять 
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реалістичному життю. Але з-поміж них існує також істотна відмінність. У 

романі-фентезі перед читачем постає паралельний світ, близький до легенд, 

казок чи міфів. У той же час у фантастичному романі, як правило, представлена 

реальна дійсність, яка може бути досягнута за певного науково-технічного 

розвитку суспільства. Цей різновид називається також науковою фантастикою і 

є одним із найпоширеніших видів фантастики взагалі. 

Традиційно, фантастикою називають жанр та творчий метод у 

образотворчому та інших формах мистецтва, художній літературі та кіно, що 

характеризується застосуванням фантастичного припущення, «елемента 

надзвичайного», порушенням межі реальності, прийнятих умовностей. 

Фантастика сучасності має напрями наукової фантастики, фентезі, жахів, 

магічного реалізму та багато інших. 

Також з терміном фантастика та фантастичний роман пов'язаний термін 

фантастична ідея або фантастичне припущення, що є основним елементом жанру 

фантастики. Такий елемент полягає у застосуванні у творі фактору, який не 

зустрічається чи неможливий у реальному світі, в якому живе читач, чи герої 

твору («допущення» його існування у сеттингу твору). Реалістичному 

припущенню протиставляється фантастичне: вигадки, що не суперечать 

можливому, які застосовуються в реалістичній літературі художнього жанру. 

При цьому такі елементи, як – проблематика, літературні прийоми, побудова 

сюжету – у фантастичних творах принципово не відрізняються від реалістичних 

[20, с. 212-213]. 

За змістом фантастичні романи поділяються на: 

- наукова фантастика (прикладами цього жанру є книги Івана Єфремова, 

Олександра Бєляєва, Айзека Азімова, Рея Бредбері, Артура Кларка та ін.); 

- альтернативна історія (прикладом можуть послужити книги: «Хай не 

опуститься пітьма» Лайона Спрэг де Камп, «Острів Крим» Василя Аксьонова та 

ін.); 

- соціальна фантастика (прикладом можна назвати такі книги: роман «Ми» 

Євгена Замятіна, «Град приречений» братів Стругацьких, «Корпорація 
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«Безсмертя»» Роберта Шеклі, «451 градус за Фаренгейтом» Рея Бредбері та ін.); 

- фентезі (представники цього жанру: Андрій Бєлянін, Джон Р. Р. Толкін, 

Роберт Джордан та д.р.); 

- жахи (хорор), трилер (представники цього жанру: Стівен Кінг, Клайв 

Баркер, Енн Райс та ін.). 

За І.В. Корунцем, за стилем викладу фантастичні романи класифікуються: 

- детективна фантастика (наприклад, Станіслав Лем «Дізнання», Кір 

Буличов «Інтергалактична поліція», Борис Акунін «Дитяча книга» та ін.); 

- гумористична фантастика (наприклад, Андрій Белянін, Павло Марушкін, 

Олег Шилонін, Крег Шоу Гарднер та ін.). 

За родом літератури фантастичні твори поділяються на: 

- фантастична проза (наприклад, брати Стругацькі, Сергій Лук'яненко, 

Роберт Шеклі та ін.); 

- фантастична поезія (наприклад, Олег Тарутін «Зіниця ока», Харрі 

Мартінсона «Аніара», Кларк Ештон Сміт (поема «Любивець гашишу» та ін.); 

- фантастична драматургія (Карел Чапек «R.U.R.», Генрі Лайон Олді 

космічна оперета-буфф «Чужий серед своїх» та ін.) [15, с. 48-49]. 

На відміну від фантастичного роману, фентезі – це жанр художніх творів, 

основу якого складає використання казкових і міфологічних мотивів. Фентезі, на 

відміну наукової фантастики, не прагне пояснити світ і можливості героїв з 

раціональної точки зору. 

Фантастика є підґрунтям основи поетики антиутопії, але не всякий 

художній твір є антиутопією. В багатьох художніх творах описані антиутопічні 

суспільства, дія яких відбувається, найчастіше, в майбутньому. 

Як літературний жанр, утопія є абстрактною моделлю ідеального 

суспільного ладу. Антиутопія – зображення в літературі небезпечних наслідків, 

пов'язаних з дослідами над людством для його «вдосконалення», певні, часто 

привабливі суспільні ідеали, антитеза утопії. 

І якщо класична утопія народилася з теорії, то антиутопія диктована 

крахом усіх справжніх утопій 20 століття. В цьому сенсі дві жанрові моделі 
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«утопія» та «антиутопія» можна вважати тезою та антитезою. 

У дослідженні роману більше уваги приділяється його жанровій 

модифікації, адже місце антиутопії в прозі ще хитке й непомітне. Незважаючи на 

те, що роман-антиутопія може мати певні модифікації залежно від теми, ідей і 

проблем, він все ж характеризується усталеною моделлю – матрицею. 

Антиутопія – це «зображення в художній літературі небезпечних наслідків, 

пов’язаних з експериментами над людством з метою «покращити» певні, часто 

спокусливі, соціальні ідеали». Жанровість антиутопії, унікальної за своєю 

сутністю і формою, була в колі академіків і зарубіжних учених. 

Зважаючи на сутність жанру антиутопії, науковці активно досліджують її 

незвичайність, значення окремих складових, адже образи, деталі, часопростор 

відіграють особливу роль у побудові сюжету та розкритті ідеї. ю. Жаданов і Я. 

Куликова стверджувала, що час в антиутопії умовний, створений людиною, 

«фрагментарний, передбачає багатоваріантність, альтернативність реалізації 

однієї і тієї ж долі, тієї самої події», а простір обмежений (острів, місто) [8, с. 

102-103]. 

Аналізуючи антиутопію як символічну модель суспільства тотального 

знеособлення, А. Соловйова зазначала: «Антиутопія – напрям у художніх творах, 

що полягає в сатирично-алегоричному зображенні будь-якого суспільства, в 

якому панували негативні тенденції розвитку...». Вчений вважає, що роман-

антиутопія є «умовним прогнозом-попередженням, символічною моделлю» 

розвитку суспільства за умов збереження наявних негативних проблем [23]. 

Одним із головних питань літературознавства у вивченні роману-

антиутопії є виявлення його жанрових різновидів. Сучасні науковці виділяють 

різноманітні модифікації, які формувалися залежно від вимог часу, цінностей 

суспільства та новітнього процеси глобалізації. І. Пархоменко назвав такі 

різновиди: роман-пародія, роман-метафора, роман-енциклопедія, роман-

детектив, практика, екутопія, антиутопія, постутопія, антиутопія «темного 

майбутнього», есхатологічна антиутопія, постапокаліптика [7, с. 124]. 
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Роман-фентезі (грец. phantastike – здатність уявляти) – це роман з сюжетом 

який заснований на вигадці, тобто світ уяви, який не відповідає існуючому 

реальному світу чи прийнятому, усталеному уявленню про те, що є. можливо. 

У фантастичному романі художній образ виходить за межі мімезису, він 

створюється моделюванням письменником «нового» світу, який живе за своїми 

законами і нормами, або авторським створенням двох паралельних всесвітів – 

реального й ірреального, фантастичного. Джерела цього жанру – в 

середньовічному лицарському романі XIV-XV ст., який, у свою чергу, сягав 

глибин міфотворчої народнопоетичної свідомості. 

Наукова фантастика – різновид фантастичного роману. 

В українській літературі ХХ століття фантастичний химерний роман 

(«Самотній вовк» Володимира Дрозда) та «умовно» – фантастичний, химерно-

гротескний (трилогія Євгена Гуцала «Позичена», «Позичена», «Род. Життя 

явища», «Парад планет»). 

Таким чином, ми характеризуємо як фантастичний будь-який твір, який 

свідомо порушує норми умовності, характерні для художньої літератури цього 

суспільства, що не залежить від засобів і художньої функції цього зрушення. 

Художню літературу вивчав Ц. Тодоров, який завдання жанрового аналізу 

вбачав у тому, щоб у певній кількості «художніх» творів знайти певне правило 

їх побудови, яке б зарахувало їх до визначеного жанру [27, с. 33-34]. 

Провідним принципом є «двосвітовість», поділ світу на реальний і 

фантастичний, причому зміст кожного зумовлений свідомістю автора й 

сприйняттям читача, а також типом суспільної свідомості. У фантастичних 

творах відбувається коливання між природним і надприродним, фантастичний 

герой виходить за межі мімезису. 

Аналіз фантастичних досягнень митців початку ХХ століття дозволяє 

розглядати фантастику як техніку (використання фантастичних засобів і 

елементів фантастики в нехудожніх текстах) і як концепцію (синтез 

філогенетичних, онтогенетичних, змістовно-жанроутворюючий, чинники 

фантастики). У рамках концепт-фантастики виділяють певні групи текстів: 
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фентезі, фантастика, фентезі. Фентезі в тексті може бути втілено в науково-

фантастичній, містичній, футуристичній, фольклору, світотворчого та 

фантасмагоричного начал. 

Розуміння художньої літератури як особливого типу естетичного 

мислення-відчуття та художнього бачення дозволяє віднести цей різновид до 

метажанру, сутність якого полягає в розумінні не лише предмета художнього 

зображення, а також спосіб художнього вираження. 

 

1.2. Категорія «фантастичного» та фантастична література 

Вивчаючи художню літературу, насамперед слід з’ясувати її природу. 

Фантастика, на думку сучасного філософа Є. Цвєткова, постає як певна «оцінка 

людиною явищ життя, які вона сприймає з позицій свого світогляду як щось 

прекрасне, незвичайне, надприродне, принципово неможливе в дійсності». 

Категорія «фантастичне» проти художнього твору постає у складному поєднанні 

«фантазії», «уяви», «бажання» як чинників художньої умовності [28, с. 276]. 

Фентезі завжди супроводжує фантастику і часто допомагає висунути 

наукові гіпотези, а нерідко навіть передрікає наукові відкриття. Вона допомагає 

подолати межі часу й простору (що спостерігаємо чи не в кожному 

фантастичному творі), перетинає межі його біологічної детермінованості 

(природно розкриває медичні, генетичні, екологічні проблеми у художній 

літературі), розкриває мрії людства про співіснування з природою (міфологічна 

фантастика та фантазія). 

Творча діяльність людини має здатність породжувати щось якісно нове, 

чого раніше не було: нову мету, новий результат, нові шляхи їх досягнення, нову 

реальність. Важливе місце у творчій діяльності займає поєднання, синтез уже 

наявних знань, відомих способів дій. Активізуючи уяву, у свідомості людини 

народжуються нові образи, явища дійсності постають у незвичних, несподіваних 

поєднаннях і зв’язках. Отже, формування нових образів відбувається шляхом 

синтезу уяви та фантастичних припущень. Творча уява дозволяє людині 

створювати картини ідеального, далекого минулого або можливого 
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майбутнього: людина може ніколи не побачити ні цього минулого, ні цього 

майбутнього, але вона може створити свої власні ідеї, своє бачення, 

індивідуальну модель. Фантастичне твориться в людині. 

Фантазія, яка є основою художньої літератури, є художньою, оскільки 

виражає певний світогляд автора, реалізований у творчій діяльності. 

Уява, фантазія, бажання є необхідними компонентами структури 

людського сприйняття, які орієнтовані на відображення і перетворення 

дійсності. Саме людська уява заклала основу мистецтва уяви — фантастики. 

Художня література знайшла своє відображення в різних видах мистецтва: 

живописі, музиці, архітектурі, танці, літературі. Але саме художня література 

знаходить свій найширший, найяскравіший відбиток у культурі. За словами 

болгарського літературознавця Огняна Сапарева [2, с. 312-313], представлено у 

трьох основних аспектах: культурологічному (розкритий у фольклорній та 

літературній традиції образ незвичайного, оскільки пошук і пояснення 

невідомого, фантазування існувало століттями й відрізняє людину від інших 

створінь. Історичний етап має різне вираження); художньо-структурний 

(реалізуються закони художньої умовності); рецептивний (сприйняття і спосіб 

визначення певного явища, події, образу як фантастичного). 

Слово «фантазія» (від грецького phantastike) буквально означає «здатність 

уявляти». Уперше це поняття використав французький літературознавець Шарль 

Нодьє в 1830 р. (стаття «Про фантастичне в літературі»). XX століття 

ознаменувалося науковим осмисленням художньої літератури: появою відомих 

творів Я. Кагарлицький «Що таке наукова фантастика?», «Від готики до 

постмодернізму», Т. Тодорова «Вступ до фантастичної літератури», Т. 

Чернишова «Природа художньої літератури», В. Чумакова «Фантастика та її 

види», наукові розвідки Є. Тамарченко «Уроки художньої літератури», В. 

Захарова «Умовність і вигадка: взаємозв'язок категорій» [7, с. 207-208] та ін., 

стало підґрунтям для зародження жвавих наукових дискусій щодо тлумачення 

поняття «фантастика», дослідження окремих його аспектів, різновиди, місце і 

роль у літературному процесі.  
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Розрізняють два основних типи художньої літератури – «семантичну або 

чисту художню літературу» та «формальну художню літературу», що нагадує 

класифікацію С. Лема, який говорить про художню літературу як кінцеву мету 

митця (final fiction) і художню прозу, що передає певну сигнал (проходження 

фантастики). Перший вид художньої літератури характеризує таку літературу, в 

якій найфантастичніша ідея певною мірою є самоціллю. У «змістовній» 

фантастиці переважають гра та уява, це дуже характерно для болгарської прози. 

Самостійна фантастика постає як народна казка, частина утопічної фантастики, 

наукової фантастики, давньої релігійної антиканонічної літератури з елементами 

фантастичності, диявольського мистецтва, кримінальної літератури. Другий 

вид – алегоричний вимисел – часто зустрічається у вторинних художніх 

умовностях [20, с. 211-212]. Сигналом тут є фантастична образність, її функція – 

передати значущі ідеї та проблеми, показати глибину й силу художнього 

навіювання реалістичної образності (яскравий приклад – фантастична символіка 

творчості Павла Вежінова). 

Літературознавство пропонує кілька варіантів розуміння художньої 

літератури: її трактують як «вид мистецтва», «напрям», «жанр», «художній 

(творчий) метод», «рід літератури», «метажанр», «метод. художня умовність». 

Науковці так чи інакше визначають художню літературу як певний вид 

художньої творчості, яка через певні емоційні категорії наближається до 

незвичайного, незвичайного, дивного, перетинаючи межі емпіричної 

об’єктивності [29, с. 250]. 

Ц. Тодоров виділяє у творі три функції фантастичних елементів, 

наголошуючи, що функція фантастичного є функцією його реакції: 

«фантастичне особливо діє на читача, викликаючи жах або просто цікавість»; 

«служить меті розповіді, допомагає тримати читача в очікуванні»; «дає 

можливість описати фантастичний всесвіт, який тому не має реальності поза 

мовою» [7, с. 83-84]. У своїй творчості Ц. Тодоров розглядає художню літературу 

як жанр, характеризуючи її канони, різновиди, функції, тематику тощо. На думку 

болгарського дослідника, основними положеннями концепції художньої 
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літератури як естетичного явища та художньої літератури як окремого виду 

літератури є такі: приділяється увага рецептивній естетиці; найдавнішим для 

дослідника є художня література, народжена в карнавалі як головній складовій 

народній культурі Середньовіччя; підкреслено дві традиції болгарської 

художньої літератури – європейську (під впливом якої сформувався дияболізм, а 

згодом і фентезі) і національну з притаманними їй фольклорними джерелами 

(чарівні казки, легенди, міфи, середньовічні апокрифи тощо) [19]. 

Різновидом фантастичної казки за зовнішніми параметрами вважається 

жанр фантастичного роману та фентезі. Однак його відмінною рисою є те, що 

фантастичний світ не має нічого спільного зі звичайною реальністю і населений 

вигаданими персонажами, які живуть за законами свого світу, і лише психологія 

їхніх дій і вчинків може викликати у людини традиційне, звичне. асоціації. 

читач.Елементи нереального та божественного широко використовуються в 

цьому жанрі. Оскільки мова йде про інші реальності, майже кожен фантастичний 

текст явно має міфологічну основу, яка, як правило, зосереджена на кельтській 

та давньоскандинавській міфологічних системах, на відміну від греко-римської 

міфології, що сприймається пересічним читачем як «недосліджена» територія. 

Фантазійний текст дає можливість письменнику і читачеві сприймати те, що 

відбувається на абстрактному рівні, на рівні якоїсь моделі, що дозволяє гранично 

концептуалізувати погляди як на основи світобудови, що конституюється, так і 

на з окремих актуальних проблем сучасності [9, с. 116]. 

Отже, «фантастичне» в художньому творі розкривається в складному 

поєднанні «фантазії», «уяви», «бажання» як чинників художньої умовності. У 

класичному та сучасному літературознавстві існують різні підходи до 

визначення художньої літератури. Цим поняттям характеризують певний тип 

художнього стилю, вид художньої літератури, для жанрового визначення його 

називають художньо-творчим, у тому числі авторський метод, прийом 

оповідання, метажанр, специфічний спосіб художньої умовності. Незважаючи на 

різноманітність наукових дискусій навколо терміна «художня література», 

однозначного тлумачення немає. 
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1.3. Особливості перекладу роману українською мовою  

Мистецтво перекладу було і є важливим посередником у взаємодії культур. 

