
Лекція 1.  

КОРОТКА ПЕРЕДІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ. АНТИЧНИЙ СВІТ 

План лекції:  

1. Зародження письмового перекладу, перші перекладачі Єгипту, 

стародавньої Греції та Риму.  

2. Становлення принципів вільного, буквального і точного 

перекладу. Переклади у Вавілоні.  

3. Переклад Септуагінти та інші переклади Біблії.  

4. Значення перекладів Цицерона для історії перекладу.  

5. Вільні інтерпретації Аристотеля і Апулея.  

6. Переклади Ієроніма Стридонського. 

 

Основні положення 

 

Переклад з'явився одразу після народження писемності. Найдавніша 

форма письма – шумерський клинопис – виникла в Месопотамії. Перший 

перекладач, якого знаємо за іменем, єгиптянин. Це Анхурмес, верховний 

жрець в Тинісі (ХІV ст. до н.е.) [1, с. 7]. В Єгипті перекладачів називали 

драгоманами, їх послуги використовували для ведення торгівлі. Драгомани 

супроводжували торговельні каравани і допомагали в купівлі та продажу 

товарів, необхідних для Єгипту.  

В 2100 році до н.е. вавілонська література перекладалася на 

древньогрецьку і древньоєгипетську мови. Вавілон був в той час 

постійним центром перекладацької діяльності. В 1900 році до н.е. тут вже 

існували перші словники: двомовний (шумеро-аккадський) та 

багатомовний (шумеро-аккадсько-уритансько-угаританський). 

Історія європейського перекладу починається у 280 році до н.е. з 

перекладом деяких уривків „Святого Писання”. В 250 році до н.е. в місті 
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Александрії місцевою верхівкою єврейської спільноти (яка набагато краще 

володіла грецькою мовою, ніж івритом) було вирішено перекласти Старий 

Заповіт з давньоєврейської й арамейської мов на древньогрецьку. Цей 

переклад отримав назву Септуагінта (Interpretatio Septuaginta Seniorem – 

«Переказ сімдесяти мудреців») завдяки легенді, за якою на острові Фарос 

72 мудреці окремо один від одного за 72 дні завершили таку епохальну 

роботу.  

Насправді переклад всього Танаха зайняв тривалий час. В середині 

III ст. до н.е. було здійснено переклад П’ятикнижжя, в цьому ж столітті – 

переклад книг пророків. Переклади книги Писань датуються II ст. до н.е. 

Пізніше Септуагінту було перекладено більшістю європейських  

національних мов. 

Багато перекладів за часів античності здійснювалося з грецької на 

єгипетську, частково з древньоєврейської та арамейської на давньогрецьку. 

Переважно це були переклади віршованих творів. Антична літератури 

Риму розвивалися на базі перекладів з древньогрецької. Відомим 

перекладачем поем Гомера з давньогрецької мови латинською був Лівій 

Андронік.  

Греко-римська антична епоха стала власне першою істотно відчут-

ною епохою перекладу. Вже формуються перші перекладацькі концепції, 

наукова та практична вартість яких актуальна і сьогодні. Римляни активно 

перекладають з грецької наявні літературні твори [1, с. 8]. 

Велике значення для розвитку теорії та практики перекладу мала 

діяльність відомого політичного діяча, оратора та філософа Марка Туллія 

Цицерона, який перекладав латинською мовою ораторські промови 

відомих грецьких ораторів Демосфена, Ехінеса та ін. У перекладах 

Цицерон дотримується принципу «перекладу змісту», який він теоретично 

обґрунтував. Такий принцип він називає «концепцією емуляції» 
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(конкуруючого відтворення). Переклади з давньогрецької мови 

латинською здійснювали також Горацій, Вергілій, Теренцій та ін. 

Автором першої визнаної латинської версії Біблії був Ієронім 

Стридонський, який переклав Старий Заповіт з гебрайської мови 

безпосередньо з оригіналу. Основні перекладацькі принципи Ієроніма: 

переклад зміст у зміст, точна передача сюжету, складових частин та 

композиції твору. 

   

Література до лекції 1: 

1. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям): 

підручник / А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2009. – 543 с.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Схарактеризуйте напрямки діяльності перших єгипетських 

перекладачів. 

2. Схарактеризуйте напрямки перекладацької діяльності у Вавілоні. 

3. З чого почалося зародження перекладацької діяльності у 

стародавній Греції? 

4. Як давньогрецька культура вплинула на розвиток давньоримської 

культури, зокрема в аспекті здійснення перекладів? 

5. Назвіть найвидатніших перекладачів греко-римської античної 

епохи, стисло схарактеризуйте їх перекладацькі принципи. 

6. Назвіть та опишіть історію створення перших перекладів Біблії 

давньогрецькою та латинською мовами. 

 

Питання до самостійного опрацювання: 

1. Перекладачі-представники вавілонської культури: 
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- дати загальну характеристику розвитку вавілонської культури; 

- назвати її представників; 

- звернути увагу на переклади шумерських текстів, які слугували 

основою формування аккадської літератури. 

2. Детальна характеристика найвідоміших перекладів Цицерона, їх 

аналіз та визначення ролі для становлення перекладацької діяльності в 

античному світі: 

- схарактеризувати концепцію «емуляції», запропоновану 

Цицероном; 

- знайти в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників аналіз 

перекладів Цицерона (наприклад, переклад ораторських промов 

Демосфена та Ехінеса) та визначити їх роль для становлення та розвитку 

перекладацької діяльності в античному світі; 

- схарактеризувати перекладацьку діяльність його послідовників 

на предмет дотримання перекладацьких концепцій Цицерона. 

3. Давньоєгипетські перекладачі: 

- схарактеризувати перекладацьку діяльність за часів правління 

Рамзеса ІІ, а також переклади єгипетського драгомана Анхурмеса. 

4. Св. Ієронім – покровитель усіх перекладачів: 

- проаналізувати спільні та відмінні риси перекладацьких 

концепцій Ієроніма та Цицерона; 

- схарактеризувати усі відомі на сьогодні переклади, виконані 

Ієронімом. 

 

 

 

Література: 
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1. Корунець І.В. Нарис з історії західноєвропейського та 

українського перекладу / І.В. Корунець. – К: КДПУ, 2000. – 86 с. 

2. Kovtyk B. Geschichte der Übersetzung. Beiträge zur 

Übersetzungsgeschichte der Neuzeit, des Mittelalters und der Antike / B. 

Kovtyk, G. Meiser, H. Solms. – Berlin: Logos, 2002. – S. 283.  
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Лекція 2.  

ПЕРЕКЛАД ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

(750 – др. пол. 15 ст.) 

План лекції:  

1. Буквальні переклади і вільні адаптації в епоху Середньовіччя. 

2. Перші перекладацькі школи. 

3. Популяризація «світських» текстів та «світських» перекладів. 

4. Формування засад усного перекладу. 

5. Теоретизація перекладознавчих принципів в роботі Роджера 

Бекона. 

 

Основні положення 

 

Епоха Середньовіччя характеризується загальною стагнацією 

багатьох сфер життя й інтелектуальною пасивністю, в тому числі в сфері 

усного і письмового перекладу, який все ж практикувався в церковній 

справі. Історично важливими є офіційні переклади з грецької мови 

латинською, які були здійснені під егідою церкви під час правління папи 

Римського Мартина І (на посаді з 649 по 655 р.). Переклади, здійснені 

церквою, поширювалися і перекладалися іншими мовами в різних країнах 

світу релігійними місіонерами. 

