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У статті аналізуються підходи до визначення поняття метафори, її класифікацій та способів пе-

рекладу. Автор встановлює межі адекватності відтворення українською мовою метафоричних обра-
зів англомовної художньої прози Ф.С. Фіцджеральда і вказує на трансформації, застосовані М. Пін- Фіцджеральда і вказує на трансформації, застосовані М. Пін-Фіцджеральда і вказує на трансформації, застосовані М. Пін-
чевським в процесі перекладу роману «Ніч ніжна».

Ключові слова� метафоричний образ, спосіб перекладу, стилістичний засіб, трансформація 
художній переклад.

Художній переклад є одним із найскладніших видів перекладацької діяльності.  Цей 
вид перекладу необхідно виконати так, щоб атмосфера сюжету, стиль автора збере-
глися в повній мірі. Перед перекладачем постає завдання зробити текст цікавим, збе-

регти стилістику, передати задум, думки і почуття автора першотвору шляхом перевтілення його 
образів у матеріал іншої мови, а також максимально точно відтворити картину світу, закладену 
автором у творі [1]. Саме метафорика дозволяє відтворити таку картину світу, а отже, великого 
значення набуває адекватний художній переклад метафоричних образів оригінального твору. 

Переклад стилістичних засобів є досить складним і багатобічним процесом. Це 
не просто заміна слів однієї частини мови на іншу, переклад являє собою психологічні, 
літературознавчі, етнографічні й інші сторони людської діяльності, а також об’єднує в 
собі історію перекладацікої діяльності в тій чи іншій країні. Тому ця тема і досі є однією з 
найбільш обговорюваних та цікавих серед вчених. Її вивчали такі лінгвісти, як Т. Арбекова, 
І. Арнольд, Л. Бархударов, Л. Бреєва, В. Виноградов, І. Гальперін, Р. Гінзбург, B. Карабан, 
В. Комісаров, І. Корунець, М. Кочерган, М. Кронгауз, В. Прозоров К. Чуковський та ін. 

Проблемами перекладознавства художнього твору займалися Д. Дюришин, 
В. Коптілов, А. Попович В. Россельс та інші. 

Але багато проблем, пов’язаних з метафорою, залишаються невирішеними. Напри- залишаються невирішеними. Напри-залишаються невирішеними. Напри-
клад, немає єдиного підходу до її розуміння. Переклад метафори потребує вирішення низ-
ки лінгвістичних, літературознавчих, культурологічних та інших проблем.

Актуальність дослідження визначається важливістю аспекту перекладу метафори для 
перекладознавства, а також комплексним підходом до визначення ступеня адекватності 
перекладу метафоричних образів оригіналу.

Мета дослідження полягає у встановленні меж адекватності відтворення українською 
мовою метафоричних образів англомовної художньої прози Ф.С. Фіцджеральда. 

В різних стилях мови, особливо в стилях художньої літератури, широко використову-
ються мовні засоби, що підсилюють дієвість вислову завдяки тому, що до його логічного 
змісту додаються різноманітні експресивно-емоційні відтінки. 

 С.А. Остапенко, 2016
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Художнє мовлення відрізняється від усіх інших форм мовлення перш за все тим, що 
воно виконує естетичну функцію. Реалізація цієї функції – це представлення навколишньої 
дійсності в образній, конкретно-почуттєвій формі.

Підсилення виразності мовлення досягається різноманітними засобами, і в першу 
чергу використанням тропів, так званих лексичних засобів створення образності. Одним з 
найбільш поширених видів тропів є метафора.

Метафора як мовне та мовленнєве явище, безсумнівно, викликає великий теоретич-
ний та практичний інтерес. Вивчення природи метафоричного переносу, аналіз багатопла-
нових мовних зсувів, які він спричиняє, розгляд залежності метафори від її синтагматичних і 
парадигматичних зв’язків допомагає проникнути у складну систему лексики, побачити при-
ховані в ній безмежні можливості утворення нових лексичних одиниць, розкрити динаміку 
семантичних відносин всередині лексичної системи даного синхронного зрізу.

Метафора завжди була об’єктом уваги лінгвістів. Теоретичний інтерес до її вивчення 
зріс за останні десятиліття і, за словами Н. Арутюнової, «пов’язаний з широким використан-
ням метафори в різних видах дискурсу» [2].

