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В С Т У П 
 

Символічним початком дослідження історії перекладу та 

перекладознавства у постатях став 1957 р., коли у збірнику ―Дослідження з 

мовознавства в Українській РСР за 40 років‖ вийшла друком стаття Й. Багмута 

―Питання теорії перекладу на Україні за радянський час‖ [13]. Далі, хоч і не 

систематично, публікувалися інші розвідки, присвячені видатним перекладачам 

та теоретикам перекладу [4; 8; 138; 153 та ін.].  

Усі згадані джерела подають погляди на діяльність і здобутки людей, які 

власне сформували українське перекладознавство. Після здобуття Україною 

незалежності, коли українське перекладознавство остаточно відділилося від так 

званого радянського, виникли нові спроби комплексного і цілісного осмислення 

історії українського перекладу та перекладознавства, а також повернення в 

історію та сьогодення цієї науки деяких несправедливо знехтуваних імен. На 

сьогодні головними надбаннями тут є праці М. Москаленка [188; 189], 

М. Стріхи [252] і Т. Шмігера [284]. 

Окрім спроб комплексної характеристики, важливими видаються і 

дослідження, спрямовані на всеохопне вивчення окремих особистостей та 

їхнього творчого і наукового доробку. Тут варто виокремити дослідження 

В. Бабенко [10], А. Василик [37], Л. Коломієць [125], Г. Косів [140; 141], 

О. Мазур [172], Н. Гриців [45], І. Одрехівської [195], В. Савчин [233; 234] та ін., 

а також спроби повернення в науковий обіг забутих чи маловідомих джерел 

[256; 262]. Такі дослідження ставлять своїм основним завданням осягення 

людського виміру українського перекладознавтсва. 

Це дослідження присвячено науковій спадщині професора Юрія 

Олексійовича Жлуктенка (31.08.1915 – 04.02.1990) – українського мовознавця, 

доктора філологічних наук (1969), професора (1969), іноземного члена Фризької 

Академії (1987 р., Нідерланди). Він – людина енциклопедичної думки, філолог-

германіст, педагог, соціолінгвіст, перекладознавець, контрастивіст, 

лексикограф, методист і перекладач. Як дослідник, професор зумів поєднати 

різні галузі філологічного знання і стати центром і, водночас, рушієм наукових 
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досліджень у 1960-1980-х роках ХХ ст. Усі його дослідження відрізняються 

новизною, а деякі навіть стали основоположними у своїх напрямках, чому 

сприяли оригінальність підходів та наукова відвага вченого. 

Багатогранність інтересів Ю. Жлуктенка передбачає розлоге дослідження, 

що своїм обсягом значно перевищило б можливості однієї дисертації. Тому ми 

обмежилися розглядом внеску вченого до перекладознавства і контрастивної 

лінгвістики (далі – КЛ) в Укрїані. Вибір саме цих галузей спричинений тим, що, 

на відміну від, зокрема, соціолінгвістики, більшість напрацювань Ю. Жлуктенка 

у цих сферах не отримали монографічного викладу, а, отже, потребують 

систематизації. 

Актуальність теми зумовлено необхідністю всебічного вивчення та 

систематичного осмислення наукової та перекладацької спадщини 

Ю. Жлуктенка у галузях перекладознавства і КЛ, а також визначення ролі  

професора у поступі цих дисциплін в Україні, що в кінцевому результаті 

доповнить сучасні уявлення про їхній розвиток. 

Такий підхід передбачає розгляд особистості науковця не в ізоляції, а в 

широкому контексті наукової та історичної епохи, а також зіставлення деяких 

характерних для періоду 1960-1980-х рр. поглядів із сучасними надбаннями 

науки. Цей підхід відповідає сучасним тенденціям у перекладознавстві 

(передусім, українському), а також у сучасній науці загалом, яка розвивається в 

межах антропоцентричної парадигми, що передбачає особливу увагу до 

особистості та її ролі для людства чи окремої спільноти. 

Важливою видається і потреба ―віднайдення місця‖ окремих постатей в 

історії українського перекладознавства і КЛ та окреслення їхньої вагомості в 

цих галузях знання, а також установлення безперервності зв’язку між ними та 

їхніми науковими попередниками і послідовниками. Такий підхід передбачає 

створення відносно цілісної історичної картини і сприяє систематизації, 

категоризації та усвідомленню ролі Ю. Жлуктенка у зазначених сферах.  

Інтелектуальну біографію Ю. Жлуктенка досліджували Н. Биховець [21], 

Н. Жлуктенко [57], Р. Зорівчак [105-106], С. Семчинський [236], 

О. Чередниченко [101; 109] та ін. Попри вагомість цих статей і розвідок, вони не 
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дають всеохопного наукового портрету професора Ю. Жлуктенка як 

контрастивіста і перекладознавця. Тому є потреба уважніше розглянути наукову 

і перекладацьку спадщину Ю. Жлуктенка, систематизувати її й оцінити її роль у 

контексті епохи та з огляду на сучасний стан розвитку науки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках комплексних наукових тем кафедри перекладознавства і 

контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного 

університету імені Івана Франка ―Удосконалення методики перекладу 

різножанрових текстів з українською та англійською мовами як робочими‖ 

(номер державної реєстрації 0111U008011) та ―Актуальні питання англо-

українського перекладу на початку ХХІ сторіччя‖ (номер державної реєстрації 

0114U000868), які затвердило Міністерство освіти і науки України. Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої Ради Львівського національного 

університету імені Івана Франка (протокол № 25/2 від 23 лютого 2013 року). 

Мета дослідження – виявити, описати і систематизувати погляди 

Ю. Жлуктенка на перекладознавство і КЛ, щоб визначити його роль у розвитку 

цих галузей. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:  

1) описати і пояснити передумови та сутності процесів формування 

поглядів науковця та його вплив на подальший розвиток філологічної науки в 

Україні; 

2) систематизувати перекладознавчі думки Ю. Жлуктенка та віднайти їхнє 

місце в рамках українського (радянського і пострадянського) і світового 

перекладознавства ХХ століття; 

3) випрацювати схему аналізу перекладів, здійснених Ю. Жлуктенком, та 

застосувати її до його перекладів;  

4) систематизувати доробок Ю. Жлуктенка у галузі КЛ та висвітлити його 

роль у впровадження в українську науку КЛ як окремої складової, щільно 

пов’язаної з перекладознавством; 
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5) систематизувати результати дослідження і сформувати цілісне уявлення 

про діяльність Ю. Жлуктенка у досліджуваних галузях, а відповідно й 

визначити його місце в їхній історії. 

Багатоплановість дослідження визначає комплексність підходів та 

методів. Для досягнення поставлених завдань використано методи дедукції, 

індукції, аналізу, синтезу, історичний метод, описовий метод, герменевтичний 

метод, біографічний метод, перекладознавчий аналіз, діалектичний метод, 

аналіз оцінки якості перекладу, а також принцип історизму і систематичний 

принцип, метод  кількісних підрахунків. 

Об’єкт дослідження – система поглядів Ю. Жлуктенка на 

перекладознавство, переклад, КЛ та, частково, інші галузі мовознавства.  

Предмет дослідження – роль Ю. Жлуктенка у розвитку  

перекладознавства й КЛ в Україні. 

Матеріал дослідження включає наукові праці Ю. Жлуктенка з  

перекладознавства і КЛ, соціолінгвістики і методики викладання, його 

переклади з англійської та фризької мов. З метою простеження зв’язків із 

світовими тенденціями в перекладознавстві й КЛ, а також для підтвердження 

тяглості української перекладознавчої традиції залучено окремі публікації 

фахівців з перекладознавства і КЛ ХХ – початку ХХІ ст. 

Наукова новизна дослідження розкривається в його багатоаспектності й 

полягає у випрацюванні комплексного підходу до наукового і перекладацького 

доробку Ю. Жлуктенка. Зокрема, у дисертації вперше: а) досліджено й 

систематизовано концепції Ю. Жлуктенка щодо розвитку перекладознавства, 

КЛ, зокрема контрастивної лексикології, крізь призму його 

загальномовознавчих і соціолінгвістичних поглядів; б) обґрунтовано погляди 

Ю. Жлуктенка на окремі перекладознавчі проблеми як елементи цілісної 

системи перекладознавчих поглядів вченого; в) апробовано перекладознавчу 

систему Ю. Жлуктенка на основі його перекладів з англійської мови; г) 

проведено аналіз наукового перекладу Ю. Жлуктенка – книги У. Вайнрайха 

―Languages in Contact‖ за функційним підходом та з погляду принципів 

перекладу мовознавчої літератури, внаслідок чого визначено підходи 
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Ю. Жлуктенка до перекладу гуманітарної (мовознавчої) літератури та його 

вагомості для становлення соціолінгвістичної терміносистеми; ґ) представлено 

комплексний розгляд досягнень Ю. Жлуктенка як перекладознавця, 

контрастивіста й перекладача, а також як лексикографа й германіста у 

нерозривному зв’язку з іншими аспектами його наукової, творчої та громадської 

діяльності; д) введено в науковий обіг джерельний матеріал про Ю. Жлуктенка 

як перекладача, зокрема щодо неопублікованих перекладів балад про Робіна 

Гуда, які Ю. Жлуктенко зробив разом зі своїм братом В. Жлуктенком. 

Теоретична цінність роботи полягає в поглибленні методології наукової 

характеризації дослідника в галузі перекладознавства й КЛ. Принципи, які 

лежать в основі дослідження, можна екстраполювати на аналіз внеску інших 

перекладознавців та контрастивістів. 

Практична цінність дослідження полягає у можливості використовувати 

результати дослідження у курсах з перекладознавства, КЛ, соціолінгвістики, 

теорії і практики художнього і наукового перекладу, а також у проведенні 

досліджень з перекладознавства, КЛ і гуманітарного перекладу; окремі 

міркування придатні до застосування при перекладі художніх та наукових 

текстів, а також у критиці таких перекладів. 

З огляду на вказане вище, на захист винесено такі твердження: 

1. Персонологічний, історичний та антропоцентричний підходи 

дозволяють цілісно представити доробок вченого в контексті сучасної йому 

епохи та встановити, що наукова діяльність Ю. Жлуктенка зумовлена його 

заангажованістю поступом галузей, мало розвинених в Україні в 60-80-х рр. 

ХХ ст. Мета вченого – дати поштовх подальшому розвитку перекладознавства, 

контрастивної лінгвістики, соціолінгвістики та інших дисциплін. На це була 

спрямована як його наукова, так і організаційна діяльність. 

2. Свідомою настановою Ю. Жлуктенка-перекладача з маловідомих в 

Україні мов було ознайомлення читача з новими культурами та заповнення 

прогалин в українській перекладній літературі. Робота Ю. Жлуктнека з творами 

фризької й фламандської літератур продовжила традицію перекладів із 

маловідомих мов. 
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3. Перекладознавчі погляди Ю. Жлуктенка складаються у цілісну систему, 

в центрі якої стоїть оцінка якості (художнього) перекладу. Ця система 

сформувалася на відносно пізньому етапі наукової діяльності Ю. Жлуктенка та 

підтверджує тяглість української перекладознавчої традиції й відображає 

впливи реалістичного напряму перекладознавства. 

4. Система перекладознавчих поглядів Ю. Жлуктенка цілком застосовна 

до аналізу перекладних художніх текстів. При цьому його власні ―ранні‖ 

переклади з англійської мови засвідчують постійність деяких постулатів цієї 

системи та відносну ―новизну‖ інших. 

5. Науковий переклад Ю. Жлуктенка виник завдяки власному інтересу 

вченого до вивчення мовних контактів і був спрямований на розширення 

наукових горизонтів. Конкретні підходи та прийоми продиктовані чинними на 

той час нормами й вимогами до наукового перекладу, а подекуди й 

ідеологічними чи цензурними міркуваннями. Робота Ю. Жлуктенка з 

доповнення книги коментарями та бібліографією виходить за рамки типово 

перекладацьких обов’язків та характеризує Ю. Жлуктенка як глибокого 

дослідника цих питань.  

6. ―Порівняльна граматика української та англійської мов‖ Ю. Жлуктенка 

заклала принципи та основи зіставних досліджень цих двох мов та стала 

прототипом наступних праць такого характеру. В деяких із них її вплив 

відчувається особливо сильно. 

7. Ю. Жлуктенко – засновник теоретичних та піонер прикладних 

досліджень з КЛ в Україні. Його праці з теоретичної КЛ гармонійно 

доповнюють тогочасні східноєвропейські контрастивні студії.  

Теоретико-методологічна база включає дослідження з 

радянської/реалістичної теорії перекладу сучасної та передуючої 

досліджуваному матераілу (Л. Бархударова, Г. Гачечиладзе, Ю. Жлуктенка, 

І. Кашкіна, В. Комісарова, Р. Міньяра-Бєлоручєва, В. Россельса, А. Федорова, 

М. Цвіллінга, О. Швейцера), українські перекладознавчі дослідження, що 

дозволяють простежити тяглість національних традицій у цій галузі (В. Бабенко, 

В. Державина, Ю. Жлуктенка, М. Зерова, Р. Зорівчак, Т. Кияка, Л. Коломієць, 
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В. Коптілова, І. Корунця, Г. Кочура, О. Кундзіча, М. Новикової, В. Радчука, 

М. Стріхи, О. Фінкеля, О. Чередниченка, Т. Шмігера, Б. Якубського), 

перекладознавчі праці світових, головно європейських і північноамериканських, 

дослідників, що доводять існування точок перетину українського 

перекладознавства радянського періоду з тенденціями його розвитку у світі 

(Л. Венуті, Дж. Гауз, Е. Ґентцлера, У. Еко, І. Івен-Зогара, А. Лефевра, І. Лєвого,  

Дж. Мандея, Ю. Найди, А. Нойберта, П. Ньюмарка, Д. Робінсона, Г. Турі, 

Г. Фермеєра), дослідження з історії та теорії контрастивної лінгвістики 

(Б. Ворфа, В. Гака, Л. Деже, К. Джеймса, Ю. Жлуктенка, М. Кочергана, 

С. Куртеш, Т. Кшешовського, М. Ліпінської, В. Мартона, Д. Престона, 

В. Скалічки, Я. Фісяка, В. Ярцевої), практичні порівняльні й контрастивні 

граматики і типології англійської та української мов (Ю. Жлуктенка, 

А. Левицького, І. Корунця, І. Карамишевої). Для охопнішої характеристики 

постаті Ю. Жлуктенка як науковця використано також деякі його праці з 

соціолінгвістики та методики викладання іноземних мов. В основу 

перекладознавчого аналізу покладено дослідження з проблем гуманітарного 

перекладу (З. Козловська), методики перекладознавчого аналізу з функційної 

перспективи (К. Норд). 

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації 

висвітлено на засіданнях Методологічного семінару з проблем 

перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені проф. Ю. Жлуктенка 

(Львів, 2010 – 2015), звітних наукових конференціях викладачів Львівського 

національного університету імені Івана Франка (Львів, 2011 – 2015), щорічних 

наукових сесіях Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 2011 – 2014), VI 

Міжнародній науково-практичній конференції ―Мови і світ: дослідження та 

викладання» (Кіровоград, 2012), ІХ Всеукраїнському соціолінгвістичному 

семінарі (Львів, 4 квітня 2012 р.), Міжнародній конференції ―Słowo. Tekst. Czas - 

XII" Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich‖. W 200. rocznicę 

urodzin  Tarasa Szewczenki‖ (м. Щецин, Польща, 2013), ХІ Всеукраїнському 

соціолінгвістичному семінарі (Львів, 2014 р.), Всеукраїнській конференції 

―Національна пам’ять у філології: Спадщина професора Юрія Олексійовича  
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Жлуктенка‖ (м. Львів, 2015), Міжнародній конференції ―Сучасна філологічна 

наука в міждисциплінарному контексті‖ (м. Київ, 2015 р.). 

Матеріали та висновки дослідження використовуються на заняттях зі 

студентами філологічного факультету й факультету іноземних мов Львівського 

національного університету імені Івана Франка в межах курсів ―Контрастивна 

граматика‖, ―Контрастивна лінгвістика‖, ―Соціолінгвістика‖, ―Рецепція світової 

літератури в українських перекладах‖. 

Публікації. Основні положення дослідження висвітлено у 17 одноосібних 

публікаціях, з них 13 – у фахових виданнях України, 3 – в іноземних наукових 

виданнях, 1 – у колективному збірнику наукових праць. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел та п’ятьох додатків. Основний зміст дисертації 

представлено на 199 сторінках. Список використаних джерел включає 

397 позицій, серед яких 361 – наукові праці, 27 – довідкова література, 9 – 

літературні джерела. 
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РОЗДІЛ І 

НАУКОВИЙ ТА БІОГРАФІЧНИЙ КОНТЕКСТ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЮРІЯ ЖЛУКТЕНКА. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО СПАДЩИНИ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ Й 

КОНТРАСТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 

Перекладознавство – наукова дисципліна, яка досліджує процес 

перекладу, його закономірності, розкриває сутність перекладних 

відповідностей, систематизує й узагальнює спостереження за конкретними 

вихідними та цільовими текстами, описує прийоми і методи перекладу, 

розглядає історію перекладацької теорії і практики, а також визначає роль 

перекладів у розвитку культури [34]. Часом у тому ж значенні вживається 

термін теорія перекладу, проте не всі дослідники вважають терміни 

взаємозамінними і застосовують останній здебільшого до окремих теорій чи їх 

сукупності, тоді як перекладознавство має для них ширший сенс і включає 

багато питань, які неможливо вписати в ту чи іншу теорію  [380, с. 183–185]. Як 

пошукова галузь перекладознавство, безперечно, належить до гуманітарних 

наук, перетинається із багатьма із них, та до жодної не належить цілком. Від 

самого початку свого становлення як окремої науки перекладознавство 

розглядалося по-різному. Відомо, зокрема, про лінгвістичний і 

літературознавчий напрями, які довгий час не знаходили примирення в межах 

однієї дисципліни. Втім, подолавши цей розрив, перекладознавство отримало 

цілком новий вимір і тепер дедалі більше розширює свої горизонти, 

укріплюючи зв’язки з іншими дисциплінами, такими як психологія, 

культурологія, антропологія, інформатика, історія, філософія, тощо. Залежно від 

специфіки досліджуваного на перший план можуть виходити різні методи і 

підходи. В цьому дослідженні розглядатимемо перекладознавство здебільшого в 

його зв’язку з мовознавством, літературознавством та суміжними дисциплінами. 

Важливими тут є лінгвістика перекладу як ―розділ мовознавства, що вивчає 

переклад як лінгвістичне явище‖ (тут і далі переклад з російської й англійської 

наш – О. Л.) [365, с. 82] та літературне перекладознавство як ―розділ 



13 

літературознавства, що вивчає переклад як вид літературної творчості‖ [365, 

с. 88]. 

Контрастивна лінгвістика (або зіставне мовознавство) – ―розділ 

мовознавства, який вивчає дві чи кілька мов незалежно від їхньої спорідненості 

з метою виявлення їхніх подібностей і відмінностей на усіх рівнях мовної 

структури‖ [145, с. 358]. КЛ виокремилася із порівняльно-історичного 

мовознавства в першій половині ХХ ст. Починаючи з порівняння фонології та 

морфології зіставлюваних мов, дослідники постійно розширювали межі 

зіставного мовознавства, що призвело до створення нових її відгалужень, які 

починають набувати статусу окремих дисциплін (зокрема, контрастивна 

прагматика, контрастивна стилістика).  

І перекладознавство, і КЛ характеризуються тісними зв’язками з іншими 

мовознавчими і позамовознавчими дисциплінами. Однак для цього дослідження 

особливої ваги набуває зв’язок саме між цими двома дисциплінами. 

Незважаючи на те, що КЛ часто приписують суто утилітарне застосування в 

межах методики навчання іноземних мов, вона має набагато ширший спектр 

можливостей і взаємодіє з іншими сферами нашого життя, зокрема з 

перекладом і його теоретичним осмисленням у формі перекладознавства. Попри 

відмінності між об’єктами їхніх досліджень (КЛ зосереджується на 

відмінностях між мовами з погляду їхніх систем та узусу, а перекладознавство 

намагається пояснити функції процесу перекладу і його продукту), вони можуть 

бути взаємодоповнювальними. Наприклад, у перекладознавстві можна 

застосовувати результати контрастивних досліджень для опису, пояснення чи 

передбачення мовних характеристик окремих перекладів. Натомість КЛ може 

опиратися на перекладознавство у використанні в дослідженнях оригінальних 

текстів та їх перекладів [355, с. 36]. Переклад – цілком неуникне джерело даних 

для КА, тоді як напрацювання КА можуть слугувати поясненням певних 

перекладацьких труднощів. 

У рамках дослідження ці лінгвістичні дисципліни об’єднуються передусім 

тим, що обидві відігравали вагому роль серед наукових зацікавлень 

Ю. Жлуктенка. У його роботі перекладознавство і КЛ також тісно переплелися 
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із соціолінгвістикою і методикою навчання іноземної мови. Сфери наукового 

пошуку дослідника ще раз доводять нерозривність зв’язку між 

перекладознавством, КЛ, навчанням іноземних мов, вишколом перекладачів, 

практикою перекладу й соціолінгвістикою. 

 

1.1. Актуальність дослідження постаті Юрія Жлуктенка в контексті 

сучасної йому епохи 

 

ХХ ст. було надзвичайно плідним з погляду розробки нових теорій та 

розвитку вже існуючих. Спроби відійти від історично-порівняльних традицій 

спричинилися до виникнення нових наукових шкіл. Та доступ  до  здобутків цих 

нових шкіл у Ю. Жлуктенка, як у більшості лінгвістів того часу, був з 

об’єктивних причин обмеженим. 

Генеративізм визнавав примат дедуктивного підходу до мови над 

індуктивним. Генеративісти трактували мову як явище людського розуму і 

розробили формальні моделі процесів генерації мовних структур [144]. 

Згідно із Р. Робінсом, ―у 1957 р. […] були опубліковані  ―Syntactic 

Structures‖ Н. Чомського, що стало початком трансформаційно-генеративної 

фази в лінгвістиці, названої так за основним визначальним методом і 

орієнтацією згаданої праці‖ [347, с. 226-227]. Один із основних постулатів 

Н. Чомського стосується так званих глибинних і поверхневих структур. 

Публікації Н. Чомського змінили погляди на лінгвістику. Ця дисципліна стала 

більш антропоцентричною та орієнтованою на психологію. Мову почали 

вивчати з погляду мовця, а не з погляду слухача. 

Нео-гумбольдтіанський напрям у мовознавстві ХХ ст. характеризується 

спробами дослідити мову у її тісному зв’язку з культурою мовців. Найзнаніші 

представники цього напряму – Ф. Боас, Е. Сепір і Б. Ворф, найвідоміша їхня 

розробка – гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Ворфа [144]. 

Передусім через політичні та ідеологічні обставини напрацювання 

радянських науковців не надто відомі поза межами колишнього СРСР. Втім, за 

―радянський‖ період зроблено було чимало. Радянське мовознавство мало 



15 

відносно уніфіковану методологію і, так би мовити, ―практичний‖ підхід до 

дослідження мови. За лінгвістичною енциклопедією за редакцією В. Ярцевої, 

теоретичне мовознавство в СРСР характеризувалося розумінням мови як засобу 

людського спілкування, як практичної фактичної свідомості; визнанням 

соціальної природи мови, розглядом екстралінгвальних значень, представлених 

у ній; підходом до мови як до об’єкта дослідження [378, с. 474]. 