Усний і письмовий переклад продовжував існувати в міжнародних 

відносинах, зовнішній торгівлі, воєнній справі. Рушійною силою в період 

Середньовіччя були переклади церковної літератури з так званих «святих 

мов» (єврейської, грецької, латині). Переклади церковних творів в деяких 

країнах сприяли розвитку національних мов і літератур.  

В період Середньовіччя найпопулярнішими перекладацькими 

принципами були: 
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-  «слово в слово» для перекладу церковної, філософської 

літератури та офіційних документів; 

- «вільна інтерпретація» для перекладу художньої літератури. 

В центральній Іспанії широко застосовувався переклад «слово в 

слово»  у відомій перекладацькій школі Толедо (XII-XIII ст.). Керівником 

школи був перекладач Герхард Кремонас. Принцип дослівного перекладу 

зумовлений перекладами з арабської на іспанську. Серед перекладів були 

наукові твори (алхімія, алгебра, геометрія, фізика, астрономія, філософія, 

діалектика, медицина). В перекладацькій школі в Римі використовувалися 

перекладацькі принципи Апулея і Горація. Деякі твори цієї школи 

перекладалися як переробки, додавання, перефразування текстів, що 

змінювало оригінал.  

   Протест проти переробки і надмірної свободи перекладу висловив 

англійський вчений і філософ Роджер Бекон (1214-1294), який протестував 

проти застосування цього методу при перекладі праць Аристотеля 

англійською мовою. В своїй праці «Opus Majus» він вимагав ґрунтовного 

вивчення тексту оригіналу та повної і точної передачі змісту мовою 

перекладу. 

Перший переклад Біблії з латинської мови англійською, 

застосувавши дослівний переклад «слово в слово», в 1377-1380 рр. 

здійснив відомий теолог і реформатор, професор Оксфордського 

університету Джон Вікліф (1330-1384).  

Відомий перекладач і критик Ніколас фон Віле (1410-1478) відкрито 

вимагав, щоб переклади латинської юридичної документації німецькою 

мовою синтаксично і стилістично передавали особливості класичної 

латинської мови, яка в той час займала позицію провідної мови. 
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Література до лекції 2: 

1. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям): 

підручник / А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2009. – 543 с.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які принципи перекладу були характерні для відтворення 

церковних, філософських, наукових та юридичних творів? 

Схарактеризуйте ці принципи?  

2. Які принципи перекладу були характерні для відтворення 

художніх творів? Чому? Схарактеризуйте ці принципи?  

3. Ким, коли і якими мовами було здійснено переклади Біблії в 

епоху Середньовіччя? 

4. Де, коли і за якими принципами провадила свою діяльність 

Толедська школа перекладу? 

5. Схарактеризуйте перекладацьку діяльність Р. Бекона? 

6. Схарактеризуйте перекладацьку діяльність Дж. Вікліфа? 

7. Дайте загальну характеристику розвитку перекладацької 

діяльності в епоху Середньовіччя. 

Питання до самостійного опрацювання: 

1. Переклад Біблії готською мовою: 

- зібрати інформацію про життя та діяльність (зокрема 

перекладацьку) вестготського монаха Вульфіли; 

- створення готського письма. 

2. Діяльність і представники «Толедської школи» перекладу: 

- дати детальну характеристику перекладацької діяльності Аверроеса 

та Авіценна. 

3. Характер перекладної літератури епохи Середньовіччя: 
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- визначити основні жанри тогочасної перекладної літератури та 

способи її перекладу.  

 

Література: 

1. Семенец О. Е. История перевода / О.Е. Семенец, А.Н. Панасьев. – К.: 

Лыбидь, 1991. – 364 с. 

2. Тимошик М. Книга серед книг: Історія перекладу й видання Святого 

Письма українською мовою / М.С. Тимошик // Берегиня. - 2000.- 4 

випуск. - С.6-18.  

3. Levizkij V. Geschichte der deutschen Sprache / V. Levizkij, H.-D. Pohl.  

– Вінниця: Нова книга, 2010. – 254 S.  
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Лекція 3.  

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 

 (1470-1600) 

План лекції:  

1. Вільні інтерпретації та буквальний переклад.  

2. Відкриття друку та розквіт перекладацької активності.  

3. Теоретичні перекладознавчі праці Етьєна Доле та Вільяма 

Тіндала.  

4. Переклад Біблії Мартіном Лютером.  

5. Перший переклад Біблії на англійську мову. 

 

Основні положення 

 

Епоха Відродження почала своє зародження ще в XIV ст. в Італії і 

ознаменувалася великими відкриттями та винаходами. Одним з 

найзначніших є відкриття друку німцем Йоганном Гутенбергом в середині 

XV ст., а саме в 1435 році. Наслідком цього відкриття була поява більш 

дешевих друкованих книг та швидкий ріст кількості читачів у Західній 

Європі. Необхідність в книгах для читання викликала підйом 

перекладацької активності і збільшення кількості перекладів художньої 

літератури. Також ріст і зміцнення європейських держав підняли статус 

національних мов і зменшили роль латини. Тепер переклади 

здійснювалися не лише з класичних мов, а й з нових європейських мов. Ці 

глобальні зміни мали наслідком активізацію перекладацької діяльності.  

У Франції перекладачі практикували переважно вільні інтерпретації. 

Так, поет та перекладач поем Овідія Іохим дю Белле включив до своєї 

книги про французьку мову „Defense et illustration de la Lanque Francaise” 

(1549) розділи, присвячені проблемам перекладу.  
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Найбільшим досягненням епохи Відродження був переклад Біблії 

кількома європейськими мовами. Однією з перших світ побачила німецька 

Біблія в перекладі доктора теології Мартіна Лютера (1483-1546). В процесі 

роботи Лютер послуговувався давньоєврейським оригіналом, грецьким та 

латинським перекладом Біблії. Цей переклад було здійснено Лютером у 

протиріччі з традицією перекладу церковних творів, тобто не слово в 

слово, а зміст у зміст. Лютер гостро відчував назрілу потребу в нових 

принципах перекладу і його переклад Біблії став основною опорою 

Реформації християнської церкви. Закликаючи дотримуватись канонічної 

повноти і точності передачі змісту оригіналу, Лютер прагнув зробити мову 

перекладу такою, щоб вона була зрозумілою будь-якій людині, тобто 

орієнтуватися на норми загальнонародної мови. Варто відмітити той факт, 

що численні просторічні елементи, вжиті Лютером у тексті перекладу, з 

часом стали сприйматися як елементи високого стилю через безмежну 

авторитетність святого писання.  

Свої перекладацькі принципи він захистив у праці „Von der Kunst des 

Dolmetschens”, опублікованій у 1540 році. Основний їх зміст полягав у 

тому, що переклад має бути орієнтований на самостійне розуміння тексту і 

перекладачем і читачем. Також Лютер категорично виступає проти 

незрозумілих пересічним людям дослівних перекладів. 

За німецьким перекладом був здійснений переклад Біблії 

англійською мовою теологом і перекладачем Вільямом Тіндалом (1492?-

1536). Його версія перекладу була першою науково обґрунтованою та 

точно перекладеною на англійську мову Біблією. Цей переклад став 

основою нової офіційної версії Біблії, опублікованої в 1611 р.  

