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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ 
ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

У статті з’ясовано й доповнено визначення явища безеквівалентності в 
лексичній системі мови. На основі аналізу поетичних контекстів та іншомов-
них текстів-перекладів визначено безеквівалентну лексику як один із видів силь-
них позицій. Зіставлення іншомовних контекстів дало змогу з’ясувати компо-
зиційну роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті як сильної позиції, 
що створює етнокультурну картину світу в межах поетичної моделі. Виявлена 
специфіка безеквівалентних лексичних одиниць визначає особливості їх пере-
кладу.
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В статье определено и дополнено определение явления безэквивалентности 
в лексической системе языка. На основе анализа контекстов и иностранных 
текстов-переводов выделено безэквивалентную лексику как один из видов силь-
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как сильной позиции, которая создаёт этнокультурную картину мира в рамках 
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Постановка проблеми. Національно-мовний образ світу виявля-
ється на різних мовних рівнях: в особливостях евфонічних засобів, 
морфолого-словотвірних одиницях, символізації окремих лексичних 
одиниць тощо. Мовна картина світу найповніше виражається в лекси-
ко-семантичній системі мови. Особливою одиницею, здатною відобра-
жати національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, 
вважають безеквівалентну лексику (далі БЛ). 

Безеквівалентні лексичні одиниці називають специфічні поняття, 
притаманні лише певним мовам; саме тому їх значення для втілення 
картини світу тексту надзвичайно важливе, особливої уваги заслуговує 
проблема «неперекладності». Дослідники звернули увагу, що національ-
но-культурний компонент лексичного значення актуалізується в межах 
тексту і поширюється на семантику інших одиниць (С.Я. Єрмоленко, 
В.І. Кононенко, А.К. Мойсієнко та ін.). Ці особливості функціонування 
національно маркованої лексики в художньому творі на сьогодні ще не 
достатньо вивчені, особливо в тексті поетичному. У лінгвістичній літе-
ратурі неодноразово підкреслювалось, що в композиції поетичних тек-
стів наявні домінанти, на які, головним чином, слід орієнтуватися при 
перекладі, але специфічних рис БЛ як смислової одиниці не визначено.

Аналіз досліджень. У сучасній мовознавчій науці існує концеп-
ція мовної картини світу, що відображає взаємозв’язки мови та куль-
тури. Українська мова виконує культурологічну функцію і формує 
національно-мовну картину світу українського етносу (З.С. Василько, 
Л.М. Дяченко, В.І. Кононенко, М.П. Кочерган, А.К. Мойсієнко та ін.) 
[3; 5; 7; 9; 11]. 

Мовна картина світу, на думку багатьох учених, – це певний інва-
ріант, що складається з варіантів, а саме: наукової, художньої, релігій-
ної, етнічної картин світу тощо. Існування цих варіантів реалізується в 
різних видах текстів, які можна вважати конкретними проявами загаль-
ної картини світу. У художній картині світу можна виділити поетичну 
модель (поетичну картину світу), своєрідність якої полягає в здатності 
моделювати не лише об’єктивну дійсність, а й суб’єктивне ставлення до 
неї (Н.С. Богаткіна, А.К. Мойсієнко, І.Г. Торсуєва, С.В. Форманова та 
ін.) [2; 11; 12 ;14]. У межах поетичної картини світу здатні, у свою чергу, 
до відображення епічна, етнічна, релігійна та інші картини світу через 
своєрідні образи, закодовані в змісті твору.

Дослідження особливостей явища безеквівалентності в лексич-
них системах різних мов набуло сьогодні великого значення в працях 
багатьох мовознавців (А.В. Волошина, Л.М. Дяченко, Н.Ф. Зайченко, 
О.В. Коваль-Костинська, О.Л. Паламарчук, Т.А. Космеда, М.П. Кочер-
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ган, О.І. Кремльова та ін.) [4; 5; 6; 8; 9; 10]. Ми також розглядали явище 
безеквівалентності в лексичній системі мови, аналізували проблеми 
іншомовного відтворення (перекладу) [13].