Радянські мовознавці створили алфавіти для 50 мов, які до того не мали 

систем письма. Науковці проводили дослідження і публікували праці з 

порівняльно-історичного мовознавства тюркських, германських, іранських та 

інших мов. У 60-90-х рр. ХХ ст. активно розвивалися зіставні дослідження, 

особливо в аспектах, пов’язаних із практичним застосуванням їхніх результатів 

у навчанні іноземних мов. Значна увага приділялася лексикології, граматиці й 

фонетиці. В той час багато цікавилися дослідженням слов’янських мов, 

особливо систематичним описом і стандартизацією східнослов’янських мов. 

Масштабні дослідження присвячувалися тюркським, фіно-угорським, 

іранським, нахсько-дагестанським та ін. мовам. 

Показовою щодо ―офіційної‖ позиції радянської науки є цитата із книги 

―Розвиток мовознавства в УРСР 1967 – 1977‖: ―У радянському мовознавстві вже 

дано оцінку тим напрямкам зарубіжної мовознавчої науки, що задовольняються 

в своїх побудовах не фактами і явищами конкретних мов через їх незнання, а 

штучними, схопленими довільно ―каркасами‖. О. Ахманова має рацію, 

вважаючи, що завданням учених-мовознавців є насамперед дослідження 

природних людських мов, а не туманні і безплідні міркування про 

трансцендентні ―генотипи‖, які мало чим відрізняються від безтілесних фікцій 

―глибинних структур‖ [228, с. 20]. 

З початком хрущовської відлиги з’явилася можливість отримати деяку 

літературу. У 1960 р. В. Звегінцев заснував серію ―Новое в зарубежной 

лингвистике‖ (яка в перших 7 томах називалася просто ―Новое в лингвистике‖). 

Двадцять п’ять томів цього видання, опубліковані з 1960 по 1989 рр., 

ознайомлюють читачів з глотохронологією, гіпотезою Сепіра-Ворфа, 

глосематикою, трансформаційною граматикою, синтаксичними теоріями в 
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американській лінгвістиці, теорією мовних актів, здобутками китайського 

мовознавства тощо. 

В умовах майже цілковитої ізоляції та критики нових напрямів 

досліджень проф. Ю. Жлуктенко зробив значний внесок у розвиток різних 

лінгвістичних галузей в Україні, намагаючись вивести їх на один рівень із 

іншими країнами.  

Він був першим, хто взявся вивчати українську мову іммігрантів у США і 

Канаді, чим зробив значний внесок до розвитку соціолінгвістики. Іншою його 

заслугою в цій галузі є переклад книги У. Вайнрайха ―Languages in Contact‖ 

російською мовою, що не лише ознайомлювала читачів із однією з 

найвпливовіших праць у цій сфері на той час, але й сприяла усталенню 

соціолінгвістичної терміносистеми. 

Вчений – автор першої порівняльної граматики англійської й української 

мов і першої української статті з теорії КЛ (у співавторстві з В. Бубликом). 

Ю. Жлуктенко зробив чимало для популяризації в Україні таких мов, як 

фризька і фламандська. Його зусилля з популяризації фризької мови здобули 

йому звання почесного члена Фризької Академії. Науковий інтерес українського 

мовознавця до фризької мови був викликаний тим, що це була одна з небагатьох 

германських мов, яку українські дослідники практично не вивчали. Однак, дуже 

швидко цей інтерес вийшов поза межі суто наукових питань. Розпочалося 

листування з Фризькою Академією. Водночас, Фризька Академія, спочатку 

через посольство Нідерландів у Москві, а пізніше у Києві, надсилала словники, 

посібники, наукові монографії, художню літературу Інституту мовознавства 

ім. О. О. Потебні та Київському університету ім. Тараса Шевченка. Завдяки 

отриманим із Нідерландів матеріалам в життя була втілена низка наукових, 

методичних і культурних проектів, серед яких книга ―Фризский язык‖ (Київ, 

1984) авторства Ю. Жлуктенка та О. Двухжилова. У своїх статтях Юрій та 

Наталія Жлуктенки інформували українських читачів про історію та сьогодення 

фризької літератури (напр. [80]). Ю. Жлуктенко, з допомогою українського 

поета А. Гризуна, підготував антологію сучасної фризької поезії. Фрагменти 
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збірки публікувалися у грудневому номері ―Всесвіту‖ за 1984 р. та в 

―Літературній Україні‖ у 1986 р. Однак, повна антологія вийшла лише 1997 р. 

Фризи та голандці доклали багато зусиль для розвитку наукових та 

культурних контактів з Україною. Завдяки фінансовій підтримці Нідерландів – 

Фризької Академії та Міністерства освіти і науки Нідерландів – побачив світ 

збірник наукових статей в пам’ять про проф. Ю. Жлуктенка ―Мови 

європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія‖  (К.: Довіра, 1995). 

Крім того, завдяки їхній підтримці видавництво ―Довіра‖ опублікувало збірку 

поетичних перекладів Ю. Жлуктенка та А. Гризуна ―Над озерами білі вітрила‖ 

(Київ, 1997). Перша частина антології – ―З джерел і традицій‖ – ознайомлює 

читача із основними історичними етапами розвитку фризької поезії. Друга 

частина – ―Пісня часу‖  – вміщує твори сучасних фризьких поетів старшого 

покоління, чия творчість відіграла провідну роль у загальнолітературному 

процесі. Третя частина – ―Тривожно я вглядаюсь в день новий…‖ – представляє 

ліричну поезію представників сучасного етапу розвитку фризької поезії 

молодшого покоління [58, с. 3-12]. 

Із прозових творів Ю. Жлуктенко переклав з фризької казку ―Лис, цап і 

мішок моркви‖ та роман одного із найвідоміших фризьких письменників ХХ ст. 

Рінка ван дер Вельде ―Верша‖. Український переклад опубліковано у № 7 

журналу ―Всесвіт‖ за 1983 р. Текст супроводжується зверненням до читачів 

самого автора, в якому він висловлює свою подяку українцям за інтерес до 

літератури його народу. 

Із фламандської Ю. Жлуктенко переклав лише один твір – повість 

―Небезпека‖ Йоса Ванделоо, яка вийшла друком у журналі ―Всесвіт‖ № 10, 

1987. Раніше в СРСР вийшло кілька перекладів цього автора російською, та 

українською його переклад друкувався вперше [390, с. 88]. 

Характерною рисою усіх робіт Ю. Жлуктенка з КЛ є використання 

широкої джерельної бази, включаючи напрацювання радянських, а також 

польських, чеських, американських і угорських праць (що, за словами 

Р. Зорівчак, було досить важко здійснити) [105, с. 254]. Він підтримував наукові 

контакти з польськими дослідниками КЛ, передусім з проф. Я. Фісяком, який 



18 

заснував журнал ―Papers and Studies in Contrastive Linguistics‖, проте сам 

Ю. Жлуктенко там друкуватися не міг. 

Перекладознавство у Радянському Союзі (в т. ч. Радянській Україні) та на 

Заході розвивалося дещо по-різному. У 50-80-ті рр. ХХ ст. в історію 

перекладознавства ввійшли такі імена, як Л. Венуті, Ф. Вілл, В. Вілсс, 

Дж. Голмс, І. Івен-Зогар, О. Каде, А. Лефевр, Ю. Найда, К.Райсс, Г. Турі та ін. 

(поза межами СРСР); С. Бархударов, Ю. Еткінд, І. Кашкін, В. Коміссаров, 

Л. Латишев, Я. Рецкер, А. Федоров, О. Швейцер, та ін. в російсько-радянському 

перекладознавстві; і Ю. Жлуктенко, Р. Зорівчак, В. Коптілов, Г. Кочур, 

М. Рильський, О. Чередниченко та ін.  в Україні. 

Важливим для характеристики ситуації вважаємо те, що, за словами 

Е. Ґентцлера ―протягом 1960-х, 1970-х і 1980-х рр. […] майже не було діалогу 

між представниками різних теоретичних напрямків. Дослідники працювали в 

основному відокремлено, а ―новизна‖ відповідних теорій загрожувала існуючим 

моделям досліджень‖ [305, с. 187]. Тут не йдеться про відокремленість 

радянського перекладознавства від так званого ―Західного‖, а про розрізненість 

світового перекладознавства взагалі. 

Однак, підсумовуючи існуючі на той момент тенденції, можемо 

зазначити, що європейське та північноамериканське перекладознавство в 

основному тяжіло до узагальнених філософсько-орієнтованих теорій або 

функційного розгляду перекладу. Натомість в Радянському Союзі перевагу 

надавали утилітарному та дидактичному підходам, спрямованим на 

встановлення вимог та критеріїв якості перекладу. 

Для уявлення про погляди та підходи Ю. Жлуктенка до навчання 

іноземних мов варто брати до уваги ширший контекст, зокрема офіційну 

позицію стосовно викладання іноземних мов у Радянському Союзі. Сучасні 

українські дослідники поділяють українську методику викладання іноземних 

мов  радянського періоду  на кілька історичних етапів, які відрізняються 

приматом різних методів. Згідно з Т. Литньовою, 1930-1950-ті рр. 

характеризувалися перевагою рецептивного (пасивного) оволодіння іноземною 

мовою, за якого основним навиком вважалося читання [165, с. 12]. Серед 
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продуктивних навиків найкориснішим вважали письмо [180]. На той час широко 

використовували перекладно-граматичний метод. Л. Щерба писав, що цей 

метод дуже корисний, оскільки він дозволяє розвинути навики, які для 

радянських людей є найкориснішими – читання і письмо. На його думку, 

зважаючи на великі географічні простори, безпосереднє спілкування із 

народами Західної Європи завжди буде відносно обмеженим, тоді як зростання 

загальної культури і технологічний розвиток різко підвищать потребу в 

іноземних книгах [284, с. 30]. Важливу роль у навчанні та вивченні відігравала 

рідна мова, а основним принципом був принцип свідомого вивчення [180]. Цей 

підхід розвинув Л. Щерба. Він передбачав глибоке розуміння мовних явищ та їх 

використання, а також порівняльне вивчення таких явищ [115, с. 23-24]. 

У 1960-х рр. підходи до вивчення іноземних мов почали змінюватися. 

Більше уваги стали приділяти комунікативному аспекту [165, с. 12]. Такий 

поворот віддбувся на офіційному рівні, оскільки у 1961 р. урядовим наказом 

було передбачено перехід до практично-орієнтованого підходу. Попри те, що 

основна увага все ще приділялася читанню і письму, аудіювання та мовлення 

набули більшої ваги, ніж до того [180]. 

Ю. Жлуктенко досить послідовно розробляв методику навчання 

іноземних мов. Аналіз його робіт на цю тему [64-68; 75; 81-82] дозволяє 

виділити кілька основних ідей, які склали основу методики, яку він 

підтримував. 

Він дотримувався думки, що іноземну мову необхідно вивчати в зв’язку із 

рідною мовою, проводити паралелі між ними чи наголошувати відмінності. Такі 

погляди сформувалися на основі методики, яка існувала на той час в Україні, 

але були підсилені підходами Ч. Фріза і Р. Ладо, чиї лекції з методики 

викладання англійської мови як іноземної Ю. Жлуктенко відвідував у 

Джорджтаунському університеті в 1965 р. Американські методисти вважали, що 

навчання іноземної мови спрацьовує найкраще, коли воно відбувається з 

урахуванням рідної мови студента [75]. Як прихильник подібних поглядів 

Ю. Жлуктенко і підготував на допомогу вчителям порівняльну граматику 

англійської та української мов [77]. 
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Поділяючи панівні погляди епохи і країни, Ю. Жлуктенко підтримував 

принцип свідомого вивчення іноземної мови. На його думку, найкращий спосіб 

вивчити мову – не лише завчити напам’ять деякі структури, але й розуміти, 

звідки вони взялися, як їх утворити, а також здатність будувати нові за 

аналогією з відомими [60; 75]. Його підтримка ідей свідомого вивчення мов 

виявилася і в критиці тієї частини методики Ч. Фріза і Р. Ладо, де вони 

вважають, що для несвідомого використання певної мовної моделі вивчати її 

також потрібно несвідомо. На противагу цьому Ю. Жлуктенко вважав, що 

неможливо чи навіть і не потрібно автоматизовувати використання усіх 

моделей. Часом необхідне свідоме використання структур, але його неможливо 

досягти, якщо їх завчено та відпрацьовано без свідомого розуміння [75]. 

Ю. Жлуктенко підтримував також чітку послідовність навчальних 

програм починаючи від загальноосвітньої школи і закінчуючи вишами. Це 

необхідно для систематичності навчального процесу та підтримання 

зацікавленості студентів. Крім того, теми, які пропонують студентам у вищих 

навчальних закладах, повинні бути пов’язані зі спеціальністю студентів, 

оскільки основна мета навчання іноземних мов студентів нелінгвістичних 

спеціальностей – дати їм змогу долучатися до професійної комунікації (чи то в 

письмовій, чи в усній формі). У зв’язку з цим для викладача також важливо 

цікавитися та розуміти принаймні основні технічні чи інші проблеми, пов’язані 

з фахом його студентів [65]. 

Багато уваги Ю. Жлуктенко приділяв формам контролю, вважаючи їх 

одним із основних мотивувальних чинників для студентів. На його думку, 

викладач повинен застосовувати різноманітні форми контролю протягом 

семестру, що допоможе підтримувати зосередженість студентів [66]. 

Як і Ч. Фріз та Р. Ладо, Ю. Жлуктенко підтримував думку про те, що час, 

виділений викладачеві для пояснень і коментарів, повинен бути обмежений. 

Заняття з іноземної мови не повинне перетворюватися на лекцію, на якій 

студенти виконують роль пасивних слухачів. Навпаки, пояснення викладача 

мають чергуватися з активною роботою студентів [75]. 
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Втім, робота Ю. Жлуктенка як педагога і методиста не обмежувалася 

деякими теоретичними міркуваннями, висловленими у статтях. Оскільки він був 

доволі практично-орієнтованою людиною, то підтримував свої теоретичні 

погляди і різними підручниками та посібниками. Він є автором та співатором 

7 підручників з англійської та німецької мов для шкіл та вищих навчальних 

закладів (напр. [69; 299]).  

Попри усе написане вище, одним із найважливіших внесків Ю. Жлуктенка 

у методику викладання іноземних мов є підручники з української мови для 

іноземців: ―Ukrainian. A textbook of the Ukrainian language‖ (для англомовців, 

підготований у співавторстві з Н. Тоцькою та Т. Молодід) [84] і ―Изучаем 

украинский язык‖ (для тих, хто володіє російською, підготований у 

співавторстві з Є. Карпіловською та В. Ярмак) [83]. Усі пояснення в першому 

подані англійською мовою. Подача матеріалу починається з основ – фонетики і 

базових граматичних тем і поступово переходить до складніших тем. Книгу 

доповнює глосарій слів, які використано в лексичній частині та завданнях для 

читання і відповіді на завдання до розділів, що дозволяє використовувати цей 

підручник не лише для роботи з викладачем, але й для самостійного вивчення 

мови. Розділи доволі великі за обсягом, подають багато матеріалу, завдяки 

чому, залежно від потреб студента, викладач може ―розтягнути‖ один урок на 

кілька занять [84]. 

Самовчитель ―Изучаем украинский язык‖ – це комплексний посібник для 

початківців. Він уміщує вступний курс фонетики, а також елементарну 

граматику, діалоги зі щоденного життя та уривки з текстів української 

літератури і фольклору. Книгу доповнюють українсько-російський та російсько-

український глосарії. Уроки доволі короткі і подають більше теорії, ніж завдань 

для практики [83]. Саме фонетичний розділ у першому виданні підручника було 

створено за участі професора Ю. Жлуктенка. Радилися автори з ним і стосовно 

загальної концепції. Наступні видання відбувалися вже без участі 

Ю. Жлуктенка. 

Із листів Ю. Жлуктенка до Р. Зорівчак дізнаємося, що публікація 

підручника ―Ukrainian‖ супроводжувалась певними труднощами. У листі від 10 
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грудня 1973 р. читаємо: ―Нарешті з’явився сигнальний примірник нашого 

підручника української мови ―Ukrainian‖ – обскубаного до невпізнаності, але 

все ж з деякими ознаками колишнього оригіналу. Звичайно сигнальний 

примірник не прийнято довго затримувати, але цього разу сталося не так. 

Більше двох тижнів носили ми різні попередні видання до Літ’у, намагаючись 

врятувати герб Києва, але нам так і не пощастило: герб зняли. Види Києва, які 

сто разів раніше друкувалися, тепер здалися знятими ―з пташиного польоту‖ і 

т.д. Ще ціла низка інших причіпок, і вже готових кілька тисяч книжок тепер 

будуть розривати і міняти в них різні частини. Зовні, однак, книжка має вигляд 

непоганий. Купити її буде неможливо, бо Укркниготорг замовив аж… 250 

примірників. Та й на зовнішній ринок піде всього 5 тисяч. Шкода часу і праці… 

Якщо хтось у Львові зацікавиться цим підручником, то може ще можна 

замовити безпосередньо в видавництві ―Вища школа‖ у відділі реклами (Київ, 

Гоголівська, 7). Навіть ми, автори, одержимо тільки по три примірники‖ [102, с. 

50]. 

Вийшла книга невеликим тиражем, та й той було важко збути, про що 

автор теж неодноразово згадував (зокрема, у листах від 27 січня 1974 р., 2 

квітня 1974 р., 26 липня 1976 р.) [102, с. 50-51]. Друге видання побачило світ 

1978 р., хоч Ю. Жлуктенко й не сподівався, що до нього дійде (лист від 10 

лютого 1975 р.) [102, с. 57]. 

На жаль, труднощі із тиражем спіткали й інші праці Ю. Жлуктенка, 

зокрема ―Вступ до германського мовознавства‖ (написаний у співавторстві з 

Т. Яворською), ―Языковые контакты‖ У. Вайнрайха і випуски збірника ―Теорія і 

практика перекладу‖ [102]. 

На перетині КЛ та перекладознавства перебуває двомовне словникарство, 

представлене у доробку Ю.  Жлуктенка ―Українсько-англійським словником‖ 

(1982, 1987, 1996 – з доповненнями Н. Биховець), який він уклав разом із 

Н. Биховець та А.  Шванцем. Тут Юрій Олексійович виступив у ролі укладача і 

взяв на себе обов’язки редактора. Словник кишенькового формату вмістив 

близько 20000 слів [375]. Приблизно таку ж кількість слів охопив і ―Англо-

український словник‖, який пережив чотири перевидання – 1978,1984,1991, 
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1994 рр. [362]. Не всіма Ю. Жлуктенко був задоволений, про що, зокрема, писав 

у деяких своїх листах до Р. Зорівчак (від 15 липня 1974 р., 16 серпня 1975 р.). 

Наприклад, у листі від від 15 липня 1974 р. він пише: ―Словник, який я Вам 

послав, на жаль, дуже поганий. Дуже велика кількість моїх виправлень 

лишилася неприйнятою до уваги. Видавництво дуже поспішало, але в цілому  

видання затяглося на багато років. Але хоч поганий, словник такий був 

потрібен, хоча б тільки для того, щоб у видавничих планах не забулася така 

рубрика‖ [102, с. 56]. 

Ю. Жлуктенко був першим українським дослідником, якому вистачило 

відваги досліджувати канадський і американський територіальний варіанти 

української мови з погляду лінгвістики й соціолінгвістики. Його монографія 

―Українсько-англійські міжмовні відносини. Українська мова в США і 

Канаді‖ (1964) – це перше повноцінне дослідження відносин між українською та 

англійською мовами в англомовному світі. Вона стала своєрідним ―проривом‖ в 

цій галузі в Україні. Основними джерелами дослідження послугували: різні 

друковані видання (газети і книги) прогресивних громадських організацій 

українських іммігрантів у США і Канаді; оригінальні рукописні листи 

іммігрантів у нью-йоркську газету ―Українські вісті‖, надані її редактором 

Леоном Толопком; інформація, надана американськими українцями – поетом 

М. Тарнавським та його дружиною М. Тарнавською, поетом і публіцистом 

Джоном Віром, журналістом В.  Білим, економістом В. Терещенком, Джоном 

Бойдом (Іваном Бойчуком) – головним редактором газети ―Canadian Tribune‖, 

Н. Калачевською, яка була доцентом кафедри англійської мови Київського 

університету, та ін. – особисто. 

Книга зосереджується на таких питаннях: (а) фонетична інтерференція; 

(б) граматична інтерференція; (в) лексична інтерференція (запозичення нових 

слів і виразів з іншої мови; калькування слів і виразів з однієї мови іншою; зміна 

значення слова чи виразу за аналогією із відповідним значенням в іншій мові). 

Кожну з цих частин доповнює значний ілюстративний матеріал на 

підтвердження теоретичних зауважень автора. 
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В іншій своїй монографії – ―Лингвистические аспекты 

двуязычия‖ (1974), – виданій вже російською мовою, Ю. Жлуктенко розширює 

ідеї, запропоновані в попередніх роботах. Відчувається тут також досить 

значний вплив ідей У. Вайнрайха, на якого автор неодноразово покликається чи 

то безпосередньо, чи опосередковано. Серед думок, висловлених у монографії, 

вважаємо за доцільне виділити такі: 

З погляду характеру комунікативної ситуації, варто розрізняти дві форми 

контактних міжмовних відносин: 1) природні, що виникають в процесі 

особистої комунікації носіїв різних мов під час щоденної людської діяльності; 

2) штучні, що виникають в оточенні, створеному для вивчення іноземної мови, 

напр., у школі тощо. 

Найкращим визначенням двомовності для Ю. Жлуктенка є те, яке 

запропонував У. Вайнрайх, на думку якого двомовність – це практика 

почергового використання двох мов [62, с. 29; 359, с. 1]. 

В умовах постійних міжмовних відносин статус контактуючих мов 

проходить кілька етапів змін: 1) спочатку основним засобом комунікації 

двомовних осіб є їхня рідна (перша) мова, тоді як опановувана мова виконує 

вужчі спеціалізовані функції; 2) з часом сфери використання другої мови 

розширюються і вона починає відігравати важливішу роль у комунікації 

двомовної групи, тоді як рідна (перша) мова поступово звужує свою сферу 

застосування. На короткий період часу настає ―баланс‖ використання двох мов; 

3) сфера використання рідної (першої) мови звужується настільки, що вона 

перетворюється на вторинну, тоді як опановувана мова перетворюється з 

додаткової на основну [62]. 

Особливу увагу у своїх працях щодо мовних контактів Ю. Жлуктенко 

приділяв проблемі лінгвальної інтерференції. Дослідник виділяє 6 основних її 

видів: 1) використання ―чужого‖ мовного матеріалу в контекстах певної мови; 

2) утворення одиниць з рідномовного матеріалу, але за моделями одиниць 

контактуючої мови; 3) наділення одиниць певної системи функціями, 

властивими їхнім іншомовним відповідникам; 4) стимуляція або обмеження 

впливу одиниць певної системи на функційні одиниці чи моделі іншої; 
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5) нейтралізаційний вплив одиниць однієї системи на функційні одиниці чи 

моделі інших; 6) копіювання моделей системи, використовуючи засоби іншої 

системи [62]. 