Метафора не має одностайного визначення. В практичній розвідці метафори як стиліс-
тичного явища доцільно виходити з того, що вона ґрунтується на співвідношенні предметно-
логічного значення і значення контекстуального, вона містить «приховане порівняння, що 
здійснюється шляхом застосування назви одного предмета до іншого і виявляє таким чи-
ном певну важливу рису другого» [2].

Виходячи з вищезазначеного, можна спробувати дати робоче визначення метафори 
як структурно-семантичної єдності. Метафора – синтез, що базується на подібності двох 
або більше об’єктів спостереження в єдиний домінуючий образ, який виражений у мові са-
мостійною, внутрішньо врівноваженою структурною єдністю.

Л. Єфімов [3] вказує на такі найбільш яскраво виражені якості метафори:
– тенденція до фразеологізації�
– номінативність, що реалізується у наявності елемента з номінативним значенням, 

який завжди виступає як вирішальний у визначенні семантичного змісту групи�
– виділення контекстуальної групи як лексикологічної категорії надає поштовх новим 

перспективам у лексикографічній роботі.
В реченні метафора (за Л. Єфімовим  [3]) виконує такі функції:
– номінативну (конкретизуючу, узагальнюючу, ілюстративну)�
– естетичну�
– емоційно-оціночну.
Метафора не виходить за межі конкретної лексики, використовується в основно-

му для номінативних цілей. Номінативно служить технічним прийомом утворення імен 
предметів (ніжка келиха, вушко голки і т. iн.). Через цю функцію метафора стає своєрідним 
інструментом пізнання дійсності. Також можна говорити про експресивні функції метафо- дійсності. Також можна говорити про експресивні функції метафо-дійсності. Також можна говорити про експресивні функції метафо-Також можна говорити про експресивні функції метафо-
ри, підкріпленої експресивними якостями самої мови, тобто особливою   виразною силою 
мовних одиниць, зокрема слів і словосполучень з метафоричним змістом.

Наступною функцією, яку ми виділяємо, є естетична функція метафор, виконуючи яку мовні 
одиниці найбільш повно повинні відповідати своєму призначенню або індивідуальному ідеалу. 

І, нарешті, третя функція – емоційно-оціночна, яка в сукупності з двома попередніми 
виділяється лінгвістами в окремий клас прагматичних функцій образних одиниць мови, в 
даному випадку метафор. 

Таким чином, при перекладі метафор чи слів і вільних словосполучень з метафорич-
ним змістом з однієї мови на іншу лінгвіст повинен керуватися багатоаспектністю образної 
інформації, зумовленої поліфункціональністю образних одиниць мови, зокрема метафор. 
Так, ми підходимо до питання про аспекти відтворення матафори в перекладі.

Т. Казакова та В. Карабан пропонують такі способи перекладу метафори [4� 5]:
– повний переклад, який застосовується для метафоричних одиниць у тому випадку, 

якщо у МО та МП збігаються як привила сполучності, так і традиції вираження емоційно-
оціночної інформації, що несе в собі дана метафора�

– додавання/вилучення використовується в тих випадках, коли міра припущення 
подібності у МО та МП відмінна, і потребує або експлікації змісту, який припускається у 
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вихідному тексті (прийом додавання), або навпаки, імплікації висловленого словами у 
вихідному тексті (прийом вилучення)�

– заміна застосовується у випадках лексичної або асоціативної невідповідності між 
елементами метафори у МО та МП�

– структурна перебудова застосовується при розбіжностях традицій граматичного 
оформлення метафори у МО та МП�

– традиційний відповідник застосовується до метафор фольклорного походження, 
біблейського, античного, коли у МО та МП склалися різні способи вираження метафоричної 
подібності�

– паралельне найменування метафоричної основи застосовується при перекладі 
текстів, побудованих на поширеній метафорі, коли згідно з міжмовними умовами потрібна 
заміна або структурна перебудова вихідної метафори, а за характером інформації, що 
передається, вихідний образ необхідно зберегти.

Основні проблеми при перекладі виникають саме тоді, коли перекладач намагається 
знайти гідний еквівалент метафорі. Поставши перед авторською метафорою, більшість 
перекладачів виступають за вірність авторському тексту, але визнають можливість манев-
ру, коли це викликано мовною або художньою необхідністю. Вони намагаються побачи-
ти міжрядковість разом з автором начебто його очима, і передати побачене правильно 
відібраними засобами своєї мови. Вони не задовольняються тим, щоб без аналізу перетяг-
ти в переклад усі слова оригіналу, не враховуючи їх функцій у різних мовах. Вони намага-
ються знайти у своїй мові відповідні художні образи.

