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УДК 811.13’25 

Лоленко О.О. 

 

ФАКТИЧНО ЛАКОНІЧНО 

(спроба рецензії на перекладацьку монографію
1
) 

 

Починаючи розгляд монографії доктора Урсули Вінен (Ursula 

Wienen), наукової співробітниці університету Саарланда,
1
 доцільно 

відкрити карти одразу, сфокусувавши увагу читача на стрижневому її 

(монографії) означенні, щоб підкреслити таким чином лейтмотив 

рецензії. Справедливо припустити, що у даному пункті не слід 

виключати розмаїття думок. Натомість, тут визначення прозвучить так: 

фактографічне багатство при суперечливості концепції. Водночас, 

випереджаючи імовірні заперечення, можна внести деяке уточнення. 

Концепція, покладена в основу дослідження, хоча і не позбавлена 

протиріч, однак лише у тому сенсі, що сама являє собою проблему, при 

тому, не зважаючи на підзаголовок монографії (“функціональне 

дослідження континуума вставних прислівників і вставних зв’язок 

в іспанській, французькій і німецькій мовах”), – проблему саме 

перекладознавчого характеру, хай навіть даному аспекту і присвячено 

кількісно меншу частину роботи. 

Змирившись з тим фактом, що фокус освітлення у будь-якій 

рецензії охоплює лише частину аспектів наукової праці, необхідно піти 

за сказаним у попередньому абзаці, а отже відшукати сліди тієї 

суперечливості, яка начебто підточує концептуальну основу розвідки.  

Магістральність перекладознавчого аспекту закладено вже у темі, 

винесеній на суд адресата: “до питання про перекладність 

маркірованих форм когезії” (“zur Übersetzbarkeit markierter 

Kohäsionsformen”). Не зайвим буде зазначити, що під останніми 

авторка розуміє вставні прислівники і зв’язки, які у тексті виконують 

функцію “формування когезії” (“Bildung der Kohäsion”
2
), хоча за її ж 

таки (авторки) визначенням це і не є єдиним функціональним проявом 

досліджуваних явищ на рівні тексту (додаються також функції 

фокусування, тема-рематичного членування, реалізації пресупозицій, 

діалогічності і формування перспективи тощо). Очевидно таким чином, 

що саме питання про можливість або необхідність перекладу вставних 

зворотів, а також про імовірні способи їх перекладу з іспанської та 

французької мов на німецьку, вирішується передусім.  

Більше того, відводячи погляд від масивного корпусу практичних 

дослідницьких операцій (роботи із конкретними фрагментами текстів 

трьома мовами, а також у подальшому і зіставлення фрагментів кожною 

мовою відповідно із перекладами), наочним виявляється те, що 



 2 

теоретична складова дослідження має для останнього непересічне (чи не 

домінуюче) значення, що і зафіксовано у композиції монографії.  

Саме на підставі вище представлених тверджень можна 

припустити, що своєрідну структурну вісь роботи складають такі 

параграфи: “Порівняльний аналіз мов і переклад: огляд досліджень з 

акцентом на питаннях членування речення”
3
 та “До питання про 

відношення між контрастивною лінгвістикою і 

перекладознавством”.
4
  

Специфіка композиції вочевидь вимагає аналізу тих 

перекладознавчих пресупозицій, на яких будується як стратегія 

практичного дослідження, так і, за логікою, його результат. До того ж: 

не завадить зіставити формулювання проблеми, наявне у самій назві 

(головній темі) монографії, із її вирішенням у вище згаданих розділах. 

Явно, що сама по собі формула, запропонована автором у заголовку, 

натякає на відому концепцію перекладу, а саме – формальну 

відповідність між оригіналом і його перекладом. Так, при позитивному 

вирішенні питання про перекладність вставних прислівників і зв’язок, 

тобто, якщо б висновок полягав у тому, що дані звороти є принципово 

перекладними (через ті чи інші міркування, виведені на основі 

порівняльного аналізу досліджуваних мов), то тоді б ішлося про 

формальне співвідношення романомовного оригіналу та 

німецькомовного перекладу (принаймні у тому аспекті, на якому 

ставиться акцент) як 1:1. За інших же варіантів розв’язання проблеми 

(тобто частковій перекладності, а, відповідно, такій, що не є 

принциповою), співвідношення було б іншим.  