Досліджуючи ці питання, Ю. Жлуктенко виділив екстралінгвальні та 

лінгвальні фактори, які набувають важливості при взаємодії іммігрантської та 

місцевої мов. До них належать: 1. Соціальне і політичне становище іммігрантів 

у країні їхнього проживання. 2. Дискримінаця іммігрантів на основі раси, релігії 

та інших чинників. 3. Кількість іммігрантів і щільність їхнього розселення 

(розпорошеність у іншомовному середовищі, існування мовних ―островів‖ 

тощо). 4. Тривалість перебування іммігрантів у країні їхнього проживання. 

5. Існування і інтенсивність притоку нових іммігрантів з батьківщини. 

6. Міцність та регулярність контактів із батьківщиною. 7. Рівень культури та 

освіти іммігрантських груп у порівнянні з рівнем місцевого населення, 

існування власної іммігрантської інтелігенції. 8. Існування шкіл та інших 

освітніх закладів, де навчання відбувається мовою іммігрантів. 9. Інтенсивність 

соціального і політичного руху серед іммігрантів: існування громадських 

організацій, культурний та освітній рух, аматорські колективи, які 

використовують рідну мову, власна преса і література. 10.  Можливості 

використовувати іммігрантську мову на радіо і телебаченні, переглядати нею 

фільми. 

До важливих лінгвальних факторів Ю. Жлуктенко відносить: а) діалектну 

роздрібленість контактуючих мов; б) існування спільного лексичного фонду 

двох мов; в) подібності мовних структур; г) багатомовність нової країни та 

потреба розмовляти ―мовою контакту‖; д) існування інших іммігрантських мов, 

зрозумілих без перекладу, які часом можуть виконувати посередницьку 

функцію між іммігрантськими та місцевими мовами; е) іммігранти з попереднім 

досвідом двомовності; є) радикальна зміна географічного та соціального 

оточення, що вимагає негайного та суттєвого розширення словника; 

ж) соціальна і культурна переорієнтація іммігрантів, яка ламає протистояння 

впливу іноземної мови; з) масові зміни професій та діяльності; и) етнічне 

змішування [62; 86]. 
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Отже, можемо стверджувати, що в центрі соціолінгвістичних зацікавлень 

Ю. Жлуктенка стояли проблеми мовних контактів загалом та інтерференції 

зокрема як відносно побудови загальної їх теорії, так і у стосунку до української 

як однієї із контактуючих мов. 

Окрім своїх наукових зацікавлень, Ю. Жлуктенко присвячував значну 

частину власного часу різним адміністративним, організаційним та суміжним 

обов’язкам. Як завідувач кафедр, декан, завідувач відділу Інституту 

мовознавства  виконував різні відповідні обов’язки, що не завжди залишали час 

для наукової роботи (про що згадано в листах до Р. Зорівчак від 2 квітня 1974 р., 

7 червня 1974 р., 10 лютого 1975 р., 8 липня 1979 р.), але яку професор 

намагався спрямувати на розвиток і удосконалення відповідних підрозділів. 

Зокрема, серед його заслуг – початок викладання арабської мови в Університеті 

ім. Т. Шевченка та клопотання про відкриття груп японської і китайської мов 

[102, с. 51, 57-58, 63]. 

Усе зазначене свідчить про багатогранність особистості Ю. Жлуктенка та 

―лінгвістичну енциклопедичність‖ його напрацювань. Коли ж говорити про 

співвідношення його поглядів із думками інших радянських чи зарубіжних 

науковців, то варто враховувати думку, висловлену Р. Зорівчак: 

―Оцінюючи діяльність науковця, що працював в умовах ідеологічнго 

терору радянських часів, слід постійно враховувати, що будь-яке зацікавлення 

європейською чи американською наукою, будь-який натяк на перевагу цієї 

науки, могли мати надзвичайно сумні наслідки для дослідника. Кожен мусив 

деякою мірою вживати ―езопову мову‖, а вживати її в науці – надзвичайно 

складно. Ю. Жлуктенко належав до того дуже невеликого розряду науковців, 

що все ж мислив категоріями української науки, чи то йшло в нього від 

українського чорнозему, чи то розвинулось згодом, але він постійно намагався 

чи то в словникарстві, чи то в перекладі, чи то в КЛ, виділити український 

аспект дослідження. Кожен науковець цієї епохи більше робив, ніж говорив. 

Тому сьогоднішній читач може зрозуміти окремі зауваги, до прикладу, в 

перекладі книжки У. Вайнрайха, лише тоді, коли він хоч трохи вживеться в ту 

епоху, в якій людям, які пережили жах 30-х років, довелося працювати у 1960-
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70- х рр. Якось, начебто, і непомітно, мало декларуючи це, Ю. Жлуктенко 

домігся створення відділу перекладу в Київському університеті, дозволу на 

журнал ―Теорія і практика перекладу‖ (що було складно, адже існували в 

Москві ―Тетради переводчика‖ і ―Мастерство перевода‖), зробив немало в 

українському словникарстві, наважувався  допомогати людям, які не вважалися 

пристойними радянськими громадянами (як от В. Березинський, О. Жомнір і 

Р. Зорівчак)‖ [Спогади Р. Зорівчак про Ю. Жлуктенка перебувають в архіві 

автора дисертації]. 

Варто зауважити, що саме Ю. Жлуктенко, поруч із іншими колегами-

науковцями, зробив значний внесок у зміцнення позицій Києва як 

перекладозавчого та мовознавчого центру. Сюди відносимо не лише його 

наукові праці, хоч вони і складають значну частину його доробку. Важливою є і 

організаційна діяльність Ю. Жлуктенка. Він неодноразово виступав 

організатором та співорганізатором наукових конференцій, та й сам був 

учасником багатьох із них. ―Зокрема, вагома його доповідь ―Проблеми 

адекватності перекладу‖ (у співавторстві з О. В. Двухжиловим), виголошена на 

республіканській науково-практичній конференції, організованій у 1980 р. 

Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР та Держкомвидавом 

УРСР, – ―Культура мови видань перекладної зарубіжної літератури‖ [109, с. 

175].  Він зміг (хай на короткий час) включити фризьку мову до навчальних 

планів Київського університету [236, с. 6], а також ―домігся організації груп для 

вивчення китайської, японської, арабської мов‖ [101, с. 8]. Ю. Жлуктенко був 

одним із засновників (1979 р.) періодичного перекладознавчого видання ―Теорія 

і практика перекладу‖, що видавався на базі Київського університету [101, с. 

11], про що у листі до Р. Зорівчак від 16 серпня 1975 р. писав: ―Ми чекаємо 

вирішення питання про спеціальний науковий збірник ―Теорія і практика 

перекладу‖, клопотання про його видання ми подали ще з півроку тому‖ [102, 

с. 58]. Ю. Жлуктенко керував багатьма дисертантами (за деякими свідченнями, 

під його наставництвом захистили свої наукові роботи 43 дослідники 

романських і германських мов та перекладознавства, серед них – Б. Ажнюк, 

Н. Биховець, Г. Верба, Р. Зорівчак, С. Ризванюк, О. Семенець та ін.). Був 
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багаторічним членом редколегій журналів ―Іноземна філологія‖ (Львівського 

університету) та ―Мовознавство‖. Крім того, багато разів виступав головним або 

відповідальним редактором важливих наукових збірників, зокрема ―Aktuelle 

Probleme der Gegenwärtigen Germanistik‖ (1975) [293], ―Німецько-українські 

мовні паралелі. Порівняльно-типологічна граматика‖ (1977) [192], ‖Нариси з 

контрастивної лінгвістики‖ (1979) [189], ‖Психолингвистическая и 

лингвистическая природа текста и особенности его восприятия‖ (1979) [219], 

―Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов‖ 

(1981) [214], ―Варианты полинациональных литературных языков‖ (1981) [29], 

―Язык и идеология‖ (1981) [285], ―Английские неологизмы‖ (1983) [4], 

―Сочетаемость языковых единиц в германских и романских языках‖ (1983) 

[246], ―Межъязыковые отношения и языковая политика‖ (1988) [177], 

―Языковые ситуации и взаимодействие языков‖ (1989) [286]. Не важко 

помітити, що у 80-х роках переважає тенденція видання наукових робіт 

російською мовою, що свідчить про додатковий тиск на наукову спільноту, 

зокрема на таких активних її представників як Ю. Жлуктенко. 

В Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні  Ю. Жлуктенка пам’ятають як 

засновника та першого керівника відділу романо-германського 

мовознавства (1975). Перші ж наукові проекти цього відділу стовідсотково 

відображали наукові інтереси і пріоритети свого фундатора – ―Нариси зіставної 

граматики англійської, російської та української мов‖ (1975-1979) і ―Варианты 

полинациональных литературных языков‖ (1975-1978) [29, с. 280-281]. 

Актуальність дослідження постаті Ю. Жлуктенка підтверджується 

доречністю його праць в ХХІ ст. Зокрема, в системі Google Scholar знаходимо 

доволі багато посилань після 2000 р. на праці ―Лингвистические аспекты 

двуязычия‖, ―Мовні контакти: проблеми інтерлінгвістики‖, ―Порівняльна 

граматика англійської та української мов‖, ―Контрастивна лінгвістика. 

Проблеми і перспективи‖ та ін. У своїх розвідках та підручниках на нього 

покликаються Б. Ажнюк [1], Н. Андрейчук [294], М. Кочерган [145], 

В. Коптілов [135], В. Манакін [174], А. Левицький [160], О. Чередниченко [275], 

Т. Шмігер [282] та ін. 
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1.2. Методологічні принципи дослідження.  

 

Аналіз праць, у центрі яких стоїть особистість, дозволяє стверджувати, що 

коли визначна постать стає об’єктом опису (чи то наукового чи науково-

популярного), частими елементами, до яких звертаються у таких випадках, є: 

1) ключові факти наукової/творчої та особистої біографії, які дозволяють 

краще осмислити діяльність цієї людини, пояснюють певні дії та дають 

уявлення про умови роботи; 

2) основні наукові/творчі досягення, переважно з погляду їхньої 

вагомості/ролі у сучасному для цієї особистості науковому/культурному процесі 

та з погляду наступних поколінь; 

3) аналіз становлення і розвитку наукових/творчих ідей, принципів і 

підходів та осмислення їх у рамках ширшого контексту епохи і суміжних 

досліджень; 

4) організації/установи/групи, в яких працювала чи до яких належала 

досліджувана постать та їх взаємовплив (зокрема вплив колег і на колег, 

організаційна діяльність, статус  тощо). 

Зважаючи на те, що основним зацікавленням цієї роботи є постать 

Ю. Жлуктенка, можемо стверджувати, що дослідження має антропоцентричний 

характер і вписується в антропоцентричну парадигму, яка зараз переважає в 

гуманітарних науках. 

Поняття парадигми розуміємо у його широкому, ―глобальному‖ значенні, 

як погляд на вирішення деякого виду проблем, який поділяє значна частина 

наукової спільноти. Слідом за Н. Андрейчук вважаємо, що ―у сучасній філософії 

науки поняття парадигми є дуже продуктивним і розглядається як система 

теоретичних, методологічних й аксіологічних установок, що беруться за зразок 

розв’язку наукових задач і визнаються всіма членами наукової спільноти‖ [5]. 

Антропоцентрична спрямованість сучасної науки є особливо важливою 

для цього дослідження. ―Вона є основою досліджень когнітивних, ціннісних, 

комунікативних, прагматичних, світоглядних і методологічних аспектів 
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наукової діяльності, сприяючи теоретичній реконструкції історичного розвитку 

науки, експлікації змісту, її гуманізації та гуманітаризації‖ [238, с. 107]. Саме 

такий погляд дозволяє стверджувати, що дослідження та систематизація 

наукового доробку Ю. Жлуктенка відповідає сучасним пошуковим тенденціям, 

оскільки, власне, і спрямоване на ―реконструкцію історичного розвитку науки‖. 

Водночас, в центрі уваги дослідження все ж перебуває конкретна особистість, 

тому вважаємо, що його проведено в ключі філософії персоналізму, яка 

фокусується на уявленні про людину як особистість, ―яка несе відповідальність 

за свої вчинки‖ [245, с. 37]. Різні філософські напрямки ХХ ст. зосереджується 

на проблемі діяльності, намагаючись ―осмислити людину‖ [243, с. 125]. Однак, 

саме персоналізм, заснований Е. Муньє на початку ХХ ст., ставить в центр 

працю як творчість. Одним із найважливіших моментів людської діяльності 

постає самовідданість, яка свідчить про те, що людина робить щось не лише 

заради отримання продукту своєї діяльності, але передусім заради інших людей, 

яким присвячує свою роботу [32]. 

Такий підхід, який дозволяє розглядати особистість крізь призму її 

(творчої) діяльності для користі інших, не є новим для української науки, 

зокрема, вітчизняного перекладознавства. Протягом усієї історії його існування 

знаходимо особоцентричні дослідження різного обсягу, які спонукають до 

розгляду історії української науки крізь призму діяльності особистостей, які її 

творили. Зокрема, на підтвердження наведемо такі перекладознавчі джерела: 

а) розвідки про науковців: Ф. Арват ―Максим Рильський – теоретик 

перекладу‖ [7], І. Айзеншток ―М. Финкель – теоретик художественного 

перевода‖ [3], В. Коптілов ―Олексий Кундзич – теоретик и практик‖ [133], 

Й. Баглай ―Г. С. Сковорода – теоретик перекладу‖ [11],  М. Стріха ―Микола 

Лукаш – критик і перекладознавець‖ [249], Р. Зорівчак, О. Чередниченко 

―Видатний український мовознавець‖ (про Ю. Жлуктенка) [101], Ю. П’ятаченко 

―Максим Рильський – теоретик перекладу з світової літератури‖ [198], 

З. Коцюба ―Максим Рильський як перекладознавець‖ [143], Р. Зорівчак 

―Hryhoriy Kochur as a Translator and Translation Studies Scholar and the Literary 

Process in Ukraine‖ [361]; б) розвідки про перекладачів: С. Дложевський 
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―П. І. Ніщинський як перекладач з античних мов‖ [53], О. Фінкель ―Г. Ф. Квітка 

– перекладач власних творів‖ [263], О. Домбровський ―Іван Франко – 

інтерпретатор та перекладач лірики Данте‖ [55], Н. Родзевич ―Іван Франко як 

перекладач‖ [226], Ф. Погребенник ―Осип Маковей як перекладач‖ [211], 

В. Шевченко ―Василь Мисик як поет і перекладач‖ [280], С. Далавурак ―Дмитро 

Загул – перекладач і популяризатор‖ [49], І. Глинський ―Микола Садовський – 

перекладач‖ [43], Н. Бондаренко ―Б. Д. Грінченко-перекладач‖ [23], 

М. Рильський ―Микола Зеров – поет і перекладач‖ [224], Г. Кочур ―Майстри 

перекладу‖ [149], Р. Зорівчак ―Великого дідуня гідна онука‖ (про І. Стешенко) 

[100], Ю. Михайлюк ―Видатний вчений і перекладач: А. Кримський і німецька 

література‖ [183], І. Іваньо ―Григорій Сковорода – перекладач‖ [112], 

Р. Зорівчак ―Піонер англомовної шевченкіани‖ (про Агапія Гончаренка) [108], 

А. Мельничук і В. Матвіїшин ―Гнат Хоткевич – перекладач‖ [178], В. Іваненко 

―Літературознавець-перекладач‖ (про О. Фінкеля) [111], М. Закалюжний 

―Античністю зачарований‖ (про Й. Кобіва) [97], Г. Кочур ―Феномен Миколи 

Лукаша‖ [148], В. Пащенко ―І. Огієнко – перекладач‖ [200], В. Савчин ―Микола 

Лукаш: Штрихи до перекладацького портрета‖ [233] та ін. Варто також згадати і 

антропоцентрично орієнтовані дисертації, як то О. Домбровського ―Иван 

Франко – переводчик и популяризатор творчества Данте‖ [54], В. Савчин 

―Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього 

перекладу‖ [234], Г. Косів ―Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора 

української художньої літератури‖ [141], О. Мазур ―Перекладацький метод 

Анатолія Онишка‖ [172], А. Василик ―Стратегія М. Рудницького в контексті 

українського художнього перекладу XX ст.‖ [30], І. Одрехівської ―Внесок 

професора В. Коптілова в історію українського перекладу та перекладознавства 

другої половини ХХ сторіччя‖ [195], Н. Гриців ―Творча особистість Василя 

Мисика як перекладача в контексті української культури ХХ сторіччя‖  [45]. 

Звідси робимо висновок, що особоцентризм – одна із характерних рис 

українського перекладознавства, а відтак дослідження, в центрі уваги якого 

перебуває постать проф. Ю. Жлуктенка, відповідає науковим традиціям і 

продовжує їхню тяглість. Зауважимо також, що і сам Ю. Жлуктенко вважав за 
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необхідне звертатися не лише до лінгвістичних чи літературних проблем 

перекладу, але й до питань особистого внеску і впливу окремих перекладачів, 

про що свідчить, зокрема, його стаття ―Діяльність академіка М. Я. Калиновича в 

галузі художнього перекладу‖ [91] та монографія про цього ж науковця [74]. 

Вважаємо такий підхід також важливим для доповнення історії КЛ у 

персоналіях. 

Зазначимо, що людиноорієнтований, щобільше – персоналістський, ухил 

наукової роботи є цілком характерним для радянського перекладознавства 

загалом і українського зокрема. В цьому дослідженні широко використовуються 

поняття радянське перекладознавство і радянська контрастивна лінгвістика. 

Вважаємо таке означення доцільним з огляду на те, що протягом майже усього 

періоду свого існування Радянський Союз був значною мірою відокремленим  

передусім в соціальному та науковому планах від решти світу, закордонні 

контакти між дослідниками обмежувалися і могли відбуватися лише в рамках 

―дозволеного‖. Водночас, високий рівень цензури в усіх сферах життя вимагав 

дотримання певних неписаних правил, зокрема і в науковій діяльності. Доволі 

вузькі рамки соціалістичного реалізму і як мистецького, і як суспільного явища 

значною мірою вплинули на розвиток перекладознавства і КЛ в Україні.  

Поруч зі згаданими термінами послуговуємось також поняттями 

українське перекладознавство та українська контрастивна лінгвістика. 

Вживання цих термінів передусім пов’язане із напрацюваннями українських 

науковців. Однак, зважаючи на тісні зв’язки між науковцями і науковими 

спільнотами в межах Радянського Союзу, а також, зважаючи на те, що 

пріоритетним центром науки на той час все ж вважалася Москва (з деяким 

відставанням Києва і Тбілісі), не завжди вдається відокремити національну 

приналежність тих чи інших наукових думок.  

Попри те, що дослідженням постаті Ю. Жлуктенка ми продовжуємо 

традиції українського перекладознавства, яке завжди надавало великої ваги 

людському фактору, ми також намагаємося іти в ногу зі світовими тенденціями, 

де, після багатьох десятиліть абстрагованих досліджень, зосереджених 

виключно на лінгвістичних, культурологічних, літературознавчих чи 
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філософських аспектах, назріла потреба додати особистісного виміру. Е. Пим у 

статті ―Humanizing Translation History‖ висловлює думку про те, що для 

дослідження історії перекладу вже замало даних про місця, дати і тексти. 

Потрібно відтворити ситуації людської взаємодії, зокрема такі, які можуть 

надати змісту відокремленим фактам, а також дізнатися про пов’язану людську 

діяльність загалом. Перекладознавству й історії перекладу не завадить 

―гуманізація‖. Попри те, що будь-яка наука претендує на об’єктивність, саме у 

цій галузі відстороненість не видається найкращим підходом. Переклад – 

процес не позбавлений суб’єктивної сторони, а тому і у його вивченні це варто 

враховувати [343, с. 2]. 

Отже, вважаємо, що дослідження з історії перекладу й перекладознавства, 

які зосереджуються на осмисленні ролі певних постатей в наукових і 

перекладацьких процесах певного періоду, – це одна із точок перетину між 

сучасним українським та світовим перекладознаством, яка дозволяє говорити 

про глобальні тенденції розвитку цієї галузі на цьому етапі та входження 

українського перекладознавства до загальносвітового контексту. 

Одним із найважливіших підходів до дослідження постаті Ю. Жлуктенка 

вважаємо розгляд його наукової біографії в широкому історичному контексті з 

дотриманням принципу історизму. Історичний контекст в нашому розумінні 

включає не лише напрацювання науковців у відповідних галузях науки, але й 

широкий ―життєвий‖, суспільний контекст, який вважаємо невіддільним від 

інших сфер людської діяльності. Оскільки усі наукові зацікавлення 

Ю. Жлуктенка належать до сфери гуманітарних наук, тобто наук, ―що вивчають 

людину і її культуру‖ [374, Т. 2, с. 193], то й розглядаємо їх без відриву від 

розвитку суспільних процесів. Тому одним із центральних у цьому дослідженні 

виступає історичний метод (який можна також вважати одним із основних 

принципів), використання якого покликане сприяти розкриттю наукової постаті 

Ю. Жлуктенка в контексті сучасної йому епохи з поправками на суспільно-

політичні чинники, які відігравали вагому роль. Осмислення наукової діяльності 

в історичному контексті видається доцільним з тих міркувань, що як істота 

соціальна людина завжди перебуває у певній залежності від соціуму, а коли 
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йдеться про науковця чи перекладача, то вплив зовнішніх обставин часто 

відіграє вагому роль для того чи іншого вибору (зокрема, теми для досліджень 

чи текстів для перекладу). Вважаємо, що дослідження особистості поза межами 

відповідної епохи не дозволить повноцінно відобразити усю вагу такої наукової 

діяльності. 

Пов’язаний із цим біографічний метод дозволяє розглядати здобутки 

Ю. Жлуктенка у зв’язку із фактами його життя, які безпосередньо вплинули на 

формування його наукових поглядів. 

Описовий метод використовуємо для опису певних фактів з особистої чи 

наукової біографії Ю. Жлуктенка, які, на нашу думку, відбилися на його 

науковій діяльності. В рамках цього дослідження опис часто використовується 

поруч із історичним та біографічним методами, адже саме їхнє поєднання 

дозволяє претендувати на деяку об’єктивність розповіді про ситуації та 

обставини, які вважаємо невіддільними від досліджуваної постаті. 

Перекладознавчий аналіз використовуємо в доволі широкому значенні 

цього терміна. З огляду на те, що, такий вид аналізу не має усталеної схеми, 

оскільки процедура його проведення значною мірою залежить від аналізованого 

матеріалу, то ми використали ті елементи перекладознавчого аналізу, які 

вважали найдоцільнішими в тому чи іншому випадку. Деякі його частини 

використано в аналізі перекладів роману Р. ван дер Вельде ―De fûke‖ і балад про 

Робіна Гуда. Досить широко застосовано його також у розгляді перекладу книги 

У. Вайнрайха ―Languages in Contact‖. У цій частині дослідження частково 

використано схему перекладознавчого аналізу, який запропонувала 

представниця напрямку функціоналізму в перекладознавстві К. Норд. Аналіз 

доповнено міркуваннями щодо розбору гуманітарних перекладів (зокрема, 

мовознавчих текстів), запропонованими З. Козловською.  

Наш перекладознавчий аналіз є багатокомпонентним і включає в себе 

елементи інших методів аналізу, зокрема герменевтичного, контекстного, 

порівняльного, дискурс-аналізу. Як ще одну складову перекладознавчого 

аналізу варто назвати і оцінку якості перекладу. Теоретичні міркування з 

приводу цієї процедури наведено у Розділі 3 в аналізі перекладознавчих 
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поглядів Ю. Жлуктенка. Однак, у дослідженні наявний і практичний аспект 

цього прийому. Якщо вважати, що в реальному житті оцінка якості перекладу 

застосовується в трьох основних випадках – у навчанні, оцінка критиками і 

оцінка безпосередньо цільовим читачем [360, с. 8], то, за аналогією, будь-який 

науковий (перекладознавчий) аналіз є за своєю суттю моделлю оцінки якості 

перекладу, яка може характеризувати текст перекладу загалом або за якимись 

певними ознаками. 

