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ВСТУП

Становлення українського перекладу – необхідна ланка в утверджен-
ні освіти, науки та красного письменства, без яких немислима сьогод-
нішня Україна.

 На глибоке переконання Й. В. Гете, переклад – “один з найбільш 
важливих і найбільш суттєвих засобів спілкування між людьми”. Навіть 
важко уявити собі, скільки інформації, цілих пластів чужомовної куль-
тури, духовного багатства втрачала б світова цивілізація у випадку від-
сутності перекладу як явища. За умов глобалізації даних процесів роль 
цього виду інтелектуальної діяльності ще більше зростає, що зумовлено 
явищами міжнародного інтегрування та кооперування ринкових еконо-
мік, термінологічного “вибуху”, нагромадження фахових мов, активіза-
ції міжнародного туризму, гармонізації освітніх стандартів тощо.

В Україні на зламі ХІХ й ХХ ст. під стяги перекладацтва ставали най-
кращі сили: перекладали поспіль усі письменники – від Куліша, Франка 
і до модерністів, більшість українських учених та громадських діячів. В 
Радянській Україні найкращі перекладацькі сили оживили національну 
мову та чуття причетності до світового культурного розвою, за що їх і 
переслідували разом з письменниками-дисидентами.

Не став винятком і новий злам сторіч. Ледве чи хтось сьогодні не ба-
чить у перекладацтві його велетенського оновлювального заряду, однак 
мало хто достеменно усвідомлює його силу впливу, способи й обсяг дії. 
Наявні теоретичні розвідки та посібники з питань перекладознавства 
досі не стали предметом ані фахової, ані громадської дискусії.

За останні роки в Україні різко зросла питома вага іноземних мов. В 
той час мізерна кількість недержавних видавництв та видавничих про-
грам, які певною мірою зорієнтовані на вкрай необхідну сучасну укра-
їнську перекладну наукову літературу, не можуть успішно розгорнутися 
через брак добрих перекладачів. На думку багатьох фахівців, лиховіс-
ною нормою стали переклади недосконалі, що тільки тиражують пере-
кладацьке недбальство, залягаючи мертвим книжковим баластом, дис-
кредитують і зарубіжного автора, і українського видавця. Отже, маємо 
на сьогодні чимало різних фахівців, котрі здатні читати іноземними 
мовами, але обмаль тих, які можуть справді якісно перекладати фахову 
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літературу. Маємо чимало здібних неофітів у цій галузі, але обмаль тих, 
хто захоче в ній залишитися, наосліп здобуваючи майстерність.

Пропонований підручник не становить за мету заповнити всі пере-
кладознавчі проблеми, дати відповіді на всі теоретичні та практичні 
виклики сучасної науки трансляції. В процесі його написання авто-
ри дійшли одностайного висновку про необхідність заснування цілої 
“Бібліотеки перекладача німецької мови” й активізували вже працю у 
цьому напрямі в рамках Української спілки германістів вищої школи. 
Опубліковано посібник з художнього перекладу, монографія з питань 
термінотворення, подано до друку посібник з військового перекладу, 
готуються посібники з науково-технічного перекладу, фахових мов, 
орфоепічних засад перекладацької риторики тощо. Таким чином, вже 
через кілька років український загал перекладачів буде озброєний до-
статньою кількістю дидактичного матеріалу, теоретичною базою та 
практичними зразками німецько-українського та українсько-німецького 
перекладу, який би цілком відповідав сучасним вимогам як усного, так 
і письмового його варіантів.

Звісно, цей підручник як перша ластівка в німецько-українському пе-
рекладознавстві не позбавлений ганджів. Але з розумінням просимо по-
ставитися, наприклад, до дублювання деяких тез. Певні розділи зумовили 
своєю концептуальною сутністю необхідність окремих повторів матеріа-
лу, що зробило виклад стрункішим, аргументованішим, зрозумілішим.

Автори підручника будуть щиро вдячні за всі висловлені побажання та 
зауваження для його наступної доповненої редакції й просять надсилати 
їх за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 14, кафедра теорії і прак-
тики перекладу з німецької мови, проф. Кияку Тарасові Романовичу.
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ЧАСТИНА І 

ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ

§ 1.1. Об’єкт і предмет дослідження. 
Значення перекладу в сучасному суспільстві

До числа професій, які виникли ще на початку зародження людської 
цивілізації, слід віднести так конче потрібний, але водночас порівняно 
маловідомий фах усного та письмового перекладача. Більше того, ще 
досі рідко хто бачить межі та особливості цих двох видів предметної 
діяльності, що відбивається на соціальному, освітньому й навіть матері-
альному статусі особи перекладача. Разом з тим вага його в суспільстві 
невпинно зростає, з’являються нові складні форми праці перекладача в 
офіційних установах, у міжнародних організаціях, в економічних струк-
турах, як і також молода професія усного “конференц-перекладача”.

ХХ століття називали ще й віком репродукування, оскільки на часі 
було засвоєння та узагальнення інформації, набутої окремими науковими 
школами, колективами, націями, регіонами, цивілізаціями, що готувало 
підґрунтя для процесів глобалізації в ХХІ столітті. Зачепили ці процеси 
й динаміку мовної політики та планування. Якщо сьогодні за певними 
критеріями нараховують від 2 до 6 тисяч мов, то мовознавці з гіркотою 
схиляються до того, що в ХХІ столітті їх кількість зменшиться удвічі, а 
це може серйозно збіднити світову культуру. З іншого боку, має місце 
процес утвердження найпоширеніших мов, завоювання ними мовного 
ареалу, витісняючи чи остаточно нівелюючи ще животіючі мови. В дано-
му контексті цікаво спостерігати “опирання” молодих незалежних націй 
і держав цьому процесові та намагання утвердити рідну мову в сонмі 
перспективних мов світу. Сподіваємося, цієї мети досягне й українська 
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мова, до чого повинні долучатися також вітчизняні перекладачі. В цьому 
полягає патріотичне й політичне покликання останніх.

