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ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ МОВНИХ ПРОБЛЕМ У ПЛОЩИНУ  

ПЕРЕКЛАДУ ЯК ВИДУ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Започатковуючи дану рецензію, насамперед зауважимо, що ав-

тор аналізованої праці* О.Д. Огуй послідовно (у наукових статтях, 
лекціях, програмах навчальних курсів, посібниках) репрезентує спо-
соби і прийоми розв’язання проблем перекладу шляхом моделювання 
самого процесу як виду комунікативної діяльності.  

Оскільки комунікативна діяльність пов’язана із соціалізацією 
особистості, універсальним та ідіоетнічним у спілкуванні, комуніка-
тивними стереотипами й табу, комунікативним паспортом учасників 
спілкування, ситуацією спілкування і под., цілком логічним виглядає 
те, що основна увага приділена таким прийомам, як заміна, компенса-
ція, заміщення, опускання та додавання слів на підставі аналізу логіч-
ного розвитку понять, конкретизації й генералізації їх.  

Рівні мови перекладу в посібнику розглядаються як трансформа-
ції мовних рівнів (за структурною концепцією). При цьому, спираю-
чись на сучасні структурні знання про мову (тут автор апелює до вла-
сної роботи “Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії”), виок-
ремлюються не чотири традиційних рівні перекладу (фонетичний, 
морфологічний, лексичний, синтаксичний відповідно до загально-
прийнятої структурної ієрархії мови), а п’ять (відповідно до мовної 
діяльності): до- та комунікативних (“фонетичний, лексичний, синтак-
сичний і текстовий”, с. 20), тобто робиться спроба створення системи 
рівнів трансформацій за єдиними логіко-лінґвістичними принципа-
ми.  

Ця постструктурна концепція позначилася на виділенні одиниць 
перекладу, які розуміються як динамічні величини, що мисляться як 
ієрархія, утворена поєднанням горизонтальних та вертикальних зв’яз-
ків, маючи здатність до міжзв’язків (проміжні рівні), а це означає до-
датково суттєву варіативність одиниць перекладу, на противагу оди-
ницям мови з чіткими межами. Таким чином, у перекладознавчому 
відношенні, зважаючи на особливості перекладу, як небезпідставно 
вважає автор, відбуваються фонетико-імітаційно-символічні, морфо-
лого-категорійні, лексико-семантичні, синтаксично-реченнєві та 
текстово-стилістичні трансформації. 

Архітектоніка монографії відповідає саме такому баченню. 
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Уже з першого розділу можна зрозуміти напрям висвітлення 
основних питань. Насамперед все виводиться з трихотомії ОТ 
(оригінальний текст) – перекладач (суб’єкт) – ПТ (перекладений 
текст), хоч у перших розділах автор майже не звертається до суб’єкта-
перекладача. Значна частина посібника відведена засобам, моделям 
перекладу, тобто тим зв’язкам, які існують між ОТ та ПТ. До особли-
востей цієї книги можна віднести те, що автор обґрунтовує і пояснює 
ті концепції і терміни, до яких апелює (це важливо з огляду на цілком 
зрозумілі труднощі з нашою термінологією). Ясно, що тут створюєть-
ся можливість для швидкого і цілісного оволодіння матеріалом. Вар-
тим уваги є і те, що О.Д. Огуй наводить приклади новітніх дослі-
джень з різних лінґвістичних шкіл, синтезує їх, формулюючи власне 
розуміння того чи іншого явища. Виняток становить хіба що таке: 
розглядаючи моделі перекладу, автор використовує термін фрейм, 
однак не подає бодай якогось його визначення. Тому можливе запи-
тання – чи є фрейм контекстом? Якщо так, то чому не можна було б 
вжити саме це, широко застосовуване у навчальному процесі слово 
для пояснення ситуативної моделі перекладу? 

Розглядаючи способи та прийоми перекладу, автор-дослідник 
для наочності наводить приклади німецькою та українською мовами, 
ілюструючи теоретичні засади.  

У першій частині книги (1.6) є й сторінки, присвячені завжди 
актуальному питанню – еквівалентності та розумінню перекладу як 
творчого процесу.  

