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Дослідження проблем, що виникають під час художнього 

перекладу. Але зростання інтересу науковців до художнього 

перекладу призводить до появи  більшої кількості публікацій на цю 
тему. 

Художній переклад прози чи поезії – це мистецтво, творчість. 

Художній переклад повинен зберігати атмосферу сюжету, стиль 
автора. Тому основна мета художнього перекладу - збереження 

ідіостилю. Ідіостиль (індивідуальний стиль) – система змістовних і 

формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам певного 
автора, яка робить унікальним втілений у цих творах авторський 

спосіб мовного вираження [1, с. 145]. 

Твори художньої літератури протиставляються іншим творам 

завдяки тому, що для них провідною є одна із комунікативних 
функцій, а саме – художньо-естетична. Основною метою будь-якого 

художнього твору є створення художнього образу. 

Основні вимоги до перекладу художньої літератури, яким має 
слідувати перекладач:  

1) Точність. Перекладач повинен донести до читача всі думки, 

висловлені автором. При цьому важливо зберегти не тільки основні 

положення, але також нюанси і відтінки вислову. Піклуючись про 
повноту передачі вислову, перекладач разом з тим не повинен нічого 

додавати від себе, не повинен доповнювати і пояснювати автора. Це 

також було б спотворенням тексту оригіналу. 
При перекладі прози перед перекладачем постає проблема 

неспівпадання у смисловому навантаженні і стилістичній виразності слів 

та зворотів різних мов. Але у прозі слово несе перш за все 
змістове навантаження і є виразником стилістичного тону, а в поезії 

слово стоїть в ритмічному ряді поетичного твору, і це призводить до 

певної зміни його якостей. Спроба відтворити у поетичному творі усі 

конструктивні елементи неодмінно призведе до втрати гармонії твору, 
тому необхідно визначити, які елементи в даному творі є головними і 

відтворити їх з усією можливою точністю, не звертаючи, або звертаючи 

неістотно, увагу на інші. Як зазначають науковці, переклад повинен 
звучати як оригінальні вірші і це один з елементів точності чи вірності. 

Але через призму приймаючої мови повинні чітко відчуватись 

національний дух та національна форма оригіналу, а також 
індивідуальний стиль поета. Перекладач поетичних творів повинен 

пропонувати своїм читачам з кожним новим перекладом нові образи, нові 



  

форми, нові стилі, і в кожному перекладі повинен вгадуватися його 

особистий стиль [2]. 

2) Лаконічність. Перекладач не повинен бути багатослівним, 
думки повинні бути викладені в максимально стислій і локанічній 

формі. 

3) Ясність. Лаконічність і стислість мови перекладу, проте ніде 

не повинна бути неясність викладу думки, її нерозуміння. Слід 
уникати складних і двозначних оборотів, що ускладнюють 

сприйняття. Думка має бути  викладена простою і зрозумілою мовою. 

4) Літературність. Як уже зазначалося, переклад повинен 
повністю відповідати загальноприйнятим нормам літературної мови. 

Кожна фраза повинна звучати влучно і природно, не зберігаючи 

ніяких слідів  синтаксичних конструкцій оригінального тексту [3]. 
На основі виконаного дослідження можна зробити висновок, що 

художній переклад має двосторонній характер: з одного боку він 

є результатом міжлітературної комунікації, в той же час він багато в чому 

обумовлює і визначає її. Традиційно вважається, що основна функція 
перекладу – інформативна, оскільки теорія художнього перекладу не 

виходила за рамки національно-літературного процесу, або розуміла його 

надто односторонньо. Проте нині переклад виконує дві основні функції: 
інформативну і творчу. Отже, художній переклад – це відтворення 

засобами рідної мови особливостей чужоземного літературного тексту 

в нерозривній діалектичній єдності його змісту і форми. Переклад є 

одним з важливих елементів сприйняття літератури іноземною мовою. 
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