За визначенням А. П. Грицева, перекладацькі трансформації передбачають 

такі трансформації, з допомогою яких виконується перехід від одиниць 

оригіналу до одиниць перекладу. Вчений наголошує, що сам термін 

«трансформація» не слід розуміти буквально, оскільки сам вихідний текст не 

змінюється. Він залишається незмінним, але при цьому на його основі 

створюється інший текст іншою мовою [4, с. 176]. 

З точки зору І.В. Корунця, перекладацькі трансформації є одним із 

основних понять, що описують процес перекладу, який передбачає міжмовні 

трансформації, реконструкцію елементів вихідного тексту, операцію 

«повторного вираження» змісту або перефразування з метою досягнення 

перекладний еквівалент [15, с. 91]. 

Є.М.Коломєйцева та М.М. Макеєв вважає, що прийоми логічного 

мислення, яке розкриває значення іншомовного слова в контексті та добирає 

його український відповідник, називаються лексико-семантичними 

трансформаціями [20, с. 213]. Суть трансформації полягає в заміні перекладеної 

лексичної одиниці словом або словосполученням, що реалізує значення цієї 

одиниці мови оригіналу. 

Л.К. Латишев у своїй праці «Курс перекладу» визначає лексико-семантичні 

трансформації як «відхилення від словникових відповідностей» [29, с. 78]. 

існують відмінності в лексичних системах англійської та української мов, які 

виявляються в типі семантичної культури слова. Будь-яке слово, тобто лексична 

одиниця, входить до лексичної системи мови. Цим пояснюється особливість 

семантичної структури слів у різних мовах. Тому основний сенс лексико - 

семантичних трансформацій лежить в заміні окремих лексичних одиниць (слів і 

стійких словосполучень) лексичними одиницями, які не є їхніми словниковими 

еквівалентами. 

Кажучи про лексико - семантичні трансформації, І.В. Корунець зазначає, 

що словниковий склад мови – це не просто набір слів, а система, яка допускає 
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нескінченно різноманітні поєднання слів у контексті: окремі елементи словника 

пов’язані між собою певними семантико-стилістичними відношеннями [15, с. 

96]. Таким чином, лексико - семантичні трансформації застосовуються коли 

словникові еквіваленти слова мови оригіналу не можуть бути використані в 

перекладі через невідповідність значення й контексту. 

Далі розглянемо причини лексико-семантичних трансформацій під час 

перекладу, визначені Т.Р. Левицька та А.М. Монтажник: виділення різних ознак 

того самого явища; відмінності в семантичному обсязі слова; контекстне 

значення слова; різниця в сполучуваності [12, с. 31-32]. 

Отже, перша причина, що зумовлює необхідність лексико-семантичної 

трансформації, передбачає виділення різних ознак одного і того ж явища. 

Іншими словами, різний погляд на об’єкти об’єктивної реальності ґрунтується на 

виділенні двох різних ознак одного явища/поняття у відповідних словах двох 

різних мов, що неминуче створює труднощі при перекладі. Порівняймо окуляри 

й окуляри: в англійському слові виділяється матеріал, з якого зроблений предмет, 

а в українському – його функція: друге око. Іншим прикладом є вираз «Hot milk 

with skin on it», що перекладається як: Гаряче молоко з піною. Це явище 

реальності в англійській мові асоціюється зі шкірою, яка покриває тіло, а в 

українській мові значення слова засноване на результаті кип’ятіння, тобто піна 

з’являється, коли молоко закипає і починає пінитися. Англійське «herring-bone» 

українською перекладається як ялинка (кладка, шов, візерунок). В українській є 

асоціації з ялинкою, а в англійській – з хребтом оселедця. Такі асоціації пов'язані 

з тим, що в українській мові цей образ асоціюється з великою кількістю лісів, в 

англійській – з близькістю моря. 

Однак, незважаючи на різницю в різних ознаках, обидві мови однаково 

адекватно показують одне і те ж явище дійсності. Цей лінгвістичний факт 

спостерігається в багатьох словах. 

Другим фактором, який зумовлює лексико-семантичні трансформації під 

час перекладу, є відмінність у семантичному змісті слова, тобто відмінності в 

семантичній структурі слова. Немає двох абсолютно однакових слів. Найчастіше 
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зберігається перший лексико-семантичний варіант таких слів, їхнє основне 

значення, а потім різноманітні лексико - семантичні варіанти, оскільки розвиток 

значень цих слів відбувався по-різному і семантичний обсяг не збігається. Це 

пов’язано з різним функціонуванням слова в мові, відмінностями у вживанні, 

різним відмінюванням, але навіть основне значення англійського слова може 

бути ширшим за відповідне українське слово. Однак не виключені й протилежні 

випадки. 

Аналіз семантичної структури прикметника «mellow» показує, що це слово 

багатозначне. Він може визначати дуже широкий спектр предметів і понять: 

фрукти, вино, грунт, людський голос. Кожній області його використання 

відповідає окреме значення. Але кожному значенню відповідають також два або 

більше українських слів. Англо-український словник онлайн іноді подає їх 

просто через кому. Це означає, що кожен лексико-семантичний варіант не 

охоплюється одним українським словом, тому що в ньому є два або більше семи, 

які повинні передаватися двома або більше українськими словами. Так, перше 

значення – «стиглий, м’який, солодкий, соковитий» (про плоди); друге 

значення – «старий» (про вино); третє значення  – «удосконалений, пом'якшений 

з віком» (про людину); четверте значення – «м'який, густий» (про голос і 

кольори); п’яте значення – «пухкий, родючий» (про ґрунт); шосте значення – 

«веселий» (про людину) [9, с. 31]. 

Майже в усіх відмінках слово м’який відповідає різним словам української 

мови залежно від іменника, який воно визначає. Це свідчить про дуже широке 

семантичне поле кожного лексико-семантичного варіанта слова. 

Третім фактором, який викликає лексико-семантичні трансформації, є 

контекстне значення слова. 

Семантична структура слова визначає саму можливість його 

контекстуального вживання, а переклад контекстуального значення слова є 

складною проблемою. 

Контекстуальне значення слова залежить від характеру семантичного 

контексту, від семантики пов'язаних з ним слів. Випадкове значення слова, яке 
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раптово з'являється в контексті, не є довільним; вона потенційно вбудована в 

семантичну структуру слова. При контекстному вживанні слова в поезії чи 

художній літературі автор часто глибоко проникає в його семантичну структуру. 

Адже слово має як парадигматичні, так і семантичні зв’язки, і в обох випадках 

можуть розкриватися лексичні можливості слова. Але ідентифікація цих 

потенційних значень тісно пов’язана з лексико-семантичним аспектом кожної 

мови, звідси труднощі передачі контекстуального значення слів у перекладі: те, 

що можливо в одній мові, неможливо в іншій через відмінності в їхній 

семантичній структурі. і використання. 

До слів, що мають різні значення в англійській та українській мовах, 

зазвичай відносяться інтернаціональні слова, дієслова сприйняття, почуття, 

розумової діяльності, так звані прислівники. 

Четвертою причиною лексико-семантичних трансформацій є відмінності в 

сполучності. Слова є в мовних визначеннях. Важливо відзначити, що 

сполучуваність слів визначається сполучуваністю понять, які вони позначають. 

Ця сумісність відрізняється від мови до мови, і те, що можливо в одній мові, 

неприйнятно в іншій. 

Кожна мова має свої типові правила сумісності. Кожна мова може 

генерувати нескінченну кількість нових комбінацій, зрозумілих людям, які нею 

говорять, і не порушують її норм. У кожній мові існує ряд регулярних, стійких 

традиційних поєднань, які не перетинаються з відповідним діапазоном поєднань 

в іншій мові, наприклад, «trains run» – «поїзди ходять», «rich feeding» – «рясна 

їжа» [12, с. 141-142].  

Чим ширший семантичний обсяг слова, тим ширша його сполучуваність, 

тому слово може вступати в різноманітні зв'язки. Це також дає можливість 

широкого діапазону його передачі в перекладі, різноманітних варіантів 

перекладу. 

Спільне вживання слова для кожної мови має велике значення. Це 

пов'язано з історією розвитку цієї мови, формуванням і розвитком її лексичної 

системи. Кожна мова породжує унікальні кліше, готові формули, слова та 
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словосполучення, якими користуються носії цієї мови. Останні не є 

фразеологізмами, але їм властива повнота, і, на відміну від фразеологізмів і 

стійких сполучень, вони ніколи не порушуються введенням додаткових слів або 

заміною одного з компонентів. 

Вважаємо за доцільне виокремити ще одну причину, що викликає лексико-

семантичні трансформації, а саме переклад слів з емоційним значенням. 

Переклад слів з емоційним забарвленням також вимагає лексичних замін. 

У кожній мові є слова, в яких, крім логічного, є ще й емоційне значення, яке 

зазвичай присутнє в парадигматичному значенні слова: «love», «hatred», 

«happiness» тощо. Емоційне значення слова можна розглядати як другий термін, 

що виражає оцінку даного явища чи факту дійсності. Емоційне значення слова 

створюється асоціаціями, як позитивними, так і негативними, які слово викликає 

та присутні в ньому, незалежно від контексту та суб’єктивного сприйняття [30]. 

Таким чином, ми проаналізували основні причини лексико-семантичних 

трансформацій: виділення різних ознак одного і того ж явища чи поняття, 

проблема контекстуального значення слова, проблема перекладу слів з 

емоційним значенням, відмінності в семантичному змісті, питання 

сполучуваності. Усі вони виникають під час перекладу тексту з англійської на 

українську та навпаки, викликаючи певні труднощі, на які перекладач повинен 

завжди звертати увагу. Аналіз поняття лексико-семантичних трансформацій 

дозволяє спостерігати за їх використанням у перекладі художніх текстів. 

Варто зазначити, що в перекладі відбувається поєднання кількох лексико-

семантичних трансформацій. Це свідчить про те, що техніки перекладу зазвичай 

доповнюють одна одну, частково компенсуючи неминучу втрату інформації, 

пов’язану з перебудовою оригінального тексту. 

Таким чином, результати порівняльного аналізу тексту оригіналу та 

остаточного варіанту тексту перекладу дозволяють зробити наступний висновок: 

щоб досягти семантичної подібності перекладу з текстом оригіналу, необхідно 

знайти еквіваленти лексичні одиниці англійської мови шляхом перекладацьких 

трансформацій.  
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ГЕРОЇВ ФАНТАСТИЧНОГО РОМАНУ 

«HUNGER GAMES» СЮЗАННИ КОЛЛІНЗ 

 

2.1. Загальна характеристика фантастичного роману «Hunger games» 

Сюзанни Коллінз 

Сюзанна Коллінз – сучасна американська письменниця, сценарист дитячих 

програм і мультфільмів, автор знаменитої трилогії «Голодні ігри» та сценарію 

однойменного фільму. Сюзанна Коллінз народилася в маленькому містечку в 

американському штаті Коннектикут. Її батько був істориком і військовим 

льотчиком-випробувачем. Він був у В’єтнамі та виріс під час Великої депресії, 

тому він добре вмів полювати та виживати в будь-якому середовищі. Він добре 

знав їстівні рослини та гриби, багато розповідав дочці. Ці знання дуже допомогли 

Сьюзен у написанні знаменитої трилогії. 

«Голодні ігри» – фантастичний роман американської письменниці 

Сюзанни Коллінз про шістнадцятирічну Катніс Евердін, що вимушена брати 

участь у так званих «Голодних іграх» заради виживання. Книга опублікована 

видавництвом Scholastic Press у 2008 році. По словам авторки, на створення 

роману вплинув та надихнув її грецький міф про героя Тесея та чудовисько 

Мінотавра. Окрім того, маючи досвід свого батька, офіцера ВПС, вона багато 

знала про голод, війну та злидні. Саме з ці два джерела породили яскраву 

антиутопію та пародію на реаліті - шоу, дія якої відбуватиметься в майбутньому 

на території нинішніх США у вигаданій країні Панем [10]. 

У США та Канаді було продано понад 2,9 мільйона примірників, книга 

перекладена 27 мовами у 40 країнах світу, включно з українською. Книга була в 

списку бестселерів понад 100 тижнів «New York Times». Український переклад 

«Голодних ігор» здійснило видавництво «Країна мрій». Поверх руїн континенту, 

колись знаного як Північна Америка, блискучий Капітолій об’єднав дванадцять 

округів у єдину країну Панем. Щоб тримати своїх підлеглих у покорі, Капітолій 

придумав жорстоке реаліті - шоу – «Голодні ігри», у якому щороку по одному 
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хлопцю та дівчині з кожного району змушені битися на смерть. 

Шістнадцятирічна Катніс Евердін та її друг Гейл беруть участь у лотереї, щоб 

відсвяткувати Жнива, приречення для всіх дітей Панему у віці від дванадцяти до 

вісімнадцяти [25]. 

Імена героїв і топоніми подано за українською редакцією роману. 

- Катнісс Евердін – є головною героїнею, шістнадцятирічною мешканкою 

обіднілого округу 12, один із його трибутів. 

- Піта Мелларк – герой, шістнадцятирічний житель округу 12, другий його 

трибут на «Голодних іграх». «Хлопець із хлібом», який колись урятував Катнісс 

від смерті. 

- Рута – є трибутом округу 11, дванадцятирічна дівчинка, яка стає під час 

ігор найкращою подругою Катнісс. 

- Геймітч Абернаті –ментор Катнісс і Піта та переможець 50-х «Голодних 

ігор». 

- Гейл Готорн – вісімнадцятирічний хлопчина, кращий друг Катнісс, з яким 

вона разом полювала. Героїня часто його згадує під час ігор та намагається 

розібратися у своїх почуттях до нього. 

- Цинна – стиліст Катнісс, що готує її до «Голодних ігор» і створює 

дивовині вбрання. Він став для неї дуже хорошим другом. 

- Еффі Тринькіт – куратор округу 12 під час «Голодних ігор», пані, для якої 

найважливіше в світі - манери. 

- Примроуз Евердін – молодша сестра, з долею бути трибутом, проте 

Катнісс погодилися стати замість неї, бо дуже сильно любила її. 

- Катон – трибут округу 2, з так званих «кар'єристів». Один із головних 

суперників Катнісс і Піта під час Голодних ігор. 

- Лисиця – трибут округу 5. Прізвисько «Лисиця» отримала від Катнісс не 

тільки за зовнішність, а й за хитрість. 

- Лавінія – або Вінія – член підготовчої команди Катнісс разом з Флавієм 

та Октавією. 
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- Клівія – трибут з другого округу, так само небезпечна, як і Катон. Їй мало 

не вдалось вбити героїню, яку врятувало втручання Трача. 

- Трач – трибут 11 округу, який одного разу не вбиває Катнісс, оскільки та 

потоваришувала з Рутою. 

- Гліммер (Глорія) – трибут першого округу , з «кар'єристів» [5]. 

На чорній обкладинці «Голодних ігор» зображений співочий птах, символ 

опору та боротьби. 

Відомий письменник-фантаст Стівен Кінг так прокоментував роман 

Сюзанни Коллінз: «...Карколомний роман «Голодні ігри» хвилює, приголомшує, 

тримає в напрузі... Я просто не міг відірватися від нього». 

Авторка всесвітньо відомої «Сутінкової саги» Стефані Майєр писала про 

«Голодні ігри»: «Книга мене настільки поглинула, що я не втрималася і 

продовжувала читати її за обідом, ховаючи під стіл. Я жила з цю повість кілька 

ночей поспіль, бо навіть прочитавши її, я ночами лежав у ліжку й прокручував її 

в голові... Роман «Голодні ігри» просто неймовірний» [24]. 

Lionsgate купив права на зйомки фільму за романом «Голодні ігри». Проект 

сценарію до фільму написала сама Сюзанна Коллінз, після чого його 

доопрацював сценарист і режисер Вільям (Біллі) Рей. Наприкінці 2010 року було 

оголошено, що режисером фільму стане Гері Росс, відомий за фільмами 

«Плезантвіль» (1998) і «Фаворитка» (Сухарне печиво, 2003). Бюджет фільму 

"Голодні ігри" складе шістдесят мільйонів доларів. Світова прем'єра фільму 

відбулася 23 березня 2012 року [5]. На роль Катнісс Евердін погодили 

американську актрису Дженніфер Лоуренс (англ. Jennifer Lawrence), відому за 

фільмом "Зимова кістка". Роль Піта Мелларка зіграє Джошуа Хатчерсон (англ. 

Josh Hutcherson), а роль Хейла Хоторна – австралієць Ліам Хемсворт (англ. Liam 

Hemsworth) [18]. 

У підсумку можна сказати, що роман «вирішує такі проблеми, як: жорстока 

злидні, голод, гноблення і наслідки війни». Це роман про боротьбу за 

самозбереження, з якою стикаються жителі Панему у своїх районах, і Голодні 

ігри, в яких вони повинні брати участь. Голод громадян і потреба в ресурсах як 
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на арені, так і за її межами створюють атмосферу безпорадності, яку головні 

герої намагаються подолати в боротьбі за виживання. Кітніс має полювати, щоб 

забезпечити їжею свою родину, що веде до розвитку навичок, корисних для неї 

в Іграх (таких як лук і стріли), і символізує його відмову від правил Капітолію в 

ситуаціях, що загрожують життю. Стосовно паралелей між Іграми та 

популярною культурою Даррен Френич із «Entertainment» пише, що книга «є 

проникливою сатирою на реаліті-шоу» і що персонаж Цинни «здається 

частиною фашистського проекту злітно-посадкової смуги, використовуючи 

одяг Катніс як засіб для потенційно небезпечні ідеї». 