Герменевтичний метод у широкому розумінні використовуємо в 

дослідженні як у поєднанні з перекладознавчим аналізом (при розгляді 

конкретних оригінальних текстів і їхніх перекладів), так і в інтерпретації деяких 

історичних, суспільних та біографічних явищ, які, на нашу думку, мали вплив 

на наукову діяльність Ю. Жлуктенка. 

Контекстний аналіз також використовується поруч із перекладознавчим і 

герменевтичним аналізами для тлумачення тих чи інших мовленнєвих одиниць 

у контексті висловлювання. Особливо плідним такий підхід виявився у розгляді 

балад про Робіна Гуда, де контекстуальне використання окремих одиниць має 

суттєвий вплив на сприйняття тексту цільовим читачем. 

Порівняльний метод використовуємо передусім для аналізу 

соціолінгвістичної термінології в рамках розгляду і перекладознавчого аналізу 

текстів ―Languages in Contact‖ і ―Языковых контактов‖. Крім того, використання 

цього методу видається доцільним під час розгляду теоретичних поглядів 

Ю. Жлуктенка в галузях КЛ і перекладознавства, зокрема, у спробах їхнього 

зіставлення з міркуваннями інших науковців. Послуговуємось порівняльним 

методом також і під час розгляду підручників з контрастивної граматики 

англійської та української мов. 

Метод суцільної вибірки видався корисним у виділенні соціолінгвістичних 

термінологічних одиниць, які стали одним із об’єктів аналізу (в т.ч. 

перекладознавчого) в Розділі 4 цього дослідження. Доцільність суцільної 

вибірки визначається необхідністю всеохопного та цілісного аналізу таких 

одиниць для формування відповідних висновків. 
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Метод кількісних підрахунків використовуємо для аналізу 

соціолінгвістичної термінології з метою забезпечення достовірності та 

переконливості висновків порівняльного аналізу матеріалу. 

Метод класифікації застосовуємо передусім для систематизації дещо 

роздрібнених поглядів Ю. Жлуктенка на ті чи інші теоретичні проблеми, а 

також у тому ж таки аналізі соціолінгвістичної терміносистеми книги 

―Languages in Contact‖. 

 

Висновки до розділу І 

 

Перекладознавство і КЛ, як нерозривні елементи доробку Ю. Жлуктенка, 

визначають теоретико-методологічну базу дослідження, яка включає праці 

перекладознавців і контрастивістів, ідейно пов’язані з доробком Ю. Жлуктенка, 

а також відповідні методи та підходи. 

Дослідження постаті Ю. Жлуктенка в контексті сучасної йому епохи 

актуальне передусім у світлі застосованих в дослідженні історичного, 

біографічного та описового методів, які дозволяють осмислити досліджуваний 

матеріал з часопросторової перспективи. 

Дані про напрацювання Ю. Жлуктенка в різних сферах, що не 

обмежуються КЛ і перекладознавством, складають основу дослідження його 

внеску в окремі галузі, оскільки дозволяють встановити витоки деяких його 

теоретичних поглядів. Таким чином вони водночас є частиною теоретичної бази 

дослідження. 

Усе дослідження проведено в рамках антропоцентричної парадигми в її 

загальнофілософському тлумаченні із використанням низки методів, які 

дозволяють вивчити і ―людський вимір‖ досліджуваної особистості, і її наукові 

досягнення в комплексі, що цілком відповідає традиціям перекладознавства в 

Україні ХХ – початку ХХІ ст. 

Дослідження особистості науковця, який працював у різних галузях, 

вимагає застосування низки методів і підходів, сукупність яких дозволяє 

якнайкраще охарактеризувати науковий портрет дослідника. 
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Результати, представлені у цьому розділі, висвітлені у таких публікаціях 

автора: [167], [168], [204], [328], [330], [331]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

РОЛЬ ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЖЛУКТЕНКА У ПОСТУПІ 

УКРАЇНСЬКОЇ КОНТРАСТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 

Сучасні дослідники вважають, що перекладознавство і контрастивна 

лінгвістика тісно пов’язані між собою. КЛ може бути джерелом інформації для 

перекладознавства, коли описує, пояснює й передбачає мовні характеристики 

перекладу як процесу і продукту. І навпаки – перекладознаство виявляється 

корисним для КЛ, яка може використовувати оригінальні тексти й переклади 

для збору інформації про різні мови. З початку 1990-х років КЛ і 

перекладознавство розділяли інтерес до багатомовних даних, серед яких були 

переклади, що спричинилося до суттєвого поступу в обох галузях та підсилило 

взаємозв’язок між ними. КЛ настільки вплинула на розвиток перекладознавства, 

що навіть були пропозиції вважати його розділом КЛ. Крім того, відмінності 

між мовами, які вивчає КЛ ніколи не втрачали своєї ваги для дидактики 

перекладу. А сучасне захоплення корпусами різномовних текстів знову 

підтверджує нерозривність зв’язку перекладознавства і контрастивної 

лінгвістики [355, с. 36-40]. 

 

2.1. Праці Ю. Жлуктенка з проблем контрастивної лінгвістики 

 

КЛ оформилася в окрему мовознавчу галузь відносно недавно. Її 

становлення як у світі загалом, так і в Україні зокрема припадає на ХХ ст. Втім, 

її витоки неможливо прослідкувати до конкретного першоджерела, адже перші 

елементи зіставлення мов у синхронії з’явилися, коли люди почали вивчати 

іноземні мови. Як стверджує В. Ярцева, ―по суті, будь-який опис мови, поданий 

не носієм цієї мови, імпліцитно міг містити елементи контрастивного 

зіставлення‖ [290, с. 30]. 

Зараз в деяких джерелах читаємо про ―повернення до‖ (―rediscovery‖) КЛ 

в 1990-х рр. Вочевидь, ідеться про спад інтересу до неї у США після 
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Джорджтаунського круглого столу 1968 р. [345], де її було розкритиковано з 

погляду нездатності вирішити проблеми навчання іноземних мов. Однак тут 

ігнорується той факт, що в Східній Європі та СРСР розвиток КЛ був 

безперервний, а інтерес до неї не знижувався. 

Потенціал КЛ надзвичайно великий: від зіставлення структурних та 

семантичних одиниць кількох мов – до трактування її у більш філософському 

вимірі як дисципліни, яка опирається на ―квінтесенцію пізнавальної діяльності 

людини‖. Відтак ―порівняння створює уявний (!) світ людини, оскільки в ньому 

реалізується закладена в основах мислення здатність до зіставлення фрагментів 

мовної картини світу, здатність, яка є фундаментальним чинником категоризації 

та концептуалізації – тих основних процесів когніції, які виявляють феномен 

людини як homo loquens‖ [184, с. 55]. 

Якщо розглядати напрацювання професора Ю. Жлуктенка в галузі КЛ у 

ключі дихотомії теоретичні контрастивні дослідження (які далі поділяються на  

загальнотеоретичні та специфічно-теоретичні) :: прикладні контрастивні 

дослідження (які також поділяються на загальні та специфічні), описаної 

польським контрастивістом Я. Фісяком [304, c. 8], то його доробок в основному 

належить до першої з цих категорій. До прикладних досліджень відносимо 

монографію Ю. Жлуктенка ―Порівняльна граматика англійської та української 

мов‖ (1960) та розділи ―Числівник‖ і ―Складне речення‖ у книзі ―Порівняльні 

дослідження з граматики англійської, української та російської мов‖ (1981). 

Загальнотеоретичні контрастивні дослідження професора представлені низкою 

розвідок, виданих у наукових журналах та колективних монографіях, зокрема 

―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи‖ (у співавторстві з 

В. Бубликом) (1976) [70], ―Синхронно-порівняльна, або конфронтативна, 

лінгвістика‖ (1977) [79], ―Контрастивная лингвистика и типология‖ (1977) [61], 

―Серия контрастивных исследований английского и венгерского языков‖ (у 

співавторстві з В. Бубликом) (1977) [63], ―Контрастивный анализ текстов‖ 

(1978) [73], ―Контрастивний аналіз як прийом мовного дослідження‖ (1979) [71], 

―Критерии экивалентности при контрастивном анализе языков‖ (1981) [59], 

―Основи контрастивного аналізу мов‖ (1981) [76], ―Контрастивні аспекти 
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терміносистем і переклад‖ (1988) [76], ―Розвиток досліджень з контрастивної 

лінгвістики в Угорській Народній Республіці‖ (1989) [78], ―Контрастивні 

аспекти лексикології‖ (1989) [85]. 

Впродовж усієї наукової кар’єри Ю. Жлуктенко завжди залишався в курсі 

останніх віянь у лінгвістиці, хоч і не завжди міг про це писати. Зокрема, у листі 

до Р. Зорівчак від 16 серпня 1975 р. Ю. Жлуктенко згадував, що 

проф. Я. Рудницький розкритикував його за використання виключно 

―прогресивних‖ джерел, які на той час були насправді єдино можливими [102, 

с. 58-59]. Він власним прикладом заохочував до розвитку нових напрямків в 

Україні. Зокрема, він підтримував контакти із польським дослідником 

Я. Фісяком, відомим своїми працями передусім у галузі історії та теорії КЛ. 

Разом із професором Ю. Жлуктенком він відстоював історичну справедливість, 

виводячи походження КЛ щонайпізніше від робіт Празької школи [303]. 

Листувався Ю. Жлуктенко і з Л. Деже, угорським фахівцем з КЛ, який, так само 

як і Я. Фісяк надсилав професору для ознайомлення свої наукові праці, які 

нелегко було знайти у київських бібліотеках. Завдяки такій співпраці, зокрема, 

Ю. Жлуктенко написав статтю ―Розвиток досліджень з контрастивної 

лінгвістики в Угорській Народній Республіці‖ [78].  Тісні професійні контакти 

підтримував Ю. Жлуктенко і з радянськими науковцями, а серед них і 

В. Ярцевою, з якою обмінювався публікаціями, вітальними листівками і 

науковими новинами. 

Професор дуже багато робив, щоб сприяти розвитку лінгвістичних 

досліджень в Україні загалом, та контрастивних досліджень зокрема. Він був 

відповідальним редактором збірника наукових праць ―Нариси з контрастивної 

лінгвістики‖. Окрім власних розвідок, у цьому збірнику опубліковано статті 

В. Бублика, Р. Зорівчак, Д. Квеселевича, І. Корунця, В. Кухаренко, 

А. Муховецького, О. Чередниченка та інших українських мовознавців. У книзі 

висвітлено низку питань теорії КЛ, контрастивних досліджень певних мовних 

елементів і підсистем, а також роль КЛ у методиці навчання мов. 

Як головний редактор збірників ―Дослідження з романської і германської 

філології‖ та ―Питання мовної структури‖ Київського державного університету 
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Ю. Жлуктенко сприяв публікації статей із взаємодії мов (О. Семенця, 

О. Чередниченка та ін.), де вже застосовано елементи контрастивних 

досліджень. 

Професор був головою редколегії серії ―Романо-германська філологія‖ 

Вісника Київського університету. Поряд із розвідками, присвяченими винятково 

аспектам однієї мови, тут друкувалися також і порівняльні дослідження. 

Зокрема серед них є стаття і Юрія Олексійовича ―Про деякі аспекти 

контрастивного аналізу мов‖. Є тут і зіставні дослідження синтаксичних 

конструкцій, і порівняльні дослідження лексичних систем двох мов, тощо. 

Серед дослідників – такі мовознавці як Л. Верба, О. Семенець,О. Чередниченко 

та ін. 

Розвідки з проблеми КЛ знаходимо в збірнику ―Теорія і практика 

перекладу‖, членом редколегії якого був Ю. Жлуктенко. У деяких випусках 

навіть виділено окрему рубрику ―Контрастивна лінгвістика і переклад‖ (напр., 

Вип. 4, 1980). Тут опубліковано дослідження прагматичних відмінностей двох 

мов, зіставні дослідження терміносистем, порівняльні дослідження 

синтаксичних конструкцій та інші розвідки. 

Елементи контрастивістики знаходимо і в соціолінгвістичних 

дослідженнях професора. Велику увагу Юрій Олексійович присвячував 

питанням двомовності та мовних контактів, а, відповідно, тут не обходилося без 

різнорівневого зіставлення мов та їхнього взаємовпливу. У монографії 

―Українсько-англійські міжмовні відносини‖ значну увагу приділено проблемі 

інтерференції, а самі приклади такого явища та потенційні форми інтерференції 

визначаються саме на основі зіставлення фонетичних, граматичних, лексичних 

систем двох мов [86]. 

Ю. Жлуктенко чимало допомагав дослідникам КЛ і як науковий керівник, 

зокрема В. Скнару, тема дисертації якого – ―Дієслівні соматичні фразеологізми 

сучасної англійської мови (в зіставленні з однотипними одиницями української 

мови)‖ [240], і як офіційний опонент на захисті, зокрема В. Березинському, тема 

дисертації –  ―Українсько-англійські семантико-стилістичні паралелі на 
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морфологічному рівні (на матеріалі англійських художніх перекладів з 

української мови)‖ [17].  

Певні проблеми КА часто також розглядалися і в перекладознавчих 

дослідженнях Ю. Жлуктенка, і в дисертаціях, якими він керував, оскільки 

переклад того чи іншого мікроконтексту залежить від зіставного аналізу двох 

мов. На важливості КЛ для перекладу хоч і непрямо, але неодноразово 

наголошує професор і у своїй монографії ―Порівняльна граматика англійської та 

української мов‖. 

 

2.2. Прикладні контрастивні дослідження Ю. Жлуктенка 

 

―Порівняльна граматика англійської та української мов‖ – перший етап у 

розвитку англо-українських контрастивних досліджень на всіх рівнях. На 

момент публікації книги вже існували такі праці: Т. Баймут, М. Бойчук, 

М. Волинський, М. Жовтобрюх, С. Самійленко ―Порівняльна граматика 

української та російської мов‖ [213], ―Очерки по сравнительной грамматике 

восточнославянских языков‖ [197], Л. Прокопова ―Сопоставительный анализ 

согласных фонем современных литературных немецкого и украинского языков. 

Автореф.‖ [216], Т. Бровченко ―Сопоставительный анализ гласных украинского 

и английского языков‖ [25], Т. Бровченко ―Сопоставительный анализ согласных 

украинского и английского языков‖ [24], що свідчить про те, що в Україні вже 

починала набирати обертів тенденція до зіставного вивчення мов. Припускаємо, 

що саме бажання долучитися до становлення нової дисципліни та сприяти 

визначенню тенденцій її розвитку і спонукали Ю. Жлуктенка до роботи над 

―Порівняльною граматикою‖. Це дослідження стало важливою віхою в розвитку 

українського мовознавства. Ґрунтовність та вичерпність праці спричинилася до 

того, що більше, ніж через 50 років по її виданню маємо ще тільки 2 подібні 

(А. Левицького [160] й І. Карамишевої [314]) та 3 суміжні (І. Корунця [138], 

―Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского 

языков‖ [31], ―Сравительная типология английского, немецкого, русского и 

украинского языков‖ [247]) праці, які, втім, покликаються на роботу 
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Ю. Жлуктенка. Це свідчить про те, що робота Ю. Жлуктенка визначила підходи 

до порівняльного вивчення граматик англійської та української мов на 

десятиліття вперед. 

Книга Ю. Жлуктенка за авторським задумом призначалася для вчителів, а 

праці А. Левицького та І. Карамишевої – для студентів-англістів/перекладачів, 

що і зумовлює певні розбіжності, які спостерігаємо у викладі матеріалу. 

Орієнтуючись на свою цільову аудиторію, кожен з авторів подає ту інформацію, 

яку вважає доцільною у відповідному випадку. Зауважимо, що ―Порівняльна 

граматика‖ Ю. Жлуктенка – єдина з трьох, написана українською, що певною 

мірою розширює цільову аудиторію книги (викладений у ній матеріал може, 

зокрема, придатися мовознавцям, які недосконало володіють англійською 

мовою). Усі три посібники належать до категорії так званих ―традиційних‖ 

граматик, тобто таких, що підтримують історично сформований підхід до 

поділу на частини мови та притаманні їм категорії (рід, число, вид і т. д.), типи 

речень тощо [387, с. 249-251]. Т. Кшешовський називає такі контрастивні 

граматики ―класичними‖. До цієї категорії він зараховує всі зіставні граматики, 

які мають таксономічний характер і обмежуються переліком подібностей та 

відмінностей між порівнюваними граматичними системами [317, с. 193]. Таким 

чином, ―Граматика‖ Ю. Жлуктенка цілком вписувалася у рамки прийнятних на 

той час порівняльних досліджень. Інтерес до порівняльних (чи зіставних) 

досліджень на синхронному рівні почав проявлятися в Радянському Союзі ще в 

50-х роках ХХ ст. Однак, згідно із офіційною доктриною, працювати можна 

було лише у межах порівняльно-історичного мовознавства [96]. Виправданням 

проведення синхронних досліджень могли бути дидактичні цілі. Саме тому в 

50-х рр. актуалізувалася робота над порівняльними граматиками передусім 

російської мови та мов союзних республік, призначеними для використання у 

школах та вишах. При цьому критики наголошували, що такі граматики повинні 

враховувати як особливості кожної із мов, так і спільні риси їхньої фонетики,  

морфології й синтаксису [35]. Навіть термін порівняльна граматика знайшов 

своє відображення в опублікованих в СРСР термінологічних словниках набагато 

швидше, ніж ―родове поняття‖ контрастивна лінгвістика [368]. 
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У передмові до ―Порівняльної граматики‖ Ю. Жлуктенко окреслив коло її 

можливого застосування. Автор твердить, що такі дослідження важливі для 

методики навчання іноземної мови, складання посібників та підручників 

(самовчителів), словників та посібників з практики перекладу. ―Порівняльні 

двомовні граматики і дослідження корисні перекладачам і редакторам‖ [77, с. 

4]. Їх також можна використовувати у розробці систем для машинного 

перекладу (на дослідження можливостей машинного перекладу в 60-70-х роках 

ХХ ст. в Радянському Союзі покладали великі надії, а тому ця галузь належала 

до пріоритетних [260]). Книга планувалася як посібник для вчителів, та, 

зрештою, відіграла набагато важливішу роль. 

Список літератури до книги охоплює 32 позиції. Він свідчить про майже 

цілковиту відсутність контрастивних досліджень в англо-українській опозиції 

на той час (лише дві праці Т. Бровченко містять порівняльний аспект). 

Ю. Жлуктенку довелося провести надзвичайно велику роботу, яка заклала 

основи українсько-англійських порівняльних студій та стала точкою відліку для 

подальших напрацювань у цій галузі. 

―Порівняльну граматику‖ написано простою і зрозумілою мовою, без 

надмірного перевантаження термінами і терміноїдами, що сприяє вивченню та 

запам’ятовуванню матеріалу. Автор намагається однаково представити обидві 

мови (тобто, подати приблизно однакову кількість інформації, прикладів, тощо). 

Книга Ю. Жлуктенка поєднує теоретичні дані та практичний підхід до 

них. Жодних теоретичних міркувань щодо принципів порівняння двох мов не 

подано. Хоч на той час у світі існувало вже багато теорій, які можна було взяти 

за основу зіставного дослідження, Ю. Жлуктенко обмежився ―єдино 

правильним‖ на той момент підходом, який, водночас, був і залишається 

найпрактичнішим для навчальних цілей.  

Автори двох інших монографій – А. Левицький та І. Карамишева – 

включили розділи, присвячені теоретичним аспектам КЛ загалом та зіставної 

граматики зокрема. У А. Левицького виділено окремий розділ про КЛ як науку, 

її історію та основні поняття; в І. Карамишевої перший розділ присвячено 

теоретичним основам контрастивного дослідження, починаючи із таких базових 
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мовознавчих понять, як мова і мовлення та закінчуючи класифікацією частин 

мови. Цільова аудиторія ―Порівняльної граматики‖ Ю. Жлуктенка такої 

інформації не потребувала, оскільки мала використовувати посібник виключно з 

практичною метою. Та й інформації про основи КЛ як дисципліни тоді й не 

могло бути, оскільки вона в Радянському Союзі по суті була ще не визнана 

офіційно. А. Левицький та І. Карамишева вважали за доцільне подати своїм 

читачам також теоретичні основи предмету, який вивчається. Втім, вони 

частково наслідували Ю. Жлуктенка, про що згадано у передмовах до обох 

видань [160; 314].   

Дослідження Ю. Жлуктенка, закономірно, повністю покладається на 

джерела, опубліковані в Радянському Союзі, тоді як два інші вже включають 

довідкові та інші матеріали з англомовного світу. Однак не можемо сказати, що 

це вплинуло на підходи авторів в сторону радикальної відмінності їхнього 

підходу до порівняння. 

Основні риси трьох книг з порівняльної граматики: 

Книги призначені для певної цільової аудиторії – вчителів чи студентів. 

Однак, фактично, коло їхніх потенційних читачів значно ширше. 

Перша книга не містить методичних вказівок чи обмежень, які б 

дозволяли твердити, що вона призначена виключно для вчителів іноземної 

мови. У двох наступних книгах багато запитань для самоконтролю та списки 

рекомендованої літератури для додаткового читання, що свідчить про те, що 

посібники орієнтовані передусім на студентів, що, однак, не заперечує 

можливості їхнього використання іншою аудиторією. 

―Порівняльна граматика‖ Ю. Жлуктенка особливо відрізняється 

практичним підходом. Вона починається із передмови, а потім одразу ж 

переходить до порівняння фонетичних систем двох мов. Автори двох інших 

книг, маючи доступ до набагато більшої кількості теоретичних джерел і 

матеріалів, включили загальні теоретичні положення про КЛ як науку, її історію 

та основні поняття. 

Перша книга повністю покладається на джерела, опубліковані в 

Радянському Союзі, тоді як дві інші вже включають довідкові та інші матеріали 
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з англомовного світу. Однак, порівняно з кількістю російських та українських 

джерел, їх небагато. І. Карамишева в описі граматичних систем двох мов 

значною мірою використовує дослідження Ю. Жлуктенка. Зокрема, великі 

уривки тексту з ―Порівняльної граматики‖ 1960 р. про іменник, прикметник, 

числівник, займенник, дієслово і т.д. дослівно переписано (англійською мовою) 

із покликаннями на працю Ю. Жлуктента, а подекуди і без них (напр., с. 73-76, 

82, 83, 84, 87, 91-93, 98-99, 100-101, 103-104, 110,112,117-118, 119-120, 120-121, 

121-122, 124, 125-126, 127-128,  140-143, 144-145, 147-150, 154-160, 163-169,171-

172 тощо) [314]. 

Перевагою ―Порівняльної граматики‖ Ю. Жлуктенка вважаємо те, що 

автор пропонує в ній можливі варіанти перекладу (відповідники обома мовами) 

навіть там, де прямих еквівалентів не знаходимо (напр., A child can understand 

that. – (Будь-яка, кожна) дтина зможе це зрозуміти [77, с. 50]; She was given a 

book. – Їй дали книжку [77, с.89]; The student’s (his) knowing English will help 

him.  – Те, що студент (він) знає англійську мову, допоможе йому [77, с. 104] 

тощо. 