Автор аж надто палко наполягає на відносності поняття перекла-
ду як творчого процесу, що мусить пояснити використання термінів 
еквівалентність (запропонований Ю. Найдою) та адекватність, і 
виділяє різні моделі цієї адекватності (рівнозначність, відповідність). 
Варто зазначити як позитивне, що значна роль у цьому підрозділі від-
водиться комунікативній функції тексту, а отже, слушною є екстрапо-
ляція понять еквівалентність та адекватність перекладу у площину 
відповідності культурно-соціальним потребам суспільства.  

Тут можна спостерігати діалектику єдності окремого та цілого у 
дії, адже коли йдеться про мови сучасних народів зі схожими культу-
рами, то завдання перекладу з однієї мови на іншу при доброму знан-
ні обох мов, тієї, з якої перекладють, і тієї, на яку перекладають, у 
принципі розв’язується дуже просто. Одначе це тоді, коли йдеться 
про схожі культури. А коли несхожі? Тут перекладачі багато разів 
замислюються над тим, “що перекладається і що не перекладається”. 
Окрім еквівалентності та адекватності як критеріїв перекладу, акцен-
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тується поняття повноцінність, де надається перевага визначенню, 
запропонованому В.Л. Федоровим. На думку автора, воно є оптималь-
ним для розуміння сутності перекладу. 

Наприкінці підрозділу формулюється алгоритм перекладознавчого 
аналізу тексту, а приклади такого аналізу наводяться у розділі 1 (1.7). 

На підставі ознайомлення з теоретичними положеннями студен-
ти мають можливість упорядкувати свої знання й закласти перші на-
вички з перекладознавчого аналізу: наприкінці розділу подаються 
контрольні питання та завдання різного рівня складності (зіставити 
текст оригіналу та переклад, зробити власну спробу перекладу, про-
аналізувати помилки, що найчастіше з’являються у процесі німецько-
українського перекладу, порівняти прозовий та віршований перекла-
ди німецьких текстів і под.). 

Другий розділ книги пов’язаний з лексичними труднощами пере-
кладу. Він започатковується “Нарисом проблематики”, до якої вклю-
чено проблему дефініцій слова, значення, інформації, функціональної 
єдності, форми для перекладознавства. Автор пов’язує лексичний рі-
вень мови з номінативною функцією мови, що впливає на дефініцію 
слова як поняття. Зокрема, акцентуються різноманітні екстра- та інтра-
лінгвістичні характеристики слова, що впливають на формування 
“живої тканини контексту”, з чого випливає висновок на кшталт “Усі 
дороги ведуть до Рима”, тобто: тільки з урахуванням словесних зна-
чень та додаткової інформації можна наблизитися до оригіналу.  

Доказом є апеляція до авторитету Оскара Уайльда (з його висло-
влювань про мистецтво англійською мовою), що претендує на ваго-
мий арґумент, який має підвести до розуміння такого явища, як уні-
версалії. І хоча на роль вагомого не “тягне” з позицій наукової рито-
рики, однак виглядає непогано наприкінці підрозділу під час виведен-
ня голістичної (цілісної) концепції значення. Треба визнати, що ця 
частина (імпліцитно) формує емоційний науковий висновок: вивчен-
ня лексики мов – це захопливе заняття, пов’язане з дослідженнями 
значень слів і встановлення їхніх зв’язків та походження. 

У традиціях вітчизняного мовознавства аналізується інформація 
та її типи в тексті – оригіналі та перекладі. Підґрунтя окреслює конце-
пція В.С. Виноградова, що розділяє інформацію на лінґвістичну та 
екстралінґвістичну. Далі О.Д. Огуй розподіляє екстралінгвістичну 
інформацію на константну й оказіональну і уточнює зміст цих понять. 
Автор зауважує на необхідності врахування всіх типів інформації при 
перекладі на лексичному рівні мови, бо це безпосередньо впливає на 
сприйняття перекладу.  
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Розглядається і слово як форма, і проблема відтворення в перекладі 
власних назв та “промовистих” імен. За автором, власні географічні на-
зви тяжіють до транслітерації, навіть якщо результат перекладу не від-
повідає фонетичним нормам мови оригіналу. Імена та прізвища транс-
крибуються, а назви газет транслітеруються та беруться у лапки; назви 
різних інституцій тлумачаться з використанням додаткових елементів, 
або змінюється модель висловлювання. Слід віддати належне авторові – 
він добре знає свою аудиторію. Треба визнати, що матеріал не підладжу-
ється під неї, а в ньому простежується намагання сформувати на належ-
ному науковому рівні мовно-перекладацьку компетенцію. З огляду на 
програмові завдання та на специфічність адресата, пояснення технологій 
перекладу чітке, зрозуміле, достатньо ілюстроване, з дотриманням дида-
ктичних принципів наступності, послідовності, системності, науковості.  