Мета статті полягає у визначенні ролі БЛ як одного з видів сильних 
позицій у композиції поетичного твору, з’ясуванні функціонально-се-
мантичних властивостей таких лексичних одиниць, що дає можливість 
з’ясувати специфіку перекладу БЛ іншими мовами.

Виклад основного матеріалу. Поетичний текст – система, що має 
цілий ряд відмінностей порівняно з іншими видами текстів. Ця своєрід-
ність виявляється як в естетичному, так і в інформаційному та інших 
планах. Поетичний текст, з одного боку, – особлива система, організо-
вана за принципами структурності, ієрархічності, цілісності, з іншого – 
явище естетичне. У композиції поезії емоційно-експресивні та образні 
функції здатні виконувати семантично нейтральні в непоетичному 
тексті лексичні одиниці (В.В. Виноградов, Ю.М. Лотман, Р.О. Якобсон). 

Поетичний текст – система смислових елементів, які функціонально 
об’єднані в єдину ієрархічну структуру. Смислова структура виникає на 
основі сильних позицій, що у взаємодоповнюваності вибудовують смис-
лову цілісність тексту (смисл-зміст). Це зумовлюється специфікою органі-
зації тексту поезії, що забезпечує акцентуалізацію найважливіших смислів. 

У поетичному тексті наявні «сильні позиції» (далі СП) – домінанти 
тексту, що є наслідком специфічної організації, яка забезпечує вису-
нення на перший план найважливіших смислів, зосередження уваги на 
головному, посилення емоційного та естетичного ефекту, виділення зна-
чущих зв`язків між елементами суміжними та дистантними, які нале-
жать одному чи різним рівням, забезпечення єдності тексту та його від-
творення [1, 12].

З погляду сучасної лінгвістичної науки, поетичний текст – це 
складна побудова змісту. Усі елементи поетичного тексту наділені пев-
ним смисловим навантаженням, вони формують новий, неможливий 
за межами поетичної структури, зміст. Поетична структура у своїй 
основі виділяється ієрархією рівнів, елементи якої пов’язані між собою. 
Розуміння змісту поетичного твору ґрунтується на вивченні його еле-
ментів та взаємозв’язку між ними. Кожен поетичний твір – це мікросвіт, 
який вимагає тлумачення, декодування, розкриття підтексту та асоціа-
цій, а вже потім можна говорити про його переклад. 

Сильна позиція – окремий образ-смисл поетичного тексту, під яким 
розуміють таку логічну структуру, що створює у свідомості людини 
відображення позамовної дійсності; це носій інформації, смислова оди-
ниця тексту.
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Лексична одиниця здатна посідати сильну позицію завдяки факто-
рам, що стосуються: 1) місця в композиції поетичного тексту; 2) зна-
чення в системі тексту. СП знаходиться в композиції поетичного тексту 
в стані постійної готовності до актуалізації, вона характеризується здат-
ністю до виявлення потенційних смислів, до семантичної трансформа-
ції. Декодування СП сприяє розкриттю потенційно закодованих сюжетів 
тексту, символічних значень окремих образів тощо. Характеризуючись 
синкретичністю й аналітичністю водночас, семантика окремої сильної 
позиції здатна розширювати межі тексту, надаючи окремим фрагментам 
емоційного й аксіологічного вимірів.

Семантика окремої сильної позиції – текстотвірна й образотворча 
величина, включена в процес взаємодії елементів текстової композиції, 
у результаті чого відбувається смислова переструктуалізація тексту, а 
отже, й вибудова значень. Стикування різнопланових елементів виявляє 
нові художньо-образні значення смислових елементів твору.

БЛ формально належить до групи смислових СП, оскільки висува-
ючись у сильну позицію композиції поетичного твору, вносить у зміст 
тексту сему «національне» – асоціативні зв’язки з певними історичними 
подіями, особами; неповторні символи, що характеризують особливості 
етнокультури; предметний світ, невідомий носіям іншої культури тощо. 
Сема «національне» поширюється на весь текст, оскільки усі елементи 
поетичного твору, що перебувають у СП (у тому числі й БЛ), вступа-
ють у суперструктурні кореляції. У поетичному тексті кодується етнічна 
картина світу. БЛ виступає формальним показником етнокультурної 
ідентифікації твору. Сильна позиція БЛ у композиції поетичного тексту 
визначається, у першу чергу, її впливом на смислову ієрархію.