 

2.2. Лінгвістичні особливості мовлення героїв фантастичного роману 

«Hunger games» Сюзанни Коллінз 

Проведене нами дослідження особливостей мовлення героїв 

фантастичного роману «Hunger games» Сюзанни Коллінз та його відтворення у 

перекладі роману ураїнською мовою проводилось в такі етапи: 

1) дослідження особливостей мовлення героїв фантастичного роману 

«Hunger games» Сюзанни Коллінз; 

2) визначення особливостей творчої манери перекладу Уляни Григораш 

фантастичного роману «Hunger games» Сюзанни Коллінз. 

З розвитком науки про переклад вчені шукали шляхи подолання 

труднощів, які виникають у процесі перекладу з однієї мови на іншу. І хоча наразі 

існують правила та стратегії перекладу, перекладач стикається з проблемами, які 

не обмежуються обсягом знань, накопичених людством досі. Зокрема, це 

стосується випадків, коли відтворення мовних явищ вимагає від перекладача 

певної винахідливості. 

Назва жанру наукової фантастики говорить про те, що перекладачеві 

доведеться мати справу з вигаданими словами. Перекладач несе відповідальність 

за вибір, який він робить під час відтворення оказіоналізмів, тому він повинен 

бути дуже обережним. 
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Під час аналізу ідіосинкразії Коллінз С. було виявлено, що деякі 

новоутворення є семантичними оказіоналізмами, тобто наявні слова 

використовувалися для позначення нових явищ. Проте навіть наявність 

лексичного еквівалента в лексемі часом не допомагає перекладачеві виконувати 

свою роботу. Наприклад, англійське слово «tribute» використовується 

письменником для номінації конкурсантів. Враховуючи передісторію подій, що 

відбуваються в романі, ця лексема була обрана не випадково. Ідея Голодних ігор 

виникла через бажання панівної еліти покарати повстанців, які наважилися 

вирватися з-під її гніту. Відтоді щороку проводився турнір, основною метою 

якого було освіжити пам’ять жителів країни актом повторного завоювання та 

величчю могутності центрального міста – Капітолію.  

Коллінз С. розкриває етимологію оказіоналізму «tribute» у творі, тому 

хотілося б, щоб перекладач зберіг імпліцитне значення новоутворення. Але 

данина – іменник жіночого роду. За традицією української мови, у випадках, 

коли лексема позначає і чоловічу, і жіночу особу, вона має спільний рід, тобто 

одну форму. Здебільшого за основу береться іменник чоловічого роду. Хоча 

поділ загальновживаних слів на чоловічий і жіночий набуває все більшого 

значення, як і у випадку слів лектор, мовна тенденція ще не досягла тієї точки, 

щоб жіночий рід як спільне для обох статей виглядав природним, попри 

існування поодиноких випадків (бригадир, сирота, листоноша, бідолаха тощо) 

[5]. 

Відтворення всіх лексико-стилістичних особливостей роману «Голодні 

ігри» вимагає від перекладача не лише знання різноманітних перекладацьких 

стратегій, а й творчого мислення, вміння діяти нестандартно, сміливості нести 

відповідальність за вимушене втручання. в тексті оригінального твору. 

Традиційний спосіб передачі онімів не може задовольнити контекст художнього 

тексту, оскільки автор цілеспрямовано наділяє ці природно нейтральні мовні 

одиниці стилістичними функціями. Група оказіоналізмів, незалежно від способу 

творення, втрачає в українському перекладі ефект новизни через введення її в 

текст як заміну загальновживаних слів. Перекодовано семантичні оказіоналізми, 
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запозичені з латинської мови. Слова, що виникли корінням, відтворювалися 

відповідним чином лише в половині випадків. Латинські антропоніми та 

топоніми перекладено кореспондентами, які функціонують українською мовою. 

Загалом можна стверджувати, що саме У. Григораш вдалося відтворити 

особливості мовлення С. Колін. 

Григораш У., відтворюючи це авторське новаторство, вдалася до 

перекодування, що призвело до переходу оказіоналізму до групи лексичних 

оказіоналізмів. Такий підхід частково руйнує авторський задум, оскільки у 

реципієнта не виникає жодних асоціацій зі словом данина. З іншого боку, якщо 

розглядати цю лексему як реальність, то можуть виникнути сумніви щодо 

необхідності її перекладу. Очевидно, що однозначним розв’язання цієї проблеми 

перекладу не може бути. 

Одним із способів творення авторських слів у романі «Голодні ігри» є 

основоскладання: «jabberjay» i «mockingjay». Ці оказіоналізми необхідно 

розглядати як ланки визначеної системи. Коллінз С. подібно до назви 

«mockingbird» вигадала «jabberjay», а вибіркові елементи цих слів дали у 

результаті «mockingjay». Птах «jabberjay» був лабораторно створений з метою 

доповідати чутки Капітолія. Він був здатен запам’ятовувати й відтворювати цілі 

розмови. Гібрид пташок (вигаданої та реально, що існує) «jabberjay» і 

«mockingbird» (пер. пересмішник) отримав назву «mockingjay». Зазначені птахи 

втратили можливість розбірливо вимовляти слова, тобто говорити, що призвело 

до втрати елементу «jabber», але отримали властивість пародіювати людський 

голос, як повторюють пересмішники звуки інших тварин (звідси поява у новому 

слові «mocking») [32].  

Григораш У. під час перекладу лексеми «jabberjay» вдалося скласти основи 

слів «jay» і «bovkotun» – «сойкотун». Можна говорити про повне збереження 

авторського задуму. Нове слово викличе у реципієнта відповідні асоціації, а тому 

такий переклад, безсумнівно, можна вважати вдалим. На додаток того, 

перекладачеві вдалося зберегти як внутрішню, так і зовнішню структуру 

оказіоналізму. Однак в разі наступного оказіоналізму Григораш У. створила нове 
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слово, морфологічно відмінне від оригіналу: «сойка-пересмішниця» – «співець». 

Пропонуємо зберегти морфологічну структуру вихідного оказіоналізму та 

ввести назву пересойка або сойка-сміється, щоб не порушувати асоціативний 

ряд. 

За такою ж схемою був придуманий фітонім «nightlock». Назва походить 

від двох наявних рослин «hemlock» (болиголов) і «deadly nightshade» 

(беладонна). Григораш У. не вигадує нічого нового, а використовує вже наявний 

фітонім вовча морда. Ці отруєні ягоди справді зростають у Північній Америці, 

де й була заснована країна Панем, як відомо з роману. 

Подібна стратегія перекладу була знайдена в перекладі словосполучення 

«випадкова мутація» («mutt»). Зовнішню форму авторського слова Григораш У. 

не відтворює, хоча цього легко досягти (досить зберегти подвоєння), а 

використовує еквівалент лексеми, що лягла в основу оказіоналізму, – мутант. 

Український перекладач взагалі видаляє абревіатуру слова з перекладеного 

тексту [34]. 

Поетоніми також є викликом для перекладача. На перший погляд, 

відтворення онімів не здається трудомістким завданням. Крім того, 

неодноразово згадувалися способи її вирішення: перекодування та трасування. 

Однак у художній літературі трапляються виняткові випадки, коли спірним є 

саме спосіб відтворення поетоніма, а перекладач стоїть перед вибором: 

перекодувати чи перекласти. З одного боку, існує усталена традиція перекладу 

онімів. Перекладачеві не потрібно ризикувати та вигадувати щось нове. Проте в 

межах літературного твору вони можуть мати стилістичне навантаження. Автор 

застосовує їх з певним наміром. Ігноруючи цю особливість художнього оніма, 

перекладач грабує авторський задум. Болгарські вчені Влахов С. та Флорін С. у 

своїй роботі наголошують на тому, що поетонім літературного твору слід 

перекодувати, якщо його семантика не пов’язана з контекстом [13, с. 219]. Ми 

поділяємо цю думку, оскільки в такому випадку її переклад стилістично не 

виправданий. 
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Хоча ім’я головного героя є поетонімом, і воно неодноразово ставало 

основним елементом, на якому ґрунтується стилістичний прийом гри слів, 

Григораш У. перекодує його. Ми розглядаємо цей крок як стратегічно правильне 

рішення. По-перше, необхідно враховувати екстралінгвістичні фактори. На 

момент виходу роману «Голодні ігри» українською мовою російський переклад 

існував три роки, і того ж року вийшла екранізація. Вибірково українському 

читачеві ця історія була вже знайома. Зміна імені головного героя в таких умовах 

не була б раціональною, оскільки призвела б до плутанини. Тому ми вважаємо, 

що перекодування є оптимальним варіантом передачі поетоніма. 

Якщо нарешті вирішено перекладати поетонім, то необхідно, перш за все, 

визначитися зі способами. Український учений Зарицький М. С. уточнює 

визначення калькування як способу відтворення: він пропонує передавати не 

лише внутрішню форму, а і його морфологічну структуру [1, с. 70]. Це гарна ідея, 

оскільки національний колорит при його наявності не буде втрачено, а 

перекладач не порушить авторського задуму і при цьому збереже характерний 

вигляд поетичного тексту оригінального тексту. 

Ім’я сестри головного героя Григораш У. відтворює з урахуванням усіх 

факторів. Антропонім в українському варіанті перекладу також походить від 

назви рослини і зберігає морфологічні особливості будови оригінального оніма: 

«Prim» (від «primrose») – Прим (від примула). 

Саме визначення моделей творення поетонімів значно спрощує роботу 

перекладача. Швидше за все, у письменника є свій алгоритм продукування 

антропонімів. Навряд чи кожен раз автор винаходить нову формулу для кожного 

наступного імені чи прізвища, але ми не наважуємось заперечувати таку 

можливість. Визначення моделі творення поетонімів, по-перше, допомагає 

визначити наявність стилістичної функції в онімів у межах конкретного 

літературного твору; по-друге, дає підстави для перевірки інших онімів у тексті, 

що, відповідно, допомагає виявити інші поетоніми; по-третє, це звужує пошук 

стратегії перекладу, яка була б доречною в більшості випадків.  

Отже, об’єктивно кажучи, відкриття групи онімів ботанічного походження 
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допомогло з’ясувати природу інших поетонімів, оскільки викликало підозри 

щодо наявності в тексті інших значущих назв. Етимологію деяких онімів 

висвітлює сама Коллінз С. 

Авторський акцент при перекладі даних онімів змушує перекладача 

відповідно до умов контексту вдаватися до калькування, щоб зберегти асоціацію 

з рослиною. Наприклад, до зооніму Buttercup письменниця дає коментар: «Prim 

named him Buttercup, insisting that his muddy yellow coat matched the bright flower» 

[31, c. 3].  

Оскільки за основу взятий фітонім, логічно було б використовувати його 

словниковий еквівалент як назву. Григораш У. вживає додаток Денді замість 

фітоніма і її речення виглядає так: «Прим назвала його Денді, наполягаючи на 

тому, що шубка в нього не брудно-жовта, а золотиста й франтувата.» [14, с. 

4]. Залишається невідомим, чому перекладач змінив концепцію оніма, коли 

можна реалізувати авторський задум. Пропонуємо власну версію перекладу: 

«Прим назвав його Жовтець, наполягаючи, що його брудно-жовту шубу можна 

порівняти з яскравою квіткою». Інакше Григораш У. простежує поетонім: 

«Rue» – «Рута». Вочевидь перекладачка для кожного окремого оніму 

застосовувала різні стратегії, всупереч схожій природі онімів. 

У перекладі Григораш У. свою увагу зосередила не лише на відтворенні 

морфологічних і семантичних особливостях антропонімів, а й подекуди на 

передачі їх оригінального звучання. Прізвище президента країни Snow в 

українському варіанті тексту роману звучить як Снігоу. 

У випадку з передачею прізвища «Trinket», яке утворилось від слова 

дрібниця, Григораш У. прагне зберегти первісний вигляд оніксу, але й 

намагається реалізувати авторський задум. Вона обрала лексему української 

мови, яка за звучанням схожа на англійське слово «trinket». Від дієслова 

«trinkati» утворився онім «Trinkit», який за своєю семантикою означає видачу 

уривчастих звуків і як ім'я ведучого є символічним. 

Прізвище іншого ведучого, яке також поетичне, Григораш У. транскодує: 

«Flickerman» – Флікермен. З англійської «flicker» перекладається як зблиск, 
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мерехтіння, блискання. Цим значенням дуже вписуються фігури блискучого 

ведучого на телеекранах. Проте очевидно, що Григораш У. не ризикує 

відтворювати цей поетонім і обирає спосіб перекодування, хоча це призводить 

до стилістичних втрат [33]. 

Похідний від прикметника антропонім відтворено калькою: «Greasy» – 

Сальна (не жирний, бо це жіноче ім’я). Важливо також відзначити, що цей 

персонаж навіть не є другорядним, а зустрічається лише в описі місцевості та її 

мешканців. Тому перекладач має повну свободу у виборі способу відтворення 

оніксу. 

Інші власні назви, яких немає серед поетонімів та наявних назв 

латинського походження, перекодовані: «Peeta Mellark» – Піта Мелларк, 

«Haymitch» – Геймітч, – Гейл, «Delly Cartwright» – Деллі Картрай [17]. 

Переважна більшість топонімів вигадані, але умова, що більшість із них 

утворено шляхом зміни загальної назви на власну, значно полегшує роботу 

перекладача, адже йому не потрібно нічого вигадувати. Усі тринадцять назв 

адміністративно-територіальних одиниць, які складалися з родового поняття та 

порядкового номера, перекладено відповідним чином: «District 1» – Округ 1, 

«District 7» – Округ 7, «District 13» – Округ 13. Хоча Коллінз С. іноді писала 

порядковий номер округу прописом або ж під назвою вживалась лише цифра, 

Григораш У. не змінювала формат написання назви у всьому тексті: «So they gave 

you District Twelve, I say» [31, c. 60]. – «Отже, на вас повісили Округ 12, – мовила 

я» [14, c. 67]; «The tributes from 1, 2, and 4 traditionally have this look about them» 

[31, c. 90]. – «Як правило, це були трибути з Округів 1, 2 й 4» [14, c. 100].  

Калькування Григораш У. застосувала і для наступних топонімів, 

створених за цією традицією: «Hob» – Горно, «Meadow» – Скиби, «Seam» – 

Левада. 

При перекладі тексту з мови оригіналу необхідно «уявити» свого 

потенційного читача чи глядача та передбачити наявність відповідних фонових 

знань, що пов’язано з більш широким поняттям неявної інформації [1, с. 40]. 
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Феномен імпліцитності загалом ґрунтується на позамовних передумовах 

комунікантів, а алюзія дозволяє вести непрямий діалог між автором та 

реципієнтом, який є перекладачем чи читачем. При цьому в системі «автор – 

перекладач – читач» другий може або зберегти інтенцію першого, або при 

відтворенні його якимось чином модифікувати, тому розуміння третього 

повідомлення залежить не стільки від творця оригінального тексту, як від творця 

його перекладу [30]. 

Щоб інтерпретувати авторську алюзію перекладачеві, а згодом і 

реципієнту, необхідно пройти кілька етапів: виявлення алюзії в тексті; його 

співвіднесення з відповідним джерелом; визначення його функції в 

повідомленні: інформативної, стилістичної, апелятивної та ін.; пошук 

адекватного відповідника в мові перекладу [32].  

При відтворенні алюзії у перекладі до визначених етапів додається 

найсладніший пошуковий етап адекватного відповідника алюзії в тексті 

перекладу. Труднощі, які виникають під час процесу перекладу алюзій, 

включають ідентифікацію та декодування алюзій, ступінь інформованості мовою 

перекладу, зміну її конотацій у діахронії, її частку в художній тканині твору: 

значення у розкритті авторського задуму, частотність, використання та 

положення в тексті, також фактор реципієнта та різні види деформації алюзій. Ці 

фактори визначають залежність вибору способу відтворення алюзій заради 

збереження стилістичних функцій, що виконуються у початковому тексті. 

Основними засобами алюзивних виразів є цитати та семантико-стилістичні 

переклади. Достовірне відтворення алюзій на меншу інформацію або зовсім 

невідому в культурі реципієнта не викликатиме необхідних асоціацій. 

Першочергово труднощі виникають при відтворенні літературних, історико - 

культурних алюзій. Компенсаційні прийоми є одним із засобів досягнення 

адекватної реконструкції прагматики автора у відтворенні алюзій на обмежену 

інформацію. Головною стратегією передачі слугує пояснювальний переклад. У 

випадках неінформативності використовується локальна алюзія, 

перифрастичний переклад або узагальнення. 
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В українській мові група імен латинського походження, що були 

перекладені Григораш У. і прижилися відповідниками: Cinna – Цинна, Caesar – 

Цезар, Portia – Порція, Seneca – Сенека, Venia – Вінія, Flavius – Флавій, Octavia – 

Октавія. 

Латинські топоніми «Capitol» i «Cornucopia» мають відповідники в 

українській мові, їх Григораш У. і використовує при перекладі: «Capitol» – 

Капітолій, «Cornucopia» – Ріг достатку. Назва «Panem», утворена від 

латинського вислову, була транскодована – «Панем». Хоча цей топонім 

символічний, він не викликає жодних асоціацій навіть у читача оригінального 

тексту. Коллінз С. запозичила цю назву з латинської мови, яка, звичайно, не 

відома широкому загалу. Ерудований читач має можливість розпізнати слово за 

співзвучністю, тому ми вважаємо спосіб перекладу топоніма правильним [9, с. 