Точний підхід до перекладу церковних і філософських творів, 

представлений Етьєном Доле у Франції та Вільямом Тіндалом у Англії, 

хоч і зазнав різкої критики з боку вищого духовенства, але був 



12 

 

продовжений їх послідовниками і визнаний у період пізнього 

Відродження.  

Етьєн Доле (1509 – 1546) – відомий французький перекладач, 

філософ і публіцист, спалений на вогнищі інквізиції через деякі неточності 

(на думку церкви!) у перекладі діалогу Сократа та Платона. У своєму 

трактаті «Як перекладати добре з однієї мови іншою» (1540 р.) 

сформулював п’ять основних принципів перекладу: 

1) перекладач повинен досконало розуміти зміст тексту 

оригіналу та наміри автора; 

2) перекладач має досконало володіти мовою, з якої перекладає, 

і мовою, якою перекладає; 

3) перекладач має уникати перекладу «слово в слово», тому що 

це може спотворити зміст оригіналу та красу його форми; 

4) перекладач повинен використовувати в перекладі 

загальновживані форми висловлювання; 

5) правильно обираючи і розміщуючи слова, справляти 

загальне враження, яке здійснює оригінал у відповідній 

тональності. 

 

Література до лекції 3: 

1. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям): 

підручник / А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2009. – 543 с.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Опишіть основні напрямки та принципи перекладацької 

діяльності в Англії в особистостях.   
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2. Опишіть основні напрямки та принципи перекладацької 

діяльності у Франції в особистостях.   

3. Опишіть основні напрямки та принципи перекладацької 

діяльності в Німеччині в особистостях.   

4. В чому полягає вагомість діяльності М. Лютера як для розвитку 

перекладознавства. 

5. Дайте загальну характеристику розвитку перекладацької 

діяльності в епоху Відрордження. 

 

Питання до самостійного опрацювання: 

1. Біблія в перекладі Мартіна Лютера – передумова становлення 

німецької літературної мови: 

- визначити, яким діалектом було перекладено Біблію; 

- пояснити, яким чином мова Біблії в перекладі М. Лютера стала 

основою сучасної німецької літературної мови. 

2. Характер перекладної літератури епохи Відродження: 

- визначити основні жанри тогочасної перекладної літератури та 

способи її перекладу. 

 

Література: 

1. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft / W. Koller. – 

Heidelberg: Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co., 2004. - 7., 

aktualisierte Auflage. – 343 S. 

2. Kovtyk B. Geschichte der Übersetzung. Beiträge zur 

Übersetzungsgeschichte der Neuzeit, des Mittelalters und der Antike / B. 

Kovtyk, G. Meiser, H. Solms.  – Berlin: Logos, 2002. – 283 S. 
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Лекція 4.  

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕПОХИ БАРОКО (1600-1700) 

План лекції:  

1. Класики німецького перекладу: М. Опіц та Ю.Г. Шоттель. 

2. Перекладацька діяльність в Острозькій та Києво-Могилянській 

академіях.  

 

Основні положення 

 

Кількість перекладів зросла в епоху бароко, яке посилило орнамен-

тування тексту. Класиками німецького перекладу та перекладознавства 

цього періоду став М. Опіц (1597-1639) та Ю.Г. Шоттель (1612-1676). 

Проаналізувавши ступінь розвитку письмових норм, М.Опіц заявляв, що 

німецька мова вже стала повновартісною літературною мовою; вона нічим 

не поступається в поетичному та ораторському стилях іншим мовам. 

Метою перекладу для Шоттеля було "онімечення" змісту за рахунок 

багатих власних мовних засобів вираження. Він сформулював чіткі 

граматичні та стилістичні правила, які вже більше не перебували "в 

прокрус- товому ложі" латинської мови. Поряд з тим Шоттель зберігав за 

перекладом мовнозбагачуючу функцію. Володіння гарним мовним "арсе-

налом" призводило до певного декорування тексту [1, с. 13]. 

Джон Драйден (1630-1700), англійський автор і літературний критик, 

намагався поєднати дві історично протилежні тенденції між „занадто 

вільним” і „занадто дослівним” перекладом. Він вимагав від перекладача 

точності по духу оригіналу. В подальшому це стало девізом епохи 

Класицизму і Просвітництва.  
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Нагальна потреба в якісних перекладах текстів релігійного характеру 

сприяла активізації перекладацької діяльності в Україні. Осередками такої 

діяльності були в цей період Острозька та Києво-Могилянська академії. 

Перекладацьку діяльність провадили багато видатних діячів 

Острозької академії: Лаврентій Зизаній, Клірик Острозький, Дем’ян 

Наливайко та інші.  

Так, Лаврентій Зизаній переклав із грецької "Апокаліпсис" А. 

Кессалійського, Дем’яну Наливайку (?-1627) належать вільні барочні 

переклади з грецької та переклад українською мовою пам’ятки 

Візантійської культури IX ст. «Тестамент цезаря Василія сину своєму 

Леву», а авторству Клірика Острозького – переклад з польської мови 

видатного антиуніатського полемічного твору XVI ст. «Апокрисис».  

У стінах Києво-Могилянської Академії переклади здійснювали: 

Теофан Прокопович, Симеон Полоцький, Іван Максимович, Іван 

Величковський, Данило Туптало та інші.  

Іван Величковський (?-1701) перекладав латиномовні епіграми 

англійця Дж.Оуена. Данило Туптало (1651-1709) здійснював переклади 

віршованих творів невідомих авторів з польської мови українською. 

Симеон Потоцький (1629-1630) залишив невелику кількість вільних 

інтерпретацій польських. Кіфа Мокієвич здійснив декілька вільних 

інтерпретацій частин Старого і Нового Заповіту, а також Євангеліє від 

Матфея.  

Не менш активною була діяльність лектора Києво-Могилянської 

Академії Теофана Прокоповича (1681-1736), який здійснював найвідоміші 

церковнослов’янські переклади того часу, побіжно застосовуючи 

українські елементи [1, с. 13]. 

Практично всі переклади цього періоду можна схарактеризувати як 

вільні інтерпретації й адаптації. 
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Література до лекції 4: 

1. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям): 

підручник / А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2009. – 543 с.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Схарактеризуйте перекладацьку діяльність М. Опіца. 

2. Схарактеризуйте перекладацьку діяльність Ю.Г. Шоттеля. 

3. Чим обумовлено прагнення Дж. Драйдена знайти «золоту 

середину» між дослівним перекладом та вільною інтерпретацією? 

4. Назвіть найвидатніших перекладачів – діячів Острозької 

академії? Переклад творів якого характеру належить їх авторству? 

5. Назвіть найвидатніших перекладачів – діячів Києво-

Могилянської Академії? Переклад творів якого характеру 

належить їх авторству? 

 

Питання до самостійного опрацювання: 

1. Детальна характеристика перекладної літератури епохи Барко: 

- деталізувати жанрову характеристику перекладної літератури 

зазначеної епохи; 

2. Вільні барочні переклади діячів Острозької та Києво-

Могилянської академії: 

- описати особливості «вільних барочних перекладів», вказати, чим 

вони відрізняються від перекладів попередніх епох; 

- схарактеризувати перекладацьку діяльність С. Полоцького, Д. 