Роботи над граматикою англійської та української мов Ю. Жлуктенко 

продовжив як відповідальний редактор та співавтор ―Порівняльних досліджень 

з граматики англійської, української, російської мов‖ (1981) (розділи ―Основи 

контрастивного аналізу‖, ―Числівник‖, ―Складне речення‖) [214]. 

Це видання згадано в листі науковця до Р. Зорівчак від 8 липня 1979 р., де 

він пише: ―Сидимо над порівняльною граматикою. Хочеться, щоб вона була 

кращою за мій давній учнівський опус. Найбільше клопоту завдає її 

тримовність. Якби дві мови – англійська й українська, було б легше, і чіткіше‖ 

[102, с. 63]. 

Сам Ю. Жлуктенко оцінював свою ―Порівняльну граматику‖ 1960 р. не 

надто високо і прагнув її удосконалити. Водночас, ця книга стала зразком для 

наступних видань, що свідчить про визнання пізнішими авторами її фаховості. 

Власне практична робота Ю. Жлуктенка над питанням контрастивної 

граматики вичерпується згаданими тут виданнями, які мають неабияку цінність, 

зокрема, для перекладачів, оскільки пропонують систематичний опис двох мов, 
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докладне знання якого є одним із найважливіших елементів перекладацької 

компетенції, а також пропонують чимало вдалих зразків для вирішення 

граматичних проблем перекладу, пов’язаних із відсутністю відповідностей між 

двома мовами. 

 

2. 3. Загальнотеоретичні контрастивні дослідження Ю. Жлуктенка 

 

Науковець звертався також до теоретичних проблем КЛ. Особливо 

важливим є те, що він разом із В. Бубликом став першим, хто опублікував 

статтю, присвячену теоретичним проблемам КЛ. Перерва між роботою 

науковця над порівняльною граматикою та зусиллями над закладенням 

теоретичних основ зіставного мовознавства в Україні складає 16 років. У 1976 р. 

в журналі ―Мовознавство‖, друкованому органі Інституту мовознавства імені 

Олександра Потебні, а заразом і одному з найавторитетніших фахових видань в 

Україні, вийшла стаття ―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи‖, 

яка ознаменувала офіційний початок дослідження теоретичних аспектів КЛ в 

Україні. Стаття представляє та інтерпретує базові поняття: що таке КЛ, 

співвідношення КЛ зі суміжними дисциплінами, подає короткий екскурс в її 

історію, опис тощо. 

Зауважимо, що зацікавленню Ю. Жлуктенка КЛ в теоретичному її вимірі 

та прагненню стимулювати розвиток цієї галузі в Україні сприяв інтерес до неї в 

інших республіках Радянського Союзу, зокрема в тодішньому науковому 

центрі – Росії. Там вийшла у світ низка публікацій, присвячених теоретичній 

КЛ, як от: Н. Баскаков ―К теоретическим основам разработки сравнительно-

сопоставительного метода‖ [14],  М. Гухман  ―О единицах сопоставительно-

типологического анализа грамматических систем родственных языков‖ [47], 

А. Реформатский ―О сопоставительном методе‖ [221], В. Ярцева ―О 

сопоставительном методе изучения языков‖ [289], А. Смірніцкий ―Об 

особенностях изучения направления движения в отдельных языках. (К методике 

сопоставительного изучения языков)‖ [242], Е. Макаєв ―Современное состояние 

общего языкознания и  соотношение сравнительной, cопоставительной и 
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типологической  грамматики‖ [173], А. Фьодоров ―О задачах сопоставительного 

изучения  языков‖ [259] та ін. 

Однак, на момент публікації статті цей інтерес ще не набув загального 

поширення. У підсумкових статтях ―Советскому языкознанию – 60 лет‖ та 

―Советское языкознание. Теория и практика‖, опублікованих у № 5 збірника 

―Вопросы языкознания‖ з нагоди 60-річчя ―радянського‖ мовознавства, про КЛ 

чи порівняльні дослідження на синхронному рівні не згадується. Натомість як 

вагомі досягнення радянської науки описано поступ у порівняльно-історичному 

мовознавстві та соціолінгвістиці [16].  

Мала популярність КЛ підтверджується також і тим фактом, що термін 

контрастивна лінгвістика прийшов у радянську науку відносно пізно, разом із 

теоретичними доробками у цій сфері, незважаючи на те, що практичні 

дослідження такого характеру проводилися тут і раніше. ―Словарь 

лингвистических терминов‖ О. Ахманової, вперше опублікований 1966 р., не 

дає цього терміна взагалі. Та й компаративну лінгвістику визначено тут як 

галузь мовознавства, присвячену порівняльно-історичним дослідженням 

споріднених мов [369, с. 218]. Це свідчить про те, що за десять років до 

публікації статті Ю. Жлуктенка і В. Бублика КЛ, яка вже набула значної 

популярності серед американських та європейських дослідників, не вважалася в 

Радянському Союзі самостійною пошуковою дисципліною. 

Після розвідки ―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи‖ у 

журналах і колективних монографіях Ю. Жлуктенко опублікував ще низку 

досліджень. Деякою мірою вони перегукуються між собою, оскільки стосуються 

тих самих чи суміжних питань теорії КЛ. Водночас вони свідчать і про 

еволюцію поглядів Ю. Жлуктенка. Зокрема, дослідник послідовно розвивав 

теорію еквівалентності в КЛ, починаючи від загального визначення [70] і 

розробляючи її класифікації для контрастивного аналізу мов загалом [71] та 

лексики зокрема [85].  

Найохопнішими в плані досліджуваних проблем є розвідки ―Контрастивна 

лінгвістика. Проблеми і перспективи‖ [70] та ―Основи контрастивного аналізу 

мов‖ [76], які розкривають широкий спектр питань, пов’язаних з історією, 
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методологією, термінологічним апаратом, ужитковим застосуванням та іншими 

питаннями КЛ. Дослідник звертав особливу увагу, що саме метод дослідження – 

основний у визначенні філологічної дисципліни. 

У своїх розвідках Ю. Жлуктенко робить спробу окреслити сферу 

дослідження КЛ через її протиставлення суміжним мовознавчим дисциплінам, 

таким як порівняльно-історичне мовознавство, ареальна лінгвістика, теорія 

перекладу та типологія.  Між КЛ і теорією перекладу Ю. Жлуктенко вбачав 

багато спільного, адже в обох «об’єктом є вивчення співвідношень двох мовних 

систем» [70, c. 5]; і для КЛ, і для теорії перекладу одним з центральних понять є 

еквівалентність [там само]. КЛ може слугувати попереднім етапом для 

типології, оскільки структурні аналогії двох мов, визначені нею після їх 

―примірки‖ на інші мовні системи, можуть набути статусу універсалій [70, c. 4]. 

Водночас, Л. Деже (на якого Ю. Жлуктенко покликається в деяких своїх працях) 

підкреслює, що зв’язок між цими двома дисциплінами не одно-, а 

двобічний [298]. 

Власне підхід до розмежування та співвідношення зіставного 

мовознавства та лінгвістичної типології є прикладом поступової зміни деяких 

поглядів Ю. Жлуктенка на КЛ. У статті ―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і 

перспективи‖ йдеться про те, що ―типологія має ширшу мовну базу для 

зіставлень і порівнянь, ніж двомовний контрастивний аналіз‖ [70, с. 4]. Втім, 

наступного року у статті ―Контрастивная лингвистика и типология‖ дослідник 

вже змінив свою думку і обґрунтовував, що відмінність між КЛ і типологією 

полягає передусім не у специфіці науки, а у цілях досліджень [61, с. 3]. В 

―Основах контрастивного аналізу мов‖ читаємо: ―Дехто вбачає різницю між КЛ  

і типологією в тому, що остання зацікавлена в дослідженні максимально 

можливої кількості мов, прагнучи до виявлення мовних універсалій, тобто явищ 

або ознак, властивих людській мові взагалі. КЛ, як відомо, на практиці 

обмежується зіставленням лише двох, рідше трьох мов. Проте за уважного 

розгляду ця теза не витримує критики. Адже типологія не розглядає одночасно 

всі чи навіть багато мов, набирає потрібні їй факти та спостереження в процесі 

поступового порівняльного вивчення, починаючи з двох мов. Так само й КЛ 
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ніхто не обмежує фатальним числом 2. Кількість її об’єктів залежить від мети 

дослідження‖ [76, с. 7]. 

Простежуються певні паралелі між думками, висловленими 

Ю. Жлуктенком та В. Бубликом у їхній програмній статті та поглядами 

В. Скалічки. У розвідці про типологію і зіставну лінгвістику [239] В. Скалічка 

перераховує три основні методи порівняльного дослідження мов – історичний, 

типологічний і зіставний. Він також зупиняється на співвідношенні між КА та 

ареальною лінгвістикою. В. Скалічка стверджує, що порівняльний аналіз 

зазвичай базується на порівнянні двох мов. Відповідно, це аналіз співвідношень 

між двома системами, в процесі якого порівнюється, як співвідносяться окремі 

компоненти цих систем. Порівняльно-історичний метод розглядає системи 

однієї і тієї ж мови в різні періоди. Вислів ―однією і тією ж мовою‖ іноді 

охоплює також споріднені мови, оскільки їх можна вважати похідними від 

однієї мови. Ареальна лінгвістика, якщо її вважати окремою галуззю, дуже 

близька до порівняльно-історичного мовознавства, але як матеріал для 

дослідження вона використовує не одну мову, а принаймні окремі елементи 

одного походження в різних мовах. Типологічний аналіз передбачає розгляд 

усіх мов у синхронному і діахронному аспектах, тобто вимагає залучення 

обширного мовного матеріалу. Типологічний і порівняльний аналізи мають 

різні підходи до репрезентації. Типологічний аналіз зосереджується на способах 

репрезентації та базується на великому мовному матеріалі, тоді як порівняльний 

аналіз лише констатує відмінності у способах репрезентації [239]. Загалом, 

суміжність поглядів науковців дозволяє припустити, що Ю. Жлуктенко та 

В. Бублик певною мірою перебували під впливом робіт В. Скалічки.  

Ю. Жлуктенко та В. Бублик вказують також на зв’язок КЛ і 

психолінгвістики, логіки та семіотики. Такий ―широкий‖ погляд на цю 

дисципліну властивий далеко не всім дослідникам того часу. Далі пішов хіба 

американський науковець В. Немзер, який стверджував, що КЛ – 

психолінгвістична дисципліна [190]. Такого висновку він дійшов, розглядаючи 

КЛ виключно з погляду навчання мов, тому важко повністю погодитися з таким 

твердженням. 
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Аналіз теоретичних робіт Ю. Жлуктенка дозволяє зробити висновок, що 

питання термінологічної точності та доцільності були для нього важливими. Він 

стояв на позиціях відстоювання однозначності та несинонімічності термінів, 

неодноразово писав про це у своїх працях та листах (зокрема, вимоги чіткості й 

точності у вживанні термінології знаходимо в листах до Р. Зорівчак від 1 лютого 

1976 р. та 14 квітня 1976 р.) [102, с. 59-60]. У ракурсі зіставного дослідження 

мов новизна наукової галузі спричинилася до множинності термінів на її 

позначення, на що Ю. Жлуктенко не міг не звернути увагу. На той час (70-ті 

роки ХХ ст.) терміни контрастивна лінгвістика і конфронтативна лінгвістика 

інколи вживалися взаємозамінно, проте висувалися ідеї щодо розмежування 

сфер їхнього використання – конфронтативна лінгвістика була б суто 

теоретичною дисципліною, що вивчає контрасти і тотожності в мовах, а КЛ 

мала б пристосовувати наслідки конфронтативного аналізу до завдань 

викладання іноземних мов [61, с. 4-5; 70, с. 5-6]. Я. Фісяк також звертав увагу на 

те, що термін контрастивна лінгвістика не цілком вдалий, оскільки не знайшов 

всезагального сприйняття серед представників наукової спільноти. Для 

німецької традиції характерніший термін конфронтативна лінгвістика; поруч з 

цим існували й інші терміни на позначення цієї ж дисципліни, як от 

компаративна дескриптивна лінгвістика чи лінгвістична конфронтація [302, 

с. 1]. 

Про термінологічні розбіжності згадують й інші науковці. Вони наводять 

більше потенційних назв цієї галузі мовознавства. Т. Кшешовський пише: ―Хоч 

слово контрастивна вживається частіше на позначення міжмовних 

порівнянь […], різні автори намагалися замінити його іншими термінами, 

такими як крос-лінгвістичні дослідження, конфронтативні дослідження, та 

деякими навіть ще більш незрозумілими термінами, як, наприклад, диглосна 

граматика, що, однак, проіснували недовго‖ [318, c. 11]. Термінологічна 

множинність позначилася на назві основного методу КЛ – контрастивного 

аналізу (далі – КА). С. Куртеш, яка досліджувала це питання, зазначає, що КА 

називають також паралельним описом, диференційними студіями, 

диференційним описом, дилінгвістичним аналізом, аналітичною 
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конфронтацією, аналітичним порівнянням, міжмовним порівнянням, 

порівняльною дескриптивною лінгвістикою або описовим (дескриптивним) 

порівнянням [322, c. 256]. Щобільше, навіть сам термін контрастивний аналіз, 

який все ж залишається найрозповсюдженішим, часто вживають неоднозначно 

– і як метод КЛ, і як назву самої дисципліни.  

Ю. Жлуктенко критично ставився до термінологічної множинності, 

вважаючи її зайвою та заплутаною. Втім, цим його увага до неї не 

обмежувалася, оскільки розробка україномовного термінологічного апарату КЛ, 

як дисципліни нової, потребувала уважного ставлення. Зокрема, Ю. Жлуктенко 

вивчав проблему співввідношення термінів контрастивна лінгвістика та 

конфронтативна лінгвістика. У статті ―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і 

перспективи‖ вказано, що ―у цілому слід визнати, що термінологічна дихотомія 

к о н т р а с т и в н и й  :  к о н ф р о н т а т и в н и й  [розрядка – авторська] є штучною, 

обсяг значення і сфера застосування обох цих термінів у лінгвістичній практиці 

переважно однакові‖ [70, с. 6]. У спробі аргументувати співіснування цих двох 

термінів Ю. Жлуктенко пізніше звертається до праць Ґ. Гельбіга і вже в 

―Основах контрастивного аналізу мов‖, наводить приклад запропонованої 

Ґ. Гельбігом ієрархічної структури лінгвістична типологія ← конфронтативна 

лінгвістика  ← контрастивна лінгвістика, покликаної розділити сфери 

використання цих дисциплін. ―Г. Хельбіг […] запропонував пов’язати КЛ і 

типологію третьою проміжною дисципліною, яку він назвав ―конфронтативною 

лінгвістикою‖. КЛ, на його погляд, повинна й далі лишатися чисто практичною 

галуззю, яка досліджує тільки відмінне в мовах і обслуговує методику навчання. 

Як окремий розділ вона входить до складу конфронтативної лінгвістики – 

теоретичної дисципліни, що вивчає і відмінності, й подібності в мовах. КЛ дає 

їй матеріал для дослідження обох мов на двобічній основі. В свою чергу, 

конфронтативна лінгвістика входить до складу лінгвістичної типології‖ [76, с. 9-

10]. 

Втім, таке розмежування сфер діяльності не прижилося. Водночас, при 

відносно загальноприйнятому вживанні терміна контрастивна лінгвістика, 

термінологічна синонімія залишається і зараз. М. Кочерган у ―Основах 
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зіставного мовознавства‖ подає як синоніми до назви дисципліни терміни 

зіставне мовознавство і конфронтативна лінгвістика [145, с. 358].  

Ю. Жлуктенко звертається і до протиставлення порівняльний :: зіставний. 

Деякі науковці пропонували розмежувати сфери застосування цих термінів. У 

такому випадку порівняльні дослідження зосереджувалися б на спільних рисах 

двох мов та не брали б до уваги усі відмінності між ними, тоді як зіставні 

дослідження зосереджувалися б на відмінностях і характерних рисах 

порівнюваних мов. Крім того, порівняльне мовознавство вважалося діахронною 

дисципліною, а зіставне мовознавство – синхронною. Ю. Жлуктенко не 

підтримував такого розмежування. Він вважав, що дихотомія порівняльна :: 

зіставна видається досить відносною та штучною, передусім через 

метафізичність розрізнення пов’язаних між собою понять аналогії та контрасту 

в межах однієї мовної системи [70, c. 6]. Це пояснює, чому монографія 

Ю. Жлуктенка називається ―Порівняльна граматика англійської та української 

мов‖ (1960), тоді як вона за своєю суттю є контрастивною граматикою. 

В історичній перспективі можемо стверджувати, що все ж розрізнення між 

порівняльним та зіставним мовознавством викристалізувалося лише частково. 

Світова наукова громада не сформувала щодо цього єдину думку. В українській 

традиції не зустрічаємо одностайного підходу до розмежування сфер 

застосування порівняльного й зіставного мовознавства. Зокрема, М. Кочерган 

визначає зіставне мовознавство як синонім контрастивної лінгвістики. 

Порівняльне мовознавство у цього автора фігурує лише в контексті 

порівняльно-історичного мовознавства. Водночас, в деяких інших працях (як от 

―Порівняльній граматиці української та російської мов‖ Л. Фоміної) термін 

компаративна лінгвістика використовується як узагальнювальний термін, який 

включає всі галузі мовознавства тим чи іншим чином пов’язані із порівнянням 

(зокрема, виділяється діахронна компаративна лінгвістика, яка включає такі 

галузі як порівняльно-історичне мовознавство й історичну типологію, та 

синхронна компаративна лінгвістика, до якої входять зіставне (контрастивне) 

мовознавство, формально-структурна типологія, ареальна лінгвістика 

тощо) [265, с. 8]. 
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В інших дослідницьких традиціях також не знаходимо однозначної 

відповіді щодо єдності чи розрізненості порівняльного та зіставного 

мовознавства та їхніх методів. Наприклад, ―Encyclopedic Dictionary of Applied 

Linguistics‖ визначає КА як один із методів порівняльно-історичного 

мовознавства, компаративної лінгвістики та перекладознавтва [382, с. 85]. У 

відносно сучасному енциклопедичному словнику ―Языкознание‖ немає 

розрізнення між порівняльним та зіставними методами (а відтак і порівняльним 

та зіставним мовознавством). Згідно із цим джерелом, зіставний метод лежить в 

основі КЛ і полягає у систематичному порівнянні двох мов з метою виявлення 

відмінностей між ними. Водночас, порівняльний метод – підхід, характерний 

для порівняльно-історичного мовознавства. Зіставний метод –  ―зворотна 

сторона‖ порівняльно-історичного, оскільки обидва, по-суті, займаються тим 

самим, але в різній часовій перспективі, що, як наслідок, може привести до 

цілком протилежних результатів [378, с. 481]. Загалом, серед дослідників є 

прихильники розрізнення між порівняльним та зіставним мовознавством 

шляхом розрізнення методики, яку вони застосовують. Порівняльним методом 

послуговується порівняльно-історичне мовознавство, основним зацікавленням 

якого є віднайдення генетичних зв’язків між мовами [379, c. 91; 381, c. 221; 384; 

385, c. 210; 387-388]. За цими джерелами, зіставний метод спрямований на 

порівняння систем чи елементів систем двох мов [379, c. 112; 381, c. 5-6; 384; 

385, c. 250; 387-388]. При цьому нерідко також наголошують на тому, що КА 

проводять зазвичай для дидактичних цілей – запобігання інтерференції в 

мовленні тих, хто вивчає іноземну мову, за допомогою передбачення можливих 

труднощів і помилок [379, c. 112; 381, c. 5-6; 386]. Інша група мовознавців не 

протиставляє порівняльне та зіставне мовознавство як синхронні та діахронні 

дослідження. Зокрема, ―Longman Dictionary of Language Teaching and Applied 

Linguistics‖ подає визначення, за якими порівняльне мовознавство – це 

пошукова галузь, а зіставний (контрастивний) аналіз – метод, який може 

використовуватися і в цій галузі [383, c. 102, 130]. Дещо громіздким видається 

на цьому фоні підхід російської дослідниці Т. Жербило, яка розрізняє 

контрастивний аналіз, зіставний метод і порівняльний метод. На її думку 
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контрастивний аналіз – це метод, який використвується у навчанні іноземних 

мов для запобігання інтерференції [370, с. 465]. Зіставний метод 

використовується для виявлення спільного і відмінного в мовах, без урахування 

історичного аспекту [370, с. 351]. Порівняльний метод визначає спільні та 

специфічні характеристики мов. При цьому зазначається, що порівняння як 

мисленнєва операція є елементом усіх методів лінгвістичного аналізу [370, 

с. 363]. 

Ю. Жлуктенко, попри свої погляди щодо однозначності та 

несинонімічності термінів, у своїх пошуках ―правильного‖ варіанту також в 

різний час послуговувався різними термінами. Назва статті 1976 р. включає 

термін контрастивна лінгвістика [70], наступного року виходить у світ 

розвідка про синхронно-порівняльну (конфронтативну) лінгвістику [79], далі ж 

науковець знову повертається до термінів контрастивна лінгвістика і 

контрастивний аналіз [59; 71-73; 76; 78; 85]. 

Хоч у порівняльній граматиці Ю. Жлуктенко і дотримувався 

―традиційного‖ підходу до порівняння двох мов, проте в теоретичних працях не 

відкидав можливості застосування інших теорій та підходів. Проблему вибору 

мовної моделі, яку можна взяти за основу контрастивних досліджень, 

висвітлено у статтях ―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи‖, 

―Синхронно-порівняльна, або конфронтативна, лінгвістика‖, ―Основи 

контрастивного аналізу мов‖. На той час найпоширенішими моделями були 

структуралістський підхід, розроблений Л. Блумфільдом, та трансформаційно-

генеративна модель Н. Чомського. Випрацьовуючи методологію КЛ, 

Ю. Жлуктенко неодноразово висловлював своє критичне ставлення до 

трансформаційно-генеративної граматики загалом та до її застосування в 

зіставних дослідженнях зокрема [59; 70; 71], що певною мірою відповідало 

офіційній позиції того часу, оскільки цей підхід прийнято було критикувати 

[228; 255]. Науковець наголошував на тому, що деякі автори, які взяли за основу 

контрастивних досліджень трансформаційно-генеративну граматику, 

неправильно розуміють і застосовують теорію Н. Чомського, бо ―звичне і 

виправдане практикою поняття ―значення‖ тут [у статті Berndt R. Semantically 
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Based Approach to Language Description and Its Potential Impact on the Teaching of 

Foreign Languages – О. Л.] просто прикривається модним хомськіанським 

терміном. В роботах такого типу еквівалентність мовних одиниць зазвичай 

розуміють як їхню семантичну тотожність‖ [59, с. 9]. Та подібні дослідження 

продовжувалися і надалі, їх згадує і В. Ґак у вступній статті до XXV тому 

збірника ―Новое в заребежной лингвистике‖ у 1989 році [36, с. 5-17]. Він також 

зазначає, що протягом періоду свого існування КЛ використовувала майже всі 

доступні лінгвістичні методи, зокрема стратифікаційний метод, 

трансформаційно-генеративну граматику, граматику відмінків, компонентний 

аналіз тощо [36, c. 12-13]. 

Ю. Жлуктенко приділяє увагу також і проблемі tertium comparationis. Він 

твердить, що основою для порівняння може слугувати одна з порівнюваних мов. 