Перекладач наводить містки між культурами, наукою, політикою різ-
них народів, що результує взаємозбагачення. Недарма Б. Шоу повторю-
вав: “Якщо в тебе є яблуко і в мене є яблуко і ми обміняємося ними, то 
в кожного залишиться по яблукові. Якщо ж у тебе є ідея і в мене є ідея, 
то, обмінявшись ними, кожен з нас матиме вже по дві ідеї”. Хоча кіль-
кість мов і буде зменшуватися, але кількість перекладачів буде зростати, 
як і потреба в них. За окремими підрахунками нині на планеті задіяно 
повністю або частково як перекладачі понад 100 тисяч фахівців. Серед 
об’єктів перекладу є особливо популярні, проте найчастіше перекладала-
ся Біблія, яку отримали різними мовами близько 1 500 народів, ще близь-
ко 500 перекладів іншими мовами знаходяться в процесі написання.

У ставленні людини до навколишнього середовища все більшу роль 
відіграє іноземна інформація, що зумовлюється як партнерствами між 
державами, розвитком економіки, туризму, мистецтва, техніки, науки, 
шоубізнесу, телекомунікацій, так і навіть певними негативними про-
цесами на кшталт проблем біженців та шукачів прихистку. Одним сло-
вом, питання інтернаціоналізації продукують потребу міжнародного 
взаєморозуміння.

Дані процеси стають особливо актуальними для нашого континенту 
у зв’язку з розширенням Європейського Союзу та намаганнями напра-
цювати в ньому цивілізовані засади внутрішньої мовної політики, яка 
базуватиметься, насамперед, на англійській, німецькій та французькій 
мовах. Слід зазначити всезростаючу роль німецької мови, надто на те-
ренах Центральної Європи. На політичних перемовинах у режимі “віч-
на-віч” колосальну роль відіграє “людина за кулісами” – перекладач. 
Останній повинен володіти, поряд з блискучими знаннями чужоземної 
та державної мов, такими енциклопедичними знаннями, які стосуються 
багатогранних тем предмета перемовини.

Незалежна Україна намагається останнім часом надолужити прога-
яне, тому звертає все більшу увагу на розвиток перекладацького фаху. 
Йдеться як про усний, так і письмовий переклади. В Україні формують-
ся власні термосистеми, які орієнтуються безпосередньо на мови-про-
дуценти, а не лише на російську мову, що було неможливим за часів 
Радянського Союзу. Серед цих представницьких мов на чільному місці 
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перебуває німецька мова, яка репрезентує один із найпотужніших плас-
тів світової культури. Засновуються спільні українсько-німецькі під-
приємства, формуються солідні програми та проекти, центри культури, 
щорічно тисячі науковців та студентів з України завдяки спеціальним 
стипендіям їдуть до німецькомовних країн на навчання, практикуван-
ня, конференції, підвищення кваліфікації. До цього спонукає обраний 
Україною шлях повернення до Європи, орієнтований на вступ до струк-
тур ЄС та НАТО. Перекладацький фах стає однією з домінуючих про-
фесій у сфері інтелектуальної діяльності.

Західноєвропейські фахівці, маючи на увазі процес перекладу, зде-
більшого вживають термін “трансляція”, оскільки при цьому слід чітко 
розрізняти його два види: усний та письмовий. Результат праці письмо-
вого перекладача в будь-який час можна оцінити. Більшість із письмо-
вих перекладачів працюють у сфері професійного перекладу, спеціалізу-
ючись при цьому в конкретних фахових галузях чи мовних комбінаціях. 
Нерідко така спеціалізація відзначається своєрідністю (наприклад, пе-
реклад документів, переклад у сфері засобів масової інформації, конфе-
ренційний переклад, редагування машинного перекладу, літературний 
переклад тощо). Діяльність усного перекладача уможливлює будь-коли 
й будь-де спілкуватися з носіями інших мовних культур. Такий перекла-
дач володіє специфічною технікою синхронного та послідовного пере-
кладу, як і перекладу на перемовинах чи пошепки. При цьому усний пе-
рекладач повинен не тільки вільно володіти відповідними мовами, але й 
набути достатні знання з тем, які слугують об’єктом перекладу.

Наведені тут можливості “трансляції” можна проілюструвати 
схематично (див. Рис. 1).

Наука письмового та усного перекладу є молодою сферою дослі-
дження, їй всього близько 30 років. До задач цієї науки можна віднести 
наступні напрями:

1) аналіз процесів комунікації;
2) сприяння розумінню та взаєморозумінню під час реалізації 

даних процесів;
3) вироблення навичок з метою оволодіння технікою усного чи пись-

мового перекладу, для чого застосовуються відповідні оптималь-
ні методи, які водночас виявляють та формують індивідуальні 
особливості перекладача;



12

Рис. 1. Загальна схема видів та форм перекладу

4) виявлення критеріїв оцінки якості результатів усного чи письмо-
вого перекладу; запропонованого тексту вихідної мови у вигляді 
тексту мови перекладу, який можна будь-коли проконтролювати 
або виправити;

2) усний переклад – це передача одноразово (як правило, усно) за-
пропонованого тексту вихідної мови у вигляді тексту мови пере-
кладу, який лише умовно можна проконтролювати та через брак 
часу виправити.
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Отто Каде належить першість у запровадженні термінів “тран-
слят” як продукт процесу усного чи письмового перекладу і “тран-
слятор” як автор перекладу.