Спостереження над БЛ у композиції поетичного тексту переконують 
у доцільності розмежування її за функціонально-семантичними озна-
ками на: 1) власні назви; 2) слова-символи; 3) слова-реалії. 

Причини висування БЛ у СП можуть бути різними. Основними вва-
жають: 1) незвичність. Тобто, безеквівалентна лексема означає поняття, 
невідоме читачеві, і тому потребує певних зусиль для декодування зна-
чення слова; 2) зв’язок із національною культурою. Значення багатьох 
БЛ зрозуміле носіям мови, оскільки більшість із них є цілком традицій-
ними, означають звичні поняття, що стосуються певного етносу. Такі 
безеквівалентні одиниці сприяють оформленню «національної іден-
тифікації» твору, тобто виступають тим чинником, який дає можливість 
віднести окремий текст до певної культури.

СП безеквівалентних одиниць, у свою чергу, можуть мати «різ-
ний ступінь прояву». Тобто, СП цих одиниць визначається їх націо-
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нально-культурним значенням (висування зумовлене символічним, 
етнолінгвістичним та іншими значеннями). Але, з іншого боку, БЛ, 
перебуваючи в композиції поетичного тексту, може потрапляти у різні 
позиції, які самі вже визначаються як СП (висування зумовлене ком-
позицією тексту, коли мовні одиниці виділяються вже внаслідок свого 
розташування). Таким чином, СП безеквівалентних одиниць може 
також посилюватися внаслідок їх розташування в «ключових позиціях 
тексту». 

Отже, БЛ у композиції поетичного твору висувається в СП, оскільки 
вступає в смислові зв’язки з іншими композиційними та смисло-
вими домінантами тексту. Семантика БЛ («етнокультурне значення») 
поширюється на інші смисли, а частіше на зміст усього тексту, сприяючи 
ідентифікації певного тексту з культурним середовищем (виникнення 
етнічної картини світу). БЛ у композиції поетичного тексту виступає 
своєрідними сигналом, який розгортається в смисловій ієрархії твору, 
сприяє виникненню асоціативних зв’язків з певним етносом. Ці зв’язки 
виникають через те, що до складу БЛ належать національно марковані 
лексичні одиниці (у структурі лексичного значення БЛ наявна етнокуль-
турна інформація): власні назви, слова-символи, реалії.

Дослідивши різні способи перекладу слів із національно-культур-
ною семантикою засобами інших мов, ми встановили суттєву різницю 
між поняттями поетичного перекладу та відтворення. 

Поетичний текст, трансформований засобами іншої мови, здобуває 
інші ознаки – він починає існувати на межі двох культур, стає своєрід-
ним феноменом. Відтворення запобігає втраті культурних зв’язків, доз-
воляє уникнути втрат смислових складових значення БЛ у композиції 
поетичного тексту. Визначальним фактором у цьому процесі виступає 
композиційна роль БЛ у поетичному тексті, її значення як смислової 
домінанти в ієрархії СП твору.

У результаті перекладу безеквівалентних одиниць вірш починає 
існувати як текст іншого етносу, оскільки втрачає, а точніше сказати, 
змінює формальні показники етнокультурної належності, носіями яких 
виступає БЛ: Щоб він не плакав, не журивсь, Щоб він де-небудь прихи-
ливсь, То оддадуть у москалі (Т. Шевченко). – …Damit er weint nicht, 
nicht betrübt Und ohne Hausung bleibt – da gibt Man ihn zu den Soldaten 
fort! (H. Rodenberg). 