В ході наукової розвідки нами було здійснено аналіз роману Ф.С. Фіцджеральда «Ніч 
ніжна» [6] мовою оригіналу та у перекладі українською мовою, зробленому М. Пінчевським 
[7]. Було відібрано та прокласифіковано близько 250 метафор, а також досліджено способи 
їх відтворення українською мовою, що застосував перекладач. Як і більшість авторів худож-
ніх творів, Ф. Фіцджеральд, намагаючись надати виразності та своєрідності своєму мовлен-
ню, використовує метафори різних типів. Частіше за все зустрічаються метафоричні описи. 

В плані перекладу метафори роману легко відтворюються українською мовою із за-
стосуванням класичних способів, виділених Т. Казаковою [4]. Так, більшість метафор пере-[4]. Так, більшість метафор пере-4]. Так, більшість метафор пере-]. Так, більшість метафор пере-. Так, більшість метафор пере-
кладається традиційним відповідником, рідше – через заміну, додавання, вилучення. 

В ході аналізу перекладу роману було виявлено тенденцію спрощення перекладу метафор: 
заміну з частковою втратою змісту, закладеного автором, або їх повного вилучення у тих випад-
ках, коли перекладач не зміг підібрати гідний авторській метафорі еквівалент у рідній мові. 

Було також виокремлено багато прикладів перекладу нейтральних виразів метафорич-
ними.

Розглянемо детальніше способи відтворення метафор роману українською мовою та 
трансформації, що застосував перекладач задля збереження виразності та емоційності ви-
словлювання.

On the pleasant shore of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital� the pleasant shore of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�the pleasant shore of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital� pleasant shore of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�pleasant shore of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital� shore of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�shore of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital� of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�of the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital� the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�the French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital� French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�French Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital� Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�Riviera, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�, a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital�a�out half �ay �et�een Marseilles and the Ital� half �ay �et�een Marseilles and the Ital�half �ay �et�een Marseilles and the Ital� �ay �et�een Marseilles and the Ital��ay �et�een Marseilles and the Ital� �et�een Marseilles and the Ital��et�een Marseilles and the Ital� Marseilles and the Ital�Marseilles and the Ital� and the Ital�and the Ital� the Ital�the Ital� Ital�Ital�
ian �order, stands a large, proud, rose�colored hotel [6]. – На привітному березі французької 
Рів’єри, на півдорозі між Марселем та італійським кордоном, хизується рожевими сті�
нами великий готель [7, с. 3].

В наведеному реченні спостерігаємо наявність двох метафор pleasant shore  та proud, 
rose�colored hotel. Якщо звернутися до перекладу, то можна зазначити, що перша метафо-
ра була відтворена повним відповідником привітному березі, в той час як для перекладу 
другої було застосовано контекстуальну заміну [8] хизується рожевими стінами готель.

Deferential palms cool its flushed façade [6]. – Послужливі пальми охолоджують своїми 
тінями його розпашілий фасад [7, с. 3].

В цьому реченні три метафори – deferential palms, palms cool  та flushed façade. В усіх 
випадках перекладач застосував повний відповідник.

No�, many �ungalo�s cluster near it [6]. – Нині багато літніх котеджів тулиться на�
вколо готелю [7, с. 3].

Метафора cluster відтворена своїм повним відповідником тулиться, але в той самий 
час автор перекладу застосував прийом додавання [8]  і тим самим створив ще одну мета-
фору, якої немає в оригіналі, задля більш оціночного колориту: літніх котеджів.
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… �here pines give �ay to dusty poplars [6] – … де запорошені тополі наступають на 
пінії [7, с. 3].

Задля перекладу метафори give �ay автор перекладу застосував іншу метафору на�
ступають, яка є традиційною для української мови.

The mother’s face �as of a fading prettiness that �ould soon �e patted �ith �roken veins 
[6]. – Обличчя матері ще зберігало прив’ялу вроду, що мала незабаром зовсім зникнути 
під мереживом синіх прожилок [7, с. 3].

Метафора a fading prettiness відтворена повним відповідником прив’ялу вроду, а мета-
фору �roken veins було перекладено нейтральним виразом. Тим самим автор застосував імп-
лікацію та зі стилістичної точки зору – трансформацію логізації (втрата експресивності) [8].