Цікавою теорією перекладу є теорія скопосу. (Веймеєра – 1978) – за-
гальна теорія перекладу, згідно з якою основою процесу перекладу є 
його мета, а перекладач (Translator) виступає експертом, що несе відпо-
відальність за оптимальне досягнення мети. Пояснити поняття скопосу 
перекладу можна як виконання певної обраної функції чи дотримання 
певної стратегії перекладу. Вибір стратегії перекладу знаходиться у 
прямій залежності від скопосу, тобто мети. За цією теорією, перекладач 
має право передавати особливості культури, адресата та ситуації мовою 
перекладу, тобто відповідати очікуванням цільової культури (чи групи) 
або порушувати ці норми. Наприклад, перекладаючи художній твір, 
один перекладач відтворює дослівно ідіоматичні вирази з метою пере-
дачі своєрідності оригіналу; метою іншого перекладача є відтворення 
філософських настанов твору, тому його стратегія направлена на ство-
рення тексту зрозумілого та перенасиченого іншомовними словами; для 
третього перекладача важливим є застосування якомога більшої кіль-
кості перекладацьких методів (передача синтаксичних особливостей 
тексту оригіналу) тощо. Отже, дана теорія не абсолютизує вимоги до 
перекладу, а ставить на перше місце стратегічний вибір самого творця 
перекладу, тобто перекладача, який діє відповідно до скопосу, мети, ви-
значеної замовником перекладу, ним самим або цільовою аудиторією.

Узагальнюючи вступні зауваги до курсу теорії та практики перекладу 
з німецької мови, подамо складові сфери інтегральної теорії перекладу.

І. Загальна теорія перекладу:
а) теорія усного перекладу;
б) теорія письмового перекладу;
в) теорія машинного перекладу. 

ІІ. Окремі теорії перекладу:
1. Теорія наукового та технічного перекладу:

а) теорія перекладу текстів загальнонаукових дисциплін;
б) теорія перекладу в сфері спеціальних технічних галузей;

2. Теорія журналістського (публіцистичного) перекладу.
3. Теорія літературного перекладу:

а) теорія поетичного перекладу;
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б) теорія прозового перекладу;
в) теорія театрального перекладу;
г) теорія біблійного та сакрального перекладу.

ІІІ. Праксеологія перекладу:
1) соціологія перекладу;
2) редакційна практика.

ІV. Дидактика перекладу:
1) навчання перекладачів;
2) допоміжні засоби (в т.ч. і технічні) для перекладачів.

§ 1.2. Теорія перекладу й споріднені науки

Уже у зв’язку з багатограннїстю та багатоаспектністю процесу пере-
кладу стає зрозумілим той факт, що наука про переклад тісно пов’язана 
з багатьма як лінгвістичними, так і нелінгвістичними дисциплінами. 
Розглянемо деякі важливіші зв’язки.

а) Теорія перекладу та фонологія

Власне фонологічні проблеми не відіграють першорядної ролі для 
перекладу, оскільки об’єктом перекладу є не окремі звуки, а тексти, ви-
словлювання, зміст. Разом з тим для усного перекладу суттєве значення 
має звукова сфера функціональних текстів (наприклад, творів драматур-
гії, лібрето, літургічних творів, промов, поетичних творів, рекламних 
текстів тощо). Саме правильна передача звукових чи інтонаційних об-
разів може забезпечити бажаний вплив інформації, яка перекладаєть-
ся. Зрештою, нерідко завданням письмового перекладача є передача 
на письмі імпліцитно закодованої звукової інформації у вихідній мові, 
щоб відтворити в мові перекладу необхідний ефект. Не слід забувати 
також про те, що голос, вимова та слух (у т.ч. і музичний) належать до 
найважливіших риторичних інструментів професійного перекладача. У 
процесі навчання практики перекладу треба особливу увагу звертати на 
формування чіткої вимови, впевненого голосу, красивих і правильних 
інтонаційних рисунків (тут і тембр голосу, висота тону, пауза, темп мов-
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лення, сила й висота тону, наголоси в реченні тощо), на чому ми окремо 
зупинимося нижче. При цьому на передній план виступає не адекватна 
передача фонетичних особливостей мови, якою перекладають, а нама-
гання через власні артикуляційні можливості передати, з одного боку, 
настрій мовця і змістові характеристики його інформації та, водночас, з 
іншого боку, вдало екстраполювати ці властивості на ґрунт мови пере-
кладу, використовуючи багатство останньої.

б) Теорія перекладу і синтаксис

Переклад – це, насамперед, міжтекстовий, інтерлінгвальний, інтер-
культурний процес, оскільки між вихідним текстом та текстом пере-
кладу існують культурно, історично, ментально обумовлені варіації. 
На практиці доводиться враховувати певні правила першочергового 
застосування видів текстів чи його функцій. Ці правила прийнято на-
зивати правилами преференції. Саме вони зумовлюють необхідність 
конт растивного описування та застосування своєрідностей вихідної 
мови та мови перекладу. До таких преференцій можна віднести, на-
приклад, порядок слів у реченні, насамперед, місця найважливішого 
слова у висловлюванні. В німецькій мові інформативно найбільш на-
вантажене слово частіше розташоване наприкінці речення, що не є 
обов’язковим явищем для української мови. З цих міркувань особливої 
уваги заслуговує переклад складнопідрядних речень. Значні труднощі 
для перекладача з німецької мови українською мовою складає переклад 
складних багаточленних іменників або поширених атрибутивних кон-
струкцій, які формують номінальну фразу й не притаманні українській 
мові. Для німецької мови, навпаки, це преференція (наприклад, варіант 
“dieses Grundverständnis der im Gesetz begründeten und durch das Gesetz 
begrenzten Freiheit” слід вважати правильнішим, аніж його розгорнення 
у вигляді підрядного речення, як це мало б місце в українській мові, 
на кшталт “dieses Grundverständnis der Freiheit, die im Gesetz begründet 
und durch das Gesetz begrenzt ist”. Не слід забувати також нинішню тен-
денцію, надто для усного перекладу, до спрощення речень, уникнення 
складних конструкцій, речень-періодів, які утруднюють як процес пере-
кладу, так і його сприйняття.
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в) теорія перекладу і стилістика

Як відомо, головною метою стилістики є виявлення взаємин між мо-
вою та мовленнєвою ситуацією, що досліджується також і прагматикою. 
З позиції теорії перекладу важливо, що стилістика пропонує специфічні 
моделі, які описують ситуативні фактори, які впливають на мову. До та-
ких факторів відносять географічне походження мови чи діалекту; со-
ціальний прошарок, який може в українській мові породжувати соціо-
лект – з його особливостями вживання, що загалом нехарактерно для 
німецької мови, й тому ускладнює українсько-німецький переклад; час 
чи епоху походження інформації, які надають їй особливої специфіки, в 
т.ч. й архаїки; характер мовного висловлювання (монологічний чи діа-
логічний); рівень близькості й довіри між суб’єктом та об’єктом вислов-
лювання (наприклад, неприпустимо для офіційно-діалогового стилю 
українське звертання “дорогий пане” передавати німецькою мовою як 
“Lieber Herr”); сфера вживання (тут маються на увазі професійні мови, 
мови установ, науки, публіцистики, журналістики, навіть мови окремих 
періодичних видань на кшталт відомої в Німеччині “Spiegel–Deutsch”).