Наливайка, К. Острозького та Д. Саковича 
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Література: 

1. Баран Г. Переклади Святого Письма рідною мовою - невід'ємний 

елемент світової культури // Українська мова й література в 

середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004.- 1. - 

С.117-127. 

2. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. 

Москаленко // Всесвіт. – 2006. - № 1-2. – С. 172-190; № 3-4. – С. 

154-171. 

3. Тимошик М. Книга серед книг: (Історія перекладу й видання 

Святого Письма українською мовою)// Берегиня. - 2000.- 4. - С.6-

18.  
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Лекція 5.  

ПЕРЕКЛАД ЕПОХИ КЛАСИЦИЗМУ І ПРОСВІТИТЕЛЬСТВА 

(1700-1800) 

План лекції:  

1. Три тенденції перекладу.  

2. Перекладознавчі школи Й.Я. Брайтінгера та Й.К. Готтшеда.  

3. Популяризація художнього перекладу в Росії.  

4. Теоретичні положення і вимоги до перекладу в роботах Дж. 

Кемпбела, А.Ф. Тайтлера та Й.Г. Гердера. 

 

Основні положення 

 

У XVII-XVIII ст. у перекладацьких колах велася жвава дискусія з 

приводу переваг та недоліків трьох основних тенденцій у перекладі: 

метафрази, парафрази та імітації. 

Послідовники третього методу, який все інтенсивніше 

застосовувався у XVII-XVIII ст., вимагали від перекладача точної передачі 

не лише змісту, а й художньої мети оригіналу. 

Але далеко не всі перекладачі підтримували цю ідею. Наряду з цими 

тенденціями практикувалась також і вільна інтерпретація. Так, німецький 

перекладач і літературний критик Вентцкі висловив думку, що переклад 

повинен здаватися читачу рідним. Це не було вимогою високого 

художнього змісту в розумінні сучасного перекладу, а принципом 

пристосування іноземного твору до дійсності читача шляхом вільної 

інтерпретації змісту. 

Найбільш відомим представником цієї тенденції в Німеччині був 

Й.К. Готтшед. Він рекомендував модернізувати і націоналізувати твір 
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оригіналу, використовувати діалекти в перекладі, тобто практикував 

вільну інтерпретацію. 

Ці погляди відрізнялися від поглядів його опонента, відомого 

критика і перекладача Й.Я. Брайтінгера. Він вважав, що оригінал – це 

індивідуальний твір, який має в перекладі зберегти найдрібніші риси. 

У Росії великого поширення художній переклад набув у другій 

третині ХVІІІ століття. Властивою рисою цього перекладу було класичне 

намагання відтворити смисл перекладних творів, що часто призводило до 

їх вільної інтерпретації [1, с. 15].  

Саме в руслі цієї тенденції здійснював переклади грецьких та 

римських авторів російською мовою М.В. Ломоносов (1711-1765). 

Натомість В.К. Тредяковський (1703-1768), здійснюючи переклади з 

латинської, італійської, німецької та французької мов, закликає 

перекладачів з повагою ставитися до оригіналів і відтворювати їх в 

єдності форми та змісту. 

У другій половині XVIII ст. дискусія між прибічниками дослівного 

перекладу і вільної інтерпретації досягла свого апогею. Активну участь у 

ній брали Джон Кемпбелл і Александр Тайтлер в Англії. Обидва різко 

критикували дві крайні тенденції перекладу і вимагали точної і повної 

передачі змісту, структурних, стилістичних і художніх особливостей 

оригіналу. Вимоги Кемпбела і Тайтлера не були однаковими. Так, Кемпбел 

вимагав від перекладачів художньої літератури наступне: 

1) дати лише уяву про зміст оригіналу (саму суть); 

2) передати в перекладі відповідно стилю мови задум та манеру, 

характер стилю автора; 

3) переклад повинен звучати природно і легко. (Головні принципи, які 

повинні застосовуватися в перекладі, 1789) 

Вимоги Тайтлера були не менш радикальними: 
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1) переклад повністю повинен передати ідеї оригіналу; 

2) стиль та манера перекладеного повинні мати той самий характер, що 

і оригінал, 

3) переклад повинен мати ту ж легкість, що і оригінал (Принципи 

перекладу , 1792). 

Ці погляди розділяли також деякі письменники, поети і перекладачі в 

інших країнах, включаючи Францію, де переважала вільна інтерпретація. 

Ці теоретичні принципи мали рішуче значення  в порівнянні з принципами, 

які існували раніше. 

Найбільш послідовним у своїх поглядах був Й. Г. Гердер (1744-

1803). Він вимагав від перекладача точної передачі не лише змісту, а й усіх 

стилістичних особливостей, художньої краси і духу оригіналу. Його 

критика дослівного перекладу і вільної інтерпретації знайшла підтримку у 

найвідоміших німецьких поетів, таких, як Й.В. Гете і Ф. Шиллер.  

 

Література до лекції 5: 

1. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям): 

підручник / А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2009. – 543 с.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Докладно пояснити, в чому полягає суть метафрази, парафрази та 

імітації. 

2. Схарактеризуйте основні принципи перекладацької діяльності 

Й.Я. Брайтінгера та його послідовників. 

3. Чим вони відрізняються від перекладацьких принципів, 

запропонованих Й.К. Готтшедом? 

4. Як розвивався переклад у Росії у XVIII ст.? 
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5. Опишіть перекладознавчу концепцію Дж. Кемпбела та А. 

Тайтлера. 

6. Поміркуйте, чи можна вважати ці принципи послідовними? Чим 

вони відрізняються? 

 

Питання до самостійного опрацювання: 

1. Переклади Гомера у XVIII ст.: вільні, дослівні, адекватні: 

- проаналізувати хто з відомих перекладачів протягом XVIII ст. 

здійснив переклади творів Гомера і подати стислу характеристику 

цих перекладів; 

2. Внесок Й.Г. Гердера в історію перекладознавчої думки: 

- вказати відмінності перекладацьких інтенцій Гердера по 

відношенню до його сучасників-перекладачів. 

3. Перекладацька діяльність Лессінга: 

- назвати основні перекладацькі доробки Лессінга та встановити 

відмінність його перекладів від тогочасних класицистських. 

 

Література: 

1. Корунець І.В. Нарис з історії західноєвропейського та 

українського перекладу / І.В. Корунець. – К: КДПУ, 2000. – 86 с. 

2. Kovtyk B. Geschichte der Übersetzung. Beiträge zur 

Übersetzungsgeschichte der Neuzeit, des Mittelalters und der Antike / 

B. Kovtyk, G. Meiser, H. Solms. – Berlin: Logos, 2002. – S. 283.  
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Лекція 6.  

ДОБА РОМАНТИЗМУ (1795-1835) І СТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ 

ТОЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В ЄВРОПІ 

 

План лекції:  

1. Теоретичні міркування В. Гумбольдта. 

2. Перекладознавчі здобутки А.В. Шлегеля та Ф. Шлайєрмахера.  

3. Представники російського романтичного перекладу. 

 

Основні положення 

 

Романтизм відкрив розуміння особистості як національної індиві-

дуальності, що мала знайти своє самовираження в творчості (у т.ч. у 

перекладній) [2, с. 16]. Принцип точності перекладу, різні тлумачення 

цього терміну, визначення межі точності, співвідношення різних 

національних мов та наслідки цього для можливості та якості перекладу – 

всі ці питання гостро цікавили саме теоретиків романтизму і були 

переглянуті знову, а то й поставлені вперше. Романтики ясно 

усвідомлюють проблемність перекладацької діяльності (підвищення вимог 

до перекладу загострило разом з цим усвідомлення його труднощів), і 

тому питання можливості перекладу викликає в них жвавий інтерес [1, с. 

