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Портретування як жанрова особливість документальної прози у перекладі (на матеріалі роману Д. Кіза «Таємнича історія Біллі Міллігана» та його українськомовного перекладу)
Сьогодні сучасне перекладознавство прагне до розробки різних стратегій і тактик при роботі з художнім текстом, відтак документальна проза є плідним матеріалом для такого дослідження, оскільки згаданий жанр ще не ставав об’єктом перекладознавчих розвідок.       
Як зазначає О. Рарицький: «Портретування як структурний компонент поетики нефікційного тексту дає змогу репрезентувати оповідача або суб’єкта оповіді як репрезентанта епохи, наділяє його як візуальними, так і імпліцитними характеристиками [2, c. 38]». Портрет визначає площину особистісного, культурологічного, історіософського буття персонажа. Визначальною особливістю портретної самоідентифікації є Я- центричність, що дозволяє увиразнювати образ митця в змінних хронотопічних рамках доби. Портрет продукується в усіх, крім записок, жанрових різновидах прози non-fiction [9]. Саме тому в художньому творі автор у відповідності до власних задумів моделює індивідуальні й типові риси героя, у документальному ж – він прагне якнайточніше в портретній характеристиці передати психологію, поведінку, мову й інші деталі, що дають цілісне уявлення про зовнішність і внутрішній світ цілком реальної особи. Тут автор прагне уникнути суб’єктивізму, характерного для художньої літератури, для нього важливою є достовірність об’єкта, зображення, опора на документ і факт. Усе це допомагає створити образ реального героя, що відтінює не лише зовнішні риси його особистості, а й відображає внутрішню сутність, розкриває душевні переживання, сумніви, мотивацію звершень і вчинків [1, c. 126].  Перекладачі ж здебільшого прагнуть віднайти жанротвірним особливостям оригіналів еквівалентний та адекватний переклад.
Проблема вивчення мовного портрета в сучасній лінгвістиці передусім пов’язана із неоднозначністю інтерпретацій самого терміна. Інтерес до структури, композиції портрету в його розподілі на типи спостерігається в лінгвістів, які досліджують портрет як мовне втілення образу, словесне перерахування зовнішніх рис людини, як особливий випадок описового тексту тощо [5, c.16]. Зображення внутрішнього світу героїв за допомогою відповідних лексико-семантичних одиниць є метою психологічного портретування персонажів. При творенні психологічного мовного портрета, письменник використовує низку лексичних засобів із семантикою особливостей характеру, темпераменту, настрою, світогляду, мисленнєвих операцій тощо.  
При перекладі портретів у документальній прозі виникає необхідність застосування перекладацьких лексичних трансформацій, під якими розуміють «закономірні заміни словникових відповідників у процесі перекладу» [4, c.231]. За допомогою психологічного мовного портрету письменник розкриває типовий характер своїх героїв. Перекладач обирає ж свої стратегії відтворення їх мови та темпераменту, посилюючи або послаблюючи певні елементи жанру.  Свідчимо, що трансформації конкретизації та смислового розвитку є домінантними серед лексичних трансформацій. Наприклад:
As Boxerbaum and Kleberg examined the photographic composites and the data provided by the two victims, everything seemed to point to a single assailant: a white American male, between twenty-three and twenty-seven, weighing between 175 and 185 pounds, with brown or reddish-brown hair. Both times the man had worn a brown jogging top, jeans and white sneakers [6, c.10]. Боксербаум і Клеберг розглядали фотороботи і порівнювали свідчення двох жертв. Усе вказувало на те, що в обох випадках діяв той самий нападник: білий чоловік, американець, віком від двадцяти трьох до двадцяти семи років, вагою у вісімдесят-вісімдесят п’ять кілограмів, із каштановим чи рудувато-каштановим волоссям. Він навіть обидва рази був однаково вбраний — у брунатну спортивну куртку, джинси і білі кросівки [7, c.3]
Описуючи Біллі, автор складає і гендерний мовний портрет, підкреслюючи лексемою male приналежність особи до чоловічої статі. Перекладач, своєю чергою, відтворює згадану лексему за допомогою конкретизації: чоловік. Використовуючи соматичну лексику на позначення зовнішності ми бачимо такі епітети як brown та reddish-brown, українською при перекладі вони ж є конкретизованими, а саме: каштановий, рудувато-каштановий і дають читачеві змогу якомога точніше  візуально уявити персонажа. Вживаючи вестиальну лексику, автор описує одяг, таким чином довершуючи фізичний портрет Біллі. Знову ж таки вживаючи епітети  brown і white, що в перекладі як брунатний і білий  у поєднанні з епітетом jogging: спортивна.
У наступному прикладі бачимо використання конкретизації у відтворенні вікового опису:
He’s a couple of years younger than Billy, half Cherokee [6, c.257]. Стів десь на два роки молодший за Біллі й наполовину черокі  за походженням [7, c.147]. 
В проілюстрованому випадку відтворення словосполучення couple of years відносимо до прийому конкертизації, адже замість широкого значення декілька років, було застосовано на два роки молодший.  Автор використовує означене словосполучення як порівняння і описує вік обох героїв: Стіва та Біллі.