Подібні проблеми, як уже зазначалося, перехрещуються із колом 
інтересів прагматики. Остання намагається виявити та запропонувати 
викладачеві методику чи можливості перекладу, який би максимально 
наближено відображав спрямованість оригіналу. З цього боку можна ви-
ділити окремо зв’язок теорії перекладу з лінгвістикою тексту, молодим 
і перспективним напрямом мовознавства. Не буде помилковим також 
розгляд науки про переклад як науки про текст, адже тут панують ті ж 
лінгвістичні методи та підходи, а текст розглядається як функціональ-
на єдність. Працю над текстом з точки зору практики перекладу можна 
членувати на три фази: 1) фаза аналізу, тобто сприйняття та розуміння 
тексту; 2) фаза синтезу, тобто формування тексту перекладу; 3) фаза оці-
нювання відповідності перекладу до вихідного тексту. В усякому разі, 
той, хто перекладає текст, повинен його спочатку зрозуміти.

г) теорія перекладу й семантика

Уже навіть перекладачі-початківці помічають, що лексичні системи 
двох мов у багатьох випадках не збігаються. На це є причини історично-
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го, культурного, географічного, демографічного і подібного характеру. 
Це особливо відчувається на рівні побутової лексики. Відомо, напри-
клад, що, завдяки своєму способові життя чи кліматичним умовам, ара-
би розрізняють близько 40 видів коней, як ескімоси близько 30 назв льо-
ду. Такі відповідності/невідповідності на міжмовному рівні є об’єктом 
дослідження структурної семантики, що водночас так важливо з позиції 
теорії та практики перекладу. Фахівець-перекладач повинен володіти 
попередніми знаннями, аби, наприклад, українське слово “їдальня” не 
перекладати, незалежно від контексту, будь-яким відповідником із ряду 
“Еβzimmer”, “Speisehalle”, “Mensa” і т. д. На окрему увагу заслугову-
ють міжмовні омоніми, об які часто “спіткаються” перекладачі (не мож-
на буквально перекладати “die Inteligenz” українським “інтелігенція”, 
коли в німецькій мові це слово означає “інтелект”). Подібні невідпо-
відності у сфері фахової лексики поступово нівелюються завдяки між-
народній професійній комунікації або завдяки цілеспрямованій нормалі-
заторській діяльності у сфері термінології. 

Саме контекст спроможний допомогти перекладачеві виявити ті рам-
кові конструкції, семантичні “згустки” (т. зв. фрейми), яких бракує в окре-
мо взятому реченні. В нашому прикладі таким фреймом може виступити 
вказівка в контексті на місце розташування цієї їдальні. Подібні особли-
вості досліджує власне фреймова семантика, яка водночас пов’язана з 
теорією мовленнєвих актів. За допомогою цієї теорії виявляється намір 
мовця (т. зв. ілокуція), який не випливає із самої форми висловлювання 
(наприклад, фраза “Ich habe Hunger” може мати на меті не лише кон-
статацію стану, але й побажання, пропозицію сісти чи піти куди-небудь 
поїсти). В німецькій мові ілокуцію часто ідентифікують чи уточнюють 
модальні частки (наприклад, mal, doch, ja і т. п.), на що має звертати ува-
гу перекладач. Останній повинен детально володіти ілокутивними осо-
бливостями різних форм ввічливого звертання в обох мовах. Подібними 
особливостями мовленнєвих актів володіє і професійна лексика. Так, 
наприклад, у німецьких технічних інструкціях можуть вживатися в за-
лежності від специфіки та контексту конструкції з інфінітивом, пасивом, 
імперативом, ist zu або модальне дієслово müssen, тоді як у приписах та 
вказівках установ, як правило, вживається тільки конструкція ist zu. 
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Слід зауважити, що зв’язок теорії перекладу з семантикою відзна-
чається далеко ширшим колом питань, крім тут наведених, про що 
мова йтиме далі.

д) теорія перекладу й термінознавство

Порівняно недавно на стику кількох наук – лінгвістики, логіки та від-
повідних науково-технічних спеціальностей – виникла наука “терміно-
знавство”. Чи не найважливішим завданням даної дисципліни є турбота 
про те, аби процес утворення та вживання термінологічних наймену-
вань зробити більш керованим, сприяти регіоналізації професійного 
спілкування, взаєморозумінню спеціалістів. Отже, не треба особливо 
заглиблюватися, аби зрозуміти, що завдання термінознаства та науково-
технічного перекладу спільні. Це також важливо з огляду на те, що кіль-
кість термінологічних одиниць у розвинутих мовах бурхливо зростає і в 
багато разів перевищує кількість загальновживаних слів. Зростає потре-
ба і в науково-технічному перекладі, про що свідчить хоча б той факт, 
що кількість науково-технічних перекладів у західноєвропейських краї-
нах становить близько 2/3 від загальної кількості перекладів. Додаткові 
труднощі складає й розмаїття фахових мов, як і нерідко вимушений по-
діл лексики на наукову та технічну, оскільки останнє дійсно демонструє 
у тексті різне мовне навантаження. Таким чином, праця термінолога 
підпорядковується потребам науково-технічного перекладу. Одним із 
завдань термінознавства вважається термінологічне планування та нор-
мування з метою забезпечення взаєморозуміння між фахівцями різних 
країн. Окремо можна виділити блок питань, пов’язаних із виявленням 
та фіксацією в традиційному чи електронному вигляді термінологічних 
одиниць, тобто термінографію, або, як ще її модно називають, термі-
нологічним менеджментом, який може дати як кінцевий результат від-
повідні термінологічні бази даних, без яких не в змозі обійтися жоден 
перекладач науково-технічної інформації як на усному, так і на письмо-
вому рівнях.