78-79]. 

Разом з онімами Коллінз ввела у текст архаїзми латинського походження. 

Важливо відзначити, що їх семантика частково збереглася, але оскільки ця 

лексика вживається в тексті як реалії вигаданого світу, ми вважаємо їх 

семантичними оказіоналізмами. Наприклад, слово avox відноситься не тільки до 

без’язика, а й до покараного таким чином зрадника Капітолію, а tesserae 

трактуються як харчові жетони, що в тексті роману «Голодні ігри» пропонуються 

як додатковий стимул неодноразово висувати свої кандидатські місця на 

конкурсах. Якщо тесерний еквівалент відомий вузькому колу реципієнтів, то 

лексема «avox» потребує створення нового слова, оскільки безмовному 

прикметнику важко претендувати на роль оказіоналізму в українському тексті. 

Григораш У. перекодовує латинське запозичення й отримує «avox». Цей токен, 

безперечно, новий для українського читача. Певна річ, що це нове специфічне 

поняття. 

Гра Коллінз С. завжди складна. Вона будує цей шлях на співзвучності слів 

та їх значень, в результаті чого утворюється складна система, яка руйнується за 

відсутності хоча б одного елемента: фонетичного чи семантичного. Для 

перекладача це справжній виклик, якщо він не хоче йти найлегшим шляхом у 
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вирішенні цього питання: коментар, безсумнівно, звільняє перекладача від 

зайвих клопотів, але й втрачає незвичайність тексту.  

Фітоніми «Catnip» і «Katnis» фонетично схожі. У тексті вони обидва 

функціонують як антропоніми. Переклад одного з них – «Katniss» –

транскодування найповніше відповідає вимогам контексту. Очевидно, що ця 

стратегія передбачає перекодування іншого імені для збереження парономазії. 

Однак, хоча два слова тепер будуть схожими й можуть бути сплутані, як того 

вимагає сюжет, одержувач не матиме жодних асоціацій з котячою м’ятою. 

Цікавість і складність цієї гри слів у тому, що друг головної героїні неправильно 

чує її ім’я і, вважаючи, що її назвали на честь котячої м’яти, знущається з неї, 

коли їх переслідує рись на черговому полюванні. Ось як Коллінз пояснює 

походження цього прізвиська. Для українського читача комічність ситуації 

залишиться поза межами їхнього розуміння, якщо не пояснити зв’язок цієї 

лексеми з представником сімейства котячих. 

Григораш У. обирає експлікацію, щоб подолати цю проблему перекладу. 

Вона перекодує обидва антропоніми, але надає пояснення в тексті. Для 

порівняння поряд з версією Григораша У. подаємо уривок з вихідного тексту: 

«My real name is Katniss, but when I first told him, I had barely whispered it. So he 

thought I’d said Catnip» [31, c. 6]. – « Насправді мене звати Катніс, та коли ми 

познайомилися, я вимовила своє ім’я так тихо, що він не розчув і почав 

звертатися до мене Катніп — так у нас називають котовник, від якого дуріють 

коти. » [14, с. 8]. 

Інша гра слів також побудована з фітонімом Катнісс. Як уже було сказано, 

головну героїню назвали на честь рослини – стрілолист. А її батько, ще живий, 

казав: «As long as you can find yourself, you’ll never starve» [31, с. 49]. Як і в 

попередньому випадку, Григораш У. компенсує смислові втрати додатковою 

інформацією, яку вводить безпосередньо в текст: «Рослина, на честь якої мене 

назвали. Це стрілолист, а «катніс» — стара індіанська назва.» [14, с. 54]. 
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Тактика Григораш У. робить можливим переклад гри слів у тексті. Завдяки 

цьому вона не втрачає своєї привабливості. Реципієнт розуміє приховані 

семантичні зв’язки, які видно читачеві оригіналу. 

Переклад сарказму є різновидом мовного посередництва, яке цілком 

орієнтоване на іншомовний оригінал і метою якого є повне збереження 

оригінального ефекту в тексті перекладу. Такий переклад розглядається як 

іншомовна форма існування повідомлення, що міститься в оригіналі [9, с. 43]. 

При перекладі сарказму необхідно передбачити такий вид міжмовної 

комунікації, за якого створений текст мовою перекладу міг би виступати як 

повноцінна комунікативна заміна оригіналу та ідентифікуватися з оригіналом у 

структурно-семантичному плані, зберігаючи гумористичний ефект. 

Для вираження повноцінного комічного ефекту в перекладі необхідно 

враховувати особливості процесу міжмовного спілкування, специфіку мовних 

актів, співвідношення значень (виражених і неявних), вплив контексту та 

комунікативної ситуації та інші чинники, визначити остаточну відповідність 

тексту оригіналу. Ця відповідність спрямована на створення адекватного 

перекладу, який забезпечує прагматичні завдання перекладацького акту на 

максимально високому рівні еквівалентності для досягнення поставленої мети, 

відповідає жанрово-стильовим вимогам текстів такого типу та суспільно 

визнаній загальноприйнятій нормі перекладу [11, с. 33]. Ми можемо 

спостерігати, що Григораш У. як посередник намагається створити максимальні 

умови, щоб українські читачі могли сприйняти сарказм. Вона часто вдавалася до 

різноманітних трансформацій, щоб висловити авторську думку у звичній для 

реципієнта формі. 

Коли стиліст розповідає головній героїні про вбрання, в якому вона буде 

представлена глядачам вперше, вона кепкує з цього приводу: «I’ll be naked for 

sure, I think» [31, c. 62]. – «Тепер усе ясно: понад усякий сумнів, мене змусять  на 

сцену вийти голою», – подумала я» [14, c. 70]; «Naked and covered in black dust, I 

think» [31, c. 62]. – «Гола й притрушена попелом» [14, c. 70]. Григораш У. 

вдається «утримати» знущання. До того, вона оздоблює обидва речення мовними 
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елементами, притаманними українським розмовним формам глузування. У 

першому реченні перекладач виконує перетворення додавання. Вислів «тепер 

усе ясно» є неявним знущанням.  

У наступному випадку Григораш У. поряд із розмовним варіантом лексики 

використовує стилістичний потенціал суфіксів української мови для передачі 

сарказму: «It’s lovely. If only you could frost someone to death» [31, c. 92]. – 

«Гарненько. Якби ти міг заглазурувати когось до смерті...»   [14, с. 102]. 

Коли ведуча Еффі Трінкіт ділиться враженнями від успіху головної героїні 

та її земляка, вона називає поведінку мешканців 12 округу варварською. Реакція 

Катнісс була такою: «Barbarism? That’s ironic coming from a woman helping to 

prepare us for slaughter. And what’s she basing our success on? Our table maners?» 

[31, c. 70]. – «Варварство? І це каже жінка, яка допомагає нам приготувати нас 

до участі в масовій різанині. І чому це, на її думку, ми змінилися? Через наші 

манери за столом?» [14, с. 78]. Словосполучення «різанина» – це типове для 

української мови кліше. Його використання додає емоційності тексту, робить 

його близьким українському читачеві. Загалом, сатиричний ефект досягається 

збереженням шляху оксиморона, який у цьому випадку є поєднанням 

протилежних понять: допомагати й готуватися до смерті. 

Оксюморон лежить в основі й наступного саркастичного твердження: 

«District Twelve. Where you can starve to death in safety» [31, c. 5]. – «Округ 12. 

Місце, де ви можете безпечно здохнути з голоду» [14, с. 8]. Григораш У. знову 

використовує трансформацію додавання для милозвучності та лексему з яскраво 

вираженим пейоративним значенням померти для посилення чутливості 

сарказму. 

Перекладач також займається перекладом іронічних висловлювань: «I 

almost forgot! Happy Hunger Games!» [31, c. 7]. – «Я ледь не забув! Веселих тобі 

Голодних ігор!» [14, c. 10]. Як і в попередніх випадках, Григораш У. інтерпретує 

текст. Цього разу вона використовує лексичну заміну слова щасливий. 

Прагнення до веселих ігор семантично точніше відображає зображувану 

дійсність, хоча дослівний переклад не суперечить стилю української мови. 
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Подекуди Григораш У. повністю змінює структуру речення: «Always 

worried about our safet» [31, c. 77]. – «Яка турбота про нашу безпеку!» [14, c. 86]. 

Отримане речення є більш емоційним, оскільки воно окличне. На нашу думку, 

вихідний текст має відтінок приреченості, а переклад – обурення. 

Аналогічний приклад: «Please. I don't know where you pulled that cheery, 

wavy girl on the chariot from, but I haven't seen her before or since», says Haymitch. 

«And you've given me so many reasons to be cheery, «I counter» [31, c. 111]. – «Я 

тебе прошу! Не знаю, з якої глибини свого нутра ти виштовхнула наверх ту 

щиру радісну дівчину, що їхала на колісниці, але після того вона більше не 

з’являлася, – сказав Гейміч. – А ви дали мені безліч приводів для радості! – не 

вгадала я» [14, с. 123]. Григораш У. вживає розмовні вирази «Я тебе прошу» і 

«Глибина мого нутра». Крім того, вона складає речення із вигуком «Прошу!» і 

«І ви дали мені безліч приводів для радості!». 

Щодо перекладу порівнянь, то відразу можна відзначити існування трьох 

основних моделей [11, c. 35]: 

1) модель зберігається: «Prim’s face is as fresh as a raindrop, as lovely as the 

primrose for which she was named» [31, c. 3] – «А от обличчя Прим було свіженьке, 

наче крапля дощу, і таке ж миленьке, мов примула, на честь якої її назвали» [14, 

c. 4];  

2) відбувається зміна вигляду моделі: «He’s one of the giants, probably six 

and a half feet tall and built like an ox, but I noticed he rejected the invitations from 

the Career Tributes to join their crowd» [31, c. 120] – «Він був просто велетенський, 

заввишки не менш як шість із половиною футів, і дужий як буйвіл» [14, c. 133];  

3) відбувається заміна образу: «He’s surprisingly strong for such a wreck» 

[31, c. 23] – «Як на п’яного в пень, він мав забагато моці в руках» [14, c. 27]. 

У більшості випадків Григораш У. зберігає авторську модель порівняння з її 

оригінальними образами. Перекладач широко використовує конкретизацію при 

перекладі цього стилістичного прийому: «The dress poses another problem. It keeps 

tangling around my shoes so, of course, I hitch it up, and then Effie swoops down on 

me like a hawk, smacking my hands and yelling, «Not above the ankle!»     [31, c. 110] 
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– «З сукнею теж не все так просто. Вона довга й чіпляється за туфлі, і звісно, 

я раз у раз підтягувала її, через що Еффі шулікою кидалася на мене і репетувала: 

— Тільки не вище кісточки! »  [14, с. 121]. 

Ономатопея. Фонологічні слова, як потужний засіб творення виразності, 

часто використовуються в художніх текстах. Тому при перекладі художніх 

творів перекладач неминуче стикається з проблемою звуконаслідування 

перекладу. Якщо в художньому тексті звуконаслідування виконує виключно 

звуконаслідувальну функцію, то зазвичай її перекладають за допомогою 

звукоутворення мови перекладу, що відповідає їй за основними 

психоакустичними параметрами [11, с. 63]. Наприклад: «Prim giggles and gives 

me a small «Quack» [31, c. 15] – «Кря-кря», – захихикала Прим [14, c. 18]; «As the 

audience oohs and ahs, I see Cinna make the tiniest circular motion with his finger» 

[31, c. 122]. – «Поки публіка охкала й ахкала, я побачила, як Цинна зробив ледь 

помітний круговий жест пальцем» [14, с. 135]. 

Фонологічна лексика використовується в тексті для створення певної 

атмосфери, тобто для посилення емоційного впливу на реципієнта. При цьому 

матеріальна форма звукоутворення програмує певні асоціації. Тому переклад 

звукозаписів, що використовуються для цієї мети, вимагає ретельного аналізу 

тексту та інтерпретації прийомів звукового інструментування тексту. 

Наприклад: «Claudius Templesmith’s voice booms down from overhead, 

congratulating the six of us who remain» [31, c. 231] – «Десь високо в небі загримів 

голос Клавдія Темплсміта» [14, с. 248]. Засобом відтворення голосу ведучого, 

зокрема його висоти, у цих прикладах служать звуконаслідуванню. 

У процесі перекладу не завжди вдається зберегти значення фонетичних 

слів мови оригіналу. Наприклад: «I look straight down the side of the building to the 

street, which is buzzing with people» [31, c. 76] – «Внизу виднілися широкі вулиці, 

переповнені сотнями людей» [14, с. 85]. 

Прикладом замін у процесі перекладу звуконаслідувань є відтворення 

однієї частини мови оригіналу іншою частиною мови в тексті перекладу. 
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Наприклад: «The roar of the crowd is deafening» [31, c. 127] – «Натовп скаженів і 

лементував» [14, c. 140].  

Григораш У. уважно ставиться до стилістичних засобів оригінального 

твору. До вирішення складних перекладацьких завдань перекладач використовує 

творчий підхід. Їй вдається відтворити гру слів і сарказму. При перекладі 

порівнянь Григораш У. інколи вносить зміни до вихідної моделі стилістичного 

прийому. Ономатопея відтворена лише частково. 

Таким чином, під час перекладу роману «Голодні ігри» було відтворено 

лексико-семантичні особливості оригінального тексту. Подекуди Григораш У. 

не вдається відтворити стилістичну функцію мовних одиниць, зокрема щодо 

поетонімів. Для передачі оказіоналізмів найбільш широко використовувався 

метод перекодування. Деякі оказіоналізми були замінені словами, що існують. 

 

2.3. Особливості творчої манери перекладу Уляни Григораш 

фантастичного роману «Hunger games» Сюзанни Коллінз 

У перекладознавстві давно існує незафіксований постулат, що переклад як 

наслідок діяльності перекладача завжди відповідає особливостям оригіналу, 

якщо перекладач має чесні наміри та професійні знання. Відповідність перекладу 

оригіналу різні теоретики називають по-різному: адекватність, 

функціональність, еквівалентність. Але ці терміни та поняття постійно 

означають тотожність, автентичність, рівноправність джерела та його іншомовну 

перереєстрацію, коли перед перекладачем не стоїть завдання конкретного 

обмеження змісту перекладу, що виникає у випадках вибіркового, абстрактного 

перекладу. Таким чином, лексема «точність» була б найкращим терміном для 

відповідності перекладу оригіналу, але вітчизняне перекладознавство 

використовує його іноземний синонім «адекватність». 

Якщо подивитися на текст оригіналу очима лінгвіста, який звик бачити в 

тексті суму мовних одиниць, кожна з яких може бути перекладена еквівалентом 

(повним еквівалентом), аналогом (частковий еквівалент), запозиченим з мови 

оригіналу або пояснюється необхідним обсягом коментарів перекладу. Такий 
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підхід до оригіналу є мікроперекладацьким, оскільки для кожної одиниці мови 

оригіналу (тобто її відносно автономного мікрофеномена) лінгвістика дійсно 

знаходить словниковий запас у мові перекладу. Усі двомовні словники засновані 

на цьому принципі мікроперекладу. Але в тексті (тобто мовленнєвому 

макрофеномені) автономна мовна одиниця стає невід’ємною мовленнєвою 

складовою цілого, втрачаючи свою словникову автономність і набуваючи 

нерозривних зв’язків із сусідніми одиницями та з усім висловлюванням. Такий 

підхід до оригіналу слід назвати макроперекладом, оскільки в його просторі 

діють зовсім інші чинники, які роблять адекватність явищем майже непомітним 

для традиційного перекладу [30]. 

Прихильники мікроперекладацького підходу до оригіналу не враховують 

у процесі перекладу текстових законів оригіналу та перекладу та філософії 

сприйняття тексту, зводячи все майже до вузького кількісного аналізу – обсягу 

знань про оригінал.  

Вважається, що домогтися адекватності перекладу практично неможливо. 

Адекватність – це не лише теоретична проблема. Зберегти його в першу чергу 

практично неможливо, оскільки, окрім неминучого об’єктивного сприйняття 

оригіналу перекладачем як читачем-інтерпретатором, існує ще й свавілля 

перекладача як митця, яку називають особистістю стилю перекладача, лексики, 

морфології, викликані прихильністю перекладача до певних стилістичних 

засобів. Традиційний так званий адекватний переклад, у будь-якому випадку 

близький до оригіналу (на відміну від дослівного перекладу), завжди є 

завершальним штрихом. 

Закони, за якими суб'єктивне прагнення перекладача адекватно перекласти 

породжує об'єктивне трактування оригіналу, дуже складні: тут і філософія 

(дійсність і її художнє відображення), і естетика (специфіка художньої 

творчості), і психологія (вигадка як лінгвістичний акт), і мовознавство (закони 

мов оригіналу та перекладу), і літературознавство (екстралінгвістичні 

компоненти художнього образу) тощо [9, с. 108].  
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Філософський аспект законів художньої творчості полягає в тому, що 

художній образ є зразком сучасної дійсності та позачасової цілісності світу, 

тобто основним інструментом пізнання буття, точнішим за науку. Їх естетичний 

аспект зводиться до того, що твір мистецтва будується за принципами краси, 

тобто немає нічого зайвого. Психологічний аспект цих законів висвітлює той 

факт, що художній задум знаходиться в голові автора до початку безпосередньої 

експліцитної, тобто чуттєвої роботи над твором, до втілення концепції у 

відповідному «будівельному» матеріалі мистецтва (тобто слові). 