Ho�ever, one’s eye moved on quickly [6] – Та не на жінці затримувався погляд [7, с. 4].
Як бачимо, метафору one’s eye moved було відтворено традиційним відповідником за�

тримувався погляд, що не зменшило її емоційного забарвлення.
… she �as almost eighteen, nearly complete [6] – … їй було майже вісімнадцять, і вона 

вже, власне, розквітла [7, с. 4].
Слово complete в наведеному реченні вжито у незвичайній дистрибуції відносно лю-

дини, але при перекладі застосували більш традиційний варіант розквітла, що пом’якшило 
вираз і надало йому більшої експресивності (трансформація експресивації) [8].

As sea and sky appeared �elo� them in a thin, hot line … [6] – Коли внизу відкрилися море 
і небо, злиті в одну вузьку смужку … [7, с. 4].

Слово appeared вжито у метафоричному сенсі, але воно менш експресивне, ніж україн-
ський відповідник відкрилися, у відношенні до іменника, який він характеризує. Отже, мож-
на зазначити застосування прийому заміни і трансформації експресивації. Ще одну метафору 
hot line було перекладено нейтральним виразом, що свідчить про прийом імплікацій.

… not from the necessity of stimulating jaded nerves [6] – … щоб дати лад розхитаним 
нервам [7, с. 4].

Метафору jaded nerves було перекладено не її повним відповідником, що не є широ-
ковживаним в українській мові, а її традиційним відповідником розхитаним нервам, од-
ночасно неметафоричне слово stimulating було перекладено образною одиницею дати 
лад, що, з одного боку, частково змінило зміст, а з іншого – надало експресивності вислову.

В наступному прикладі When they �ere installed on the ground floor … [6] – … подорожні 
влаштувалися в номері на першому поверсі [7, с. 5] слово installed вжито у незвичній для 
нього дистрибуції відносно людини, тому при перекладі перекладач уникнув авторської 
метафори і переклав її нейтральним варіантом влаштувалися.

… onto the stone veranda that ran the length of the hotel [6] – … вимощену кам’яними 
плитами веранду, що оперізувала будинок [7, с. 5].

Метафоричне сполучення ran the length of the hotel було відтворено в перекладі тра-
диційним відповідником оперізувала будинок, що є більш сильним за емоційним забарв-
ленням.

When she �alked she carried herself like a �allet� dancer [6]. – … вона несла свій торс 
рівно й легко [7, с. 5].

В даному реченні для перекладу метафори carried herself було застосовано його по-
вний відповідник, але з трансформацією конкретизації несла свій торс.

Out there the hot light clipped close her shado� [6]. – На веранді гаряче світло враз 
підібрало її тінь [7, с. 5].

Для перекладу метафори clipped («стискувати», «здавлювати», «міцно прижимати, 
обіймати») було застосовано заміну підібрало, а метафора hot light була перекладена по-
вним відповідником гаряче світло.

Fifty yards a�ay the Mediterranean yielded up its pigments, moment �y moment, to the 
�rutal sunshine; �elo� the �alustrade a faded Buick cooked on the hotel drive [6]. – За сто кро�
ків од неї Середземне море блякло, потроху віддаючи невблаганному сонцю свою голу�
бінь; під балюстрадою, на під’їзній алеї, плавився в промінні посірілий б’юїк [7, с. 6].

Метафоричну фразу yielded up its pigments було відтворено словом блякло, з таким са-
мим експресивним значенням (можна стверджувати про імплікацію). Для перекладу мета-
фори �rutal sunshine було застосовано заміну невблаганному сонцю, що надало виразу по-
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зитивації [8]. Метафору a faded Buick cooked відтворено за допомогою комплексного засто-
сування перебудови структури, додавання та заміни [8].

Indeed, of all the region only the �each stirred �ith activity [6]  – Усе довкола ніби вимер� довкола ніби вимер�довкола ніби вимер� ніби вимер�ніби вимер� вимер�вимер�
ло, тільки пляж ще не спорожнів [7, с. 7].

Метафору stirred �ith activity було перекладено описово не спорожнів, тобто імпліко-
вано. В той самий час перекладач застосував прийом негативації.

… closer to the sea a do�en persons kept house under striped um�rellas [6] – … ближче до 
води з десяток дорослих тулилися під смугастими парасолями [7, с. 7].

Метафора kept house була імплікована і перекладена нейтральним словом тулилися.
Feeling the impactive scrutiny of strange faces…  [6] – Відчуваючи на собі пильні погляди 

чужих людей … [7, с. 7].
Метафору impactive scrutiny було відтворено за допомогою традиційного варіанта 

пильні погляди, що є більш зрозумілим українському читачеві, а метафору strange faces 
було перекладено нейтральним виразом чужих людей.