В ідеалі, звісно, мала б існувати певна метамовна структура, яку б можна було 

використовувати у порівнянні будь-яких мов. Проте в реальному житті 

порівняння зазвичай має односторонній характер, а одна із порівнюваних мов 

виконує одночасно і функцію tertium comparationis [70; 71; 76]. 

Тісно пов’язаним із цим є поняття і, відповідно, термін порівнянність  

(компарабельність), якому Ю. Жлуктенко присвячує багато уваги в дослідженні 

теоретичних засад КЛ. Зауважимо, що у різних розвідках Ю. Жлуктенко 

поперемінно використовує у тому ж значенні терміни порівнюваність [70], 

компарабельність [71] та порівнянність [76]. У статті ―Контрастивна 

лінгвістика. Проблеми і перспективи‖ порівнянність визначається через 

семантичну еквівалентність [70, с. 8]. Про те ж саме, тільки стосовно КА 

текстів, а не граматичних систем двох мов, ідеться у статті ―Контрастивный 

анализ текстов‖, де Ю. Жлуктенко стверджує, що семантично відмінні тексти 

вважаються ―некомпарабельними‖, а порівняння семантично тотожних чи, 

принаймні, частково однакових текстів може бути досить плідним [73, с. 25]. У 

розділі ―Синхронно-порівняльна, або конфронтативна, лінгвістика‖ критерієм 

порівнянності визнається еквівалентність, яку автор пропонує встановлювати на 

основі перекладності [79, с. 12]. Проте з часом Ю. Жлуктенко змінив свою 

думку щодо правильності такого підходу. Вже через два роки він подає цю ж 
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думку з посиланням на польського науковця Т. Кшешовського, а сам із нею не 

повністю погоджується, оскільки ―досить часто, порівнюючи явища різних мов, 

доводиться досліджувати їхнє відношення до реалізації певної ознаки або 

категорії, які в одній з аналізованих мов можуть виявитися відсутніми або 

реалізованими лише частково, отже, зіставлювані явища будуть оцінені як 

нееквівалентні‖ [71, с. 9]. У дещо пізнішій статті ―Контрастивний аналіз як 

прийом мовного дослідження‖ науковець обґрунтовує вже ширше визначення 

порівнянності. Він пише: ―Відповідність різномовних явищ визначається на 

основі спільності певної їхньої ознаки. Елементи різних систем, що 

перебувають у певному відношенні до даної ознаки, вважаються 

компарабельними‖ [71, с. 7]. В ―Основах контрастивного аналізу мов‖ 

Ю. Жлуктенко стверджує, що КА можна проводити лише тоді, коли ми можемо 

припускати, що певні явища двох мов є компарабельними. Згідно із 

дослідником, компарабельність встановлюється визначенням відповідності 

явищ:  

- ―обидва різномовні явища мають хоча б деяку мінімальну кількість 

спільних ознак; 

- наявність такої спільності передбачає якісь перспективні наслідки, 

оскільки теоретично порівнянню структур двох мов немає меж, але практично 

не кожне порівняння має однакову цінність‖ [76, с. 11]. 

Ця думка суголосна з поглядами В. Ярцевої, для якої ―порівняння мов 

може бути плідним тільки за наявності хоч одного подібного елемента у їхній 

структурі. Мало користі від порівняльного вивчення тоді, коли доводиться 

щоразу констатувати, що порівнювані предмети нічим не подібні. Однак при 

вивченні мов порівняння явищ, типових для них, може ґрунтуватися на 

подібності різного типу‖ [290, с. 9]. 

Поняття порівнюваності в КЛ тісно пов’язане із перекладом, адже саме 

можливість зіставлення елементів двох мов забезпечує перекладність. Та й у 

перекладознавчому аналізі нерідко покладаємося саме на порівнюваність 

текстів, коли намагаємося встанивити ступінь їхньої відповідності. Якби тексти 

були непорівнювані, такий аналіз був би неможливий. 
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Ю. Жлуктенка цікавили також питання сфери застосування КЛ. Він 

вважає, що попри те, що КЛ відіграє неабияку роль у розвитку теоретичного 

мовознавства, вона також є дуже корисною у навчанні іноземних мов. Щоб 

результати контрастивних досліджень були ефективними, їх треба поєднувати з 

надбаннями інших мовознавчих галузей. Науковець також висловлює думку, що 

не варто протиставляти КЛ ―граматиці помилок‖ (―error analysis‖), оскільки 

―граматика помилок‖ має справу з помилками, які уже зроблено, тоді як КЛ 

може обґрунтувати інструменти для їхнього передбачення. 

Втім, попри вагомість КА у вивченні іноземної мови, дослідник ставиться 

до цього методу критично. Він пише: ―У деяких працях на цю тему 60-х років не 

можна не помітити наївної віри в теорію КА як у свого роду методичну 

панацею, універсальний засіб від усіх труднощів і проблем у методиці 

викладання (і вивчення) іноземної мови. При цьому ігнорується той факт, що ці 

проблеми можуть бути розв’язані тільки у комплексі з іншими лінгвістичними 

дисциплінами. Насамперед, лінгвістично адекватний, методологічно 

несуперечливий КА своєю неодмінною передумовою ставить системний опис 

кожної з порівнюваних мов (а це вже сфера відповідних розділів теоретичної 

граматики) та закономірностей їхнього реального функціонування на площині 

мовлення, де вагоме значення мають, наприклад, стилістика та математичні 

методи (обчислення параметрів частотності тощо). Прогнозування помилок 

(error predicting) як одна з потенціальних функцій КЛ не може обійти і деяких 

факторів позалінгвістичного плану. Наприклад, врахування деяких позамовних 

аспектів (психологічних, дидактичних тощо) є необхідною умовою і 

ефективного визначення можливих помилок, і мотивування їхніх 

закономірностей та частотності, і встановлення причин їхнього виникнення в 

системі міжмовних зіставлень, і розроблення комплексу спеціальних (Г. Гельбіг 

називає їх терапевтичними) вправ для подолання дії цих причин» [70, с. 12-13]. 

У зв’язку з проблемами навчання іноземних мов Ю. Жлуктенко кілька 

разів згадує термін ―error analysis‖, який в статтях різних періодів має різні 

українські відповідники. У статті 1976 р. вжито термін ―граматика помилок‖ 

[70, с. 13], тоді як у ―Синхронно-порівняльній, або конфронтативній, 
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лінгвістиці‖ ідеться вже про ―аналіз помилок‖ [79, с. 13]. Серед теоретичних 

джерел з КЛ термін граматика помилок в подібному значенні вживає 

В. Ярцева [290]. 

У розвідці ―Синхронно-порівняльна, або конфронтативна, лінгвістика‖, 

Ю. Жлуктенко приділяє значну увагу методологічним поглядам Ч. Фріза та 

Р. Ладо. 1969 р. професор опублікував монографію ―Навчання іноземної мови за 

методичною системою Ч. Фріза – Р. Ладо‖ [75]. Це посібник для вчителів шкіл 

та викладачів вищих навчальних закладів. У книзі докладно висвітлено 

проблеми навчання вимови і прищеплення розмовних навичок, а також систему 

перевірки знань і контролю засвоєння учнями іноземної мови. 

Застосування КЛ у навчанні іноземних мов набуло найбільшого 

поширення і найчастіше описується в науковій літературі. Звісно, не обходиться 

тут і без критики. С. Карі пише: ―Першу фазу контрастивного аналізу в США 

можна віднести до цілей, пов’язаних із навчанням іноземних мов, що можна 

зрозуміти з перших заяв Ч. Фріза (1945). Однак, у більшості випадків 

традиційний контрастивний аналіз давав такі результати, що були або істинами, 

відомими усім досвідченим вчителям-мовникам, або такими абстрактними 

порівняннями, що їхнє застосування у процесі навчання іноземних мов 

видавалося недоцільним‖ [349, c. 14]. На захист вагомості КЛ в процесі 

навчання іноземних мов виступав В. Мартон. Він стверджував, що багато хто 

заявляє, що ―неможливо і всупереч педагогічному знанню думати про навмисне 

і систематичне використання КА в класі. Я ж вважаю, що КА має велике 

педагогічне значення саме для щоденної роботи в класі як зручний спосіб 

представлення мовного матеріалу учням, а також як один із характерних 

методів викладання мови‖ [332, c. 15]. Застосування КЛ у навчанні іноземних 

мов описано також в роботах багатьох інших дослідників (Ґ. Гельбіґа [268], 

Ґ. Нікеля [191], та ін.). 

У своїй найпізнішій статті на тему КЛ ―Аспекти контрастивної 

лексикології‖ Ю. Жлуктенко описує п’ять основних напрямів, які сформувалися 

в КЛ на той час: характерологічний, типологічний, перекладознавчий, 

дидактичний (педагогічний) і білінгвальний. Ці підходи визначають ракурс 
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дослідження та орієнтовані на різні сфери застосування результатів аналізу [85, 

с. 3]. 

2.3.1. Еквівалентність у контрастивній лінгвістиці за 

Ю. Жлуктенком. Еквівалентість – одна із центральних категорій як у 

перекладознавстві, так і в КЛ. Хоч розуміння цієї категорії у цих галузях дещо й 

різниться, та має і багато спільного. Еквівалентність, встановлена за допомогою 

КА, може бути одним із елементів перекладознавчого аналізу в рамках 

лінгвістичної теорії перекладу. 

Ю. Жлуктенко приділяв значну увагу поняттям контрастивного аналізу і 

еквівалентності у КЛ. У статті про критерії еквівалентності він писав, що 

завдання КА зазвичай розглядають як дослідження спільних та відмінних рис 

двох синхронно зіставлюваних мов [59]. 

Однак, багато науковців стверджують, що таке загальне визначення хоч і 

широко прийняте серед контрастивістів, передбачає різноманітні результати. На 

думку М. Ліпінської, сприйняття КА як відкритого визначення відмінностей і 

подібностей між мовами передбачає множинність підходу до завдань, що 

залежатиме від лінгвістичної теорії, яку застосовує дослідник. А оскільки теорії 

можуть радикально відрізнятися, результати, ймовірно, теж будуть суттєво 

відмінними [327]. Такої ж думки дотримується Т. Кшешовскі. У статті 

―Contrastive Analysis in a New Dimension‖ він пише: ―Лінгвістична природа 

елементів, обраних для порівняння, залежить від конкретної лінгвістичної 

теорії, використаної при описі порівнюваних мов‖ [319, c. 5]. 

Існує ще радикальніша думка, за якою навіть два мовознавці, які 

поділяють погляди щодо рівнів і категорій опису мови, можуть по-різному 

проаналізувати ті самі мовні дані [52]. 

Звідси висновок, що використовуючи різні лінгвістичні теорії та 

порівнюючи й зіставляючи різні рівні й аспекти двох мов, можна отримати різні 

результати. Згідно з Е. Честерманом, ―характерність, через свій компонент 

діагностичності, не є абсолютним поняттям. Тобто, певна риса одиниці не є 

характерною сама собою. Вона характерна для когось, для спостерігача, з 
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конкретного погляду. Так само, ця риса актуальна стосовно певної мети чи, 

знову ж таки, з певного погляду» [297, c. 10]. 

Залежно від обраної основи порівняння об’єкти дослідження можуть 

виявитися або подібними, або відмінними [318, c. 15]. 

Однак, усі ці міркування передбачають, що, незалежно від теорії мови, 

взятої за основу контрастивного дослідження, необхідно визначити основу для 

порівняння, тобто tertium comparationis. А, визначивши tertium comparationis, 

можна говорити про еквівалентність, оскільки за Ю. Жлуктенком, 

еквівалентність і є критерієм порівнюваності [79]. 

С. Куртеш вважає, що поняття еквівалентності перенесено в КЛ з теорії 

перекладу і включало поняття перекладної еквівалентності [321, c. 116]. Однак, 

еквівалентність у перекладознавстві та КЛ відрізняється, а її встановлення має 

різні цілі. Передусім, еквівалентність у перекладі менш обмежена. Відступ від 

оригіналу може бути більшим чи меншим, залежно від різних чинників, таких, 

як відмінності мовних структур, відмінності на конотативному рівні, 

стилістичні своєрідності, культурні відмінності тощо. На думку 

Т. Кшешовського, в КА слід розрізняти еквівалентні речення та речення, одне з 

яких є перекладом іншого. Він наводить приклад того, що не завжди ті речення, 

які вважаються перекладом, що відтворює зміст, придатні для використання у 

КА, наприклад англійське речення ―John is fishing‖ можна перекласти 

польською як ―Janek oddaje się swemu ulubionemu zajęciu‖. За певних обставин 

такий переклад є прийнятним, але ці речення аж ніяк не можна вважати 

еквівалентними чи порівнюваними, зважаючи на суттєві відмінності у їхній 

семантичній структурі [320, c. 189]. Позиція Е. Честермана перегукується із 

зазначеними вище думками щодо того, що еквівалентність у перекладі значною 

мірою залежить від міри дозволеного в плані відступу перекладу від оригіналу, 

тоді як в КА критерії еквівалентності значно строгіші [297, c. 15]. 

Саме визначення еквівалентності – складна проблема. Є багато варіантів 

визначення еквівалентності, проте жоден із них не є універсальним. Наприклад, 

в ―Словаре лингвистических терминов‖, укладеному О. Ахмановою, термін 

еквівалентність не є окремим гаслом, а  еквівалент розглядається як одиниця 
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мови, яка має таку ж функцію, що й інша одиниця мови, або може виконувати 

таку саму функцію, що й інша одиниця мови [369, c. 522]. 

В енциклопедії перекладознавства за редакцією М. Бейкер подано 

визначення еквівалентності вже з погляду теорії перекладу: ―прихильники 

теорій, що ґрунтуються на еквівалентності, зазвичай визначають 

еквівалентність як відношення між текстом-джерелом та цільовим текстом, яке 

вважається в першу чергу перекладом тексту-джерела‖ [386, c. 77]. На жаль, 

таке визначення досить-таки абстрактне і не передбачає єдиного трактування. 

Ю. Жлуктенко вважає, що умову, за якої аналізовані об’єкти повністю 

збігаються з еталоном, можна вважати станом їхньої еквівалентності [59, c. 6]. 

Проте сам визнає, що таке визначення суперечливе, оскільки ―мовні системи 

складаються  з елементів і відношень, повна міжмовна еквівалентість яких в 

принципі неможлива‖ [59, c. 7]. 

В подібному ключі розвивав свою теорію і Т. Кшешовскі, для якого 

―тільки еквівалентні системи, конструкції і правила порівнювані‖ [319, c. 6]. 

Однак, він інакше розуміє саме поняття еквівалентності, оскільки в одній із 

своїх робіт автор заявляє, що якщо мови структурно ідентичні, їх не можна 

порівнювати, оскільки не буде нічого відмінного, що б можна було розглядати 

[318, c. 4]. У тій же книзі ―Contrasting Languages‖ він також пише, що ―гіпотеза 

стосовно ідентичності семантичних репрезентацій еквівалентних речень 

приводить до семантичного парадоксу, який базується на тому, що те, що 

ідентичне, не може порівнюватися, а те, що різне, – непорівнюване‖ [318, c. 7]. 

У своїй першій статті ―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і 

перспективи‖ Ю. Жлуктенко подає інше визначення еквівалентності: 

еквівалентність – це адекватність змісту двох структур із можливими 

відхиленнями у самих структурах [70, c. 9]. ―Адекватність змісту‖ – 

характеристика більше перекладознавча, тому, повертаючись до відношення 

еквівалентності в КЛ та перекладознавстві, варто згадати, що Ю. Жлуктенко не 

розрізняє еквівалентності у цих двох дисциплінах. Навпаки, пишучи про 

еквівалентність у КА, він згадує перекладознавців, зокрема В. Коміссарова. 

Щобільше, дослідник також вважає, що еквівалентність, встановлена на основі 
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перекладу, є критерієм порівнюваності, а тому переклад – одне із основних 

понять порівнюваності та важливе поняття синхронно-порівняльної 

лінгвістики [79]. 

Подібні думки висловлює також М. Галідей, який твердить, що ―коли ми 

беремось за порівняльний опис двох мов, ми маємо у своєму розпорядженні два 

види свідчень. Перший – це перекладна еквівалентність; другий – формальне 

порівняння. Перекладні еквіваленти пов’язані з категорією граматичної одиниці 

і дозволяють сказати, що кожна окрема одиниця чи категорія в мові2 – 

нормальний (тобто найімовірніший) еквівалент одиниці чи категорії в мові1; це 

означає, чи, принаймні, дозволяє припустити, що дві одиниці чи категорії – 

порівнювані. Можливість перекладної еквівалентності, звичайно, є 

передумовою порівняння: якщо дві одиниці ніколи не перекладають одна одну, 

немає сенсу їх порівнювати. Отож, переклад можна вважати контекстуальним 

порівнянням: якщо ми скажемо, що одиницю a (1) у мові1 можна перекласти 

одиницею a (2) у мові2, то це означає, що обидві одиниці відіграватимуть у цій 

ситуації ту саму роль‖ [308, c. 165]. 

Що стосується типів еквівалентності в КА, серед дослідників немає 

одностайності. Теоретичні дискусії зазвичай обмежуються двома типами: 

формальною відповідністю та семантичною еквівалентністю [318, c. 16]. 

Ю. Жлуктенко вважає, що для цілей КА мов поняття еквівалентності 

необхідне, але зазвичай його розуміють як функційну та семантичну 

рівнозначність змісту. У небагатьох випадках, коли вони доповнюються ще й 

формальною подібністю, говорять про особливий вид конгруентної 

еквівалентності [59]. 

Багато науковців вважають за необхідне враховувати семантичний 

чинник. Загалом, панує популярна думка, що найкращою основою для 

порівняння різних мов є значення. У багатьох сучасних дослідженнях з КЛ ця 

думка висловлюється експліцитно або випливає із контексту [71, c. 8]. Такий 

підхід підтримує і Д. Престон: ―Хоча граматики, засновані на семантиці, зовсім 

не однакові, усі вони передбачають, що глибинніші (а, отже, ближчі до 
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універсальних) категорії синтаксичної ―класифікації‖ можна виявити, 

розглядаючи в першу чергу семантичні поняття‖ [342, c. 74]. 

Суголосну думку знаходимо у М. Ліпінської, яка вважає, що 

―контрастивний аналіз повинен базуватися на значенні. Потрібно порівнювати 

способи вираження того ж значення в різних мовах‖ [327, c. 47]. 

На відлуння цієї ідеї натрапляємо також у роботах Т. Кшешовского. 

Однак, він пішов ще далі, додаючи до семантичної еквівалентності також 

структурну конгруентність: ―Традиційний вантаж КА повинен містити набір 

тверджень, які б мотивували перехід від певного елемента в Мові1 до певного 

елемента в Мові2. Ці твердження повинні засновуватися на семантичних 

судженнях, пов’язаних із поняттям еквівалентності та на структурних 

(синтаксичних та морфологічних) судженнях, пов’язаних із поняттям 

конгруентності‖ [319, c. 5]. 

У статті ―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи‖ автори 

говорять про формальну та функціональну еквівалентність [70]. Пізніше 

Ю. Жлуктенко розвинув теорію еквівалентності в КЛ у статті про критерії 

еквівалентності, де представив вже іншу класифікацію. 

Він виділяє чотири основні типи еквівалентності в КА: 

 референтна еквівалентність (в обох мовах наявні знаки для 

позначення одного й того ж референта); 

 концептна еквівалентність (оскільки випадків збігу 

понять/концептів мало, то цей тип еквівалентності доволі обмежений); 

 контекстуальна еквівалентність; і 

 ситуативна еквівалентність [59]. 

Зауважимо, що хоч автор класифікації вважав концептну еквівалентність 

обмеженою, сучасні дослідження з когнітивної лінгвістики, перекладознавства, 

культурології, психології, теорії двомовності та КЛ цю думку спростовують 

(напр. [142, 352, 313, 341, 151]). 

Крім того, Ю. Жлуктенко розрізняє також парадигматичну і 

синтагматичну еквівалентність. Парадигматичний аспект КА зазвичай 
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стосується співвідношення між різними одиницями в межах того самого 

класу [59]. 

Т. Кшешовський зауважує, що ―традиційні контрастивні аналізи, які 

проводяться в горизонтальних площинах, обов’язково включають порівняння 

елемента чи класу елементів у мові1 із еквівалентним елементом чи класом 

елементів у мові2 і/або навпаки‖ [319, c. 5], що видається пов’язаним із 

попередньою думкою, хоч може й частково їй суперечити. 

Ю. Жлуктенко застерігає: важливо пам’ятати, що еквівалентність може 

бути повною чи частковою, і той мінімум, за якого одиниці можна вважати 

частково еквівалентними, ще не встановлено [59]. 

Він також вносить пропозицію щодо того, що в процесі визначення міри 

еквівалентності між одиницями двох різних мов можна використати ―попарний 

коефіцієнт близькості‖, який запропонував С. Бережан для дослідження 

синонімів [59]. На жаль, ця пропозиція не набула широкої популярності. 

Формула С. Бережана використовується в деяких дослідженнях (напр., [44]), 

проте використовують і альтернативні формули, як, наприклад, у словнику 

семантичних відстаней ―Синоніміка англійського дієслова‖ М. Білинського, 

який в його укладанні користувався формулою, запропонованою В. Левицьким 

та І. Стерніним [367]. 

2.3.2 Зіставна текстологія в працях Ю. Жлуктенка. Дещо осібно від 

розвідок Ю. Жлуктенка із загальної теорії КЛ стоять розвідки ―Контрастивный 

анализ текстов‖ [73] та ―Контрастивні аспекти лексикології‖ [85]. 

Розвідка про КА текстів вийшла друком у збірнику наукових праць 

―Лингвистика текста и обучение иностранным языкам‖ 1978 р., в якому 

представлені результати спільного українсько-німецького (Київського 

державного педагогічного інституту іноземних мов і Дрезденської вищої 

педагогічної школи імені К. Ф. В. Вандера) дослідження наукової теми 

―Лінгвістика тексту‖. Ця дисципліна виокремилась у 60-х роках ХХ ст. і 

протягом історії свого існування встигла пройти різні етапи свого розвитку. 

Спочатку лінгвістика тексту вивчала принципи зв’язності та зрозумілості 

тексту, методи передачі кореференції, розподіл теми і реми тощо. Пізніше, вже 
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у 70-х рр., вона значно розширила сферу дослідження, науковці почали звертати 

увагу на смислові компоненти забезпечення комунікації та глибинні смисли 

текстів [378, с. 267]. Узагальнено лінгвістику тексту визначають як мовознавчу 

дисципліну, яка аналізує лінгвальні закономірності та структурні властивості 

текстів [385, с. 1190]. 

У Радянському Союзі особливе зацікавлення лінгвістикою тексту 

припадає на кінець 70-х років ХХ ст. Того ж року, що й згаданий вище збірник, 

вийшов друком також 8-ий випуск ―Нового в зарубежной лингвистике‖, 

присвячений саме цій дисципліні. 

Попри доволі великий інтерес до лінгвістики тексту, Ю. Жлуктенкові 

вдалося і тут відшукати ще не заповнену нішу та запропонувати читачам 

збірника нові можливості наукового пошуку – КА текстів.  

Ю. Жлуктенко зумів побачити великий потенціал такого виду досліджень. 

Зокрема, він вважав, що дані, отримані під час зіставного аналізу текстів, можна 

було б об’єднати в особливий розділ загального мовозавнства – текстологію 

[73, с. 25]. При цьому його тлумачення цього терміна радше наближається до 

сучасних Західних підходів, де текстологію визначають як підрозділ 

лінгвістичної теорії, яка надає інформацію про структурні властивості текстів в 

рамках лінгвістики тексту [385, с. 1192], тоді як в радянській науці текстологію 

вважали розділом філології, який займається встановленням точного тексту 

літературних пам’яток і історичних документів [369, с. 471]. 

