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РОМАНІСТИКА ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО 

 
Чотирнадцятий том наукових праць Саарбрюкенського 

Університету* є підсумком ХХІХ-их німецьких читань з романістики 
у галузі перекладознавства, що відбулися 25-29 вересня 2005 у 
Саарбрюкені, і створює ретроспективу основних питань 
романського, головним чином, французького перекладання в 
об’єднаній Німеччині. 

Тут зібрано роботи на тему “функціонально-стильовий, фаховий 
та літературний переклад у німецькій романістиці”, які висвітлюють 
низку актуальних проблем сучасної перекладацької науки і 
упорядковані під такими рубриками: 

– дискурс та риторика у перекладознавстві, 
– лінгвістичні питання перекладу,  
– фаховий переклад, 
– літературний переклад. 
Історично склалося так, що культурне життя Німеччини тісно 

пов’язане з романським світом, зокрема з французькою мовою та 
культурою. Саар, мабуть, більш ніж будь-яка інша федеральна земля 
Німеччини пов’язаний із Францією, бо має безпосереднє межування 
та знав постійні територіальні притягання (аж до минулого століття), 
коли двічі був окупований французами, які через плебісцит бажали, 
але марно, притягнути цей сонячний край до себе. 

Таким чином і не дивно, що місто Саарбрюкен зі своїм 
університетом стало полюсом романістики на заході Німеччини. 
Другим полюсом романістики, але на сході, через також певні 
причини, став Лейпціг.  

Засновник романістики у Саарбрюкені Вольфрам Вільс сприяв 
співробітництву з Лейпцигом та побудові сучасної загальної 
романістики у Німеччині. 
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Може, саме через це час проведення вказаних читань співпав зі 
святкуванням Вольфрама Вільса як засновника університету та 
сучасної школи німецького романського перекладознавства. 
Рецензовану працю створено на його шану і розпочато статею 
Вернера Тілемана (Берлін) під назвою “Clariatas, Fidelitas, 
Perspicuitas: Wege und Irrewege der Ars Translationis” (“Ясність, 
вірність, проникливість: шляхи та блукання мистецтва 
перекладання”). Її автор робить дуже ретельний огляд життєвого 
шляху ювіляра, відданість того традиціям перекладознавства 
Європи, успадкованих від велетнів її культури, акцентує роль у 
науковій діяльності В. Вільса перекладацьких принципів Ієроніма 
Софроніка, творця Вульгати (першого перекладу всіх книг Біблії на 
одну – латинську – мову), а також звісної тези Гете про три способи 
перекладу, яку В. Вільс теоретично та дидактично розвинув. 

Він, вказує В. Тілеман, пізнав всі ті мандри німецької 
перекладацької думки: слабкості Н. фон Віле, труднощі М. Лютера, 
піднесення Гете, перекладацьку геніальність В. Шлегеля та ін. 
Щоправда, між двома світовими війнами майже у всіх було мало 
можливостей розробляти обґрунтовану теорію перекладу. Солідні 
післявоєнні роботи з перекладознавства надійшли із Женеви: 
Ю. Найда (Eugène Nide) “A science of translation” (1964). 

Наприкінці 1960-х – на початку 1970-х у Німеччині 
перекладознавство отримує новий поштовх розвитку після створення 
перекладацьких навчальних закладів у Лейпцігу та Саарбрюкені, які 
відповідно були очолювані Отто Каде та Вольфрамом Вільсом.  

Приблизно у 1968 р. виходить у світ книга Отто Каде “Випадок 
та закономірність у перекладознавстві”, у 1975 – Герда Йєгерса 
“Наука перекладознавства”, у 1977 – Вольфрама Вільса “Наука 
перекладознавства: проблеми та методи”, у 1980 – Отто Каде 
“Мовлення як соціальне явище та стан наукових досліджень”. 
Книга Вільса (1977) вражає вже самим переліком досліджених 
питань: переклад як сучасний засіб комунікації, теорія перекладу у 
минулому та сучасності, питання методики перекладу, процес та 
процедури перекладознавства, текстолінгвістика і переклад, 
еквівалентність у перекладі, типологізація перекладацьких 
труднощей, дидактика перекладу, причини перекладацьких похибок, 
перекладацьке рецензування, машинний переклад та ін. 