As Rosemary returned the ga�e [6] –  Коли їхні погляди зустрілися [7, с. 8].
В даному випадку можна стверджувати, що метафора returned the ga�e була відтворе-

на українською мовою своїм традиційним відповідником погляди зустрілися, що, на нашу 
думку, є менш експресивним.

Вода підхопила її й лагідно огорнула  [6] – The �ater reached up for her, pulled her do�n 
tenderly [7, с. 8].

… �inding road along the lo� range of the Maures [6] – … на шосе, що зміїлося серед не�
високих Маврських гір [7, с. 9].

При відтворенні метафори �inding було застосовано заміну зміїлося, що є більш емоційною, 
а також перебудову структури вислову, що більше наблизила його до українського реципієнта.

… the ra� �hiteness of her o�n �ody [6] – … неторкнутої сонцем, блідої шкіри [7, с. 9].
Як свідчить наведений приклад перекладач відтворив метафору ra� �hiteness тради-

ційним відповідником неторкнутої сонцем. 
… felt their feet skirt her �ody and their shapes pass �et�een the sun and herself … [6] – як ри�

пить пісок, коли хтось, на мить заступаючи сонце, обминав її розпростерте тіло [7, с. 9].
В даному реченні була застосована перебудова структури речення. Одночасно пере-

кладач відтворив метафору skirt її традиційним українським відповідником заступаючи, 
вилучивши метафору shapes pass, та створивши нову метафору рипить пісок, що в цілому 
зберегло емоційно-експресивний рівень висловлювання.

… she could feel her skin �roiling a little in the heat [6] – … пекуче проміння пощипувало 
шкіру [7, с. 10].

Для відтворення метафоричного значення перекладач застосував структурну перебу-
дову skin �roiling – пощипувало шкіру, одночасно створивши нову метафору – in the heat – 
пекуче проміння. 

… hear the small exhausted �a��aa of the expiring �aves [6] – …  а зовсім поряд тихо й 
знесилено зітхали, відповзаючи, хвилі [7, с. 10].

Дане речення містить дві метафори exhausted �a��aa та expiring �aves, обидві з яких 
були відтворені традиційними відповідниками знесилено зітхали та відповзаючі хвилі.

She �as one of those elderly �good sports� preserved �y an imperviousness to experience 
and a good digestion into another generation [6] – Вона, мабуть, належала до тих �мото�
рних бабусь�, які, маючи товсту шкіру й залізний шлунок, зберігаються так добре, що за 
ними, буває, не вженуться й онуки [7, с. 12].

Даний приклад містить у собі різні засоби відтворення метафори: �good sports� – �мо�good sports� – �мо� sports� – �мо�sports� – �мо�� – �мо�
торних бабусь� (традиційний відповідник), an imperviousness – товсту шкіру (експліка-
ція), good digestion – залізний шлунок (експлікація), another generation – не вженуться й 
онуки (експлікація + конкретизація значення) [8].

Аналогічним є і таке речення:
One man my hus�and had �een particularly nice to turned out to �e a chief character – 

practically the assistant hero [6]. – Мій чоловік так стелився перед одним панком, аж вияв�
ляється – він одна з головних дійових осіб, власне, права рука центрального персонажа 
[7, с. 12].
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Нейтральну фразу had �een particularly nice відтворено метафорою стелився, що на-
дало виразу емоційності, метафору a chief character – традиційним відповідником одним 
панком, а метафору the assistant hero – експлікованим виразом права рука центрального 
персонажа, що теж являє собою метафору.

… exploded her hus�and [6] – вибухнув її чоловік [7, с. 12].
Метафора exploded відтворена своїм повним відповідником вибухнув.
He had spoken out of the side of his mouth, as if he hoped his �ords �ould reach Mrs. 

Mc�isco [6] – Слова він промовляв кутиком рота, наче сподіваючись, що вони долинуть 
до місіс Маккіско не зразу [7, с. 12].

Метафора �ords �ould reach передана заміною одного з компонентів долинуть, що 
надало більшої емоційності вислову.

They just stick around �ith each other in little cliques [6] – Ні з ким не знаються, варять�
ся в своєму соку [7, с. 12].

Метафору stick around �ith each other було відтворено традиційним українським від-
повідником варяться в своєму соку, що характеризується, на наш погляд, більшою стиліс-
тичною забарвленістю.

Noon dominated sea and sky [6] – Полуденне сонце панувало на небі й на морі [7, с. 13].
Слово dominated вжито не у звичайній дистрибуції у відношенні до неживої істоти. 