Простежується це, зокрема, і під час розгляду проблеми відтво-
рення “промовистих” імен, тобто імен літературних персонажів, наці-
ональних героїв та ін. Автор-дослідник у даному питанні спирається 
на концепцію В.С. Виноградова, який виділяє у “промовистих” іме-
нах дві моделі, щодо яких вміщується детальний коментар, наводять-
ся приклади, формулюється висновок про те, що “промовисті” імена 
тяжіють до транскрипції, особливо якщо це імена відомих літератур-
них героїв, які відіграють значну роль у культурно-естетичному 
сприйнятті тексту. Було б великою помилкою гадати, що в мовознавс-
тві не полемізується те, як виникли імена і назви. А запропонована 
технологія стверджує інше: різні сторони, чи складники, культури 
народів розвиваються щонайменше нерівномірно. 

Однотипний підхід до розгляду явища, за класичною дидакти-
кою, має сприяти засвоєнню і полегшувати його, наприклад, у про-
блемі відтворення скорочених слів: автор робить висновок, що скоро-
чені слова або передаються відповідними українськими чи німецьки-
ми скороченнями, або наводиться повна форма скорочення, якщо во-
на невідома українським чи німецьким читачам. Наприкінці підрозді-
лу – вправи на закріплення матеріалу та використання наведених ви-
ще моделей відтворення у практиці перекладача. 

Підрозділ 2.3. присвячений тлумаченню слова як змісту 
(питанням полісемії, омонімії, метафоризації та гри слів). Розглядаю-
чи семантичну структуру слова, тобто полісемії та омонімії, автор 
підкреслює необхідність відтворення лексичних зв’язків між словами, 
що і є, на його думку, завданням перекладу. Якщо ці проблеми не 
враховувати, виникає ненормативна сполучуваність, яка сприяє не-
адекватному тлумаченню інформації.  
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Сьогодні предметом особливого інтересу для зарубіжного перекла-
дознавства стали метафори, тому труднощі, пов’язані з їх перекладом, є 
вельми актуальними, бо саме метафоризація щонайбільше охоплює інте-
лектуальну сферу особистості, дозволяючи перекладачеві вийти на розу-
міння мовної індивідуальності, її “картини світу”. Метафора є складо-
вою ідіоетнічності мови. Звідси – зрозумілим є інтерес до проблем і тех-
нологій її перекладу. З досліджень попередників автор виділяє чотири 
типи перекладу метафор в залежності від засобів мови перекладу: точ-
ний, субституцію або заміну, парафразовий та компенсаційний. 

Дещо іншою вартою уваги проблемою є переклад гри слів, чи 
каламбурів. Цьому питанню автор приділяє підрозділ 2.3.3., де дослід-
ник виділяє три типи перекладу каламбурів – формально зумовлений, 
формально незумовлений та той, що ґрунтується на полісемії. Пер-
ший тип стосується тих, в яких основою є іншомовна назва, другий 
ґрунтується на співзвучності опорного та результативного компонен-
тів, третій має лише фонетичну подібність компонентів. Автор, услід 
за вже згаданим В.С. Виноградовим, робить висновок про неможли-
вість зберегти буквальну точність при перекладі гри слів. Традиційно 
в перекладі зберігається сама гра як стилістичний прийом адресанта, 
але головним для перекладача має бути прагнення заглибитися у зага-
льний зміст, що, звісно, є дуже слушним. 

У посібнику наводиться достатня кількість прикладів для того, 
щоб студенти, які володіють теоретичним матеріалом, змогли проко-
ментувати речення; подаються приклади для самостійного перекладу 
жартів, різних типів омонімів, гри слів та фрагментів художнього тво-
ру. Звісно, це сприяє виробленню належних навичок. 

