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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СПОЛУКИ В МОВІ ПЕРЕКЛАДУ 

 
Книжка П. Абрагамса «Дорогою грому» видається втретє1. 

Схвалюючи переклад і щодо реалістичного відтворення оригіналу, і щодо 
використання стилістичного багатства сучасної української мови, хотілося б звернути увагу 
на одну деталь перекладацької майстерності. 

Відомо, яку невичерпну скарбницю зображальних засобів становлять фразеологізми 
нашої мови. У перекладі М. Харенка надзвичайно активним є цілий ряд фразеологізмів. Це, 
зокрема, усталені вислови, семантичним центром яких виступають слова очі і погляд. В 
англійській мові оригіналу їм відповідають вислови з іменником eyes (очі). 

Українські словники подають до 200 фразеологічних сполук, в основу яких 
покладено значення слова очі. 

Значення іменників очі й погляд тісно переплітаються з дієслівною семантикою слова 
дивитися. Вживання фразеологізмів з іменником погляд дає змогу перекладачеві передати 
дієслівну ознаку. Синонімами до дієслів дивитися, подивитися, глянути, спостерігати і 
под. виступають у перекладі емоційно забарвлені фразеологічні вислови, в яких іменник 
погляд виконує роль активного діючого предмета, наприклад: «погляд перебігав з нього на 
неї»; «погляд блукав по кімнаті»; «погляд, що пильно стежив за ним»; «погляд тих холодних 
очей впивається йому в спину»; «цей погляд хотів пройти крізь шкіру і заглянути 
всередину»; «на мить його погляд затримався, потім знову перекинувся на Ленні»; «погляд 
Сарі сковзнув над головою Ленні»; «її погляд упав на ...» Усталені словосполучення, в яких 
іменник погляд виступає в ролі другорядного члена, передають найрізноманітніші почуття, 
емоції, відтінки настрою людини. Замість прямого називання того почуття, якого зазнає 
персонаж, письменник звертається до описового зображення щастя, болю, страху і т. ін., 
вживаючи розгорнені вислови з іменником очі. Перекладач відповідно послуговується 
фразеологічними зворотами із словом погляд. Наприклад: «в її погляді світилося співчуття і 
жаль» (there was compassion and understanding in eyes)»; «на мить біль затуманив його погляд 
(a film of pain passed over his eyes)»; «тривога і страх світилися в її погляді (there was mixture 
of anxiety iand fear in her eyes)»; «в її погляді вже не було безпорадності (the lost look had 
gone out of her eyes)»; «в його німому погляді світилася вина (his eyes were mute and guilty)». 
Зіставивши останній вислів з англійською фразою, яку дослівно можна перекласти: «Його 
очі були німі й винні», помічаємо, що для реалістичного опису характерного стану людини 
перекладач звернувся до образної конструкції, в якій розчленовано і в той же час в синтезі 
подаються обидві ознаки — очі німі — в німому погляді, очі винні — (у погляді) світилася 
вина. Метафоричне означення німі очі вживається і в українській мові, але має інший 
відтінок значення. Перекладач, щоб уникнути багатозначності цього словосполучення, 
використав характерний для української мови вислів німий погляд. Див., наприклад: 
«Незнайомий чоловік притиснув його [Юрка] до себе і німим поглядом, здавалося, 
наказував йому: «Спокійно. Перетерпи» (Багмут); «Панна спочатку не дивилася і якось 
мовчки відповіла їй німим довгим поглядом...» (Масляк). 

Відомо, що вживання фразеологізованого словосполучення, як правило, пов’язане з 
виникненням додаткової образності, яка не передбачена змістом оригіналу. У цьому 
випадку поєднання в англійському тексті в одній фразі таких переносних метафоричних 
означень, як німі (винні) очі, робить можливим і відповідний образний вислів українською 
мовою. 

Перекладач вдало варіює в тексті усталені словосполучення з іменниками погляд і 
очі. Справді, в українській мові переносні, метафоричні вислови, здебільшого 
фразеологізми, утворюються з обома словами, пор. очі горять, погляд палає і под. 

Якщо докладніше розглянути вислови з стрижневим словом очі, можна помітити, що 
перекладач послуговується, як правило, емоційно-забарвленими, експресивними зворотами 
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типу «його очі налилися люттю»; «чоловіки впиваються в неї голодними очима»; «очі 
зміряли його з ніг до голови»; «очі загорілись цікавістю»; «очі блищать хитрими 
вогниками»; «очі, які все розуміють і випромінюють спокій». У розгорненій конструкції, 
зміст якої передає настрій, душевний стан людини, іменник очі може бути другорядним 
членом, і тоді з дієсловом-присудком відповідно пов’язуються інші слова-підмети, 
формуючи семантичний центр фразеологізму, наприклад: «в її очах веселі іскорки»; «в очах 
світилася тепла ласка»; «з її очей зникли похмурість і виклик»; «в її очах відбилася душевна 
мука»; «в очах забігали вогники». 

Слово погляд у порівнянні зі словом очі більш абстрактне, узагальнююче. Аналіз 
наведених прикладів дозволяє зробити висновок, що ступінь абстрактності іменника впливає 
на його сполучуваність з іншими словами. Як більш абстрактний, іменник погляд може 
вживатися з ширшим колом слів, утворюючи нові образні конструкції. А у фразеологічних 
сполученнях зі словом очі, як правило, наявний додатковий елемент, що виступає в цих 
конструкціях посередником. Дуже часто роль такого посередника відіграють дієслова одного 
семантичного ряду, наприклад: світитися, блищати, загоратися, випромінювати та ін. Вони 
найчастіше пов’язані з позитивною оцінкою кого- або чого-небудь, пор.: «в очах світилася 
тепла ласка», «очі загорілися цікавістю» і т. ін. Образність відповідних фразеологічних 
зворотів пов’язана з експресивністю цього синонімічного ряду. Побудова фразеологічного 
вислову з відповідним дієсловом змінює і його стилістичний колорит. 

Сполучуваність іменника погляд значно ширша: він сполучається з різними 
частинами мови як узагальнююче поняття і виступає навіть в поєднанні зі словом очі, наочно 
демонструючи вищий ступінь своєї абстрактності: «погляд цих холодних очей», «погляд 
старечих очей», що не характерно для англійської мови. 

Перекладач розкриває багатство семантичних відтінків іменників очі і погляд в 
українській мові. У названих фразеологізмах він особливо вдало варіює синонімічні 
дієслова, які зовсім не вживаються в подібних конструкціях англійської мови. їх активність, 
природність звучання в українській мові сприяє реалістичному відтворенню перекладу, 
поглиблює психологічну характеристику персонажів. 

Звичайно, щоб оцінити художній переклад всебічно, в усій його складності, не досить 
торкнутися тільки питання перекладу деяких фразеологізмів з англійської на українську 
мову. Проте, на нашу думку, і такий конкретний приклад — добір синонімічних 
фразеологічних зворотів, відповідність їх англійським висловам — може бути показником 
вдумливої роботи перекладача над словом. 
 