У своїй багаторічної діяльності як перекладач та як викладач 
Вільс критично обіймає нові дослідження у галузі перекладознавства 
Англії, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів.  
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Цікаво розглянути позиції Вільса щодо таких питань, як 
“підкорене перекладання” та “ситуативне вирішення”: такими 
термінами Вільс визначав всілякі наказові маніпуляції щодо змісту 
оригіналу, його ідеологічно мотивовані обробки для захисту догм 
тоталітарних режимів; коротко кажучи: обмеження свободи 
перекладача. Вільс вважає, що перекладач ні в якому разі не повинен 
допускати, щоб його довели до такої деградації, коли він стає 
знаряддям влади, як це було у Німеччині часів ІІІ-го Рейху. 

Перший розділ рецензованої праці складають декілька 
публікацій. Перша з них належить Йорну Альбрехту (Гайдельберг) і 
присвячена ролі у перекладі таких композиційно-мовленнєвих 
одиниць тексту, як розповідь та опис. Він пропонує створення 
реєстру класичних компенсаційних заходів для збереження вірності 
оригіналу під час перекладу, а говорячи про складність перекладу 
часових форм, зауважує: “Man mag als ‘homme honnête’ (порядна, 
пристойна, вихована людина) der gramatischen Terminolоgie mit 
souveräner Gleichgültigkeit begegenen, als ‘pendant’ wird man darauf 
hinweisen müssen, daіі die Bezeichnung ‘Imperfekt’ für das Deutsche 
Präteritum uns Deutschen das Verständnis für ein ‘wirkliches’ Imperfekt 
zusätglich erschnent”. 

У другій публікації (Вахран Атайан, “Аргументативні одиниці 
як параметри еквівалентності перекладу”) розглядаються засоби 
еквівалентної передачі оригінала на іншу мову, які відповідали б 
певним аргументативним структурам. 

У третій праці (Лаура Серго та Гізела Томе) йдеться про 
жанрову відповідність оригіналу та перекладу. Стаття 
супроводжується дуже цікавим прикладом перекладу з французької 
на німецьку та італійську мови. 

Другий розділ про лінгвістичні проблеми перекладу відкриває 
стаття В. Пьокла щодо “хибних друзів” перекладача. Автор наводить 
відомий у німецьких романістів приклад латинського larguo та 
іспанського largo, з одного боку, і латинського longuo та іспанського 
luengo, з іншого, які перекладаються німецькою як lang, але значать 
більше у мові оригіналів. В. Пьокл надає також цікавий приклад 
щодо перекладу похідних слів. Так, у німецькій прикметник до слова 
Sprache буде sprachlich, до Sprachwissentschаft – 
sprachwissenschaftlich, до Linguistik – linguistisch. Звісно, що в 
англійській, яка домінує у філологічній термінології, лексема 
linguistic охоплює всі три названі прикметники. Подібна ситуація і в 
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романських мовах: наприклад, французьке lingual є прикметником до 
langue).  

В інших статтях йдеться про фонетичний бік перекладу 
географічних та власних імен (Б. Шефер-Прис), про політичні 
аспекти перекладу (К. Шміт), про переклад мовленнєвих актів 
(М. Шрайбер). 

Третю частину рецензованої розвідки (“Фаховий переклад”) 
складають 5 статей. Це перш за все дослідження ролі перекладу 
нехудожніх текстів (фахових) в історії культурних контактів між 
романськими та німецькомовними країнами і про спробу скласти 
перелік таких перекладів за багатовікову історію вказаних контактів 
(В. Атаян, А. Гіл, А. Вурм). Про естетичний чинник у фахових 
перекладах пише Г. Блайкнер-Хоенварт, а І. Халлер роздумує над 
проблемою прискореного зростання термінології у сучасному світі і 
над можливістю перекладу встигати за цією швидкістю. Цікавою є і 
робота з вельми вузькою темою: переклад французькою німецьких 
шлюбних договорів (Т. Райхман). Завершує цей розділ стаття 
У. Вінен про переклад головних категорій лінгвістики тексту – 
когезії та інформструктури. Авторка займається при цьому оглядом 
труднощів, з якими зустрічаються німецькі перекладачі під час 
роботи над особливо важливими французькими документами – над 
рішеннями європейського суду. Справа у тому, що у французькій 
мові, особливо писемній, дуже багато виразів з дієсловами, що 
закінчуються на -ant. Таких форм є три: дієприслівник теперішнього 
часу, який має два види, один з яких не узгоджується, тобто 
залишається незмінним, другий ж вид – дієприслівник минулого 
часу, що утворюється за допомогою дієслів etant та ayant. Такі види 
дієприслівників рівнозначні підрядним реченням часу, обставини, 
причини, способу дії тощо. Інша форма – герундій, що має також 
закінчення -ant або у складному вигляді супроводжується 
прийменником еn та допоміжними дієсловами ayant та etant. 