Українською мовою ця метафора відтворена традиційним відповідником панувало. 
… even the �hite line of Cannes, five miles off, had faded to a mirage of �hat �as fresh and 

cool [6] – … навіть біла стрічка каннських будинків на обрії перетворилася на міраж про�
холоди [7, с. 13].

Метафора �hite line відтворена повним відповідником біла стрічка, в той час як мета-
форичний вираз a mirage of �hat �as fresh and cool імпліковано на міраж прохолоди.

Як було зазначено раніше, в перекладі роману нами було виокремлено багато при-
кладів, в яких автор перекладу створив власні метафори для передачі нейтральних слів і 
виразів, що надало друготвору більшої експресивності і зробило переклад більш зрозумі-
лим для українського читача. 

Evidently feeling that the su�ject had �een thoroughly changed, he looked in turn at the 
others [6] – Вважаючи, очевидно, що йому вдалося перевести розмову на інше, він обвів 
поглядом присутніх — мовляв, ось вам тема, продовжуйте [7, с. 12].

subject changed – перевести розмову�
… �each and �ay �ere quiet for an hour [6] – … пляж і вся бухта ще з годину лежали в 

цілковитій тиші [7, с. 4].
quiet – цілковита тиша�
Get a ne� joke, for God’s sake! [6] – Переміни пластинку, прошу тебе [7, с. 4].
… his long �ody lay motionless to�ard shore [6]. – … й сила інерції понесла його довге ви�

простане тіло до берега [7, с. 4].
lay – сила інерції понесла�
… agreed Mc�isco, grudgingly [6] – … процідив крізь зуби Маккіско [7, с. 6]
grudgingly – крізь зуби�
Her eyes, photographic, did not move from the �oman’s face [6] – Місіс Маккіско вп’ялася 

очима в обличчя тієї жінки [7, с. 7].
did not move – вп’ялася�
The concierge, lounging in light��ro�n khaki �y the desk, stared at her rigidly [6] – Швейцар 

у світло�коричневій лівреї почав був пасти її очима з�за конторки [7, с. 9].
stared – почав був пасти�
�hy she �as here in the lull [6] – чому вона тут у цей мертвий час [7, с. 16].
lull – мертвий час.
Таким чином, немає сумніву в тому, що переклад художніх текстів – найбільш склад-

ний і своєрідний з усіх типів перекладу. Саме в художніх текстах в усьому спектрі представ-
лені виразні засоби мови: порівняння, алегорії, метафори, оксюморони тощо. Адже саме 
мова художньої літератури відрізняється особливою образністю.

Дослідження застосованих перекладачем способів відтворення метафор українською 
мовою та зіставлення їх з тими, що описано в лінгвістичній літературі, наочно демонструє 
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відсутність певної універсальної моделі перекладу, що здатна вирішити усі проблеми, які 
постають перед перекладачем.

Очевидним є те, що у кожному конкретному випадку перед перекладачем не стоїть 
завдання обрати з кількох готових варіантів, а необхідність творчого пошуку виходу із мов-
ної ситуації з найменшими втратами в плані збереження стилістики та змісту оригіналу. 

При перекладі часто доводиться із двох однаково обов’язкових для перекладу якостей 
обирати більш важливу, на думку автора перекладу. З одного боку, це необхідність, що дик-
тується єдністю форми і змісту англійського метафоричного вислову (назвемо її точністю)� а з 
іншого боку, це свобода, що диктується законами української мови і повним усвідомленням 
образу, що закладений в оригінальному тексті, свобода відхилень від норм мови.

Перекладачеві необхідно, виходячи з обставин, поєднати ці суперечливі вимоги та до-
сягти такого додержання необхідного та достатнього, в якому і закладений успіх перекла-
ду. Втім, ці вимоги не є явищами, що взаємовиключають одне одного. В живому процесі 
перекладу вони, навпаки, доповнюють одне одного. У конфлікті між необхідністю, що 
диктується оригіналом, та свободою, що представлена законами і можливостями рідної 
мови, мірою свободи слугує обов’язкове наближення до оригіналу, а мірою точності – 
допустимість вибору найкращих, найбільш відповідних засобів української мови.
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The article deals with approaches to defining the notion of metaphor, its classifications and 
ways of translation. The author sets limits of metaphorical figures rendering adequacy in Ukrai-
nian translations of F. S. Fitzgerald’s fictional prose and points out the transformations applied 
by M. Pinchevskyi while «Tender in the night» translating.
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