Кожен перекладач як особистість і представник національної культури має 

своє уявлення про те, що таке краса. Ця ідея може не збігатися з ідеєю автора 

оригіналу, оскільки автор також є особистістю і представником іншої культури. 

Також думка перекладача, хоча і прагне реалізуватися за законами мови 

перекладу, не може не нести на собі відбитків мови оригіналу. 

Подекуди Григораш У. переосмислює описані події. Вона використовує 

характерні для української мови вирази, завдяки чому текст перекладу виглядає 

як оригінальний твір. Український адресат не може поскаржитися на 

незграбність викладу, оскільки, попри на різницю в структурі англійської та 

української мов, текст перекладу виглядає природним для ока читача. 

Наприклад: «It’s not until we enter the City Circle that I realize I must have completely 

stopped the circulation in Peeta’s hand» [31, c. 66]. – «Поки ми не доїхали до 

Столичного Кільця, я й не помічала, як міцно стискаю долоню Піти – так, що 

вона аж посиніла» [14, с. 75]. 

Хоча роман «Голодні ігри» був написаний переважно нейтральною 

лексикою, Григораш У. вводить розмовну лексику в увесь текст. Наприклад, 

замість нейтрального слова, очевидно, перекладач використовує розмовну 

версію очевидця: «Apparently, Effie Trinket’s duties did not conclude at the station» 

[31, c. 69] – «Очевидячки, Еффі Тринькіт іще не припинила виконувати свої 

обов’язки» [14, c. 77]. 

Подекуди до категорії побутової лексики входять не лише окремі слова, а 

й вирази: «But this seems an odd strategy for Peeta Mellark because he’s a baker’s 
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son» [31, c. 38] – «Але Піта Мелларк цієї не поспіває, він же син пекаря» [14, c. 

43]. Або: «As I enter the dining car, Effie Trinket brushes by me with a cup of black 

coffee. She’s muttering obscenities under her breath» [31, c. 51] – «Коли я зайшла до 

вагона-ресторану, повз мене проскочила Еффі Тринькіт із філіжанкою кави в 

руці, бурмочучи щось непристойне собі під носа» [14, с. 57]. Якщо в другому 

випадку Григораш У. відтворює англійську ідіому як усталений вираз в 

українській мові, то в першому реченні це її власний вибір. 

Зі стилістичних міркувань Григораш У. змінює навіть первісну структуру 

речень. Наприклад: «My room feels like a prison cell. If I don’t get air soon, I’m going 

to start to throw things again» [31, c. 134] – «Кімната для мене перетворилася на 

тюремну камеру. Повітря! Потрібно подихати свіжим повітрям. Інакше я 

знову почну все трощити» [14, с. 146]. Емоційну складову змісту перекладач 

підсилює за допомогою вигуку та парцеляції. На лексичному рівні перекладний 

текст відрізняється стилістичним повтором слова повітря. Також можна 

говорити про наявність у перекладі, на відміну від оригіналу, безособового 

речення. Тобто Григораш В. для підвищення рівня емоційності використала 

цілий комплекс різноманітних трансформацій на лексичному та граматичному 

рівнях. 

Ви можете продовжувати говорити про перебільшення: «He sees my 

expression and grins» [31, c. 62] – «Побачивши вираз мого обличчя, він 

розреготався» [14, с. 70]. Згаданий у реченні стиліст, за першоджерелом, 

усміхнувся, а не почав голосно, нестримно сміятися». 

Батько головного героя співав місцевим незвичайним птахам, які потім 

грали цю мелодію. Коллінз С. пише: «I could never bring myself to continue the 

practice after he was gone» [31, c. 41] – «Відтоді як батько загинув, я зовсім забула 

про переспівниць» [14, c. 46]. У тексті немає інформації, про те, що забула 

головна героїня про цю батьківську звичку чи ні. 

Про наявність певних недоліків у перекладі свідчить вилучення цілих 

речень з невідомих причин. Як приклад ми наведемо уривки, щоб 

проілюструвати істинність нашого твердження: «They’ll throw us into the arena no 
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matter what condition we’re in. «I know we promised Haymitch we’d do exactly what 

they said, but I don’t think he considered this angle». «Where is Haymitch, anyway? 

Isn’t he supposed to protect us from this sort of thing? » says Peeta» [31, c. 64] – «Нас 

однаково кинуть на арену, незалежно від того, в якому ми були стані. «Де 

Геймітч?» Хіба він не мусить захищати нас від такого неподобства? – сказав 

Піта» [14, с. 71]. 

У наступному випадку вихідне речення втратило одну зі змістовних 

частин: «Then, of course, the rebels fed the Capitol endless lies, and the joke was on 

it» [31, c. 40] – «А потім повстанці здогадалися – і засипали Капітолій 

брехливими свідченнями» [14, c. 45]. 

Про втрату інформації можна говорити у реченні: «Peeta takes off his jacket 

and wraps it around my shoulders. I start to take a step back, but then I let him, 

deciding for a moment to accept both his jacket and his kindness» [31, c. 78] – «Піта 

зняв куртку, накинув її мені на плечі й застебнув на верхній ґудзик» [14, с. 88]. 

Частина складного речення про ґудзик відсутня в тексті оригіналу і введена в 

текст перекладу з ініціативи Григораша У. 

Таким чином, можна стверджувати, що в процесі перекладу Уляна 

Григораш керується власним баченням ситуацій, описаних С. Коллінз. Часто 

перекладач за допомогою різноманітних мовних засобів (розмовної лексики, 

фразеологізмів, різноманітних стилістичних фігур) подає текстові емоції, 

непередбачені першоджерелом. 

Відтворення всіх лексико-граматичних особливостей роману «Голодні 

ігри» вимагає від перекладача не лише знання різних стратегій перекладу, а й 

творчого мислення, вміння нестандартно діяти, сміливості взяти на себе 

відповідальність за вимушене втручання в оригінальний текст.   

Також було помічено, що перекладач змінює тональність оригінального 

тексту, робить його емоційну складову більш виразною внаслідок розмовної 

лексики, фразеологічних зворотів, різноманітних стилістичних фігур, які 

притаманні повсякденному спілкуванню. Уляна Григораш змінює структуру 

речень, нейтральну лексику на емоційно забарвлену, на власний розсуд. 
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РОЗДІЛ 3 

СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ МОВЛЕННЯ ГЕРОЇВ ФАНТАСТИЧНОГО 

РОМАНУ “HUNGER GAMES” СЮЗАННИ КОЛЛІНЗ В 

УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

 

3.1 Аналіз лексичних особливостей мовлення героїв та специфіка їх 

відтворення 

Третій розділ присвячено дослідженню лексичних та стилістичних 

особливостей мовлення героїв фантастичного роману “HUNGER GAMES” та 

специфіки їх відтворення. Першим кроком, розглянемо лексичні особливості 

мовлення героїв роману та специфіку їх відтворення. Серед лексичних 

особливостей мовлення героїв роману було виокремлено такі, як:  

1. Застосування власних назв у мовленні героїв:  

– «Prim named him Buttercup, insisting that his muddy yellow coat matched 

the bright flower» [31, ст. 3]. 

«Прим назвала його Денді, наполягаючи на тому, що шубка в нього не 

брудно-жовта, а золотиста й франтувата» [14, ст. 4]. 

В наведеному прикладі застосовано непряму мову, в рамках якої 

згадується, що героїня застосовує у своєму мовленні таку власну назву, як – 

Buttercup, ім’я її кота, якого вона вмовила сестру залишити жити з ними.  

– «Our part of District 12, nicknamed the Seam, is usually crawling with coal 

miners heading out to the morning shift at this hour» [31, ст. 4]. 

«Наш район Округу 12, який у народі прозвали Скибою, зазвичай 

переповнений шахтарями, які саме в цю годину поспішають на ранкову зміну» 

[14, ст. 5]. 

Приклад демонструє такої власної назви, як Seam, яка часто 

використовується жителями округу 12 у мовленні. Назва є неформальним 

найменуванням Округу 12.  

– «I only have to pass a few gates to reach the scruffy field called the Meadow» 

[31, ст. 4]. 
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«Тож мені достатньо минути кілька хвірток, щоб опинитися на брудному 

полі, яке зветься Левада» [14, ст. 5]. 

У мовленні героїні використано такий топонім, як the Meadow, який є 

назвою брудного поля Округу 12. 

– «Discuss little more than trades in the Hob, which is the black market where 

I make most of my money» [31, ст. 6]. 

«Хіба що зроню кілька слів про свою торгівлю на Горні — чорному ринку, 

де я заробляю майже всі свої гроші» [14, ст. 8]. 

Головна героїня часто використовує у своєму мовлення таку власну назву, 

як the Hob, що є назвою чорного ринку, на якому вона продавала те, що вдалось 

вполювати.  

– «Even at home, where I am less pleasant, I avoid discussing tricky topics. 

Like the reaping, or food shortages, or the Hunger Games» [31, ст. 6]. 

«Таких як Жнива, або нестача їжі, або Голодні ігри. Прим може 

повторити мої слова деінде — і що тоді з нами станеться?» [14, ст. 8] 

Герої твору часто використовують у мовленні власну назву the Hunger 

Games, яка є основою сюжету та використовується в якості назви твору. The 

Hunger Games – жахливі ігри, в яких бере участь той, кому випаде ця роль через 

жеребкування. З округів обираються по 2 учасники віком від 12 до 18 років. 

Сутність жорстоких ігор полягає в тому, що вижити зможе лише один учасник. 

Необхідність участі у таких жахливих іграх полягала у тому, що люди 

знаходились за межею бідності. За право отримати зерно, учасник 

розраховувався тим, що його ім’я вносилось у список тих, хто братиме участь у 

жеребкуванні. Таким чином, підлітки змушені були торгувати власним життям 

через жахливу бідність. 

2. Сленг є характерною рисою мовлення героїв твору, з огляду на те, що 

у більшості ситуацій, мовлення набуває неформальної форми. Також, твір часто 

описує монологи, діалоги підлітків, мовлення яких, як відомо, сповнене 

сленгових виразів:  

– «When I was younger, I scared my mother to death, the things I would blurt 
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out about District 12, about the people who rule our country, Panem, from the far-off 

city called the Capitol» [31, ст. 5]. 

«Коли я була молодшою, то бовкала всілякі дурниці про Округ 12, чим до 

смерті лякала матір: я розводилася про людей, які керують нашим життям із 

Капітолія – далекої столиці нашої країни, Панему» [14, ст. 8]. 

Приклад демонструє застосування такого сленгізму, як blurt, який героїня 

використовує у своєму мовленні.  

3. Розмовні конструкції, як і сленг, є частовживаними у тексті твору, їх 

частотність обумовлена великою кількістю описів неформальних ситуацій 

спілкування, описів життя нижчого класу населення, рівень освіченості не є 

надзвичайно високим:  

–«“Hey, Catnip,” says Gale» [31, ст. 6]. 

У наведеному фрагменті використано такий розмовний вираз, як Hey, який 

застосовується у англомовних країнах в якості неформального привітання.  

– «“Forget it,” he snaps back. The conversation feels all wrong» [31, ст. 9]. 

«Гаразд, не бери близько до серця, — огризнувся він у відповідь. 

Неправильно все це якось» [14, ст. 12]. 

Приклад демонструє застосування такої розмовної конструкції, як Forget 

it. 

– «But here’s the catch» [31, ст. 12]. 

«Та є одна заковика» [14, ст. 16]. 

У реченні було використано таку розмовну лексичну одиницю, як the catch. 

– «“Up you go, Catnip,” he says, in a voice he’s fighting to keep steady, and 

then he carries Prim off toward my mother» [31, ст. 22]. 

—«Давай, Катніп, іди, – сказав він напруженим від хвилювання голосом і 

поніс Прим до матері» [14, ст. 26]. 

Приклад демонструє застосування розмовної конструкції Up you go у 

діалозі друзів. 

– «I bet my buttons that was your sister» [31, ст. 22]. 

«Закладаюся, то була твоя сестра» [14, ст. 26]. 
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У фрагменті застосовано розмовну конструкцію bet my buttons. 

– «You can’t clock out and leave Prim on her own» [31, ст. 33]. 

«Ти просто не можеш замкнутися в собі й покинути Прим на призволяще» 

[14, ст. 38]. 

У мовленні головної героїні використано таку розмовну конструкцію, як 

clock out. 

– «“Last time I saw him, he said he was going to take a nap,” says Peeta» [31, 

ст. 41]. 

«Сказав, що хоче подрімати, —відповів Піта» [14, ст. 46]. 

В наведеному прикладі, герой у своєму мовленні використовує розмовну 

конструкцію to take a nap.  

– «I hear Effie Trinket’s voice, calling me to rise. “Up, up, up! It’s going to be 

a big, big, big day!”» [31, ст. 51] 

«Прокидайся, вставай! Сьогодні в тебе важливий, важливий, важливий 

день!» [14, ст. 56] 

В цьому випадку, героїня, у своєму мовленні, застосовує розмовні лексичні 

одиниці Up, up, up, які вжито замість фразового дієслова “get up”.  

– «“Who knows?” he says» [31, ст. 56]. 

«Хтозна? – мовив він» [14, ст. 62]. 

Приклад демонструє застосування такої розмовної конструкції, як Who 

knows. 

– «“You’re doing very well,” says some guy named Flavius» [31, ст. 58]. 

«А ти добре тримаєшся, – мовив Флавій» [14, ст. 64]. 

У фрагменті застосовано розмовну конструкцію doing very well. 

– «If there’s one thing we can’t stand, it’s a whiner» [31, ст. 58]. 

—«Терпіти не можу рюмс» [14, ст. 64]. 

У реченні було використано таку розмовну лексичну одиницю, як a whiner. 

– «Newcomers generally end up with us, the least desirable district» [31, ст. 

60]. 

«Новачкам, як правило, підсовують нас – найгірший округ» [14, ст. 67]. 
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У мовленні головної героїні використано таку розмовну конструкцію, як 

end up. 

– «You will be together, you will appear amiable to each other. Now get out» 

[31, ст 88]. 

«Я хочу, щоб ви завжди були разом, виявляли дружні почуття. А тепер 

вимітайтеся звідси» [14, ст. 98]. 

В наведеному прикладі, герой у своєму мовленні використовує розмовну 

конструкцію get out. 

4. Фразеологічні одиниці:  

– «So I learned to hold my tongue and to turn my features into an indifferent 

mask so that no one could ever read my thoughts» [31, ст. 6]. 

«Тож я навчилася тримати язика на припоні й надавати своєму обличчю 

байдужого виразу, щоб ніхто ніколи не здогадався, про що я думаю» [14, ст. 8]. 

В цьому випадку, у своєму мовленні, героїня застосовує таку 

фразеологічну одиницю, як to hold tongue. 

– «He must have been at the bakery at the crack of dawn to trade for it» [31, 

ст. 7]. 

«Мабуть, Гейл іще на світанку збігав у пекарню, щоб його уторгувати» 

[14, ст. 9]. 

У фрагменті, у мовленні героя використано фразеологічну одиницю at the 

crack of dawn. 

– «Listen, he says. Getting a knife should be pretty easy, but you’ve got to get 

your hands on a bow. That’s your best chance.» [31, ст. 36]. 

— «Послухай, гадаю, дістати ножа буде зовсім не важко, але краще б ти 

роздобула лук» [14, ст. 41]. 

Приклад демонструє застосування фразеологічної одиниці to get your hands 

on у мовленні героя. 

5. Лінгвокультурні реалії також є важливою складовою мовлення героїв, 

так як саме засобами реалій описується специфіка існування та оточуючого світу 

героїв:  
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– «So, he thought I’d said Catnip» [31, ст. 6]. 

«Насправді мене звати Катніс, та коли ми познайомилися, я вимовила своє 

ім’я так тихо, що він не розчув і почав звертатися до мене Катніп – так у нас 

називають котовник, від якого дуріють коти» [14, ст. 8]. 

В наведеному прикладі, у мовленні героїні застосовано реалію Catnip – 

найменування рослини, яка росте на території лісу Округу 12.  

– «You can opt to add your name more times in exchange for tesserae» [31, 

ст. 12]. 

«Ти можеш попросити, щоб твоє ім’я вписали на карточки більше разів в 

обмін на кубики, так звані “тесери”» [14, ст. 16]. 

У фрагменті, що зображує мовлення героїні, використано реалію tesserae, 

яка описує страшну реальність, де молоді люди, підлітки округів, через нестачу 

продуктів харчування мали торгувати своїм життям, обмінюючи його на так 

звані тесери. 

– «“When we get to the arena, what’s the best strategy at the Cornucopia for 

someone –” “One thing at a time» [31, ст. 55]. 

«Коли ми потрапимо на арену, як нам краще діяти біля Рогу достатку, 

якщо хтось... – Не все зразу»[14, ст. 60]. 

В прикладі мовлення героїні, застосовано реалію Cornucopia, яка зображує 

специфіку арени, де відбуватиметься битва учасників. 

– «“Don’t be ridiculous, Katniss. How could you possibly know an Avox?” 

snaps Effie» [31, ст. 73]. 

«Цього не може бути, Катніс. Де ти могла запізнатися з авоксом? —

випалила Еффі» [14, ст. 82]. 