146]. 

В філософських течій того часу сформувалась перекладацька 

концепція відомого німецького філософа та мовознавця Вільгельма фон 

Гумбольдта (1767-1835).  

Гумбольдт висловлювався дещо песимістично щодо реальних 

можливостей перекладу, вбачаючи корінь проблеми значно глибше, ніж у 

досконалому опануванні іноземної мови. Для нього процес перекладу 



23 

 

полягає не просто у передачі думок з однієї мови на іншу, а у відтворенні 

світу в іншій системі мислення. На думку В. Гумбольдта, мова є не лише 

продуктом творчості індивідуального чи народного духу, в якому криється 

та відкривається невідоме, – вона, водночас, є особливою безперервною 

творчою діяльністю. У процесі перекладу треба переносити на іншу мову 

своє власне або чуже світорозуміння, для чого необхідні надзвичайні 

зусилля. Шлях до пошуків більших можливостей у слові починається тоді, 

коли в душі пробуджується відчуття мови не просто як засобу спілкування 

та взаєморозуміння, але, як реального світу з власним духом та 

внутрішньою енергією, який протистоїть навколишній дійсності. 

Дійсності протистоїть також і сфера творчості, бо вона знаходиться в 

абсолютно іншому вимірі – у площині художньої уяви. Позаяк таємниця 

буття криється в індивідуальній неповторності окремої особистості чи 

народу, то ключ до розуміння слід шукати у проникненні в окрему душу 

людини чи нації. Оскільки найважливішим при перекладі виявляється 

відтворення усього, що не належить до дійсності, а знаходиться поза її 

межами, то, як вважав учений, досягнути успішних результатів у процесі 

перекладу майже неможливо. До того ж, як вважає дослідник, – сама 

множинність мов загрожує єдності розуміння [3].  

   Не зважаючи на те, що В. Гумбольдт сам довгий час працював над 

художніми перекладами (зокрема, результат багаторічної праці над 

"Агамемноном" Есхіла довів можливість подолання багатьох труднощів), і 

на те, що вважав переклад однією з найнеобхідніших справ у будь-якій 

літературі, як засіб передачі певних форм мистецтва, збагачення і розвитку 

нації, розширення виражальних властивостей кожної мови, – він увійшов в 

історію літературознавства як учений, що абсолютно відкидав ідею 

можливості адекватного відтворення іншою мовою будь-якого 

художнього твору. Широкого розголосу набула позиція В. Гумбольдта, 



24 

 

окреслена з цього приводу у його листі до А. Шлеґеля, де він висловлює 

сумнів у самій можливості успішного перекладу, позаяк, в будь-якому 

разі, перекладач неминуче повинен розбитись до одного з двох підводних 

каменів: або точно притримуватись оригіналу за рахунок смаку і мови 

власного народу, або ж вдаватись до тонких нюансів культурної традиції 

свого народу, жертвуючи при цьому точністю оригіналу [3]. 

Романтична школа Шлегеля змінила попередній підхід, протидіючи 

традиціям просвітительства (у т.ч. перекладам Й. Фосса). Переклади 

творів Шекспіра, що належать романтику Августу В. Шлегелю (1767-

1845), досі вважаються взірцевими, хоча мають деякі романтичні акценти 

та текстові зміни [2, с. 16]. Основним завданням перекладача, на думку 

Шлегеля, є передача всієї краси іншомовної поезії без жодних додавань і 

виправлень, зі збереженням (якщо це можливо!) віршованого розміру. Але 

при цьому переклад повинен бути вишуканим. Неприпустимим є переклад 

поетичних творів прозою. 

У 1813 р. світ побачила робота Фрідріха Шлеєрмахера (1768-1834) 

«Ueber verschiedene Methoden des Uebersetzens», в якій було представлено 

узагальнені тогочасні напрацювання в галузі перекладознавства. Цікавим 

аспектом згаданого трактату було протиставлення методів «відчуження» та 

«одомашнення» в перекладі. Так, Шлеєрмахер, який сам практикував 

переклади, інтерпретуючи твори Платона, дотримувався думки, що для 

відтворення поетичних і філософських творів оптимальним є метод 

«відчуження», а для прозових художніх творів - «одомашнення». 

«Перекладач не залишає автора у спокої та наближає читача до нього; чи 

залишає у спокої читача і наближає автора до нього» [4, с. 47]. 

Принципи романтичного перекладу були дуже популярними в Росії 

кінця XVIII – початку XIX століття. Ними послуговувався В.А. 

Жуковський (1783-1852) – перекладач творів Ф.Шиллера, Й.В.Гете, 
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Байрона, Гомера. Сформулювавши свій принцип: "Перекладач у прозі раб, 

а в поезії - суперник", В.А.Жуковський допускав певну вільність при 

смисловому відтворенні оригіналу, хоча у кращих своїх перекладах 

(зокрема, у баладах Шиллера та Гете) він зумів поєднати високу по-

етичність з великою близькістю до оригіналу [2, с. 17]. Незважаючи на 

значну кількість вільних перекладів, він намагався максимально точно 

передавати і зміст, і сюжет, і характер твору, але ніколи не ставив за мету 

буквальне наслідування оригіналу. 

До представників романтичного перекладу в Росії належать також 

М.І. Гнєдич (1784-1833), О.С. Пушкін (1799-1837) та М.Ю. Лєрмонтов 

(1814-1841). О.С. Пушкін є автором незначної кількості перекладів з 

французької (П. Меріме) та польської (А. Міцкевич – засновник 

польського романтизму) мов. Його заслуга полягає у висуненні 

конкретних вимог до перекладача, які він формулював, рецензуючи та 

критикуючи переклади своїх співвітчизників, - смислова вірність і 

збереження своєрідності оригіналу.    

Декілька блискучих, проте специфічних перекладів із німецької 

мови, зробив М.Ю. Лєрмонтов: "Горные вершини" (з Гете), "На севере 

диком..." (з Гайне). Лєрмонтов, максимально наближався до оригіналу, 

вносив нові деталі та змінював віршову форму, можливо, певним чином 

для епатажу читачів. Зразком такого перекладу є "На севере диком", де 

дієвими особами виступають Сосна (в оригіналі: дерево чоловічого роду!) 

та Пальма [2, с. 16]. 

 

Література до лекції 6: 

1. Догадайло М.Г. Август Вільгельм фон Шлегель - перекладач 

Шекспіра / М. Г. Догадайло // Вісн . Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. 

науки. - 2006. - 1, № 11. - С. 146-149. 
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2. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям): 

підручник / А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2009. – 543 с.  

3. Лановик М.Б. Перекладознавча концепція В. Гумбольдта та її 

рецепція в українському літературознавстві [Електронний ресурс] 

/ М.Б. Лановик // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 15. 

– С. 109-114. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/ 

view/8496/97/ 

4. Störig H.J. Das Problem des Übersetzens / H.J. Störig. – Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. – 488 S. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що нового для розуміння сутності перекладу принесла доба 

Романтизму?  

2. Чим нові погляди відрізняються від попередніх?  