Порівняльна текстологія як окрема пошукова дисципліна  виокремилась 

наприкінці 1970 – на початку 1980-х рр. Власне термін порівняльна текстологія 

використовує у своїх працях Р. Гартманн, зазначаючи, що існує багато інших 

термінів, які можна застосувати до цієї дисципліни. Серед них він наводить такі: 

порівняльна стилістика, порівняння перекладів, контрастивна риторика, 

порівняльний дискурс-аналіз, макролінгвістичний контрастивний аналіз, 

контрастивна лінгвістика тексту, контрастивна прагматика, крос-культурна 

граматика дискурсу, контрастивна соціолінгвістика, вивчення зсувів у 

перекладі, міжмовне письмо (writing across languages), аналіз міжмовної 

комунікації, аналіз паралельних текстів [309, с. 506].  
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На нашу думку, усі наведені вище терміни – не синоніми, а радше 

складові контрастивної текстології, як її описує Р. Гартманн і як її бачив 

Ю. Жлуктенко, адже контрастивна текстологія може досліджувати як 

граматичні, так і прагматичні, стилістичні та інші властивості текстів, а для 

перекладознавця особливого інтересу набуває розділ, який досліджує зсуви у 

перекладі. 

Ю. Жлуктенко передбачав також виникнення типології текстів як 

окремого розділу лінгвістичної типології [73, с. 25]. При цьому, типологію 

текстів вважають важливим інструментом для перекладача та перекладозавця, 

оскільки переклад завжди мусить враховувати тип тексту, його жанр, функційні 

характеристики тощо [348]. Крім того, Ю. Жлуктенко вбачав у цій дисципліні і 

певний педагогічний потенціал [73, с. 25]. 

Оскільки подібних досліджень на той момент було мало, Ю. Жлуктенко 

зробив спробу сформулювати основні положення, необхідні для проведення 

зіставного аналізу текстів.  

По-перше, як у будь-якому порівняльному чи зіставному дослідженні, для 

КА текстів необхідно обрати об’єкт дослідження, який би відповідав вимогам 

компарабельності. Власне, проблема tertium comparationis неодноразово 

ставиться у працях Ю. Жлуктенка. Тут, як і в інших своїх розвідках, він вважає 

еквівалентність основним критерієм компарабельності. Втім, ідеться тут про 

функційну еквівалентність, яку дослідник вважає за необхідне розглядати у 

ширшому плані – як адекватність інформації, яку передають два тексти. 

Змістова подібність видавалася йому важливою з огляду на те, що, зазвичай, 

різна інформація втілюється у різній формі, а це робить тексти 

непорівнюваними. Саме тому Ю. Жлуктенко вважав дуже перспективним 

порівняльний аналіз тексту оригіналу з його іншомовним перекладом [73, с. 25].   

У такому ракурсі КА текстів наближається до перекладознавчого аналізу, 

матеріалом якого також слугують вихідний та цільовий тексти. Зокрема, 

Л. Бархударов у книзі ―Язык и перевод‖ писав про те, що дослідження 

функціонування мови й мовлення в рамках мовознавства спричинилося до 

виникнення нової галузі знань – лінгвістики тексту. А оскільки всі напрямки 
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досліджень, на які вона опирається, тісно пов’язані з теорією перекладу, то 

можна стверджувати, що лінгвістична теорія перекладу – це ―зіставна 

лінгвістика тексту‖ [13, с. 26]. 

З цим твердженням можна погодитися лише частково, адже, попри 

спільність об’єкта досліджень, мета, ракурс, або й предмет дослідження у 

перекладознавстві та КЛ (текстології) – різні. Зокрема, для перекладознавчого 

аналізу характерно зосереджуватися на відтворенні (чи невідтворенні) того чи 

іншого елементу оригіналу в перекладі. При цьому мірилом якості/успішності 

перекладу буде його наближеність до оригіналу. Водночас, за допомогою КА 

текстів досліджуємо реалізацію певної текстової категорії в двох мовах. Тут 

еталоном може бути як одна із порівнюваних мов, так і якась третя мова (або 

метамова). В КА визначається лише рівень відповідності або розбіжності між 

двома текстами/системами/традиціями. 

По-друге, Ю. Жлуктенко звертає увагу і на те, що не завжди текст 

перекладу може слугувати джерелом об’єктивної інформації, особливо, коли 

йдеться про тексти художні, де, можливо, перекладачеві довелося дещо 

адаптувати властиву для цільової мови форму аби уподібнити її до оригіналу 

[73, с. 26]. Інше застереження щодо використання перекладних текстів полягає в 

тому, що в них може також виявлятися й інтерференція. Проте ці застереження 

зовсім не означають, що переклади не придатні для зіставлення. Інтерференцію 

та інші наближення до оригінального тексту можна врахувати під час 

проведення такого аналізу [73, с. 26]. 

Сучасні дослідники, які працюють в галузі КА текстів та корпусної КЛ і 

використовують у своїй праці оригінальні й перекладні тексти, вважають, що 

явища інтерференції та ситуативні знахідки перекладача, які зумовлені 

конкретним випадком і не можуть вважатися типовими, можна усунути з 

результатів дослідження, якщо проаналізувати достатньо великий корпус 

текстів. Доцільність використання перекладів вважають складовою вивчення 

граматики на основі використовуваності, а особливо цінними результатами 

вважають визначення частотності вживання певних міжмовних 

відповідників [295].  
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Ю. Жлуктенко наводить приклад того, як, на його думку, повинен 

виглядати КА текстів. Як ілюстративний матеріал використано роман 

Дж. Голсуорсі ―The Man of Property‖ та його російський переклад Н. Волжиної. 

Дослідник аналізує номінативний ланцюжок як засіб досягнення зв’язності 

тексту. З цього випливає припущення, що наприкінці 1970-х рр. лінгвістика 

тексту в Україні все ще зосереджувалася на дослідженні засобів когезії та 

когерентності.  

2.3.3 Зіставна лексикологія в працях Ю. Жлуктенка. Контрастивне 

вивчення лексики має неабияке значення для перекладачів-практиків та 

критиків перекладу, адже дозволяє визначати відповідності між лексичними 

одиницями двох мов, а також аналізувати вдалість лексичних доборів у 

цільовому тексті. 

Контрастивну лексикологію в доробку Ю. Жлуктенка представлено 

розвідкою ―Аспекти контрастивної лексикології‖ (1989), яка завершує цикл 

зіставних досліджень професора. На думку В. Манакіна, це саме одна із тих 

теоретичних робіт, які заклали основи контрастивної лексикології як окремого 

напряму в мовознавстві [174, с. 17]. Традиційно вказуючи на ―прогалини‖ у 

дослідженнях, науковець звертає увагу на те, що попри довгі традиції укладання 

двомовних словників, зіставна лексикологія ще не набула достатнього 

поширення [85, с. 4]. Це підтверджують і поодинокі статті в збірнику ―Papers 

and Studies in Contrastive Linguistics‖, де автори також пишуть про малу 

популярність контрастивної лексикології. Це підкреслює і В. Манакін у книзі 

―Сопоставительная лексикология‖, виданій 2004 р. Причини цього криються в 

тому, що, оскільки лексика – найдинамічніший елемент мови, то мовознавці, які 

займалися порівняльно-історичними дослідженнями, свідомо не брали її до 

уваги, оскільки вважали, що вона надто легко запозичується і переходить з 

однієї мови в іншу [26, с. 3-7]. Та й на лексичному рівні важче, ніж на 

фонетичному чи граматичному, відібрати об’єкти порівняння та визначити за 

якими критеріями їх порівнювати [174, с. 15-19].  Ю. Жлуктенко вважав, що 

основою порівняння лексики (tertium comparationis) може бути як семантичний 

план, так і комунікативно-експресивна функція. Через різноплановість лексико-
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семантичних систем двох мов визначення основи для порівняння та 

еквівалентності може становити деякі труднощі. Але незалежно від того, що 

саме взято за основу порівняння, результатом аналізу мало б бути встановлення 

еквівалентності. Втім, Ю. Жлуктенко підходить до еквівалентності в 

контрастивній лексикології з дещо іншого ракурсу, ніж у КЛ загалом. Він 

вважає, що під час зіставного аналізу лексики можна встановити позитивну або 

негативну еквівалентність. При цьому позитивна може бути повною або 

частковою [85, с. 4]. С. Сятковський розділяє еквівалентність на функціональну 

і семантичну [251, с. 71], але підкреслює, що паралельність одиниць двох мов 

зустрічається дуже рідко, частіше маємо справу із асиметричними 

відношеннями [252, с. 71]. В. Манакін розвиває думку про відносність 

еквівалентності в контрастивній лексикології та обґрунтовує доцільність оцінки 

семантичної близькості зіставлюваних одиниць. Для цього він пропонує 

використовувати ту ж формулу С. Бережана, яку Ю. Жлуктенко наводить у 

розвідці ―Критерии эквивалентности при контрастивном анализе языков‖ [59, 

с. 12; 174 с. 123-129].  

У ―Аспектах контрастивної лексикології‖ привертає увагу також 

використання терміну лексичні одиниці Вайнрайха, який Ю. Жлуктенко 

запозичив зі статті М. Новаковського ―The Lexicon and Contrastive Language 

Studies‖ [339]. Він позначає ним моносемічні лексико-семантичні варіанти 

слова, які використовуються як основа зіставлення у випадках, коли 

комплексність плану змісту лексичних одиниць ускладнює їхнє зіставлення [85, 

с. 7]. 

Оригінальний підхід пропонує Ю. Жлуктенко до випадків відсутності 

еквівалентності. В розвідці він використовує два терміни лексична лакуна та 

рівнева асиметрія засобів позначення. Зміст, який він у ці терміни вкладає, 

відрізняється від загальноприйнятого. За його визначенням про лексичну лакуну 

говоримо тоді, ―коли назва суто місцевої реалії в одній мові не має аналога в 

системі понять іншої мови‖ [85, с. 5]. Отже, тут лексична лакуна в КЛ, по суті, 

дорівнює терміну реалія, який використовується в перекладознавстві. Натомість 

інші дослідники вважають, що лакуна – це відсутність лексичної одиниці в 
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одній мові за її наявності в іншій [248, с. 31]. В. Ґак виділяє два види лакун: 

1) відсутність слів на позначення понять, які існують у певному суспільстві і 

мають словесне позначення в іншій мові і 2) відсутність слів, які мали б 

існувати у мові, зважаючи на саму систему мови [38, с. 26]. Поруч із лакунами 

часто зустрічається і термін безеквівалентна лексика, який, за М. Кочерганом, є 

ширшим, оскільки включає 1) лакуни (національно-культурні реалії), 

2) відсутність у одній із мов однослівного позначення понять, які в цій мові 

існують та 3) відсутність слів, зумовлена дефектністю словотвірних 

пардигм [145, с. 328-330]. Таким чином, безеквівалентна лексика в розумінні 

М. Кочергана становить своєрідний синтез уявлень про лакунарність 

Ю. Жлуктенка та В. Ґака. 

Водночас, Ю. Жлуктенко використовує також влучний, проте 

непоширений у мовознавстві термін рівнева асиметрія засобів позначення, який 

покликаний описувати ситуацію, коли поняття існує в обох мовах, але в одній з 

них немає однослівного позначення [85, с. 5]. В. Ґак відносить таке явище до 

лакун, М. Кочерган – до безеквівалентної лексики. М. Новаковський, слідом за 

М. Ліпінскою, використовує на позначення такого явища термін природний 

парафраз (natural paraphrase) [339, с. 36]. Проте цей термін також не набув 

значного поширення (ймовірно через співзвучність із терміном стилістики). 

Однак, навіть за наявності відповідників на позначення якогось поняття у 

двох мовах білінгви можуть мати деякі труднощі. З досвіду вивчення мовних 

контактів, зокрема української мови з англійською в Північній Америці, 

Ю. Жлуктенко робить висновок, що за достатньої близькості усіх трьох вершин 

семантичного трикутника Огдена-Річардса двомовці виявляють тенденцію до 

уніфікації і вирівнювання усіх сторін цих одиниць [85, с. 6]. 

Узагальнюючи надбання зіставної лексикології на момент написання 

статті, Ю. Жлуктенко виділяє 4 основні підходи до контрастивного вивчення 

лексики: ономасіологічний, семасіологічний, парадигматичний, 

синтагматичний. 

―Ономасіологічний аспект лексичного зіставлення ґрунтується на 

спільності або тотожності денотата – позначуваного об’єкта зовнішнього 
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світу‖ [85, с. 4]. Для такого порівняння важливо встановити ідентичність 

денотатів у обох мовах. Найлегше це зробити з галузевими терміносистемами, 

хоча й тут можуть бути винятки [85, с. 4-5]. 

Семасіологічний підхід за Ю. Жлуктенком ―цікавлять відповідності тільки 

на рівні змісту, тобто в обсязі та характері смислової структури слів, ієрархії та 

їхніх співзначень (лексико-семантичних варіантів), стилістичних функцій та 

конотацій‖ [85, с. 6]. 

Науковець вважає, що результати аналізу лексики за семасіологічним 

принципом мали б придатися у лексикології, лексикографії, фразеології, 

перекладознавстві тощо [85, с. 7]. 

―Парадигматичний підхід до зіставлення лексики двох мов базується на 

подібності в функціонуванні лексичних одиниць у складі певних словесних 

мікросистем – лексико-семантичних груп, тематичних груп, синонімічних і 

антонімічних рядів, словотвірних парадигм тощо‖ [85, с. 7]. Мета такого 

підходу до контрастивного вивчення лексики – визначити, як порівнювані 

лексико-семантичні системи членують ціле і які зв’язки між мікросистемами 

виникають внаслідок такого членування [85, с. 8]. Синтагматичний підхід 

вивчає лексичні зв’язки між одиницями порівнюваних мов [85, с. 8]. 

Інші дослідники пропонують дещо інший перелік підходів: 

семасіологічний, ономасіологічний та епідигматичний (В. Манакін) [174, с. 73-

80]; або – парадигматичний, синтагматичний і епідигматичний 

(М. Кочерган) [145, с. 296-299]. За першою класифікацією, семасіологічний 

аспект сприяє виявленню семантичних подібностей та відмінностей 

порівнюваних лексичних одиниць (включає стилістичні значення і конотації); 

ономасіологічний аспект визначає способи вираження та членування дійсності, 

порівнює мотивацію словоутворення; епідигматичний аспект має справу з 

конфігурацією семантичної структури слова [174, с. 73-80]. Друга класифікація 

передбачає надбудову кожного наступного аспекту/рівня над попереднім. 

Парадигматичний аспект зіставного дослідження пов’язаний із 

внутрішньослівними, синонімічними, антонімічними, гіперо-гіпонімічними й 

міжпольовими зв’язками. Синтагматичний – уточнює і об’єктивізує результати 



73 

парадигматичного вивчення. Епідигматичний – поєднує результати дослідження 

попередніх рівнів і дозволяє перейти на ономасіологічний і прагматичний рівні. 

Семасіологічний та ономасіологічний підхід до зіставного вивчення лексики 

М. Кочерган визначає як рух від форми до змісту та від змісту до форми 

відповідно [145, с. 296-299]. 

 

Висновки до розділу ІІ 

 

Дослідження з КЛ займають вагоме місце у науковому доробку 

Ю. Жлуктенка. У цій мовознавчій галузі він став першим, хто підготував та 

опублікував порівняльну граматику української та англійської мов, яка 

послідовно зіставляє усі рівні цих двох мов. Вагомість цієї праці особливо 

проявилася в історичній перспективі, оскільки вона й досі залишається 

найавторитетнішою працею такого типу в Україні. Книга планувалася як 

посібник для вчителів, та відіграла набагато вагомішу роль. ―Порівняльна 

граматика‖ Ю. Жлуктенка стала визначальною для наступних порівняьних та 

зіставних досліджень цих двох мов і досі залишається впливовим та 

достовірним джерелом інформації для сучасних дослідників. 

Статтею ―Контрастивна лінгвістика. Проблеми і перспективи‖ 

Ю. Жлуктенко і В. Бублик започаткували теоретичні контрастивні дослідження 

в Україні. Основною заслугою Ю. Жлуктенка в цій галузі вважаємо те, що він 

виклав усі основні постулати, що дозволило наступним дослідникам опиратися 

на запропоновані факти. 

Ю. Жлуктенко-контрастивіст приділяв достатньо багато уваги 

термінології, її обґрунтуванню та усталенню, що часом виливалося у 

експериментаторство в його статтях (з метою ―випробувати‖ той чи інший 

термін). 

Багато уваги у працях дослідника зосереджено на таких взаємопов’язаних 

питаннях, як порівнюваність та еквівалентність. Ю. Жлуктенко запропонував 

власну класифікацію еквівалентності в КА, що складається із чотирьох 
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компонентів, ґрунтується на семантиці та перебуває на межі між КЛ і 

перекладознавством. 

Інноваційними на той час були праці Ю. Жлуктенка зі зіставної 

текстології та лексикології. В питаннях підходів до КА текстів Ю. Жлуктенко 

схилявся до використання першотвору і перекладу. Запропонований ним 

контрастивний аналіз текстів, який за основу порівняння бере функціональну 

еквівалентність, значною мірою наближається до перекладознавчого аналізу, що 

ще раз свідчить про його погляди на перекладознавство і КЛ як на 

взаємопов’язані дисципліни. 

 ―Аспекти контрастивної лексикології‖ заклали основи цієї галузі 

досліджень в Україні. Основою порівняння лексики науковець вважав 

семантику або комунікативно-експресивну функцію. Ю. Жлуктенко 

запропонував розуміння терміна лакуна суголосне поняттю реалія в 

перекладознастві, з чим лише частково погоджуються інші науковці, які 

здебільшого вкладають у цей термін ширше поняття. Щобільше, Ю. Жлуктенко 

запропонував використовувати термін рівнева асиметрія засобів позначення, 

який вдало описує процес використання описових фраз на позначення деяких 

понять, які в іншій мові позначаються одним словом. Термін, на жаль, не 

прижився в українському мовознавстві. 

Дослідження Ю. Жлуктенка в галузі КЛ сприяли також перекладознавчим 

дослідженням, зосередженим на питаннях мови перекладів. Дослідник нерідно 

обирав об’єктом свого наукового пошуку питання, що стоять на перетині цих 

двох дисциплін, одночасно роблячи свій вклад у обидві з них. Особливо 

вагомими в цьому плані вважаємо його дослідження з КА текстів, контрастивної 

лексикології, а також еквівалентності в КЛ і перекладознавстві. 

Результати, представлені у цьому розділі, висвітлені у таких публікаціях 

автора: [201], [203], [205], [209]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

СИСТЕМА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ПОГЛЯДІВ ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА 

ЖЛУКТЕНКА 

 

3.1. Перекладознавчий контекст досліджень Ю. Жлуктенка 

 

Важливе місце в науковому доробку Ю. Жлуктенка посідає 

перекладознавство. Як молода на той час галузь наукового дослідження, ця 

наука потребувала опрацювання багатьох основоположних питань, без яких 

тепер не мислимо її існування. 

Сьогодні, в часи глобалізації, коли зникають інформаційні бар’єри між 

державами та континентами, важливі надбання більшості галузей науки – 

заслуга науковців з усього світу. А проте, ще якихось 20-30 чи 50 років тому 

ситуація була цілком відмінною. Від моменту свого становлення і до початку 

90-х років ХХ ст. перекладознавство в Україні зокрема та Радянському Союзі 

загалом було відділене від так званої Західної науки і працювало у власних 

географічних, філософських та методологічних межах. Поінформованість щодо 

теоретичних міркувань про переклад видається більшою, аніж щодо перекладів 

практичних (зокрема, художніх) та їхньої критики. В. Россельс у статті ―За эти 

годы‖, опублікованій у збірнику ―Мастерство перевода‖ за 1959 рік, скаржиться 

на те, що майже немає даних про перекладачів художньої літератури на мови 

народів Радянського Союзу. Щобільше, навіть про кількість та діяльність 

перекладацьких секцій Спілки письменників не відомо майже нічого, а про стан 

перекладацтва закордоном і поготів [230, с. 210]. А проте, такий підхід був на 

той час характерний не лише для закритих тоталітарних держав. Е. Ґентцлер у 

книзі-аналізі перекладознавчих теорій двадцятого століття ―Contemporary 

Translation Theories‖ твердить, що у 1960-1980-х рр. існувало багато різних 

підходів та теорій, та всі вони було окремими і розрізненими. Здебільшого між 

науковцями, які їх розробляли, не було зв’язку чи діалогу [305, c. 187]. 

Втім, якщо уважно простежити розвиток перекладознавства у 

загальносвітовому контексті, побачимо багато подібних висновків та 
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співвідносних теорій, зроблених науковцями з різних країн та континентів. 

Наприклад, питання еквівалентності цікавили дослідників як в Радянському 

Союзі, так і в Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Чехії, Франції та 

багатьох інших країнах. І хоч розроблені ними класифікації та підходи 

різняться, знаходимо в них і дещо спільне. До прикладу, Т. Шмігер у монографії 

―Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя‖ пише, що ―у рецензіях на 

―Антологію сучасних українських поетів‖ у перекладах С. А. Твердохліба 

Микола Євшан (Федюшка) розглядає перекладний твір у двох проекціях – 

формальній, де засадою вірного відтворення є збереження стилю оригіналу, та 

суспільній, де наголос робиться на взаємодії національної гідності 

перекладача/читача та перекладу‖ [282, с. 57], що, на нашу думку наближається 

до концепції формальної та динамічної еквівалентності американця Ю. Найди. 

Думки Івана Кулика щодо проблем культурного фону читача та спрямованості 

перекладу [282, с. 89] перекликаються з Г. Яуссовими ідеями щодо ―горизонту 

очікувань‖ читача та думками, які розвивали представники так званої ―Школи 

маніпуляції‖ (А. Лефевр, Т. Германс та ін.). М. Рильський, порушуючи питання 

цільового читача та мети перекладу, постулює ту ж проблему, що і розробник 

теорії ―скопосу‖ Г. Фермеєр та його послідовники. Водночас, думки 

М. Рильського та В. Державина про те, що слова треба вивчати у їхній 

історичній перспективі, в зв’язку з етимологією, та, за потреби, 

використовувати їхні призабуті значення [282, с. 136], нагадує Е. Паунда з його 

концепцією ―енергії мови‖ [305, с. 15]. Класифікація галузей перекладознавства 

В. Коптілова [137, с. 202-204] перегукується зі схемою Голмса-Турі [335, с. 10-

14]. Такий список можна було б продовжувати ще довго, що свідчить про 

спільність питань, над якими працювали та працюють теоретики перекладу. 

Ю. Жлуктенко, безперечно, виділяв перекладознавство як окрему галузь, 

яка, хоч і належить до циклу філологічних дисциплін, відрізняється власними 

підходами і методами обробки матеріалу. Зокрема, в листі до Р. Зорівчак від 

7 червня 1974 р. він пише про те, що перекладознавчий аналіз передбачає відхід 

від строго лінгвістичного підходу, адже кладе в основу ―більш складні, ніж 
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слово, елементи першотвору, загальне значення яких змушує шукати й 

складніших еквівалентів‖ [102, с. 54]. 