У прикладі, героїня у своєму мовленні застосовує реалію Avox, яка описує 

тих, хто пішов проти системи, вважався зрадником. Таким людям відрізали 

язика. Тому авокс вважались без’язикими. 

Отже, серед лексичних особливостей мовлення героїв твору можна 

відзначити: 

1. Застосування власних назв у мовленні героїв; 
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2. Застосування сленгізмів; 

3. Застосування розмовних виразів; 

4. Застосування фразеологічних одиниць; 

5. Застосування лінгвокультурних реалій.  

Розглянемо також специфіку відтворення лексичних особливостей 

мовлення героїв у тексті українського варіанту перекладу твору.  

1. Застосування власних назв у мовленні героїв:  

– «Prim named him Buttercup, insisting that his muddy yellow coat matched 

the bright flower» [31, ст. 3]. 

«Прим назвала його Денді, наполягаючи на тому, що шубка в нього не 

брудно-жовта, а золотиста й франтувата» [14, ст. 4]. 

В прикладі, власну назву Buttercup було відтворено засобами лексеми 

Денді. В тексті оригіналу, ім’я котика має значення трав’янистої рослини з 

яскраво-жовтими чашоподібними квітками, яка поширена на луках і як садовий 

бур'ян. Прім назвала котика Buttercup тому, що вона наполягала на тому, що його 

шубка – не тьмяно-жовта, а золотиста, як пелюстки квітки. У тексті перекладу, 

перекладач застосовує трансформацію лексичної заміни, використовуючи ім’я 

Денді, яка має інше значення – «особа чоловічої статі, що ретельно слідкує за 

власною поведінкою». Отже, в цьому випадку застосовано трансформацію 

лексичної заміни.  

– «Our part of District 12, nicknamed the Seam, is usually crawling with coal 

miners heading out to the morning shift at this hour» [31, ст. 4]. 

«Наш район Округу 12, який у народі прозвали Скибою, зазвичай 

переповнений шахтарями, які саме в цю годину поспішають на ранкову зміну» 

[14, ст. 5]. 

У реченні, героїня застосовує таку власну назву, як Seam, яку перекладач 

відтворює засобами трансформації лексичної заміни, застосовуючи лексему з 

іншим значенням: Скиба. 

– «I only have to pass a few gates to reach the scruffy field called the Meadow» 

[31, ст. 4]. 
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«Тож мені достатньо минути кілька хвірток, щоб опинитися на брудному 

полі, яке зветься Левада» [14, ст. 5]. 

У мовленні героїні використано такий топонім, як the Meadow. При 

перекладі, перекладач замінює власну назву лексемою з трохи іншим 

значенням – Левада. 

– «Discuss little more than trades in the Hob, which is the black market where 

I make most of my money» [31, ст. 6]. 

«Хіба що зроню кілька слів про свою торгівлю на Горні — чорному ринку, 

де я заробляю майже всі свої гроші» [14, ст. 8]. 

В прикладі застосовано власну назву the Hob, при перекладі якої 

перекладач також застосовує трансформацію лексичної заміни, застосовуючи 

лексему з іншим значенням – Горн.  

– «Even at home, where I am less pleasant, I avoid discussing tricky topics. 

Like the reaping, or food shortages, or the Hunger Games» [31, ст. 6]. 

«Таких як Жнива, або нестача їжі, або Голодні ігри. Прим може 

повторити мої слова деінде — і що тоді з нами станеться?» [14, ст. 8] 

Власна назва прикладу the Hunger Games відтворена у тексті перекладу 

засобами застосування трансформації калькування: Голодні ігри.  

2. Сленг:  

– «When I was younger, I scared my mother to death, the things I would blurt 

out about District 12, about the people who rule our country, Panem, from the far-off 

city called the Capitol» [31, 31, ст. 5]. 

«Коли я була молодшою, то бовкала всілякі дурниці про Округ 12, чим до 

смерті лякала матір: я розводилася про людей, які керують нашим життям із 

Капітолія – далекої столиці нашої країни, Панему» [14, ст. 8]. 

У прикладі спостерігається застосування такого сленгізму, як blurt, який 

героїня використовує у своєму мовленні. При перекладі, перекладач застосовує 

еквівалентний український сленгізм бовкала, застосовуючи при цьому 

трансформацію перестановки, з огляду на те, що порядок слів було змінено при 

перекладі. 
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3. Розмовні конструкції, як і сленг, є частовживаними у тексті твору, їх 

частотність обумовлена великою кількістю описів неформальних ситуацій 

спілкування, описів життя нижчого класу населення, рівень освіченості не є 

надзвичайно високим:  

–«“Hey, Catnip,” says Gale» [31, ст. 6]. 

У наведеному фрагменті використано такий розмовний вираз, як Hey, який 

застосовується у англомовних країнах в якості неформального привітання. При 

перекладі, перекладач взагалі опустив цю репліку Гейла, не відтворивши 

речення. Отже, спостерігається застосування трансформації опущення. 

– «“Forget it,” he snaps back. The conversation feels all wrong» [31, ст. 9]. 

«Гаразд, не бери близько до серця, – огризнувся він у відповідь. Неправильно 

все це якос»ь [14, ст. 12]. 

У реченні прикладу застосовано таку розмовну конструкцію, як Forget it. 

При перекладі конструкції, перекладач повністю замінює її українською 

розмовною конструкцією, яка містить у своєму складі фразеологічну одиницю: 

не бери близько до серця. Отже, при перекладі було застосовано трансформацію 

лексичної заміни.  

– «But here’s the catch» [31, , ст. 12]. 

«Та є одна заковика» [14, ст. 16]. 

У реченні було використано таку розмовну лексичну одиницю, як the catch. 

При перекладі, перекладач застосував еквіваленту українську розмовну 

лексичну одиницю заковика. 

– «“Up you go, Catnip,” he says, in a voice he’s fighting to keep steady, 

and then he carries Prim off toward my mother» [31, ст. 22]. 

– «Давай, Катніп, іди, – сказав він напруженим від хвилювання 

голосом і поніс Прим до матері» [14, ст. 26]. 

При перекладі розмовної конструкції Up you go, перекладач застосовує 

трансформацію лексичної заміни, замінюючи конструкцію лексемою зі схожим 

значенням, проте іншою формою: Давай іди. 

– «I bet my buttons that was your sister» [31, ст. 22]. 
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«Закладаюся, то була твоя сестра» [14, ст. 26]. 

Розмовна конструкція фрагменту bet my buttons відтворена засобами однієї 

лексичної одиниці закладаюся, що свідчить про застосування трансформації 

опущення частини конструкції оригіналу my buttons. 

– «You can’t clock out and leave Prim on her own» [31, ст. 33]. 

«Ти просто не можеш замкнутися в собі й покинути Прим на призволяще» 

[14, ст. 38]. 

Розмовну конструкцію мовлення головної героїні clock out було 

перекладено засобами розмовної лексеми з іншим значенням – замкнутися. 

Отже, спостерігається застосування трансформації лексичної заміни.  

– «“Last time I saw him, he said he was going to take a nap,” says Peeta» 

[31, ст. 41]. 

«Сказав, що хоче подрімати, – відповів Піта» [14, ст. 46]. 

В наведеному прикладі, герой у своєму мовленні використовує розмовну 

конструкцію to take a nap. При перекладі конструкції, застосовано лексему 

подрімати, яка передає значення конструкції, проте має іншу форму. Було 

застосовано трансформацію граматичної заміни, так як конструкцію замінено 

засобами однієї лексеми. 

– «I hear Effie Trinket’s voice, calling me to rise. “Up, up, up! It’s going to 

be a big, big, big day!”» [31, ст. 51]. 

«Прокидайся, вставай! Сьогодні в тебе важливий, важливий, важливий 

день!» [14, ст. 56] 

Як демонструє приклад, героїня, у своєму мовленні, застосовує розмовні 

лексичні одиниці Up, up, up, які вжито замість фразового дієслова “get up”. При 

перекладі, розмовний стиль було опущено, замість цього застосовується 

стандартний вираз Прокидайся, вставай. Отже, розмовні лексичні одиниці було 

опущено при перекладі, з огляду на неможливість відтворення їх форми у тексті 

перекладу.  

– «If there’s one thing we can’t stand, it’s a whiner» [31, ст. 58]. 

– «Терпіти не можу рюмс» [14, ст. 64]. 
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У реченні, при перекладі розмовної лексичної одиниці a whiner, 

застосовано еквівалентну розмовну лексичну одиницю рюмса. 

– «Newcomers generally end up with us, the least desirable district» [31, ст. 

60]. 

«Новачкам, як правило, підсовують нас – найгірший округ» [14, ст. 67]. 

У мовленні головної героїні використано таку розмовну конструкцію, як 

end up. При перекладі, перекладач застосовує розмовну лексичну одиницю, 

проте з іншим значенням – підсовують. Отже, було застосовано трансформацію 

лексичної заміни.  

– «You will be together, you will appear amiable to each other. Now get out» 

[31, ст 88]. 

«Я хочу, щоб ви завжди були разом, виявляли дружні почуття. А тепер 

вимітайтеся звідси» [14, ст. 98]. 

В цьому випадку, герой у своєму мовленні використовує розмовну 

конструкцію get out. При перекладі, перекладач застосовує розмовний еквівалент 

конструкції вимітайтеся.  

6. Фразеологічні одиниці:  

– «So I learned to hold my tongue and to turn my features into an indifferent 

mask so that no one could ever read my thoughts» [31, ст. 6]. 

«Тож я навчилася тримати язика на припоні й надавати своєму обличчю 

байдужого виразу, щоб ніхто ніколи не здогадався, про що я думаю» [14, ст. 8]. 

При перекладі фразеологічної одиниці to hold tongue, застосованої у 

мовленні героїні, було використано еквівалентний фразеологізм тримати язика, 

який також містить такі складові, які відсутні у тексті оригіналу: на припоні. 

Отже, було застосовано також і трансформацію додавання.  

– «He must have been at the bakery at the crack of dawn to trade for it» [31, 

ст. 7]. 

«Мабуть, Гейл іще на світанку збігав у пекарню, щоб його уторгувати» 

[14, ст. 9]. 
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В рамках відтворення фразеологічної одиниці at the crack of dawn, 

перекладач застосував описовий переклад – він передає лише значення 

фразеологічної одиниці, не зберігаючи її фразеологічну форму: на світанку. 

– «Listen, he says. Getting a knife should be pretty easy, but you’ve got to get 

your hands on a bow. That’s your best chance.» [31, ст. 36]. 

– «Послухай, гадаю, дістати ножа буде зовсім не важко, але краще б 

ти роздобула лук» [14, ст. 41]. 

При перекладі фразеологічної одиниці to get your hands on, застосованої у 

мовленні героя, перекладач також застосовує описовий переклад, відтворюючи 

лише значення фразеологізму: роздобула. 

7. Лінгвокультурні реалії:  

– «So, he thought I’d said Catnip» [31, ст. 6]. 

«Насправді мене звати Катніс, та коли ми познайомилися, я вимовила своє 

ім’я так тихо, що він не розчув і почав звертатися до мене Катніп — так у нас 

називають котовник, від якого дуріють коти» [14, ст. 8]. 

При перекладі реалії Catnip, перекладач застосовує трансформацію 

описового перекладу, так як в тексті оригіналу, читач розуміє відмінність 

значень лексем Catnis та Catnip, тоді як в тексті перекладі, відмінності полягають 

лише у звучанні імен. Отже, перекладач подає значення другого варіанту, з 

метою пояснення читачеві відмінностей у значеннях: так у нас називають 

котовник, від якого дуріють коти. 

– «You can opt to add your name more times in exchange for tesserae» [31, 

ст. 12]. 

«Ти можеш попросити, щоб твоє ім’я вписали на карточки більше разів в 

обмін на кубики, так звані “тесери”» [14, ст. 16]. 

При перекладі реалії tesserae, перекладач застосовує трансформацію 

транскрибування, подаючи у тексті перекладі варіант тесери.  

– «When we get to the arena, what’s the best strategy at the Cornucopia for 

someone – One thing at a time» [31, ст. 55]. 

«Коли ми потрапимо на арену, як нам краще діяти біля Рогу достатку, 
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якщо хтось... – Не все зразу» [14, ст. 60]. 

В цьому випадку, реалію Cornucopia було відтворено засобами 

застосування трансформації калькування: Ріг достатку. 

– «“Don’t be ridiculous, Katniss. How could you possibly know an Avox?” 

snaps Effie» [31, ст. 73]. 

«Цього не може бути, Катніс. Де ти могла запізнатися з авоксом? —

випалила Еффі» [14, ст. 82]. 

В рамках відтворення реалію Avox, перекладач застосовує трансформацію 

транскрибування, передаючи реалію засобами українських звуків: авокс. 

Таким чином, серед засобів перекладу лексичних особливостей мовлення 

героїв твору, можна відзначити такі, як:  

– еквівалентний переклад; 

– застосування трансформації лексичної заміни; 

– застосування трансформації транскрибування; 

– застосування трансформації калькування; 

– застосування трансформації додавання; 

– застосування трансформації опущення; 

– застосування трансформації перестановки; 

– застосування трансформації граматичної заміни; 

– застосування трансформації описового перекладу.  

Результати статистичного аналізу наведено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1 – Результати статистичного аналізу 

 

Отже, аналіз дозволив отримати такі результати:  

– еквівалентний переклад застосовано у 15% прикладів; 

– застосування трансформації лексичної заміни здійснено у 18% прикладах; 

– застосування трансформації транскрибування здійснено у 8% прикладах; 

– застосування трансформації калькування здійснено у 7% прикладах; 

– застосування трансформації додавання здійснено у 7% прикладах; 

– застосування трансформації опущення здійснено у 10% прикладах; 

– застосування трансформації перестановки здійснено у 11% прикладах; 

– застосування трансформації граматичної заміни здійснено у 10% 

прикладах; 

– застосування трансформації описового перекладу здійснено у 14% 

прикладах.  

Таким чином, встановлено, що найбільш вживаними засобами відтворення 

особливостей мовлення героїв є трансформація лексичної заміни, яку було 

застосовано у 18% прикладів, еквівалентний переклад, який було вжито у 15% 

прикладів, трансформація описового перекладу, яку вжито у 14% 

прикладів. Менш вживаними є: трансформація опущення, яку було застосовано 
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у 11% прикладів, трансформація опущення, яку використано у 10% прикладів, 

трансформація граматичної заміни, яку застосовано у 10% прикладів. 

Найменш частовживаними є такі трансформації, як: трансформація 

транскрибування, яку застосовано у 8% прикладів; трансформація калькування, 

яку використано у 7% прикладів; трансформація додавання, яку використано у 

7% прикладів. 

 

3.2 Специфіка стилістичних особливостей мовлення героїв та засоби їх 

відтворення 

Розглянемо також і специфіку відтворення стилістичних особливостей 

мовлення героїв. Серед стилістичних особливостей мовлення героїв було 

виокремлено застосування таких стилістичних засобів, як:  

1. Звукоімітація:  

– «“Tuck your tail in, little duck,” I say, smoothing the blouse back in place. 

Prim giggles and gives me a small “Quack.” “Quack yourself,” I say with a light 

laugh»[31, ст. 15]. 

– «Заховай свого хвоста, ти, мале каченя, – засміялася я, запхнувши 

блузку на місце. – Кря-кря, – захихикала Прим. – І тобі кря-кря, – засміялася я у 

відповідь2 [14, ст.18]. 

У прикладі, в якості стилістичного засобу, що використовується у мовленні 

героїв, є звукоімітація – в рамках веселого спілкування сестер, відбувається 

імітація звуків, що видає качка: Quack – Quack yourself. 

– «R-i-i-i-p! I grit my teeth as Venia, a woman with aqua hair and gold tattoos 

above her eyebrows, yanks a strip of Fabric from my leg tearing out the hair beneath 

it» [31, ст. 57]. 

«До-по-мо-жі-ть! Я мало не скреготіла зубами, поки Лавінія (скорочено 

Вінія), жінка з блакитним волоссям і золотим татуюванням на лобі, здирала 

тонку смужку пластиру з моїх ніг, висмикуючи разом із ним усе волосся» [14, ст. 

63]. 

У прикладі, звукоімітація досягається засобами імітування скрипіння зубів 
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героїні, коли вона описує процес підготовки до Ігор у салоні краси: R-i-i-i-p. 

– «Even our own party lets out an “Ahh!” as they show us coming out of the 

Remake Center» [31, ст. 74]. 

«Ніхто з нашої команди не втримався без захоплених «Ах!» і «Ох!», коли 

ми виїхали на нашій колісниці» [14, ст. 83]. 

У прикладі, звукоімітація виражає захоплені, здивовані вигуки публіки, 

команди учасників Ігор Округу 12, коли вони постали перед публікою вперше: 

Ahh!. 

2. Епітети:  

– «Sitting at Prim’s knees, guarding her, is the world’s ugliest cat» [31, cт. 3]. 

«Обіч Прим, охороняючи її, сидить найпотворніший у світі кіт» [14, ст. 

4]. 

Описуючи кота Прім, головна героїня використовує у своєму мовлення 

такі епітети, як the world’s ugliest. 

– «One says that District 12 has always been a bit backward but that local 

customs can be charming» [31, ст. 43]. 

«Один із них зауважив, що Округ 12 завжди був трохи консервативним, 

але в таких милих звичаях є свій шарм» [14, ст. 49]. 

Реченні оригіналу демонструє застосування у мовленні спікера такого 

епітету, як charming. 