Відтворення у нашому дослідженні – вид літературної творчості, 
коли поетичний текст, що існує в культурному середовищі певного 
етносу й відображає його національні особливості, картину світу, опи-
няється на ґрунті іншої культури зі збереженням тонкощів змісту, обра-
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зної системи, національної своєрідності, що проявляється на рівні існу-
вання БЛ. Тому носіями іншої мови сприймається як здобуток «чужої» 
культури: Der letzte bin ich auf dem Pfad Schwärmender Kosaken, Die Step-
pen schwinden vor der Stadt, – Tot sind die Tschumaken (Яків Щоголів, пер. 
H. Rodenberg). Німецькомовний читач, сприймаючи контекст, вважа-
тиме ці БЛ екзотизмами іншої культури. Значення цих лексем, можливо, 
буде незрозуміле читачеві, але з’явиться важлива особливість – зв’язок 
із іншою культурою. Читач розуміє, що текст – «надбання» з іншої куль-
тури. У тексті-відповіднику безеквівалентні одиниці іншої мови почи-
нають функціонувати як екзотизми чи варваризми, оскільки позначають 
предмети чи явища іншої дійсності. Поетичний текст починає існувати 
як феномен на межі двох культур, оскільки естетична реакція іншо-
мовного реципієнта на ці образи значно відрізняється від реакції носіїв 
мови.

З метою подолання смислових втрат при перекладі часто використо-
вується заміна БЛ. Для відтворення національно-культурних рис іншої 
мови застосовують назви реалій зі своєї мови. Такий спосіб можливий 
лише в тому випадку, коли мови мають спільні або близькі суспіль-
но-культурні чи національні особливості, а народи – схожий предмет-
но-поняттєвий світ: На щебінь часто ми до Сущенка ходили. За це 
платили нам щоденно четвертак. Та по ночах дівчат в половниках 
любили… О свіжий дух степів, о поцілунків смак!.. (В. Сосюра). – Рабо-
тать к Сущенку на щебень мы ходили, - Случалось четвертак добыть 
нам в день иной. А в клунях по ночам мы девушек любили… О, поце-
луев вкус, о, свежий дух степной!.. (Н.Ушаков). Отже, українське слово 
«половник» – у російському варіанті «клуня». (Половник – місце, куди 
зсипають полову; засік для полови). (Клуня – молотильный сарай; укр. 
клуня – будівля для зберігання снопів, сіна, полови тощо, а також для 
молотьби, віяння та ін.).

Проблема відтворення національно характеристичної лексики засо-
бами іншої мови ускладнюються ще й тим, що необхідно передати не 
тільки особливості певних побутових чи історичних реалій твору, але й 
донести до читача правильне розуміння усталених образів, що склада-
ються в кожного народу протягом віків, знайти в мові такі засоби, які б 
достовірно відображали риси національної психіки народу – носія іншої 
мови.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. З’ясувавши 
теоретичні передумови використання в лінгвістиці терміну «безеквіва-
лентна лексика», ми вважаємо, що безеквівалентна лексема – особлива 
одиниця, що відображає національно-культурну своєрідність мови на 



Тупиця О. Специфіка перекладу безеквівалентних лексичних одиниць...

ISSN 2411-4758 359

лексичному рівні, номінує такі явища у сфері певної культури, які не 
властиві іншим. БЛ – це складова образності тексту, яка несе емоцій-
но-експресивний підтекст, пов’язаний з ідеоетнічним компонентом зна-
чення. 

БЛ – смислова сильна позиція поетичної композиції, що й визна-
чає специфіку її перекладу. Етнокультурний компонент семантики без-
еквівалентної лексеми є універсальним і поширюється на смисл-зміст 
усього тексту, оскільки безеквівалентна лексична одиниця як сильна 
позиція вступає в суперструктурні зв’язки з іншими смисловими еле-
ментами поетичної композиції. 

Наше дослідження стосувалося спостереження за особливостями 
відтворення БЛ в іншомовних текстах. Розглянувши різні способи пере-
дачі безеквівалентних лексичних одиниць у іншомовних текстах-від-
повідниках, констатуємо необхідність врахування значення окремої 
безеквівалентної лексеми як сильної позиції в композиції поетичного 
тексту. Дослідження значення БЛ як СП передбачає розгляд асиметрич-
них зв’язків та смислових відношень цих лексичних одиниць із іншими 
структурними та смисловими СП тексту.

Зрозуміло, що процес перекладу БЛ треба розглядати, у першу чергу, 
як творчий процес, який дозволяє зберегти етнічну картину світу, не 
ігноруючи композиційної та смислової основи поетичного контексту. 
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