3. В чому полягає суть філософської концепції В. Гумбольдта щодо 

перекладацької діяльності? 

4. Назвіть основні аспекти перекладацької діяльності А. Шлегеля. 

5. В чому полягає принцип «відчуження» та «одомашнення» в 

перекладі на думку Фрідріха Шлеєрмахера? 

6. Хто вважається представником романтичного перекладу в Росії? 

Чому? 

7. Стисло схарактеризуйте перекладацьку діяльність М.І. Гнєдича, 

О.С. Пушкіна та М.Ю. Лєрмонтова. 

 

Питання до самостійного опрацювання: 

1. Перекладацька діяльність Й.В. Гете та Ф. Шиллера: 

http://studentam.net.ua/content/
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- схарактеризувати методи «відчуження» в перекладах поетичних та 

філософських творів Й.В. Гете; 

- проаналізувати «романтичні» переклади творів античної та 

класичної літератури у виконанні Ф. Шиллера 

2. Теоретичні засади художнього перекладу В. Гумбольдта: 

- назвати теоретичні засади художнього перекладу В. Гумбольдта; 

- встановити, яким чином вони вплинули на практику художнього 

перекладу кінця XVIII – початку XIX ст. 

3.  Романтичні переклади В.О. Жуковського: 

- назвати та схарактеризувати найвідоміші переклади В.О. 

Жуковського: твори німецьких письменників, античні твори, казки. 

 

Література: 

1. Горбач А.Г. Переклади з української літератури німецькою мовою 

(1962-1982) / А.Г. Горбач // Слово. – Едмонтон, Альберта: 

Об’єднання українських письменників „Слово”, 1983. – Зб. 10. – 

С. 317-325. 

2. История русской переводной художественной литературы / под 

ред. Ю. Левина. – Т.1.: Древняя Русь. 18 век. Проза. – СПб.: Изд. 

дом «Дмитрий Буланин», 1995. – 314 с. 

3. История русской переводной художественной литературы. – Т.2.: 

Древняя Русь. 18 век. Драматургия. Поэзия / под ред. Ю. Левина. 

– СПб.: Изд. дом «Дмитрий Буланин», 1996. – 268 с. 

4. Корунець І.В. Нарис з історії західноєвропейського та 

українського перекладу / І.В. Корунець. – К: КДПУ, 2000. – 86 с. 
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5. Kovtyk B. Geschichte der Übersetzung. Beiträge zur 

Übersetzungsgeschichte der Neuzeit, des Mittelalters und der Antike / 

B. Kovtyk, G. Meiser, H. Solms. – Berlin: Logos, 2002. – S. 283.  
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Лекція 7.  

КОРОТКА ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄВРОПІ 

ТА США В XX СТОЛІТТІ 

 

План лекції:  

1. Характерні особливості розвитку європейської перекладацької 

діяльності в особистостях (І. Лєвий, Т. Сейворі, Дж. Кетфорд, П. 

Ньюмарк).  

2. Становлення норм усного та письмового перекладу.  

3. Перекладацька проблема в Німеччині у XX ст.  

 

 

 

Основні положення 

 

Чи не єдиним фундаментальним дослідженням проблем перекладу 

драматичних творів за останні десятиліття стала книга чеського філолога 

Іржі Лєвого «Мистецтво перекладу» (1974). У цій відомій роботі 

сформульовано ключові питання перекладацької інтерпретації драматургії: 

особливості перекладу сценічного діалогу, ремарок, відтворення інтонації, 

збереження «міри енергії», з якою актор звертається до партнера, ступеня 

«віршованості діалогу» (для віршової драми) тощо. Теоретикам і критикам 

перекладу, на думку І. Лєвого, для інтерпретації драми необхідно створити 

гнучку систему прийомів, пов'язаних із перекладацьким сприйняттям 

відповідних компонентів п'єси і уявленням перекладача про провідну ідею 

спектаклю. Головне, на чому акцентує увагу дослідник, - це наявність 

кількох перекладів драми. 
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І хоча здійснене І.Лєвим дослідження можна кваліфікувати як 

масштабне, але розглядати його як основу методики перекладацької 

практики і аналізу її наслідків навряд можливо, оскільки численні 

проблеми перекладу драматургії лише позначені у ньому. Уразливим 

місцем запропонованих І.Лєвим теоретичних положень, на нашу думку, є 

теза про необхідність використання при перекладі принципу нерівномірної 

точності, відповідно до якого перекладач п'єси має з абсолютною точністю 

передавати ключові місця, що впливають на трактовку характерів і 

жанрові особливості драматичного твору, і має право на більш вільне 

відтворення прохідних фрагментів. Така позиція є глибоко суб'єктивною, 

оскільки дозволяє перекладачеві самочинно вирішувати, що в п'єсі 

важливо, а що - ні, а це в свою чергу веде до перекладацької сваволі і 

демонтажу всього першотвору. 

Центральне місце в роботі Теодора Севорі (англійського теоретика 

перекладу) "Мистецтво перекладу" (Лондон, 1957) займає розділ, 

присвячений питанню про принципи перекладу.  

Севорі пропонує розрізняти 4 види перекладу за вірністю передачі 

оригіналу. Запропонована ним класифікація відображає водночас 

відмінності в ступені точності і в характері матеріалів, що перекладаються.  

Терміни, які він використовує при класифікації, не завжди вдалі, але 

автор достатньо детально розкриває їх зміст. Він виділяє наступні види 

перекладу:сучасний переклад, адекватний переклад, переклад класичних 

творів, близький до адекватного переклад.  

Розглядаючи формулювання, що висуваються різними авторами, 

Т. Севори доходить висновку, що яких-небудь загальновизнаних 

принципів перекладу взагалі не існує. Т. Севорі відмовляється від 

формулювання будь-яких нових принципів перекладу. Він обмежується 

вказівкою на те, що перекладач повинен знаходити середній шлях між 
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буквальним і вільним перекладом, для чого його переклад, з одного боку, 

повинен читатися як оригінальний текст на ПМ, а з іншого боку, бути 

вірним оригіналу, наскільки це дозволяють норми ПМ.  

Найповнішим втіленням англійських перекладацьких концепцій 

періоду 60-х років ХХ ст. (1965) стала робота Дж. Кетфорда "Лінгвістична 

теорія перекладу" (Catford J. А Linguistic Theory of Translation, 1965), що 

зіграла значну роль в становленні сучасної теорії перекладу. Книга 

Дж. Кетфорда – це перша спроба в англійському перекладознавстві 

побудувати цільну і закінчену теорію перекладу на основі певних уявлень 

про мову і мовлення. Книга містить короткий, але дуже чіткий опис 

структури мови, будови її одиниць, взаємодії мови з ситуаціями, в рамках 

яких здійснюється мовленнєве спілкування. Один з розділів книги 

присвячено визначенню перекладу і класифікації його типів. Тут 

Дж. Кетфорд висуває положення, що зіграло велику роль в подальшому 

розвитку перекладознавства.   

Дж. Кетфорд заявляє, що термін "еквівалентність" – поза сумнівом 

ключовий у визначенні перекладу і що центральна задача теорії перекладу 

полягає в тому, щоб визначити природу перекладацької еквівалентності й 

умови її досягнення. Значну увагу надане в книзі способу визначення 

еквівалентності.  