е) теорія перекладу й семіотика

Семіотика – наука про знаки та знакові системи. За Ф. де Соссюром, 
можна розрізняти в знаковій ситуації присутність трьох чинників: сиг-
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ніфікант (означаюче, суб’єкт), сигніфікат (означуване, об’єкт, денотат) 
та поняття про нього.

У цьому зв’язку відомим є семантичний трикутник зв’язків між ними:  
                                                   поняття

означення                                        відображення

  сигніфікент      сигніфікат
                 вказування 

Рис. 2. Схема семантичного трикутника 

Знаком найвищого рівня можна вважати текст, оскільки в ньому є 
всі три наведені чинники. Текст містить знаки нижчого рівня (речення, 
окремі лексичні одиниці). Усі вони разом складають систему кодів тек-
сту. Завдання перекладача полягає в його правильному та цілеспрямо-
ваному кодуванні й переведенні в систему адекватних кодів іншої мови. 
Виходячи з особливостей процесу перекладу, Р. Якобсон слушно роз-
різняє три види системи кодів:

1) інтралінгвальний переклад (інтерпретація мовного знаку за допо-
могою інших знаків тієї ж мови);

2) інтерлінгвальний (інтерпретація мовного знаку за допомогою ін-
шої мови);

3) інтерсеміотичний переклад, або трансмутація (інтерпретація мов-
них знаків з допомогою немовних систем).

Вже з наведеного можна зробити висновок про незаперечний зв’язок 
теорії перекладу із семіотикою, про їх взаємовплив та збагачення.

є) теорія перекладу та інформатика

Якість перекладу вимірюється, насамперед, кількістю тієї необхідної 
та достатньої інформації в тексті перекладу, яка була запропонована у 
вихідному тексті. Наука інформатика допомагає виявити, проаналізува-
ти, оцінити дану інформацію. Саме завдяки теорії інформації з’явилася 
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комп’ютерна лінгвістика, яка водночас зробила процедуру перекладу опе-
ративнішою, об’єктивнішою та до певної міри автоматизованою. Остан-
нім часом вчені пропонують автоматизовані системи пошуку інформації, 
різні варіанти машинного перекладу (хоча такий переклад може відіграва-
ти лише допоміжну роль), методики автоматичного реферування та комп-
ресії тексту; формуються комп’ютерні бази даних та електронні словники 
як окремих лексичних систем, так і мов у цілому. Деякі найвагоміші із 
наведених тут питань будуть нижче розглядатися детальніше.

ж) теорія перекладу і психологія та психолінгвістика

На якість перекладу суттєво впливає і сам характер особистості пере-
кладача, його характер, вміння володіти собою тощо. Все це ґрунтовно 
досліджується психологією. Для теорії та практики перекладу важливо 
те, яким чином позбутися хвилювання й уникнути стресу під час кон-
ференційного перекладу, або як перекладачеві оволодіти вмінням гнуч-
кого переходу на необхідний темп мовлення при синхронному перекла-
ді. Окрім того, велике значення мають психологічні дослідження для 
дидактики перекладу, наприклад, для виявлення оптимального шляху 
у процесі отримання фахової освіти від перекладача-початківця до ви-
сококваліфікованого викладача. Ще ближче до проблем теорії перекла-
ду розташована психолінгвістика – наука на стику між мовознавством 
та психологією. Психолінгвістика досліджує ментальні та пізнавальні 
процеси, які супроводжують перекладача на шляху опанування вихід-
ного тексту та продукування трансляту, окремим об’єктом є виявлення 
механізмів сприйняття й розуміння тексту.

§ 1.3. Національне забарвлення мов оригіналу і перекладу:
 проблема відповідностей і розбіжностей між ними

Професійні перекладачі вже встигли переконатися, що головна 
складність перекладу полягає в тому, що слова різних мов лише в окре-
мих випадках повністю відповідають один одному, не кажучи вже про 
смислові згустки, цілі думки. Даний факт зумовлює певні вихідні заста-
ви до процесу й результату перекладу, які зводяться до кількох тез:
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1) як формально, так і за змістом слова мови перекладу та вихідної 
мови не збігаються;

2) структура мови перекладу є іншою, ніж у вихідній мові;
3) переклад повинен, насамперед, повністю передавати смисл ори-

гіналу;
4) переклад повинен справляти на свого читача (слухача) такий са-

мий вплив, як і оригінал на власного читача;
5) переклад повинен звучати, ніби оригінал, і не містити у собі від-

чуття іншомовного забарвлення.
Остання теза засвідчує ту вагому роль у праці перекладача, яку віді-

грає його рідна мова. Останню ніколи не зможе перевершити у процесі 
перекладу мова іноземна, оскільки лише у власній мові ми повністю 
можемо відчути всю гаму почуттів, яку дарує рідне слово, і тим паче 
поєднання слів. Причому ця істина стосується не лише літературного 
перекладу, але й науково-технічного. Отже, перекладач ніколи не зможе 
стати висококваліфікованим, якщо він досконало не володітиме рідною 
мовою. Навіть глибоко зрозумівши вихідний текст, перекладач не зможе 
дати якісного перекладу, якщо погано володіє рідним словом. З іншого 
боку, міжмовні паралелі можна розглядати лише після достатнього ово-
лодіння засадами іноземної мови.