– «Smells bad.» [31, ст. 45] 

—«Пхе, як тхне!» [14, ст. 50] 

В цьому випадку, у мовленні героя спостерігається застосуванням епітета 

bad.  

3. Парцеляція – навмисне членування речення, є характерною рисою 

мовлення головної героїні, яка використовує парцеляцію дуже часто, з метою 

розставлення акцентів у значенні своїх слів. Парцеляція застосовується також у 

мовленні інших героїв:  

– «He has stopped hissing at me. Entrails. No hissing» [31, ст. 3]. 
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«Тепер він хоча б не шипить на мене. Я ділюся тельбухами. Він більше не 

шипить» [14, ст. 5]. 

В цьому випадку, описуючи свої взаємовідносини з котом Прім, головна 

героїня застосовує стилістичний засіб парцеляції, навмисно розподіляючи 

речення на окремі слова, що додає її мовленню експресивності та підтверджує 

те, що їх взаємовідносини з котом були дійсно дуже відсторонені, проте, не 

ворожі, якщо Катніс ділилась з ним тельбухами впольованої дичини.  

– «In the woods waits the only person with whom I can be myself. Gale» [31, 

ст. 6]. 

«У лісі на мене чекала єдина людина, з якою я могла бути сама собою. 

Гейл» [14, ст. 8]. 

В цьому випадку, головна героїня знову застосовує засіб парцеляції, що 

здійснюється з метою підкреслення важливості ролі Гейла, ім’я якого 

застосовано у окремому реченні, у житті героїні. 

– «Leave the district. Run off. Live in the woods» [31, ст. 8]. 

«Змогли б покинути округ. Утекти. Жити в лісі» [14, ст. 11]. 

У прикладі, вже сам Гейл застосовує стилістичний засіб парцеляції, 

уривками розкриваючи Катніс свої роздуми щодо того, що вони б могли втекти 

до лісу та жити там, за межами суспільства.  

– «He’s drunk. Very» [31, ст. 18]. 

«Він був п’яний. Смертельно п’яний» [14, ст. 22]. 

Катніс, з метою підкреслення ступеню алкогольного сп’яніння Геймітча, 

застосовує парцеляцію, де прикметник very винесено у окреме речення, що 

говорить про надзвичайно високий рівень алкоголю у крові героя. 

– «He’s surprisingly strong for such a wreck. “I like her!” His breath reeks of 

liquor and it’s been a long time since he’s bathed. “Lots of ... “He can’t think of the 

word for a while. “Spunk!” he says triumphantly. “More than you!” he releases me 

and starts for the front of the stage. “More than you!” he shouts, pointing directly into 

a camera» [31, ст. 23]. 
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– «Вона мені подобається! – від нього добряче тхнуло віскі, й він уже 

давно не мився. – Дуже подобається... – він замовк на якусь мить, намагаючись 

підібрати потрібне слово. – Вона відважна! – вигукнув він піднесено. – Не те що 

ви! – з цими словами він відпустив мене й обернувся до публіки. – Не те що ви! – 

заволав він, тицяючи пальцем у камеру» [14, ст. 27]. 

У фрагменті твору, парцеляцію застосовано з метою імітації уривчастої 

мови п’яної людини, яка намагається пригадати слова у стані запамороченої 

свідомості. Прикладами є такі речення-слова, як: Lots of ..., “Spunk!”. 

– «Peeta rolls his eyes at Haymitch. “She has no idea. The effect she can 

have.”» [31, ст. 87] 

«Піта лише закотив очі й подивився на Геймітча. – Вона й не уявляє, яке 

справляє враження, – мовив він і відвів погляд» [14, ст. 96]. 

В прикладі, Піта застосовує парцеляцію з метою репрезентації власного 

роздратування та здивування щодо поведінки Катніс, яка дійсно не розуміла, яка 

враження вона справляє на публіку. 

4. Порівняння: 

– «Right now, it’s silent as a stone» [31, ст. 4]. 

«От зараз, наприклад, він мовчазний мов камінь» [14, ст. 6]. 

В цьому випадку, у мовленні героїні застосовано такий стилістичний засіб, 

як порівняння: it’s silent as a stone. 

– «The camera crews, perched like buzzards on rooftops, only add to the 

effect» [31, ст. 15]. 

«А знімальні групи, що, немов стерв’ятники, повмощувалися на дахах, 

тільки поглиблюють це враження» [14, ст. 19]. 

У своєму мовленні, головна героїня застосовує таке порівняння, як perched 

like buzzards on rooftops. 

– «I had expected someone flamboyant, someone older trying desperately to 

look young, someone who viewed me as a piece of meat to be prepared for a platter» 

[31, ст. 60]. 
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«В уяві я вже давно намалювала образ свого майбутнього стиліста: це 

мусив бути хтось яскравий, набагато старший, який відчайдушно намагається 

видаватися молодшим, хтось, хто дивився б на мене, як на шматок м’яса, що 

треба гарно подати до столу» [14, ст. 66]. 

У фрагменті тексту твору, головна героїня застосовує порівняння who 

viewed me as a piece of meat to be prepared for a platter. 

5. Метафора:  

– «In the fall, a few brave souls sneak into the woods to harvest apples» [31, 

ст. 5]. 

«Максимум, чого можна очікувати від мешканців нашого району, – це 

вилазки в ліс восени по парочку стиглих яблук» [14, ст. 7]. 

В цьому випадку, у своєму мовленні, головна героїня застосовує таку 

метафору, як a few brave souls. 

– «“That’s the spirit of the Games!” She’s pleased to finally have a district 

with a little action going on in it» [31, ст. 22]. 

«Ось що значить справжній дух змагань! – задоволено промовила вона, 

радіючи з того, що зрештою і в її окрузі сталося щось непередбачуване» [14, ст. 

26]. 

У наведеному фрагменту, героїня застосовує метафору the spirit of the 

Games. 

– «Kind people have a way of working their way inside me and rooting there» 

[31, ст. 46]. 

«Добрі люди завжди знаходять дорогу до мого серця» [14, ст. 51]. 

Описуючи власне ставлення до оточуючого світу та людей, головна 

героїня метафорично зазначає: Kind people have a way of working their way inside 

me and rooting there. 

6. Еліпсис:  

– «“Mm, still warm,” I say» [31, ст. 7]. 

«М-м… ще теплий, – мовила я» [14, ст. 9]. 
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У багатьох випадках, еліпсис застосовується у неформальному, 

розмовному мовленні з метою компресії тексту. Так, у наведеному прикладі, 

речення Mm, still warm є не повним, так як у ньому опущено підмет.  

– «“Promise you’ll wear it into the arena, Katniss?” she asks. “Promise?”» 

[31, ст. 36] 

«Пообіцяй, що візьмеш її з собою на арену, Катніс, – благала вона. –

Пообіцяй мені» [14, ст. 41]. 

У прикладі, неповним є питання “Promise?”, яке застосовано з метою 

підсилення попереднього питання. 

– «“I miss supper?” he says in a slurred voice» [31, ст. 44]. 

«Я проґавив вечерю?» [14, ст. 49] 

В прикладі застосовано розмовний варіант питання “I miss supper?”, в 

якому опущено допоміжне дієслово. 

7. Риторичне питання: 

– «These same people tend to be informers, and who hasn’t broken the law?» 

[31, ст. 16] 

«Дуже часто виявляється, що букмекери – інформатори, а хто з нас 

безгрішний?» [14, ст. 19] 

Риторичні питання часто застосовуються у мовленні героїв в рамках їх 

роздумів над складними аспектами буття, що демонструє наведений вище 

приклад. 

8. Антитеза: 

– «If you lift a finger, we will destroy every last one of you» [31, ст. 17]. 

«Якщо ж ворухнете бодай пальцем, ми винищимо вас до ноги» [14, ст. 21]. 

У прикладі, пряма мова містить антитезу, протиставлення дій та наслідків, 

які очікуються після здійснення дій. 

9. Іронія: 

– «Yes, and I’m sure the arena will be full of bags of flour for me to chuck at 

people» [31, ст. 85]. 
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«Ну звісно, це особливе вміння. І на арені будуть сотні натоптаних 

борошном лантухів. Спеціально для мене, щоб я мав можливість чавити ними 

людей» [14, ст. 95]. 

В цьому випадку, Піта іронічно висловлюється щодо думки Катніс з 

приводу його бойових навичок. Отже, характерною особливістю мовлення героя, 

в цьому випадку, є іронія. 

– «It’s lovely. If only you could frost someone to death,I say»[31, ст. 92]. 

«Гарненько. Якби ти міг заглазурувати когось до смерті... —мовила я» [14, 

ст. 102]. 

Дивлячись, як Піта наносить маскування, та після його розповідей про те, 

як він працював з тортами, Катніс іронічно зазначає, що непогано б було, як би 

він міг так само попрацювати з ворогом, до самої його смерті: If only you could 

frost someone to death. Отже, у прикладі застосовано іронію. 

– «District Twelve. Where you can starve to death in safety, I mutter» [31, ст. 

5]. 

«Округ 12. Місце, де ви можете безпечно здохнути з голоду, – 

пробурмотіла я» [14, ст. 8]. 

Характеризуючи особливості життя у Окрузі 12, Катніс іронічно зазначає, 

що це – місце, де можна безпечно померти з голоду: Where you can starve to death 

in safety [31, ст. 5]. 

10. Анафора: 

– «Say it’s actually a gigantic cake –begins Peeta  

“Say we move on,” I break in» [31, ст. 92]. 

«Уявімо, що це буде просто гігантський торт... – почав Піта. – Немає 

часу уявляти. Треба рухатися далі, – перебила я його» [14, ст. 102]. 

В ході діалогу Катніс та Піти, утворюючи іронічно-гумористичний 

контекст, застосовується анафора – повторення лексеми say на початку реплік 

героїв. 

Таким чином, серед стилістичних засобів, які характеризують мовлення 

героїв, було виокремлено такі, як:  
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– звукоімітація; 

– метафори; 

– епітети; 

– порівняння; 

– еліпсис; 

– парцеляція; 

– іронія; 

– антитеза; 

– риторичне питання; 

– анафора.  

Розглянемо також і особливості перекладу виокремлених нами 

стилістичних засобів, що характеризують мовлення героїв:  

1. Звукоімітація:  

– «“Tuck your tail in, little duck, I say, smoothing the blouse back in place. 

Prim giggles and gives me a small “Quack.” “Quack yourself,” I say with a light laugh 

«[31, ст. 15]. 

– «Заховай свого хвоста, ти, мале каченя, – засміялася я, запхнувши 

блузку на місце. – Кря-кря, – захихикала Прим. – І тобі кря-кря, – засміялася я у 

відповідь» [14, ст.18]. 

При перекладі імітації звуку, що видає качка, перекладачем застосовано 

еквівалентний звук, який застосовується в українській мові з метою передачі 

звуку, що продукує качка: Quack – Quack yourself – Кря-кря, І тобі кря-кря.  

– «R-i-i-i-p! I grit my teeth as Venia, a woman with aqua hair and gold tattoos 

above her eyebrows, yanks a strip of Fabric from my leg tearing out the hair beneath 

it» [31, ст. 57]. 

«До-по-мо-жі-ть! Я мало не скреготіла зубами, поки Лавінія (скорочено 

Вінія), жінка з блакитним волоссям і золотим татуюванням на лобі, здирала 

тонку смужку пластиру з моїх ніг, висмикуючи разом із ним усе волосся» [14, ст. 

63]. 
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Звукоімітація прикладу не була відтворена у прикладі. Натомість, імітацію 

звуку R-i-i-i-p було замінено імітацією звуку крику про допомогу: До-по-мо-жі-

ть. Отже, застосовано трансформацію лексичної заміни. 

– «Even our own party lets out an “Ahh!” as they show us coming out of the 

Remake Center» [31, ст. 74]. 

«Ніхто з нашої команди не втримався без захоплених «Ах!» і «Ох!», коли 

ми виїхали на нашій колісниці» [14, ст. 83]. 

Звукоімітацію прикладу Ahh! Було відтворено засобами еквіваленту – 

«Ах!», проте також було застосовано трансформацію додавання, так як звук 

«Ох!» було додано в тексті перекладу. 

2. Епітети:  

– «Sitting at Prim’s knees, guarding her, is the world’s ugliest cat» [31, cт. 3]. 

«Обіч Прим, охороняючи її, сидить найпотворніший у світі кіт» [14, ст. 

4]. 

В ході відтворення епітетів the world’s ugliest, перекладач застосовував 

трансформації перестановки, так як порядок слів було змінено в тексті 

перекладу: найпотворніший у світі. 

– «One says that District 12 has always been a bit backward but that local 

customs can be charming» [31, ст. 43]. 

«Один із них зауважив, що Округ 12 завжди був трохи консервативним, 

але в таких милих звичаях є свій шарм»[14, ст. 49]. 

В ході відтворення епітету charming, перекладачем використано 

трансформацію граматичної заміни, так як прикметник тексту оригіналу 

замінено іменником у тексті перекладу: шарм. 

– «Smells bad.» [31, ст. 45] 

– «Пхе, як тхне!» [14, ст. 50] 

В цьому випадку, при перекладі епітета bad було застосовано 

трансформацію опущення. Натомість, перекладач застосовує вигук, Пхе, як 

тхне!, за яким зрозуміло, що пахне дуже не добре. 
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3. Парцеляція – навмисне членування речення, є характерною рисою 

мовлення головної героїні, яка використовує парцеляцію дуже часто, з метою 

розставлення акцентів у значенні своїх слів. Парцеляція застосовується також у 

мовленні інших героїв: 

– «He has stopped hissing at me. Entrails. No hissing» [31, ст. 3]. 

«Тепер він хоча б не шипить на мене. Я ділюся тельбухами. Він більше не 

шипить»[14, ст. 5]. 

При перекладі парцельованих речень оригіналу, перекладач частково 

опускає парцеляцію, доповнюючи речення оригіналу додатковими 

компонентами у перекладі: Entrails – Я ділюся тельбухами. No hissing – Він 

більше не шипить. 

– «In the woods waits the only person with whom I can be myself. Gale»[31, 

ст. 6]. 

«У лісі на мене чекала єдина людина, з якою я могла бути сама собою. 

Гейл» [14, ст. 8]. 

В цьому випадку, при перекладі парцеляції тексті оригіналу, стилістичний 

засіб було відтворено засобами еквіваленту: Gale. – Гейл. 

– «Leave the district. Run off. Live in the woods» [31, ст. 8]. 

«Змогли б покинути округ. Утекти. Жити в лісі»[14, ст. 11]. 

В цьому випадку, явище парцеляції також було передано без змін: Run off. – 

Утекти. Live in the woods. – Жити в лісі. 

– «He’s drunk. Very» [31, ст. 18]. 

«Він був п’яний. Смертельно п’яний» [14, ст. 22]. 

В ході відтворення парцеляції прикладу оригіналу, перекладач додає у 

тексті перекладу лексему п’яний, з метою підвищення експресивності тексту 

перекладу. Також, лексему very було замінено на лексему смертельно. 

– «He’s surprisingly strong for such a wreck. “I like her!” His breath reeks of 

liquor and it’s been a long time since he’s bathed. “Lots of ... “He can’t think of the 

word for a while. “Spunk!” he says triumphantly. “More than you!” he releases me 
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and starts for the front of the stage. “More than you!” he shouts, pointing directly into 

a camera» [31, c. 23]. 

– «Вона мені подобається! – від нього добряче тхнуло віскі, й він уже 

давно не мився. – Дуже подобається... – він замовк на якусь мить, намагаючись 

підібрати потрібне слово. – Вона відважна! – вигукнув він піднесено. – Не те що 

ви! – з цими словами він відпустив мене й обернувся до публіки. – Не те що ви! – 

заволав він, тицяючи пальцем у камеру» [14, ст. 27]. 

У фрагменті твору, імітацію мовлення п’яного чоловіка було також 

відтворено в тексті українського перекладу, проте іншими лексичними засобами: 

Lots of ... – Дуже подобається..., “Spunk!” – Вона відважна!. 

– «Peeta rolls his eyes at Haymitch. She has no idea. The effect she can have.» 

[31, ст. 87] 

«Піта лише закотив очі й подивився на Геймітча. – Вона й не уявляє, яке 

справляє враження, – мовив він і відвів погляд» [14, ст. 96]. 

В прикладі, при перекладі тексту оригіналу, парцеляцію було опущено, так 

як парцельовані речення було об’єднано в одне: «She has no idea. The effect she 

can have. – Вона й не уявляє, яке справляє враження, – мовив він і відвів погляд.» 

4. Порівняння: 

– «Right now, it’s silent as a stone» [31, ст. 4]. 

«От зараз, наприклад, він мовчазний мов камінь» [14, ст. 6]. 

При перекладі порівняння it’s silent as a stone, перекладачем влучно 

застосовано еквівалент: він мовчазний мов камінь. 

– «The camera crews, perched like buzzards on rooftops, only add to the 

effect» [31, ст. 15]. 

«А знімальні групи, що, немов стерв’ятники, повмощувалися на дахах, 

тільки поглиблюють це враження» [14, ст. 19]. 

В ході відтворення порівняння perched like buzzards on rooftops, перекладач 

застосовує трансформацію додавання, так як лексему повмощувалися було 

додано: немов стерв’ятники, повмощувалися на дахах. 