Юджин Найда — американський теоретик перекладу, засновник 

теорії динамічної еквівалентності (англ. dynamic equivalence) перекладу 

Біблії. Він здійснив Величезний вплив на розвиток лінгвістичної теорії 

перекладу не тільки в США, але й у всьому світі. Юджин Альберт Найда 

займався багатьма мовами, як класичними, так і сучасними, опублікував 

ряд значних робіт з проблем синтаксису і семантики. Ю. Найда написав 

цілий ряд книг і статей, в якій розглядалися багато важливих аспектів 

перекладацької діяльності. Найважливішу роль в розвитку лінгвістичного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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перекладознавства зіграла його книга "До науки перекладати", 

опублікована в 1964 р. (Nida E. Towards а Science of Translating, 1964).  

Книга присвячена проблемам перекладу Біблії, а також ряду 

організаційних проблем, пов'язаних з підбором колективу перекладачів і 

консультантів, тлумаченням "туманних місць" у Біблії, особливих вимог 

до благочестя перекладача, необхідністю для нього отримати "божественне 

благословення" його праці та ін. Проте, основна частина книги містить 

розгляд фундаментальних питань теорії перекладу, що виходять далеко за 

рамки специфіки перекладів Біблії.  

Англійський перекладач-практик і викладач перекладу Пітер 

Ньюмарк (в 1981 вийшла його монографія "Підходи до перекладу". 

P. Newmark Approaches To Translation. Oxford, 1981) формулює два 

загальні методи перекладу: комунікативний і семантичний.  

Комунікативний переклад прагне зробити на читача вплив якомога 

ближчий до того, який зазнають читачі оригіналу.  

Семантичний переклад прагне передати, з урахуванням семантичних 

і синтаксичних обмежень ПМ, також контекстуальне значення оригіналу.  

Хоча обидва методи можуть поєднуватися при перекладі всього 

тексту або його частини, але в першому випадку акцент робиться на 

повідомленні читачеві і висловлюванні, а в другому – на призначенні 

автора і його задумі. 

 У його роботах багато приватних спостережень і зауважень про різні 

тонкощі і труднощі перекладу та менше власне теоретичних проблем. 

Разом з тим в них можна знайти і цілий ряд загальнотеоретичних 

концепцій, які представляють собою безперечну цінність, незважаючи на 

те, що часом вони не володіють достатньою науковою чіткістю і занадто 

категоричні. 
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На думку Ньюмарка, головне завдання теорії перекладу полягає в 

тому, щоб встановити належні методи перекладу для якомога більшої 

кількості типів або підтипів текстів, аби створити основу для 

формулювання принципів, правил і порад, необхідних перекладачу. Всі 

положення теорії перекладу повинні ґрунтуватися на практиці та 

обов’язково супроводжуватися прикладами з оригіналів та їх перекладів. 

Вальтер Бенджамін у своєму творі «Завдання перекладача» розуміє 

розвиток мови як прагнення до доповнення мови, як звільнення. 

Відношення між оригіналом і текстом перекладу Бенджамін представляє 

як несхожість за змістом. Причину цієї несхожості слід шукати у 

внутрішньому відношенні мов. Переклад не спрямований ні на передачу 

змісту, ні на передачу форми. Переклад не є замінником оригіналу, а є його 

доповненням в процесі розвитку мови. І в перекладі можливо передати 

єдність справжньої чистої мови. В перекладі з’являється не власне твір, а 

те, що в певний період історії доступно мовній обробці певному 

перекладачу. 

Література до лекції 7: 

1. Левый И. Искусство перевода / Иржи Левый; перевод с чеш. В. 

Россельса. – М.: Прогресс, 1974. – 397 с. 

2. Benjamin W. Die Aufgabe des Übersetzers / Walter Benjamin // ders. 

Gesammelte Schriften. – Bd. IV/1. – Frankfurt/Main, 1972. – S. 9-21.  

3. Catford J.C. А Linguistic Theory of Translation: an Essay on Applied 

Linguistics / John C. Catford. – London: Oxford University Press, 

1965. – 112 p. 

4. Newmark P. Approaches To Translation / Peter Newmark. – Oxford: 

Pergamon Press, 1981. – 200 p.  
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5. Nida E.A. Towards а Science of Translating: With Special Reference 

to Principles and Procedures Involved in Bible Translating / Eugene A. 

Nida. – Leiden: E.J. Brill, 1964. – 331 p. 

6. Savory Th. The Art of Translation / Theodore Horace Savory. – 

London: Cape, 1957. – 159 p. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Схарактеризуйте перекладацьку концепцію Іржі Лєвого. 

2. Схарактеризуйте перекладацьку концепцію Теодора Сейворі. 

3. Схарактеризуйте перекладацьку концепцію Пітера Ньюмарка. 

4. Схарактеризуйте перекладацьку концепцію Джона Кетфорда. 

5. Схарактеризуйте перекладацьку концепцію Вальтера 

Бенджаміна. 

 

 

Питання до самостійного опрацювання: 

1. Характер перекладної літератури в Європі у довоєнний період: 

- деталізувати жанрову характеристику перекладної літератури 

зазначеного періоду; 

- визначити загальні тенденції перекладацької діяльності зазначеного 

періоду та їх відмінності в порівнянні з перекладами попереднього 

періоду. 

2. Характер перекладної літератури в Європі у воєнний період: 

- деталізувати жанрову характеристику перекладної літератури 

зазначеного періоду; 

- визначити загальні тенденції перекладацької діяльності зазначеного 

періоду та їх відмінності в порівнянні з перекладами попереднього 

періоду. 
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3. Характер перекладної літератури в Європі у післявоєнний період: 

- деталізувати жанрову характеристику перекладної літератури 

зазначеного періоду; 

- визначити загальні тенденції перекладацької діяльності зазначеного 

періоду та їх відмінності в порівнянні з перекладами попереднього 

періоду. 

4. Сучасні перекладацькі тенденції в Німеччині: 

- деталізувати жанрову характеристику перекладної літератури 

зазначеного періоду; 

- визначити загальні тенденції перекладацької діяльності зазначеного 

періоду та їх відмінності в порівнянні з перекладами попереднього 

періоду. 

 

 

 

Література: 

1. Горбач А.Г. Переклади з української літератури німецькою мовою 

(1962-1982) / А.Г. Горбач // Слово. – Едмонтон, Альберта: 

Об’єднання українських письменників „Слово”, 1983. – Зб. 10. – 

С. 317-325. 

2. Корунець І.В. Нарис з історії західноєвропейського та 

українського перекладу / І.В. Корунець. – К: КДПУ, 2000. – 86 с. 

3. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft / Werner 

Koller. – Heidelberg: Quelle und Meyer, 1992. 

4. Kovtyk B. Geschichte der Übersetzung. Beiträge zur 

Übersetzungsgeschichte der Neuzeit, des Mittelalters und der Antike / 

B. Kovtyk, G. Meiser, H. Solms. – Berlin: Logos, 2002. – S. 283.  
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Лекція 8.  

РОЗКВІТ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В РОСІЇ  

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ. 

 

План лекції:  

1. Становлення теоретичних принципів перекладу.  

2. Видатні особистості – практики та теоретики перекладу.  

3. Російська школа перекладу XX ст. 

 

Основні положення 

 

У XX столітті бурхливо розвивається теорія і практика перекладу в 

Росії. Активна перекладацька практика сприяє становленню перших 

теоретичних принципів перекладу та появу провідних наукових праць з 

перекладознавства.  