Як уже зазначалося, відмінності в мовах зумовлюються різними іс-
торичними, географічними, культурними, економічними й іншими при-
чинами. Перекладач стає, по суті, посередником не лише між мовами, 
але й культурами. Тому такою важливою стає освіченість самого пере-
кладача (мається на увазі обов’язкове знання історії, культури, геогра-
фії, побуту народу, який репрезентований мовою оригіналу). Крім того, 
перекладач у процесі практичної роботи має справу також із культурою 
самого автора вихідного тексту, він повинен бути апріорі готовим до 
присутності в цьому тексті суто національного забарвлення, яке не під-
дається дослівному перекладові. Окремо доводиться звертати увагу на 
форми ввічливості, звертання перед початком тексту, виступу, промови, 
які часто не відповідають стандартам мови перекладу. Тут перекладаче-
ві доводиться бути й дипломатом (як, наприклад, при перекладі висту-
пів багатьох представників мусульманських країн). Часто перекладач 
змушений задумуватися над тим, чи дана мовна форма має загально-
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національний чи лише регіональний характер, чи вона має релігійне 
або ідеологічне забарвлення, чи вона відображає особливості віку, ста-
ті, фізичного стану автора висловлювання. Принагідно зауважимо, що 
цими та подібними питаннями глибоко цікавиться окрема галузь науки 
“міжкультурна комунікація”, яка пов’язана тісно з теорією перекладу, 
соціологією, етнологією, політологією, психологією, історією, релігіє-
знавством, літературою, філософією.

У процесі перекладу сам перекладач повинен володіти “культурною 
компетенцією”, тобто знанням чужої культури, аби виявити в тексті 
специфіку культури. Розуміння між людьми передбачає не лише знання 
граматики, але й наявність спільних культурних передумов.

Отже, перекладач повинен досконало знати власну культуру, як і 
бути достатньо ознайомленим із особливостями культури нації – носія 
мови перекладу. Таким чином, переклад – це своєрідний діалог двох 
культур, який передбачає вміння перекладача відрізняти своє від чужо-
го. При цьому не повинна виникати й реалізовуватися якась “змішана 
культура”, що негативно відбилося б на якості перекладу. До того ж 
слід мати на увазі, що все це стосується не лише літературного, але й 
науково-технічного перекладу, оскільки фахові тексти значною мірою 
увібрані в рамки контексту культури. Нерідко перекладач, недостатньо 
ознайомлений зі специфікою національної культури, яка іманентно про-
являється у тексті вихідної мови, вдається до описового перекладу, що 
не може відповідати ілокуції автора тексту.

Розбіжності в культурах є причиною та наслідком відмінностей мен-
талітету відповідних націй. Часто можна почути заперечення на кшталт 
того, що статевий або соціальний ментальний компонент сильніший, 
ніж його національно-етнічна характеристика. Важко з цим погоди-
тись, оскільки індивід не існує поза групою – етнічною спільнотою, 
тому такі впливи не мають всепоглинаючого впливу на саме національ-
ні компоненти ментальності індивіда, хоча хибним було б відкидання 
цих важливих особливостей світогляду індивіда. Оскільки формування 
ментальності все ж відбувається на рівні групи, то національні (етнічні) 
особливості виходять при цьому на перший план, релігійний компонент 
має також велике значення, проте не вирішальне, оскільки на рівні нації 
часто спостерігається занадто велике релігійне розмаїття (наприклад, 
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функціонування декількох релігійних напрямів, конфесій у межах од-
нієї країни, нації); історичний компонент теж не варто недооцінювати, 
проте суто національні (етнічні) ментальні риси все ж достатньою мі-
рою “перемагають” соціально-історичні корелятиви.

Для нас тут головним є те, що саме мова доповнює собою систему 
уявлень і світосприйняття нації, а в комплексі ці елементи відбивають 
особливості національної ментальності. Кожен народ відображає свої 
уявлення, свій особливий спосіб мислення, образність світогляду, наці-
ональну індивідуальність у мовному вираженні предметів і явищ. Тут 
можуть спостерігатися як подібності, так і відмінності, що свідчить 
відповідно про близькість чи віддаленість мов, культур, менталітетів. 
Для українця, наприклад, дещо несподіваним є вираз “pünktlich wie die 
Maurer sein” – “закінчувати роботу точно за годинником”. А вся річ 
у тому, що муляр у німецькій ментальності історично асоціюється з 
еталоном відомої німецької пунктуальності.

З іншого боку, про “європейськість” нації можуть свідчити мовні 
ідентичності як віддзеркалення аналогічних суспільних та культурних 
процесів у періоди формування нації. Так в австрійській землі Бурген-
ланд виникла легенда “Die Farnsammler von Goberling” (“Шукачі квіт-
ки папороті із селища Гоберлінг”). Ось її текст:

In der Thomasnacht 29. Dezember ereignen sich allerlei Wunder. Der Sa-
men des Farnkrauts, das in dieser Nacht im Wald blüht, ist heilkräftig und hat 
die wunderbare Eigenschaft, drei oder fünf Personen unsichtbar zu machen, 
wenn sie den Farnsamen in einem Kirchenkelch auffangen. Er verleiht seinem 
Besitzer auch die Gabe, verborgene Schätze zu sehen.

До речі, закликаємо читача самотужки зробити переклад оповіді 
українською мовою. 

Але в українській міфології вже з давніх-давен існує власна легенда 
про “квітку щастя”, яка напрочуд близько перегукується з австрійською. 
Пропонуємо її текст:
Десь у хащах лісових цієї ночі (мається на увазі Купальська ніч 

6-го липня) зацвітає папороть. Хто знайде її квітку, що горить, не-
мов купальське багаття, тому відкриються всі скарби, заховані під 
землею. Та не кожен її побачить: береже Купайло дивну квітку від 
злих очей і недобрих рук.
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Спробуйте перекласти німецькою мовою український варіант ле-
генди, використовуючи при тому легенду австрійського варіанту.