Однак показовим видається те, що теоретична модель перекладу і в 

першому,  і в другому випадку залишається незмінною. Визначальне 

значення саме критерію формальної відповідності дозволяє дослідниці 

скористатись при висуванні своїх перекладознавчих гіпотез 

твердженням, яке пропонує у власній роботі з контрастивної лінгвістики 

Е. Косеріу,
5
 згідно з яким (твердженням) можливі такі конститутивні 

(для перекладу зокрема, а в монографії, яка аналізується, – передусім) 

відмінності між мовами: 1) наявність/відсутність тієї чи іншої програми 

(у термінах Косеріу ідеться, наприклад, про відсутність у німецькій мові 

відповідника іспанському дієслову-зв’язці estar на відміну від ser); 2) 

різне змістове наповнення програм у мовах, які порівнюються; 

3) відмінності у мовній реалізації програми, її частотності, або в широті 

спектру її вживання у мовленні.  

Неважко помітити, що результати дослідження Косеріу, які 

адекватно вписані у парадигму контрастивної лінгвістики, являють 

собою у перекладознавчому переломленні надто хиткий, позаяк 

схематично побудований, теоретичний конструкт: адже останній ніяк не 
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враховує концепцію як тексту оригіналу, так і тексту перекладу. Саме з 

цієї причини у розділі “Транслатологічне дослідження”
6
 авторка, 

розв’язуючи окремі перекладацькі завдання, апелює до незначних за 

своєю широтою контекстів (один-два абзаци). Більше того, дослідниця 

явно не враховує ані національну, ані функціонально-стилістичну 

специфіку матеріалу.  

Тому фактично ті висновки, що їх робить науковець, є довільним 

підлаштуванням висновків з першої частини (які охоплюють питання 

про функціональний спектр зворотів, що аналізуються) до ситуативних 

перекладацьких проблем. Не дивно, що результати, отримані внаслідок 

цілої низки аналітичних операцій, за своєю цінністю явно не корелюють 

з досконалістю розробки у тій частині монографії, яка присвячена 

функціонально-лінгвістичній специфіці вставних зворотів. А якщо 

висловлюватись відверто, то результати неможливо об’єднати в цілісну 

систему, яка б заклала механізми “вписування” досліджуваних 

лінгвістичних явищ у текст перекладу (з урахуванням їх 

функціональних особливостей, а також загальної концепції цілої 

перекладацької спроби), адже приклади, які розглядає дослідниця, є, по 

суті, не намаганням порівняти оригінал у його цільності з перекладом у 

відповідній (чи невідповідній) цільності, а ідеальним набором 

ілюстрацій до відтвореної вище класифікації Е. Косеріу на прикладі 

конкретної “програми”, а саме – вставних прислівників і зв’язок (“форм 

когезії”).  

Така штучність і недосконалість перекладознавчої складової 

розвідки, все ж (даний висновок стає очевидним навіть на підставі 

попередніх, у цілому критичних міркувань) зовсім не позбавляє її 

(розвідку) непересічного значення як спеціального дослідження 

вставних зворотів, яке охоплює як структурну, так і функціональну 

специфіку даних лінгвістичних явищ. Більше того, масштабність роботи 

виявляється також у тому, що науковець у ній пропонує тримовне 

порівняння (французька – німецька – іспанська мови) вставних 

прислівників і зв’язок, ядро якого становить аспект різних ступенів і 

форм реалізації функції формування текстуальної когезії. Останній 

факт, поза сумнівом, дозволяє розглядати працю як цінний доробок у 

царинах контрастивної лінгвістики і лінгвістики тексту.  
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