Як правило, ці форми виконують функцію дієслів. Проте нерідко 
вони можуть виступати в ролі прикметника: зі зміною власного 
правопису, без зміни правопису, зі зміненим написанням основи, зі 
зміною закінчення. Коротко кажучи: дієслова з -ant створюють 
навіть французам головний біль. Для німців це питання 
ускладнюється тим, що в німецькій мові немає прямого еквівалента 
французькому герундію. Авторка перелічує публікації відомих 
німецьких та французьких дослідників, які розглядали це питання з 
різних боків: морфемно-синтаксичного, семантично-
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функціонального, інформаційно-структурного. Для об’єктивного 
вирішення цієї проблеми У. Вінен розглядає понад 239 текстів та 
робить аналіз їх гіпотактичних структур, номінальних синтагм, 
випадків, коли вказані явища можна перекласти німецькою лише за 
допомогою прийменника: en invoquant – gemäß/aufgrund; en tenant 
compte – anhand; en disposant – anhand; en créant – mittels; en 
procédant à – durch; en attendant – bis zu. 

Останню, четверту частину (“Літературний переклад”) 
написали три автори: О. Крамер (про культурологічні аспекти 
художнього перекладу), А. Гіл (про співвідношення герменевтики та 
критики перекладу), К. Вагнер (про збереження образу у перекладі). 
Найбільш цікавою здається перша публікація, в якій детально 
аналізуються погляди Гете на переклад. У своєму творі “Вислови та 
думки” той писав: “Перекладачів слід вважати активними 
звідниками, які розхвалюють нам принади красуні. Вони збуджують 
непереборне бажання побачити оригінал.” Таке уявлення про 
оригінал, як про красуню, краса якої прихована під вуаллю, дуже 
розповсюджене в літературі. Хоча сам Гете як перекладач часто 
переслідував інші цілі, навіть користувався своїм перекладом для 
створення критичних зіставлень з оригіналом задля ствердження 
своїх власних теорій. Гете багато перекладав з романських мов, які 
він знав дуже добре, але, незважаючи на його знання французької 
мови, його переклади з цієї мови все ж таки не можна назвати 
досконалими, адже не можна не звернути уваги на певні помилки та 
неточності, яких припустився Гете у своїх перекладах. Так, Schösser 
(1990) навіть зібрав цілий реєстр помилок Гете з його перекладу “Le 
neveu de Rameau” (“Племінник Рамо”) Дідро та ще цілу низку 
критичних зауважень, окрім помилкових перекладів ідіоматичних 
конструкцій. Штакельберг (Stackelberg, 1978) схвалює загальний 
стиль Гете, який у перекладі вище зазначеного твору вдало передає 
іронічну атмосферу, але водночас він критикує Гете за низку 
розходжень між оригіналом та перекладом. У певній мірі для Гете 
цілісне враження від тексту було важливіше, ніж правильний 
переклад окремих слів. Гете не може вибрати між роллю 
заангажованого звідника, який привертає увагу до оригіналу, та 
роллю співавтора, який має власні інтереси. 

В цілому рецензований збірник, продукт кропіткої праці 
німецьких перекладачів у галузі романістики, не зможе не 
привернути уваги вітчизняних перекладознавців. 
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Являючи собою яскравий приклад інтелектуального обміну 
науковими думками, ця книга наводить на багато роздумів, а її 
солідний науково-довідниковий апарат посилань та першоджерел 
відкриває широкі можливості як для оцінки традиційних проблем 
перекладознавства, так і для вирішення нових. 
_______________________________ 

* Gil, Alberto; Wienen, Ursula (Hrsg). Multiperspektivische Fragestellungen des 
Translation in der Romania. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007. – 350 S.                    