Специфічність форм чи культурних акцентів у різних народів може 
суттєво вплинути на перенесення цих елементів з однієї мови на іншу в 
їх лексичному вираженні. При цьому нерідко трапляються певні коміз-
ми. Подібна історія трапилася з геніальним віршем Й. В. Гете “Wande-
rers Nachtlied”, написаним жвавою німецькою мовою:

Über allen Gipfeln
Ist Ruh;
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einem Hauch;
Die Vöglein shweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

У 1959-ому Л. Енглерт переклав його навіть давно вже мертвою ла-
тиною, щоб показати спорідненість і різницю з першим літературно 
зафіксованим аналогічним сюжетом у давньогрецького батька хорової 
лірики VII ст. до н. е. Алкмана. А Міжнародний конгрес перекладачів, 
присвячений 250-річчю з дня народження Гете (Ільменау, 1999), пода-
рував гетеані ще 12 найсучасніших переспівів цього шедевру 12-ма мо-
вами світу, зроблених 21 серпня 1999, у той самий день, коли 219 років 
тому вже на той час світовий літературний велетень Гете безтурботно 
написав свою мініатюру олівцем на дерев’яній стіні мисливської сто-
рожки на горі Кікельган поблизу Ільменау.

Звісно, що тільки українською та російською мовами цей таланови-
тий твір перекладало близько трьох десятків поетів, та жоден не зміг 
об’єднати у своєму витворі всі гетевські особливості першоджерела, 
тобто його концепцію. Тому їхні переклади були лише констатуючими, 
а не аналітичними (концептуальними), бо передавали повідомлення, 
загальнолюдське твердження у змісті оригіналу, і з цього боку нічим 
принципово не відрізнялись від т. з. “перекладу” казахського акина 
Абая, який переробив рідною мовою не німецький оригінал, а його лер-
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монтовський переспів, котрий, як було ще до Абая аргументовано до-
ведено, занадто відходить від гетевського джерела.

Аналогічна ситуація і з японською обробкою аналізованого вірша 
невідомим перекладачем ХІХ ст., яку спочатку (1903) було перекладе-
но французькою, а потім (1911) німецькою мовою. Порівнюючи гетев-
ський оригінал (1780) та його “японсько-французько-німецького блуд-
ного сина”, що повернувся додому майже через півтора сторіччя (1911), 
не можна не побачити перекладознавчо вагомої збереженості змісту по-
відомлення (емоційне сприйняття ліричним героєм сонливої природи), 
втіленого вже у не менш яскраве для перекладу національне забарвлен-
ня японського світорозуміння.

Детальний аналіз наведених текстів буде зроблено в іншій частині 
підручника, але зауважимо, що їх автори стоять на концептуально зо-
всім інших світомоделюючих платформах – об’єктивне почуттєво-розу-
мове тлумачення буття у європейця Гете і суб’єктивне емоційне у япон-
ського перекладача.

Stille ist Pavillon aus Jade,
Krähen fliegen stumm
Zu beschneiten Kirschbäumen im Mondlicht.
Ich sitze
Und weine.

Отже, вже при першому зіставленні цих варіантів чітко проявля-
ються відмінності національних ментальностей європейців та японців. 
Принагідно пропонуємо перекласти українською мовою другий варі-
ант, порівняти отриманий результат із двома відомими українськими 
перекладами вірша Й. В. Гете. Переклад у виконанні М. Бажана звучить 
таким чином:

Нічна пісня мандрівника

На всі вершини
Ліг супокій. 
Вітрець не лине 
В імлі нічній.
Замовк пташиний грай.
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Не чути шуму бору.
Ти теж спочинеш скоро –
Лиш зачекай.

Хорошим можна вважати й варіант Ю. Шкробинця:

Нічна пісня мандрівника

Тиша над верхами
Вже лежить: 
Подих між вітками 
Чуєш в кожну мить.
Птаство задрімало.
В гущі суєти.
Зачекай ще мало,
То заснеш і ти.

Пропонуємо читачеві зіставити останні два варіанти перекладу, звер-
таючи увагу на передачу ритміки й духу оригіналу та враховуючи певну 
присутність закарпатської говірки в перекладі Ю. Шкробинця.

Наведемо ще один промовистий приклад. Мається на увазі відомий 
вірш Г. Гейне “Fichtenbaum”:

   Ein Fichtenbaum steht einsam
   Im Norden auf kahler Höh.
   Ich schläfert: mit weiβer Decke
   Umhüllen ihn Eis und Schnee.
   Er träumt von einer Palme,
   Die, fern im Morgenland,
   Einsam und schweigend trauert,
   Auf brennender Felsenwand.

Чимало перекладачів намагалися відтворити настрій цього твору, 
але більшість з них, і у тому числі Ю. Лермонтов, не помітили чи про-
ігнорували одну важливу інтимну деталь: головне у вірші не лише опис 
природи, протиставлення холоду півночі південному теплу, а мрійливий 
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потяг чоловічої статі (Fichtenbaum) до жіночої (Palme). В російській 
мові, як і в українській, ці обидва суб’єкти жіночого роду (в перекладах 
сосна – пальма). Тепер стає зрозумілим афоризм Й. В. Гете: “Wer den 
Dichter will verstehen, soll in Dichters Lande gehen”.

Помилки й непорозуміння, пов’язані з міжкультурними відміннос-
тями, трапляються навіть на найвищому рівні. Так сталося, наприклад, 
у 1973 році під час візиту глави радянської держави до Сполучених 
Штатів Америки та його зустрічей з президентом Ричардом Ніксоном. 
Щоразу, коли йому щось дуже подобалося, Леонід Брежнєв підносив 
догори руки і аплодував, намагаючись показати своє прихильне став-
лення, як це прийнято в його країні. Проте у США так аплодують лише 
боксери, що означає: “Я переможець”. Можна собі лише уявити, до 
яких політичних наслідків може призвести подібне незнання елемен-
тарних правил поведінки, значення окремих жестів. Останнім часом 
міжкультурна комунікація стала необхідною складовою частиною під-
готовки дипломатів та перекладачів. При цьому значна увага зверта-
ється саме на ті особливості невербальної поведінки, що можуть мати 
різну інтерпретацію в різних культурах. Скажімо, американський жест 
“ОК” у Франції також означає “нуль”. Дуже важливо, зокрема, знати 
жести, типові для даної культури, зокрема, при вітанні, прощанні, ви-
раженні згоди, незгоди. У повсякденному житті ми не завжди свідомо 
звертаємо увагу на те, що слова в більшості ситуацій супроводжуються 
невербальними сигналами, хоча підсвідомо ми сприймаємо і врахову-
ємо їх. Такі сигнали підтримують інтенцію співрозмовника і тому час-
то допомагають слухачеві зрозуміти справжні наміри. Слухач зі свого 
боку може мімікою і жестами – свідомо чи мимовільно – показати свою 
реакцію, наприклад, похитуючи головою чи морщачи чоло. Та іноді 
жести можуть свідчити й про те, що співрозмовник говорить не те, що 
думає, приховуючи свої наміри, і тоді жести важливіші за слова.