Щодо проблеми перекладу за умов комунікативного вживання 
(лексики в просторі, часі та суспільстві), то порушується питання про 
унеможливлення перекладу через відсутність в одній мові соціокуль-
турних відповідників для іншої. Подібне спостерігається під час пере-
кладу діалектизмів та специфічних реалій. Узагальнивши численні 
дослідження з перекладознавства, автор виділяє шість типів реалій, 
які пов’язані з мовною картиною світу. Системне ознайомлення з цим 
матеріалом відбувається у підрозділі 2.4.1.1. Так, у процесі розгляду 
різних типів реалій пропонується дев’ять типів їх перекладу. Як уже 
зазначалося, з проблемою перекладу реалій тісно пов’язане питання 
перекладу діалектизмів. Саме в діалектизмах, на думку автора, закла-
дена інформація про специфічні мовно-регіональні засоби позначення 
загальновідомих предметів.  
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Тут можна говорити про подвійну проблематику: використання 
діалектизмів у літературній мові та використання літературної мови в 
діалектних. Говорячи про німецьку мову, автор стверджує, що не мо-
жливе урахування всіх ареальних особливостей даної мови при від-
творенні оригінального тексту українською мовою. Однак не будемо 
суворо засуджувати таку категоричність, оскільки це справді є про-
блемою, яка ще не знайшла свого вирішення. Відповідно – прикладів 
для ілюстрації тут менше, але їх рясно там, де ілюструються особли-
вості перекладу слів у просторі. 

Наступний підрозділ має справу з перекладом слів у часі, а саме 
з неологізмами, архаїзмами, історизмами та особливостями їх пере-
кладу. Розглядаючи проблему перекладу неологізмів, автор виділяє 
два їх типи. Перший тип, який являє собою закріплені в мові слова, 
що позначають нові поняття світу, досить легко перекладаються з 
однієї мови на іншу, в той час як другий тип, так звані оказіоналізми, 
важко перекладати через образність внутрішньої форми, яку нелегко 
отримати при перекладі. Завдання адаптаторів – пошуки оптимально-
го способу вираження.  

Архаїзмам та історизмам присвячений підрозділі 2.4.2.2., де зве-
ртається увага на способи уникнення часових анахронізмів і культур-
них несумісностей, які призводять до стилістичного дисонансу. Пра-
цюючи з текстом, у якому наявні архаїзми та історизми, О. Огуй, як і 
Н. Любимов, радить звертатися до архівів (тут не зовсім зрозуміло, 
яких – мовних архівів?) та класиків тієї епохи, з якою перекладач має 
справу. Студентам надається можливість на практиці перевірити свої 
знання та вміння, вдаючись до перекладу текстів, насичених лекси-
кою у часі, тобто архаїзмами та історизмами.  

Виокремлюючи таку проблему, як слова в суспільстві, автор по-
сібника звертається до професійної лексики (професіоналізмів, термі-
нів та інтернаціоналізмів). Експресивно переосмислені в комунікації 
варіанти відомих слів можуть викликати значні труднощі в перекладі, 
тому потрібно мати гарні фонові знання для перекладу подібної лек-
сики. Не залишаються поза увагою і труднощі перекладу лексики пев-
них соціальних прошарків, вікових груп, особливості лексики певної 
статі та субмови закритих угруповань і под. Вправи, подані після ви-
кладання теоретичного матеріалу, сприяють формуванню практичних 
навичок і вмінь при перекладі лексики у суспільстві.  

Третій розділ книги присвячений проблемам та особливостям 
фразеологічного перекладу, основна трудність якого лежить у площи-
ні метафоричності фразеологічного словосполучення. З опорою на 
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дослідження Ш. Баллі та В.В. Виноградова визначаються суттєві 
ознаки фразеологічних сполучень і формулюється визначення фразео-
логізму як цілісного поняття. У допоміжних підрозділах подана кла-
сифікація фразеологізмів та фразеологічних єдностей, фразеологічних 
сполучень і виразів, висловів, пропонуються варіанти їх перекладу. 
Автор аналізує кожний з наведених термінів, окреслюючи паралельно 
всю палітру проблем. І, як завжди, наводяться приклади і пропону-
ються завдання (тут: для фразеологічного перекладу). 