71 

– «I had expected someone flamboyant, someone older trying desperately to 

look young, someone who viewed me as a piece of meat to be prepared for a platter» 

[31, ст. 60]. 

«В уяві явже давно намалювала образ свого майбутнього стиліста: це 

мусив бути хтось яскравий, набагато старший, який відчайдушно намагається 

видаватися молодшим, хтось, хто дивився б на мене, як на шматок м’яса, що 

треба гарно подати до столу» [14, ст. 66]. 

В рамках перекладу порівняння who viewed me as a piece of meat to be 

prepared for a platter, перекладач застосовує трансформацію модуляції, 

розвиваючи думку, викладену головною героїнею у оригіналі: хто дивився б на 

мене, як на шматок м’яса, що треба гарно подати до столу. 

5. Метафора: 

– «In the fall, a few brave souls sneak into the woods to harvest apples» [31, 

ст. 5]. 

«Максимум, чого можна очікувати від мешканців нашого району, — це 

вилазки в ліс восени по парочку стиглих яблук» [14, ст. 7]. 

В процесі відтворення речення, метафору a few brave souls, яку застосовано 

у мовленні героїні, було опущено. Замість неї, застосовано конструкцію 

мешканці нашого району. 

– «That’s the spirit of the Games! She’s pleased to finally have a district with 

a little action going on in it» [31, ст. 22]. 

«Ось що значить справжній дух змагань! – задоволено промовила вона, 

радіючи з того, що зрештою і в її окрузі сталося щось непередбачуване» [14, ст. 

26]. 

У наведеному фрагменту, героїня застосовує метафору the spirit of the 

Games, при перекладі якої використано трансформацію додавання, так як 

лексему справжній було додано: справжній дух змагань. Також, застосовано 

трансформацію лексичної заміни, з огляду на те, що лексему Games було 

замінено лексемою змагань. 

6. Еліпсис:  
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– «Mm, still warm, I say» [31, ст. 7]. 

«М-м… ще теплий, – мовила я» [14, ст. 9]. 

Приклад демонструє застосування еквіваленту при перекладі еліпсису 

оригіналу: Mm, still warm – М-м… ще теплий. 

– «Promise you’ll wear it into the arena, Katniss? she asks. Promise?» [31, 

ст. 36] 

Пообіцяй, що візьмеш її з собою на арену, Катніс, —благала вона. —

Пообіцяй мені [14, ст. 41]. 

У прикладі, при перекладі неповного питання “Promise?”, було 

застосовано трансформацію додавання та граматичної заміни. Так, питання було 

замінено на стверджувальне речення. Також, було додано займенник мені. 

7. Риторичне питання: 

– «These same people tend to be informers, and who hasn’t broken the law?» 

[31, ст. 16]. 

«Дуже часто виявляється, що букмекери – інформатори, а хто з нас 

безгрішний?» [14, ст. 19] 

При перекладі риторичного питання, перекладач застосовує 

трансформацію генералізації, так як сенс конструкції who hasn’t broken the law 

було узагальнено: а хто з нас безгрішний? 

8. Антитеза: 

– «If you lift a finger, we will destroy every last one of you» [31, ст. 17]. 

«Якщо ж ворухнете бодай пальцем, ми винищимо вас до ноги» [14, ст. 21]. 

В рамках перекладу антитези, перекладач застосовує трансформацію 

модуляції з метою утворення більш яскравого протиставлення в тексті 

перекладу: we will destroy every last one of you. – ми винищимо вас до ноги. 

9. Іронія: 

– «Yes, and I’m sure the arena will be full of bags of flour for me to chuck at 

people» [31, ст. 85]. 
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«Ну звісно, це особливе вміння. І на арені будуть сотні натоптаних 

борошном лантухів. Спеціально для мене, щоб я мав можливість чавити ними 

людей» [14, ст. 95]. 

В цьому випадку, при перекладі мовлення Піти, перекладач застосовує 

смисловий розвиток – модуляцію, розвиваючи сенс одного речення героями 

засобами двох наступних. 

– «It’s lovely. If only you could frost someone to death,I say» [31, ст. 92]. 

«Гарненько. Якби ти міг заглазурувати когось до смерті... —мовила я» [14 

с. 88]. Відтворюючи іронію, перекладач замінює лексему frost на лексему 

заглазурувати. Отже, спостерігається застосування трансформації лексичної 

заміни.  

– «District Twelve. Where you can starve to death in safety, I mutter» [31, c. 

5]. 

«Округ 12. Місце, де ви можете безпечно здохнути з голоду, – 

пробурмотіла я» [14, с. 6]. 

Характеризуючи особливості життя у Окрузі 12, Катніс іронічно зазначає, 

що це – місце, де можна безпечно померти з голоду: «Where you can starve to 

death in safety». 

При перекладі іронії головної героїні, було застосовано трансформацію 

перестановки, так як порядок слів було змінено. Також, при перекладі було 

додано лексему місце. 

10. Анафора:  

– «Say it’s actually a gigantic cake – begins Peeta. 

Say we move on, I break in» [31, ст. 92]. 

«Уявімо, що це буде просто гігантський торт... – почав Піта. – Немає 

часу уявляти. Треба рухатися далі, – перебила я його» [14, ст. 102]. 

В цьому випадку, анафору прикладу було опущено при перекладі. 

Отже, серед засобів перекладу стилістичних особливостей мовлення героїв 

твору, нами було виокремлено такі, як: 

– еквівалентний переклад; 
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– лексична заміна; 

– додавання; 

– опущення; 

– генералізація; 

– перестановки; 

– граматична заміна; 

– модуляція.  

Результати статистичного аналізу наведено на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2 – Результати статистичного аналізу 

 

Отже, було отримано такі результати статистичного аналізу: 

– еквівалентний переклад застосовано у 16% прикладів; 

– лексична заміна застосована у 17% прикладів; 

– додавання застосовано у 11% прикладів; 

– опущення застосовано у 16% прикладів; 

– генералізація застосована у 5% прикладів; 

– перестановки застосовано у 10% прикладів; 

– граматична заміна застосована у 9% прикладів; 

– модуляція застосована у 16% прикладів. 

Отже, встановлено, що найбільш вживаними засобами перекладу 

стилістичних особливостей мовлення героїв є лексична заміна, яку вжито у 17% 
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прикладів, еквівалентний переклад, який було застосовано у 16% прикладів, 

опущення, яке було вжито у 16% прикладів, модуляцію, яку застосовано у 16% 

прикладів. Менш вживаним є застосування таких трансформацій, як 

трансформація додавання – 11% прикладів, трансформація перестановки – 10% 

прикладів, граматична заміна – 9% прикладів. Найменш вживаною є 

трансформація генералізації, яку застосовано у 5% прикладів. 

Отже, третій розділ присвячено дослідженню лексичних та стилістичних 

особливостей мовлення героїв фантастичного роману “HUNGER GAMES” та 

специфіки їх відтворення. До лексичних особливостей мовлення героїв твору 

було віднесено: застосування власних назв у мовленні героїв; застосування 

сленгізмів; застосування розмовних виразів; застосування фразеологічних 

одиниць; застосування лінгвокультурних реалій. 

Перекладацький аналіз дозволив отримати такі результати: еквівалентний 

переклад застосовано у 15% прикладів; застосування трансформації лексичної 

заміни здійснено у 18% прикладах; застосування трансформації 

транскрибування здійснено у 8% прикладах; застосування трансформації 

калькування здійснено у 7% прикладах; застосування трансформації додавання 

здійснено у 7% прикладах; застосування трансформації опущення здійснено у 

10% прикладах; застосування трансформації перестановки здійснено у 11% 

прикладах; застосування трансформації граматичної заміни здійснено у 10% 

прикладах; застосування трансформації описового перекладу здійснено у 14% 

прикладах. Серед стилістичних засобів, які характеризують мовлення героїв, 

було виокремлено такі, як: звукоімітація; метафори; епітети; порівняння; 

еліпсис; парцеляція; іронія; антитеза; риторичне питання; анафора. В ході 

перекладацького аналізу отримано такі результати: еквівалентний переклад 

застосовано у 16% прикладів; лексична заміна застосована у 17% прикладів; 

додавання застосовано у 11% прикладів; опущення застосовано у 16% прикладів; 

генералізація застосована у 5% прикладів; перестановки застосовано у 10% 

прикладів; граматична заміна застосована у 9% прикладів; модуляція 

застосована у 16% прикладів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене ми можемо зробити 

висновок, що роман – це жанр літератури, найчастіше проза, що виник у середні 

віки серед романських народів як оповідання народною мовою, а тепер став 

найпоширенішим типом епічної літератури, що зображує людське життя з його 

бентежними пристрастями, боротьбою, соціальними розбіжностями та 

ідеальними заняттями. Бувши розгорнутою розповіддю про життя та розвиток 

особистості головного героя (героїв) у кризовий, нестандартний період його 

життя, відрізняється від розповіді обсягом, складністю змісту та більш широким 

охопленням описуваних явищ. 

Роман-фентезі (фантастика) – це роман, сюжет якого заснований на 

вигадці, тобто уявний світ якого не відповідає теперішньому реальному світу чи 

прийнятому, усталеному уявленню про можливе. 

Фантастично ми описуємо будь-який твір, який «свідомо порушує норми 

умовності, характерні для художньої літератури цього суспільства, що не 

залежить від засобів і художньої функції цього зрушення. 

«Фантастичність» у художньому творі розкривається у складному 

поєднанні «фантазії», «уяви», «бажання» як чинників художньої умовності. У 

класичному та сучасному літературознавстві існують різні підходи до 

визначення художньої літератури. Це поняття використовується для 

характеристики певного типу художнього стилю, різновиду художньої 

літератури, для жанрового визначення його називають художньо-творчим, у 

тому числі авторським, методом, технікою оповідання, метажанровим, 

специфічним способом художньої умовності. Неперекір різноманітністі 

наукових дискусій навколо терміна «художня література», однозначного 

тлумачення немає. Результати порівняльного аналізу оригінального тексту та 

остаточної версії перекладеного тексту дозволяють зробити наступний висновок: 

для досягнення семантичної схожості перекладу з текстом оригіналу необхідно 

знайти еквіваленти нееквівалентних лексичних одиниць англійської мови через 
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перекладацькі трансформації. Вибір трансформації під час перекладу значною 

мірою залежить від перекладача, а також завдяки стилістичним особливостям та 

комунікативному призначенню тексту оригіналу. 

У процесі вивчення мовностилістичних особливостей роману Сюзанни 

Коллінз «Голодні ігри» української перекладачки Уляни Григораш було 

розкрито зміст поняття «художній стиль». Таким чином, стиль – це сукупність 

мовних засобів і прийомів, вибір яких залежить від змісту, характеру та мети 

висловлювання, а індивідуальний авторський стиль – сукупність мовних засобів 

виразності, що виконують естетичну функцію та виділяють мову певного 

окремого письменника серед інших. 

Досліджено також ступінь реалізації індивідуальних мовних особливостей 

автора в перекладі Григораш У., яка прагнула зберегти авторський задум та 

особливості стилю, притаманні письменнику. Так, вони вдавалися до 

різноманітних перекладацьких прийомів і трансформацій, знаходження 

відповідників і еквівалентів, синонімів і порівнянь та ін. Інколи перекладачі 

вдавалися до використання словотвірних можливостей української мови та 

створювання дерева для позначення певних явищ. 

Традиційний спосіб передачі онімів не може задовольнити контекст 

художнього тексту, оскільки автор цілеспрямовано наділяє ці природно 

нейтральні мовні одиниці стилістичними функціями. Хоча в більшості випадків 

можна простежити загальну модель створення поетонімів, не завжди можна 

вибрати одну стратегію перекладу, яка завжди задовольняла б контекст. Це 

диктує певні обмеження, до яких відноситься багаторазова участь у створенні 

словесних ігор. Перекладаючи поетоніми, Григораш У. дбає не лише про 

збереження внутрішньої форми слова. Вона намагається зберегти формальну 

схожість оніма та його смислове навантаження в перекладі. 

Оказіоналізми, незалежно від способу творення, втрачають ефект новизни 

в українському перекладі через введення до тексту як заміну загальновживаних 

слів. Були перекодовані семантичні оказіоналізми, запозичені з латинської мови. 
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Слова, що виникли на основі основ, були відтворені належним чином лише в 

половині випадків. 

Латинські топоніми та антропоніми перекладено відповідниками, які діють 

в українській мові. За відсутності еквівалента Григораш У. перекодувала імена. 

Загалом можна стверджувати, що алюзія відтворена в перекладному тексті. 

Григораш У. вдалося відтворити гру слів, яка для цього втрутилася в текст 

оригіналу, ввівши відповідні коментарі, які компенсували часткову втрату 

змісту. 

Відтворення сарказму оригіналу в перекладі стало можливим завдяки 

залученню до тексту розмовних елементів української мови, імпліцитне 

значення яких є пейоративним. Григораш У. використовувала засоби мови на 

лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях, що вилилося в відчуття 

природності саркастичних реплік, зумовило їх розпізнавання в перекладному 

тексті. 

Стилістичні засоби порівняння часто відтворювалися без змін, але іноді 

Григораш У. замінювала зображення або деталізувала його. Відтворення 

звукоутворення іноді виявилося неможливим через відсутність відповідника в 

мові, який також належав би до лексики. Особливості англійської граматики 

(інфінітив і герундій) передавались за допомогою мови реципієнта залежно від 

їх функцій у реченні. До них належать іменники, інфінітиви, особові форми 

дієслів, утворення складнопідрядних речень та дієприслівниковий зворот. 

Уляна Григораш зберегла особливості синтаксису першоджерела. Вона 

відтворила низку стилістичних фігур, зокрема інверсію, парцеляцію, асиндетон, 

риторичні запитання тощо. Завдяки розгалуженій системі речень граматика 

української мови здатна втілити в оригінальному творі всі стилістичні функції, 

які виконує синтаксис. 

Також помічено, що Григораш У. змінювала тональність оригінального 

тексту, робить його емоційну складову більш виразною внаслідок розмовної 

лексики, фразеологічних зворотів, різноманітних стилістичних фігур, які 

притаманні повсякденному спілкуванню. Перекладач змінює структуру речень 
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на власний розсуд, нейтральну лексику на емоційно забарвлену, іноді навіть 

залишаючи цілі речення без перекладу. 

Проте, всупереч на всі труднощі в процесі перекладу, Григораш У. з 

високою майстерністю створила оригінальний твір. Різниця в структурі 

української та англійської мов не завадила створенню стилістично витонченого 

тексту. 

Провівши порівняльний аналіз оригіналу та перекладу роману «Голодні 

ігри», ми дійшли висновку, що перекладачцівдалося зберегти мовні та ідейно-

художні домінанти як частину ідіосинкразії С. Коллінз. Переклад роману 

«Голодні ігри» Григораша У. є джерелом збагачення та збереження української 

мови. Перекладач працював над відтворенням словотвірного потенціалу рідної 

мови, використовуючи діалектну, розмовну, застарілу лексику, різноманітні 

ідіоми для посилення впливу на читача, досягнення лексико - семантичної 

об’єднаності перекладу та оригіналу. Григораш У. чудово попрацювала і змогла 

у своєму перекладі відобразити елементи стилю С. Коллінз, та адаптувати та 

стилізувати перекладений текст для українського читача. Загалом відзначимо, 

що перекладач створив гідний переклад, а не просто переказ твору, відобразивши 

мовні особливості героїв твору, стилізувавши переклад за допомогою рідкісної 

лексики, наблизивши його до українського читача через звичну фразеологію, 

лексику, і стилістичні засоби. 

У третьому розділі здійснено аналіз лексичних та стилістичних 

особливостей мовлення героїв фантастичного роману “HUNGER GAMES” та 

специфіки їх відтворення. До лексичних особливостей мовлення героїв твору 

було віднесено: застосування власних назв у мовленні героїв; застосування 

сленгізмів; застосування розмовних виразів; застосування фразеологічних 

одиниць; застосування лінгвокультурних реалій. 

В ході перекладацького аналізу було отримано такі результати: 

еквівалентний переклад застосовано у 15% прикладів; застосування 

трансформації лексичної заміни здійснено у 18% прикладах; застосування 

трансформації транскрибування здійснено у 8% прикладах; застосування 
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трансформації калькування здійснено у 7% прикладах; застосування 

трансформації додавання здійснено у 7% прикладах; застосування трансформації 

опущення здійснено у 10% прикладах; застосування трансформації перестановки 

здійснено у 11% прикладах; застосування трансформації граматичної заміни 

здійснено у 10% прикладах; застосування трансформації описового перекладу 

здійснено у 14% прикладах. 

До стилістичних засобів, які характеризують мовлення героїв, було 

віднесено такі, як: звукоімітація; метафори; епітети; порівняння; еліпсис; 

парцеляція; іронія; антитеза; риторичне питання; анафора. Перекладацький 

аналіз стилістичних засобів дозволив отримати наступні результати: 

еквівалентний переклад застосовано у 16% прикладів; лексична заміна 

застосована у 17% прикладів; додавання застосовано у 11% прикладів; опущення 

застосовано у 16% прикладів; генералізація застосована у 5% прикладів; 

перестановки застосовано у 10% прикладів; граматична заміна застосована у 9% 

прикладів; модуляція застосована у 16% прикладів. 

В результаті, ми можемо сказати, що наше дослідження не вичерпує 

глибини вивчення даного питання й передбачає подальший пошук у напрямі 

його більш докладного та поглибленого дослідження. 
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