Новий підйом перекладацької діяльності припадає на першу 

половину XX століття і пов'язаний із заснуванням за ініціативою 

М.Горького видавництва „Всесвітня література”, завдяки якому читачі 

отримали змогу ознайомитися з творами Оноре де Бальзака, Анатоля 

Франса, Стендаля, Генріха Гейне, Фрідріха Шиллера, Джорджа Гордона 

Байрона, Чарльза Діккенса, Бернарда Шоу, Марка Твена і багатьох інших 

митців. 

Радянська школа перекладу склалася і зміцнилася в своїй єдності і 

цілісності в боротьбі з буквалізмом в 20-30-х роках XX ст. За вільною 

інтерпретацією стояла сильна традиція, що склалася ще в минулому 

сторіччі. Радянське перекладознавство відкинуло і вільний, і буквальний 

переклад, а сформовану практику вітчизняного перекладу було вирішено 
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назвати реалістичною. Термін, запропонований І. Кашкіним, носив 

виключно оцінне значення і нічого не говорив про сутність методу.  

 Характеризуючи практику реалістичного перекладу, сучасний 

дослідник культури В. Руднєв, пропонує назвати її "синтетичною". Руднєв 

вважає, що "завдання синтетичного перекладу ... полягає в тому, щоб 

змусити читача забути не тільки про те, що перед нами текст, 

перекладений з іноземної мови, а й про те, що це текст, написаний 

іноземною мовою. Синтетичний переклад панував у радянській 

перекладацької школі " [1, с. 15]. На противагу синтетичному перекладу В. 

Руднєв виділяє переклад аналітичний. Основне завдання аналітичного 

перекладу - не дати читачеві забути ні на секунду, що перед його очима 

текст, перекладений з іноземної мови, і який має ряд ознак, які про це 

свідчать. Аналітичний переклад В. Руднєв порівнює з театром Брехта, а 

синтетичний - з театром Станіславського [1, с. 15]. Прикладом 

аналітичного перекладу служить переклад "Вінні-Пуха" А. Мілна, 

виконаний В. Руднєвим. 

До видатних теоретиків перекладознавства в Росії належать: 

Федоров  А.В., Комісаров В.Н., Бархударов Л.С., Бреус Є.В., Рецкер Я.Й., 

Швейцер О.Д., Гак В.Г. та інші. 

Андрій Венедиктович Федоров (1906-1997) – доктор філологічних 

наук, перекладач, автор більш ніж 100 публікацій, присвячених питанням 

теорії та практики перекладу.  

У його книзі «Введение в теорию перевода» (Москва, 1953) 

викладено значимі для розвитку теорії перекладу думки, зокрема 

принципи лінгвістичної концепції в перекладознавстві (на зміну 

літературній). А.В. Федоров вперше описав переклад як об’єкт 

теоретичного вивчення, що сприймається як лінгвістична діяльність. 

Федоров піддавав різкій критиці теорію Марра про походження мов світу. 
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Вілен Наумович Комісаров (1924-2005) – видатний перекладач і 

науковець, автор більш ніж 100 публікацій, присвячених питанням теорії 

та практики перекладу. 

До найвагоміших його праць слід уналежнити: «Слово о переводе» 

(1973), «Лингвистика перевода» (1980), «Теория перевода» (1990), 

«Естественность художественного перевода» (1991), «Общая теория 

перевода» (1999), «Современное переводоведение. Курс лекций» (1999—

2000). 

Багато уваги приділяв проблемам навчання майбутніх перекладачів з 

огляду на недосконалість методики викладання перекладу як фаху. Ці 

проблеми він спромігся вирішити, опублікувавши  «Теоретические основы 

методики обучения переводу» (1997) та «Современное переводоведение. 

Учебное пособие» (2004).  

Яків Йосипович Рецкер – лінгвіст, перекладач і лексикограф, 

теоретик перекладу, автор ряду підручників і навчальних посібників з 

перекладу, укладач словників. 

Внесок Я.Й. Рецкера у розвиток теорії перекладу:  

1) встановлення зв'язку між логікою і перекладом, між логічними 

категоріями і перекладацькими прийомами. Ґрунтуючись на 

універсальності формально-логічних категорій, він вичленував 7 

різновидів лексичних трансформацій, які допомагають розкрити 

значення слова вихідної мови в контексті і знайти відповідник у 

мові перекладу. Формально-логічна категорія підпорядкування 

лежить в основі трьох прийомів лексичних трансформацій: 

диференціації, конкретизації і генералізації значень. Категорії 

перехрещування відповідає прийом смислового розвитку, 

категорії контрадікторності - антонімічний переклад, категорії 

внеположенность - цілісне перетворення і компенсація. 
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2) сформував уявлення про модель перекладу як системі, що 

включає в себе лексичні трансформації, еквіваленти, варіантні та 

контекстуальні відповідності. Лексичні трансформації входять в 

систему категорій відповідностей, які, на його думку, може 

встановлювати теорія перекладу [2]. 

До найвагоміших його праць слід уналежнити: «Теорія перекладу і 

перекладацька практика. Нариси лінгвістичної теорії перекладу» (2004), 

«Переклад і перекладацька практика» (1974). 

 

Література до лекції 8: 

1. Руднєв В.П. Вінні Пух і філософія буденної мови / В.П. Руднєв. - 

М.: Аграф, 2000. - 320 с. 

2. http://www.people.su/ua/92952 

Питання для самоперевірки: 

1. З іменами яких науковців пов’язують розвиток перекладацької 

думки в Росії у 20 ст.? 

2. З діяльністю якого видавництва пов'язаний розвиток художнього 

перекладу? Назвіть пріоритетні напрямки діяльності видавництва. 

3. Розкрийте сутність «аналітичного» та «синтетичного» перекладу. 

4. Як діяльність А.В. Федорова позначилась на розвитку 

перекладознавства? 

5. Як діяльність В.Н. Комісарова позначилась на розвитку 

перекладознавства? 

6. Як діяльність Я.Й. Рецкера позначилась на розвитку 

перекладознавства? 

 

Питання до самостійного опрацювання: 
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Детальне вивчення основних напрямів перекладацької діяльності 

російських теоретиків перекладу:  

а) Федорова А.В. 

б) Комісарова В.Н. 

в) Бархударова Л.С. 

д) Бреуса Є.В. 

е) Рецкера Я.Й. 

є) Швейцера О.Д.  

ж) Гака В.Г. 

- проаналізувати науковий і творчий доробок кожного науковця, 

особливу увагу звернути на їх досягнення в галузі теорії 

перекладознавства; 

- обрати по дві найважливіші (на думку студента) теоретичні праці 

кожного науковця, дати їх стислу характеристику та вказати, чому 

саме ці праці було обрано для аналізу. 

 

Література: 

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. – М.: ЛКИ, 2010. 

– 240 с. 

2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский / Е.В. Бреус. – М.: УРАО, 2000. – 207 с. 

3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное пособие / 

В.Н. Комиссаров. – М., 2001. – 424 с. 

4. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И. 

Рецкер. – М.: Р. Валент, 2007. – 244 с. 

5. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистические 

проблемы) / А.В. Федоров.- Изд-е 4, переработанное и дополненное 

– М.: ВШ, 1983. 
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6. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты / А.Д. 

Швейцер. – М.: Либроком, 2012. – 216 с. 
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