Четвертий розділ книги охоплює граматико-морфологічні труд-
нощі перекладу. Тут ідеться зокрема про ті, що пов’язані з перекла-
дом іменників, а саме: особливі форми однини і множини, особливі 
випадки лексичної омонімії, синоніми та “пусті слова”, відмінкові 
форми. Варто підкреслити доречність пояснення омонімії німецьких 
іменників, через те що вона становить значну проблему при перекладі 
українською мовою. Саме формулювання завдання – вивчити напа-
м’ять найбільш уживані омоніми німецької мови, подані в таблично-
му варіанті, – знакове застереження, що підтверджується у своїй каве-
рзності під час виконання підібраних вправ.  

Труднощі перекладу займенників розглядаються відповідно до 
сфери їх уживання, що значно полегшує студентам оволодіння мате-
ріалом.  

Не обійдені увагою й особливості перекладу прикметників та 
числівників, а саме переклад ступенів порівняння прикметників та 
порядкових і кількісних числівників. Використовуючи приклади, ав-
тор ілюструє труднощі перекладу. Зауважимо в цій частині посібника 
таке: підрозділи 4.5.1. і 4.5.2. мають однакову назву, хоча в першому 
підрозділі йдеться про особливості перекладу кількісних числівників, 
а в другому – про особливості перекладу порядкових числівників.  

Велика частина четвертого розділу присвячена перекладу діє-
слів. Після загальних характеристик труднощі перекладу деталізують-
ся: щодо способів дієслова, щодо проблем перекладу кон’юнктивних 
форм німецьких дієслів та інфінітиву, щодо модальних дієслів. Після 
кожного з підрозділів подана необхідна кількість вправ для практич-
ного опанування матеріалу. Таблиця модальних німецьких дієслів і 
особливостей їх перекладу у різних синтаксичних конструкціях без-
перечно працює на систематизованість у сприйнятті, що зміцнюється 
в процесі самостійного перекладу модальних конструкцій. У процеду-
рі перекладу віддієслівних дієприкметникових конструкцій (підрозділ 
4.13) автор посібника, слідом за Е. Мальгремом та Є. Раєвською, виді-
ляє сім типів поширених означень, які характеризуються певною спе-
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цифікою, що й розглядається у практичних завданнях. Зауважимо, що 
окремі з них можуть бути виконані лише вельми креативною части-
ною студентства. 

У заключній частині книги є й підрозділи, де висвітлюються тру-
днощі перекладу прийменників та артикля. Так, у німецькій мові 
означений і неозначений артиклі впливають на сприйняття інформації 
і можуть суттєво змінити смисл висловлювання, тому оволодіння на-
вичками перекладу і передачі німецьких артиклів є необхідною умо-
вою його успішності. 

П’ятий (останній) розділ книги – це увага до синтаксичних труд-
нощів перекладу, де в першому підрозділі автор подає дефініції ре-
чення/висловлювання для перекладознавства. Особливо детальне 
опрацювання передбачено щодо перекладу різних типів речень та 
висловлювань. Практичні завдання дають змогу студентам оволодіти 
навичками перекладу синтаксичних конструкцій та простежити особ-
ливості перекладу відповідно до нормованого порядку слів у речен-
нях кожної з мов. Розглядаються, не менш прискіпливо, особливості 
перекладу складних речень, у тому числі з різними типами підрядних. 
Тут практичні завдання пропонуються після розгляду кожного виду 
підрядних речень. 

У кінці посібника докладно подані примітки та зауваження.  
В аналізованій праці ми неодноразово, навіть ретельно, підкрес-

лювали наявність широкого кола (різножанрового) ілюстративного 
матеріалу, який відображав теоретичні постулати, з одного боку, а з 
другого – дозволяв бодай започаткувати усі необхідні перекладацькі 
навички. 

Не так вже й багато у нас навчальних посібників, де б зі знанням 
справи (навчального процесу) були відображені наукові проблеми, 
досягнення, та ще й системно вкладені в чітко окреслену програму.  

Чи хочеться працювати з таким посібником?  
Безперечно, так. 
 
 
 
 

* Огуй О.Д. Актуальні проблеми німецько-українського перекладу. – Чернівці: Рута, 
2004. – 256 с. 