Таким чином, ментальність, як і мова, є продуктом діяльності духо-
вних сил народу, що накопичувався протягом століть, і продовжує фор-
муватися та безперервно видозмінюватися й сьогодні. Кожна історич-
на епоха залишає свій відбиток у мові, важливі історичні події здатні 
змінити мовну картину світу. Дану особливість повинні враховувати 
перекладачі, насамперед фахівці з художнього перекладу. Ця проблема 
потребує окремої уваги. 
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§ 1.4. Фахові мови

а) Загальні особливості фахових мов
Дослідження фахових мов (інакше: “спеціальні мови”, “технолек-

ти”) має об’єктом особливості мови певної галузі науки. При цьому 
фахова мова до певної міри протиставляється загальновживаній мові, 
хоча словниковий запас першої бере початок саме із другої. Але якраз 
проблеми, пов’язані зі специфічною лексикою фахових мов, породили 
необхідність виділення окремої науки – термінознавства. В той час, як 
наука про фахові мови має на меті дослідження власне мови певної сфе-
ри науки і техніки, предметом дослідження термінознавства є не мова 
як така, а саме термін як єдність поняття і назви. Таким чином, термі-
нознавство включає і понятійну сферу певної фахової галузі.

На перших порах дослідження фахових мов стосувалося виключно 
професійної лексики. Лише недавно воно виокремилося у власну гілку 
лінгвістики, хоча залишається дуже тісно пов’язаним із термінознав-
ством. Фаховою мовою можна називати сукупність усіх мовних засо-
бів, які застосовуються у професійно замкнутій сфері комунікації з ме-
тою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері. 
До цієї дефініції варто додати ще й той факт, що функціонування даної 
мови забезпечується винятково чітко встановленою термінологією.

Фахові мови зрідка термінуються в німецькій мові як “Arbeitsspra-
che”, “Berufssprache”, “Gruppensprahe”, “Handwerkersprache”, “Sekun-
dävsprache”, “Sondersprache”, “Standessprache”, “Fachsprache”. Осо-
бливість фахових мов полягає у наявності спеціального, орієнтованого 
на потреби певного фаху набору лексичних одиниць, що мають плавні 
й гнучкі зв’язки із загальновживаною лексикою, яка теж присутня у фа-
ховій мові. З іншого боку, остання відрізняється специфічною частотою 
вживання певних граматичних, синтаксичних, стилістичних засобів.

Усю лексику фахового тексту можна поділити на 4 види:
1) терміни даної галузі, які мають власну дефініцію (див. ближче 

матеріал про термінологію);
2) міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці (в т. ч. тер-

міни суміжних наук) – наприклад, поширені терміни філософії, 
політології, математики, філології і т. п.;
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3) напівтерміни або професіоналізми, до яких можна віднести і 
номенклатури, щоправда, професіоналізми, як правило, можуть 
тлумачитися на противагу номенклатурним одиницям (пор. про-
фесіоналізм “Beiβzange” та номен “Opel-Vectra”;

4) професійні жаргонізми, які не претендують на точність та одно-
значність, мають великий рівень образності та емоційно забарв-
лене значення (напр. “Hexe” – “підйомник матеріалів на будо-
ві”, “Schieβbude” – “ударний інструмент джазової капели”).

Динаміка фахових мов часто віддаляє їх від вихідної бази загально-
літературної мови та може призвести до виникнення непорозумінь між 
фахівцем та нефахівцем, творить штучну атмосферу елітарності.

Фахові тексти мають свою специфіку побудови. Її формують, напри-
клад, такі ознаки:

1) дієслово витрачає своє часове співвідношення і вживається зде-
більшого в теперішньому часі;

2) дієслово вживається часто в пасивній формі;
3) дієслово як вид слова відіграє відносно меншу роль;
4) іменник відіграє важливу роль;
5) однина вживається частіше, ніж множина;
6) прикметник вживається відносно часто.
Окремі фахові мови користуються специфічними мовними засо-

бами, які, у свою чергу, можуть мати місце і в інших фахових мовах. 
Кілька субмов можуть формувати більші класи з їх спільними ознаками. 
Так, серед фахових мов можна розрізняти мови соціальних наук і мови 
технічних галузей, які мають не лише специфічні терміносистеми, але 
й різну організацію тексту, мовну структуру. У цьому зв’язку можна за-
пропонувати ієрархічну систему фахових мов та їх класів у межах за-
гальнонаціональної мови. Зрозуміло, не лише субмова права, але й інші 
субмови поділяються так само на підвиди (фахові мови): Див. рис. 3.

За рівнем абстрактності фахові мови можна умовно поділити на 
кілька видів:

1) найвищий ступінь абстрактності (штучні символи, формули – ба-
зові теоретичні науки);

2) дуже високий ступінь абстрактності (експериментальні науки 
– комунікація між науковцями, технарями);
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3) високий ступінь абстрактності (мови з дуже великою долею фа-
хової термінології і чітко обумовленим синтаксисом – прикладні 
науки);

4) низький ступінь абстрактності (мови з досить значною долею фа-
хової термінології та відносно незв’язаним синтаксисом – сфера 
матеріального виробництва;

5) дуже низький рівень абстрактності (мови з незначною кількістю 
фахових термінів та незв’язаним синтаксисом; сфера споживан-
ня, торгівля).

Рис. 3. Схематична структура фахових мов