Трансформацію смислового розвитку спостерігаємо у відтворенні соціального портрету героя:
When I was in the Navy, there was a pharmacists’ school at Great Lakes Naval Base. I worked in the hospital there [6, c. 240]. Коли я служив на флоті, при воєнно-морській базі Ґрейт Лейкс була школа фармацевтів. Я працював у тамтешньому шпиталі [7, c.136].  
Автор описує рід занять героя, тоді як перекладач використовує смисловий розвиток для посилення опису соціального портрету: When I was in the Navy – коли я служив на флоті. Вважаємо залучення такої трансформації успішним рішенням. 
Основне завдання перекладача – досягти семантичної еквівалентності між текстом-оригіналом і текстом-перекладом. Для її досягнення потрібні різноманітні перекладацькі перетворення, а на рівні компонентної еквівалентності – трансформації, які торкаються граматичної структури висловлювання. Причина, що викликає, граматичні трансформації криється в тому, що кожна мова має свою своєрідну структуру, і перекладач має це враховувати. Аналіз зібраного матеріалу (у ході зіставлення твору Деніала Кіза «Таємнича історія Біллі Міллігана» англійською мовою та його перекладу українською мовою) дає підстави твердити, що у перекладі можна встановити незначну тенденцію викривлення стилю. Не завжди переклад сприймається як оригінал, а автор частково відходить на другий план. У відтворенні портретних характеристик часто зустрічаються такі види граматичних трансформацій, як додавання, заміни, опущення, тоді як менш вживаними є – об’єднання та членування речень.
	Так, соціальний портрет персонажа відтворений за допомогою трансформації додавання:
All my life. Medicine is the career I’ve chosen, but ever since I was a kid, people said I had a natural talent [ 6, c.240]. Так, скільки себе пам’ятаю. Я вважаю своїм покликанням медицину, проте всі ще змалечку мені повторюють, що в мене вроджений хист до живопису [7, c.137]. 
В згаданому уривку автор доречно додає лексему живопис, тим самим роблячи семантично повним речення відповідно до норм української мови. 
Прийом опущення передбачає відмову від передачі в перекладі семантично надлишкових слів [3, c. 98], наприклад:
Energetic, reliant young man [ 8, c.222]. Такий енергійний, надійний [7, c.126].
 Речення скомпресовано, оскільки вилучено словосполучення young man, однак при цьому зміст не викривлений.
Характерними є заміни частин мови, іменника – дієсловом, наприклад:
You’re a liar, Del shouted. If you really was serious about getting work, you would [6, c.259]. Годі брехати! – підвищив голос Дел. – Якби ти справді хотів знайти роботу, то вона б у тебе вже давно була! [7, c.148].  
Іменник liar в українському варіанті став дієсловом брехати.
Доволі часто спостерігаємо й членування речень в портретних описах:
Gary saw Milligan s smile, the excitement in his eyes he had not seen before. He was relaxed, easygoing, trading jokes in an almost light-hearted way. A very different person from that bundle of nerves he’d met the first day. It might be a lot easier to defend him than he’d thought [35, c.23] Мілліган усміхнувся. У його очах з’явився вогник наснаги –  Ґері вперше його таким бачив. Юнак поводився невимушено, приязно, майже безтурботно. Він навіть пожартував кілька разів. Ніщо в цьому молодикові не нагадувало той клубок нервів, яким він постав перед адвокатом під час першої зустрічі. Можливо, працювати з ним буде не так важко, як Ґері спершу думав [34, c.12] 
Чітко видно, що в українському перекладі з’явилися самостійні речення, при цьому стилістичні норми не порушені.
Наведемо приклад об’єднання речень:
They found guns in my apartment. And that was one of the conditions of my parole. Never purchase, own, possess, use or have under your control a deadly weapon or firearm [35, c.23]. У мене вдома знайшли пістолети, а однією з умов мого звільнення було те, що я не маю права купувати, зберігати чи використовувати холодну і вогнепальну зброю [34, c.12].  
Два речення цілком гармонійно поєднались в українському перекладі в одне ціле, так контекст звучить стисло і коротко. 
Отже, у процесі дослідження, враховуючи  жанрові особливості документальної прози, ми прослідкували тенденцію застосування лексичних та граматичних трансформацій при перекладі портретних характеристик героїв. Із документального роману Д.Кіза «Таємнича історія Біллі Міллігана» було вибрано 63 приклади портретування, і було встановлено, що у перекладі більший відсоток нараховують лексичні трансормації,  із них конкретизація – 39%, смисловий розвиток – 17,1 %, антонімічний переклад – 12 %, генералізація – 19,6%, компенсація – 7,4% та цілісне перетворення – 4,9 %.   Граматичні ж складають меншу частку, а саме: додавання – 36,3%, опущення – 18,2%, членування   та об’єднання  речень – 13,7 % кожна та граматичні заміни – 18,1%. Ми також розподілити взаємопов’язані портретні різновиди за тематичним підходом на гендерний, фізичний, психологічний (характероцентричний), та соціальний. Усі зазначені типи не функціонують в документальній прозі чистому вигляді, вони утворюють певну систему, що й визначається як мовний портрет. 
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