 Як перекладознавець він звертався у своїх працях до багатьох 

теоретичних питань. Серед них: адекватність, еквівалентність, оцінка якості 

перекладу, вибір творів для перекладу, підготовка до перекладу, відтворення 

засобів образності, відтворення авторського стилю, експресивний синтаксис, 

архітектоніка тексту, перекладацькі трансформації, жанрові особливості в 

перекладі, відтворення змісту і форми, критика перекладу, переклад назв і 

заголовків, переклад неологізмів, переклад прислів’їв і приказок, переклад 

реалій, редагування перекладу, роль редактора, роль читача, точність перекладу, 

буквалізм в перекладі, ―дух‖ твору та його передача в перекладі, відтворення 

художніх конотацій, відповідність перекладу історичній епосі оригіналу, 

різночасовість оригіналу і перекладу, комплексна теорія перекладу, 

комунікативна функція тексту та її відтворення в перекладі, 

інтертекстуальність, соціально-культурні відмінності між мовами та ін. На жаль, 

детального розгляду жодної з цих проблем в його роботах не знаходимо. Проте, 

зважаючи на те, що професор в силу обставин змушений був працювати в 

рамках реалістичної теорії перекладу, можемо співвіднести його погляди на 

вищезгадані та інші теоретичні й практичні аспекти перекладу з думками інших 

дослідників, які працювали в тому ж ключі. 

 

3.2. Погляди Юрія Жлуктенка на загальну теорію перекладу 

 

На теперішньому етапі розвитку науки право перекладознавства на 

існування навряд чи хтось заперечуватиме. Та галузь ця доволі молода, як 

окрема сфера наукового пошуку в Україні, та й у багатьох інших країнах, 

оформилася лише в часи існування Радянського Союзу, а тому в науковій 

літературі 40-60-х рр. (а подекуди навіть до 80-х рр.) ХХ ст. натрапляємо на 

дискусії та аргументи на захист її наукового статусу.  

На думку А. Федорова, теорія перекладу зародилася в Росії в роки 

радянської влади, і її ініціатором та основоположником був Максим Горький, 
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який багато уваги приділяв справі перекладу [257, с. 351]. Втім, дослідження з 

історії українського перекладознавства доводять, що в Україні увагу до 

перекладу як об’єкта науковго і критичного опису приділяли й раніше. Варто 

лише згадати статтю ―Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо 

про штуку перекладання‖ І. Франка [266] чи часопис ―Книгарь‖, що видавався у 

1917-1920 рр. і вміщував критичні матеріали про переклади в Україні [281, с. 

65]. 

У збірнику 1970 р. ―Мастерство перевода‖ з’явилася стаття І. Лєвого 

―Состояние теоретической мысли в области перевода‖, в якій він, окрім усього 

іншого, дає характеристику радянському перекладознавству та його надбанням. 

Зокрема, І. Лєвий характеризує радянську науку про переклад як таку, що має 

єдиний світогляд і систематичний характер напрацювань. У ній доречно 

виокремити два напрями: лінгвістичний (започаткував А. Федоров книгою 

―Введение в теорию перевода‖ (1953)) та літературознавчий (започаткував 

К. Чуковський у книзі ―Высокое искусство‖ (1941)) [163, с. 410].  Про це ж 

згадує  у своїх ―Актуальних питаннях українського художнього перекладу‖ 

В. Коптілов, пишучи: ―Перекладацькі дискусії 50-х років намагалися визначити 

проблематику теорії перекладу, зокрема, питому вагу в цій дисципліні 

лінгвістичних і літературознавчих питань. Одні учасники цих дискусій 

(А. Федоров, О. Реформатський) висували на перший план лінгвістичні 

завдання, оскільки, перекладач працює з матеріалом двох мов – мови 

першотвору і мови перекладу. Інші (В. Россельс, Г. Гачечиладзе) віддавали 

першість літературознавчим проблемам, керуючись тим, що перекладач 

відображає художній твір. На початку 60-х років у працях Ю. Еткінда, В. Шора 

та інших обґрунтовується можливість синтезу цих поглядів на шлях 

дослідження стилістичної специфіки художнього  перекладу‖ [136, с. 114]. 

Найсильнішою стороною радянського перекладознавства І. Лєвий вважає 

детальні критичні аналізи окремих перекладів чи дослідження перекладацьких 

проблем, які публікують у перекладознавчих збірниках (―Вопросы 

художественного перевода‖, ―Тетради переводчика‖, ―Мастерство перевода‖, 

―Теория и критика перевода‖) [163, с. 410]. 



79 

Характерною рисою розвитку радянського перекладознавства були 

дискусії, покликані звести до спільного знаменника розбіжності в поглядах 

різних дослідників та уніфікувати загальну теорію. Чимало обговорень точилося 

навколо того, чи можливо створити загальну теорію перекладу, чи все ж 

доведеться обмежитися окремими теоріями, заснованими на особливостях 

жанру, стилю, способу подачі та сприйняття тексту тощо. Зокрема, 

В. Коміссаров у розвідці ―Теория перевода на современном этапе‖ згадує, що на 

Всесоюзній науковій конференції 1975 року чимало дискусій було присвячено 

питанню, чи варто прагнути до створення загальної теорії перекладу. Вочевидь, 

наводилося багато аргументів ―за‖ і ―проти‖. Власне автор схиляється до думки, 

що не варто розглядати варіанти відповіді на це питання як взаємовиключні. 

Звісно, переклад як багатогранне явище можна вивчати в багатьох різних 

дисциплінах, причому поділ сфер дослідження не обов’язково збігатиметься 

(радше відрізнятиметься) від поділу перекладу на види залежно від характеру 

оригіналу. Отож наявність різних теорій перекладу (лінгвістичної, 

літературознавчої, психологічної та ін.) видається природною. Та це не означає, 

що неможливо створити єдину науку – перекладознавство, – предметом якої був 

би переклад загалом [129, с. 5–6]. 

З дещо іншого ракурсу розглядає проблему існування багатьох теорій 

перекладу В. Бібіхін, для якого їхнє існування спричинене не їхніми 

принциповими відмінностями, а тим, що дослідники часто зосереджуються на 

різних предметах дослідження. Якщо науковці працюють здебільшого з 

технічними, насиченими термінами текстами, то, узагальнюючи свої результати 

аналізу в теорію, вони отримують результати, які закономірно відрізнятимуться 

від тих, що отримають дослідники суспільно-політичних, а тим паче художніх 

текстів [20, с. 5]. 

Радянська наука про переклад розглядала загальнотеоретичні проблеми і 

проблеми практики (що виявлялося здебільшого в аналізі конкретних 

перекладів або окремих лінгвістичних питань). 

У Ю. Жлуктенка не виникало сумнівів щодо доречності 

перекладознавства як пошукової галузі. Навіть навпаки, саме він, за словами 
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Р. Зорівчак, ―посприяв тому, що в 80-х роках теорія перекладу як лінгвістична 

дисципліна ввійшла до числа спеціальностей, затверджених ВАК СРСР як 

предмет дисертаційних досліджень‖ [106, с. 164]. На його думку, радянським 

теорії і практиці перекладу вдалося досягнути певних успіхів у формуванні 

теоретичного підґрунтя та вимог до рівня та якості художнього перекладу. Йому 

імпонував той факт, що в ній особливої ваги набув принцип ―уважного 

ставлення до обох головних компонентів художнього твору – форми і змісту‖ 

[93, с. 86]. Завдячує цим радянська школа (реалістичного) перекладу високому 

фаховому та літературному рівню майстрів художнього перекладу. Як вимоги, 

так і практичні результати перекладацької діяльності були спрямовані на 

досягнення  ―максимальної ефективності, відображаючи в перекладі ці основні 

аспекти‖ [93, с. 86]. 

Подібно до багатьох своїх сучасників Ю. Жлуктенко дотримувався 

принципу, за яким найкращим джерелом теоретичних припущень та постулатів 

є аналіз уже існуючих перекладів (здебільшого художньої) літератури. При 

цьому він вважав, що аналізу відомих творів із поширених європейських мов – 

недостатньо. Чим більше мов і текстів задіяно в процесі аналізу – тим 

достовірнішими та точнішими будуть результати. Замість розробляти певну 

теорію на матеріалі однієї мови, а потім екстраполювати результати на усі інші, 

можна скористатися індуктивним підходом і дійти певних висновків на основі 

більшої кількості проаналізованого матеріалу. Особливо важливим 

Ю. Жлуктенко вважав приділити увагу менш розповсюдженим та популярним, а 

також античним мовам. Не лише тому, що їх часто незаслужено уникають, але й 

через те, що перекладів з них робиться менше, а тому прослужити вони б мали 

довше, відповідно, вимоги до їхньої якості аж ніяк не можуть бути нижчі, ніж 

до якості творів із інших мов [93, с. 91]. Загалом, тенденції в мовознавстві та 

перекладознавстві радянського періоду свідчать про те, що в Радянському 

Союзі великої ваги надавали дослідженню саме менш розвинутих і поширених 

мов, передусім у їх зіставленні з російською. 

Вочевидь, Ю. Жлуктенко поділяв погляди прихильників ―доскіпливого‖ 

реалістичного перекладу, таких як І. Кашкін, якому за словами Г. Гачечиладзе, 
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―належить пріоритет в постановці проблеми реалістичного перекладу в 

творчому плані‖ [40, с. 153]. Г. Гачечиладзе розвинув теорію І. Кашкіна та дещо 

трансформував її, ―з методичного поняття, яке підказувало, як потрібно 

перекладати, реалістичний переклад перетворювався у Гачечиладзе на оцінне 

поняття, у відображення дійсності (тобто оригінального художнього твору) 

найкращим способом в найадекватніший із всіх адекватних перекладів‖ [2, 

с. 149]. В. Коптілов, який у монографії ―Першотвір і переклад‖ (1972) 

охарактеризував радянську теорію перекладу як таку, що стверджує 

перекладність будь-якого твору з будь-якої мови, ―можливість і потребу 

перекладу художнього твору в єдності його форми і змісту‖ [137, с. 7], ―відкидає 

свавільне тлумачення першотвору‖ [137, с. 7], але в деяких випадках допускає 

―осмислену втрату деталі або компенсацію її в іншій формі з метою збереження 

більш істотних особливостей художнього перекладу‖ [137, с. 8].  О. Кундзіч, 

вважав, що ―реалізм в перекладі – це правдива передача реальної дійсності, 

відображеної в оригіналі. Реалістично перекладати означає передати засобами 

своєї мови все відчуте і усвідомлене автором оригіналу‖ [158, с. 108]. 

Ю. Жлуктенко також вважав, що теорія перекладу мала б бути 

комплексною та практично орієнтованою, тобто допомагати вирішувати 

потенційні проблеми, на які можуть натрапити перекладачі-практики, а також 

розробити певні критерії та вимоги, які б дозволяли утримувати якість 

перекладу на певному рівні [93, с. 91]. Вважаємо такий його підхід особливо 

важливим, оскільки він доводить, що професор прагнув до того, аби наука не 

була відірваною від інших сфер життя, а гармонійно в них вписувалася та 

сприяла їхньому розвитку та функціонуванню. 

 

 

3.3. Адекватність та еквівалентність в перекладі за Юрієм 

Жлуктенком 

 

Термін адекватність вживається здебільшого в радянській та 

пострадянській теорії перекладу, де він ототожнюється з поняттям 
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еквівалентність, або ж перебуває з ним у дихотомічних відносинах. Натомість, 

західне перекладознавство більше зосереджується на явищі еквівалентності в 

усіх його виявах та рідко вживає термін адекватність [229, с. 5]. 

Визначень адекватного перекладу майже стільки ж, скільки й дослідників, 

які про нього пишуть. А. Фьодоров вважав, що, коли йдеться про художній 

переклад, то адекватність – це, перш за все, відповідність перекладу естетичній 

функції оригіналу [257, с. 118].  На його визначення опирається і Я. Рецкер у 

своєму підході до поняття адекватності. Проте, для нього вона означає 

―функціональну точність‖ загалом, без звуження виключно до естетичної 

функції. Також, він вважає можливим взаємозаміну термінів адекватний та 

повноцінний [223, с. 9]. Р. Міньяр-Бєлоручєв, натомість, розглядає її як 

відтворення єдності форми та змісту засобами цільової мови та пропонує як 

альтернативу термін повноцінний переклад [182]. Для А. Швейцера адекватний 

переклад – це переклад, який викликає у реципієнта реакцію, що відповідала б 

комунікативним намірам відправника [279, с. 270].  При цьому, він окремо 

виділяє визначення прагматично адекватного перекладу [279, с. 270]. 

Доцільність такого розрізнення нам не цілком зрозуміла, оскільки, якщо за 

основний критерій адекватності брати комунікативну функцію та її відтворення 

в перекладі, то, здавалося б, прагматичний компонент повинен сюди входити 

без додаткових вказівок. Термін повноцінність підтримує і А. Федоров та 

уточнює, що повноцінність перекладу вимагає вичерпної передачі смислового 

компоненту та цілковитої функційно-стилістичної відповідності вихідному 

тексту [257, с. 130-132].  У розумінні С. Прокоповича адекватність – це 

здатність перекладу одночасно сприйматися як оригінальний твір рідною мовою 

та залишатися чужим твором [217, с. 40]. За В. Державином, адекватний 

переклад – це переклад, який відповідає стилістичним характеристикам 

оригіналу та відображає їх у собі [51, с. 133]. М. Зеров вважає, що для 

адекватності перекладу відтворення тільки стилістичних рис оригіналу замало, 

потрібно ще й досягти відповідності перекладу змістовим особливостям 

першотвору [98, с. 130].  Комплексну характеристику адекватності знаходимо в 

доробку Р. Зорівчак, яка пише: ―суть адекватності полягає в тому, що оригінал 
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треба розглядати як систему, а не як суму елементів, як органічну цілість, а не 

як механічне сполучення складників. У цій системі кожен елемент має 

окреслену, задуману автором функцію, комунікативну й естетичну. У всьому 

творі, в його мегаобразі, макрообразі і в кожному мікрообразі, реалізується ця 

функція елементів і структур. Завданням перекладу є не копіювання елементів і 

структур оригіналу, а схоплення їхніх функцій і відтворення їх засобами рідної 

мови‖ [103, с. 17]. В. Радчук у своїй дисертації на здобуття ступеня кандидата 

філологічних наук ―Проблема вірності художнього перекладу‖ визначає 

адекватність як ступінь точності й повноти відображення вихідного тексту в 

кінцевому. Водночас, він наголошує на тому, що адекватність ніколи не буває 

абсолютною, вона завжди відносна, а переклад – це динамічний відповідник 

оригіналу [220]. 

Окрім згаданих вище науковців, які розглядають адекватність як окреме 

явище, не розглядаючи його співвідносність чи тотожність із поняттям 

еквівалентності, є також ряд науковців, які визначають це явище через 

еквівалентність або ж протиставляють ці два поняття. Думку про те, що 

адекватність та еквівалентність – це одне і те ж зустрічаємо, наприклад, у 

А. Поповіча [212, с. 180]. Ю. Жлуктенко та О. Двухжилов також виступали на 

захист такої позиції. У статті ―Проблеми адекватності перекладу‖ автори 

заявляють: ―Останнього часу поняття адекватності перекладу  тлумачиться 

надто дослівно. Оскільки слово ―адекватний‖ має значення ―однаковий, 

тотожний‖, то терміна адекватність взагалі почали уникати, вживаючи замість 

нього термін еквівалентність, тобто ―рівнозначність‖. В обох випадках ідеться 

про одне і те ж – ступінь відповідності текстів – оригінального і перекладного, 

які в ідеалі мають бути тотожними, але на практиці цього майже не досягається. 

Як адекватність, так і еквівалентність перекладу ніколи не бувають повними‖ 

[93, с. 85]. Думку про неможливість цілковитої адекватності чи еквівалентності 

знаходимо і в листах до Р. Зорівчак (зокрема, від 2 квітня 1974 р., 7 червня 

1974 р., 1 лютого 1976 р.) [102, с. 51-55, 59-60].  

Загалом, Ю. Жлуктенко був прихильником термінологічної точності та 

безсинонімності як однієї з прикмет чіткості наукового висловлювання. Однак, з 
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думкою про нерозрізнення адекватності та еквівалентності в перекладі 

погодитися не можемо, адже, слідом за О. Чередниченком, дотримуємося 

погляду, що поняття адекватність та еквівалентність є співвідносними, але не 

тотожними. Адекватність перекладу – це, передусім, його функційна 

відповідність оригіналу, при чому до уваги варто брати не лише авторський 

задум, а й сприйняття того чи іншого тексту читачами вихідної та цільової 

аудиторій. Водночас, еквівалентність – явище дещо вужче. У першу чергу воно 

стосується відносно точної передачі змісту [277, с. 24]. Про читача як один із 

критеріїв адекватності говорить і Ю. Жлуктенко. На його думку, підвищення 

освіченості читача перекладів вимагає від перекладачів уважнішого ставлення 

до тексту та досягнення вищого рівня його відповідності оригіналові [93, с. 87]. 

Крім того, адекватність – всеохопна. Про адекватність зазвичай говоримо на 

рівні всього тексту. Навряд чи можна оцінити адекватність перекладу на рівні 

одного речення, словосполучення чи слова. Це, зокрема, підтверджує і 

альтернативний іншомовному слову термін повноцінність, тобто повне/всебічне 

відображення оригіналу. Натомість, еквівалентність можна спостерігати на 

різних рівнях від рівня слова до рівня цілого тексту. Отже, еквівалентність – це 

радше складова адекватності, хоч, звісно, не завжди в адекватному перекладі 

можливо виділити еквіваленти, а еквівалентний переклад назвати адекватним. 

Аналізуючи переклад в одній зі своїх статей, Ю. Жлуктенко пише, що в 

тексті перекладу трапляються неточності, та їх не надто багато, а тому робить 

висновок, що ―твори знайшли своє адекватне відображення в англійському 

перекладі‖ [87, с. 31]. Таке твердження, на нашу думку, дещо суперечить 

вищезгаданій тезі про те, що еквівалентність та адекватність – це одне і те ж. 

Адже, неточності в перекладі свідчать про відсутність еквівалентності між 

вихідним та цільовим текстом на певних рівнях. Якщо текст, в якому 

спостерігається неповна еквівалентність, все ж можна вважати адекватним, то, 

вочевидь, знака рівності між цими поняттями ставити не варто. На 

підтвердження цього наведемо ще одну думку Ю. Жлуктенка, яку він висловив 

у статті ―Українська радянська поезія – англомовному читачеві‖, де дослідник 

пише про те, що  адекватність поетичного перекладу включає передачу форми, 
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змісту, поетичного підтексту, образної системи та художніх конотацій [94, с. 

49].  

Важливим елементом перекладу твору для Ю. Жлуктенка є адекватність 

відтворення опису ситуації. Основними її критеріями професор вважає 

відтворення експресивності, основних характеристик авторського стилю 

(наприклад, лаконічності) та відповідність тексту ситуації, що описується [87, 

с. 31]. Отже, адекватність – поняття комплексне, що включає в себе багато 

рівнів та компонентів, тоді як еквівалентність може простежуватись на кожному 

із цих рівнів окремо. 

Чи то під впливом таких критичних зауважень, чи з інших причин, та все 

ж у перекладознавчих працях Ю. Жлуктенка знаходимо згадки не лише про 

адекватність, а й про еквівалентність перекладу, при чому про еквівалентність 

згадується частіше. Зауважимо також, що, попри те, що професор вважав 

розрізнення цих понять недоцільним з огляду на тотожність позначуваного, все 

ж навіть у його власних роботах ці терміни вживаються в дещо різних ситуаціях 

і контекстах. Наприклад, у статті ――Малая Земля‖ и ―Возрождение‖ 

Л. И. Брежнева на английском языке‖ Ю. Жлуктенко та О. Семенець 

стверджують, що для адекватності перекладу необхідно уважно ставитися до 

прагматики тексту та дотримуватися еквівалентності. Далі у цій же розвідці 

автори наголошують, що для забезпечення адекватного сприйняття тексту 

цільовою аудиторією необхідно дотримуватися в перекладі принципу 

еквівалентності. Підсумовуючи аналіз перекладу, дослідники доходять 

висновку, що перекладачам вдалося створити еквівалентний англійський текст, 

який передає зміст оригіналу, а також відтворити тон розповіді [87, с. 26]. Все 

це свідчить про те, що автори таки розмежовують поняття адекватність та 

еквівалентність і вважають останню лише одним із компонентів повноцінного 

відтворення оригінального твору. Крім того, Ю. Жлуктенко часом згадував і про 

лексичні еквіваленти [91, с. 48] (з чого робимо  висновок, що він визнавав 

існування еквівалентності на різних рівнях, тоді як про адекватність на різних 

рівнях зазвичай не говоримо), і про відтворення змісту і форми як складових 

адекватності тексту перекладу [94, с. 49], що ще раз засвідчує, що, на відміну 
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від еквівалентності, яка буває на різних рівнях, адекватність – поняття 

комплексне. Про це говорив ще О. Фінкель, який наголошував, що для 

визначення ступеня адекватності віршового перекладу варто однакову увагу 

приділяти всім його компонентам і розглядати їх з погляду місця, яке кожен із 

них займає серед виразових засобів твору [262, с. 251]. 

Тоді як питання адекватності переймало здебільшого науковців із СРСР та 

так званих ―дружніх‖ країн, розробкою проблеми еквівалентності займалися й 

продовжують займатися дослідники з усього світу. Все ж, найвідомішими в 

Україні є напрацювання представників СРСР та країн Європи і Північної 

Америки. Поміж тих, хто цікавився розробкою цього питання, – Л. Бархударов, 

М. Бейкер, Ж.-П. Віне і Ж. Дарбельне, Дж. Гауз, Дж. Голмс, О. Каде, 

В. Комісаров, А. Лефевр, Ю. Найда, А. Нойберт, А. Поповіч, Я. Рецкер, 

О. Швейцер та багато інших. 

Серед усього розмаїття теорій та підходів Ю. Жлуктенко виділяв два – 

поділ на динамічну та формальну еквівалентність, зроблений Ю. Найдою, та 

п’ятирівневу класифікацію, запропоновану В. Коміссаровим. 

Із розвитком різних ускладнених багаторівневих теорій, які пропонують 

доволі точні критерії та визначені підходи до відповідності перекладу 

оригіналові, дихотомія формальна :: динамічна еквівалентність може 

видаватися занадто спрощеною. Та й критики на адресу такої моделі було 

чимало. Часто з особливим негативом сприймають формальну відповідність, 

вважаючи, що відтворення формальних характеристик твору може спотворити 

оригінальне повідомлення, а також вимагає від отримувача повідомлення 

додаткових зусиль для його розуміння [325]. Зрештою, навіть сам Ю. Найда, 

який виводив свої теоретичні міркування на основі власного практичного 

досвіду, ставився до цього виду еквівалентності доволі негативно. У спільній 

книзі ―The Theory and Practice of Translation‖ Ю. Найда і Ч. Табер дають таке 

визначення: ―формальна відповідність: властивість перекладу, за якої 

характеристики форми мови-джерела механічно відтворено у цільовій мові. 

Зазвичай, формальна відповідність спотворює граматичні та стилістичні 

структури цільової мови і, як наслідок, перекручує повідомлення, через що 
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реципієнт розумітиме його неправильно, або ж йому доведеться тяжко 

попрацювати над його розумінням‖ [337, с. 201]. 

На відміну від них Ю. Жлуктенко, який був не лише перекладачем і 

перекладознавцем, але й вченим-філологом і педагогом та методистом, автором 

та співавтором багатьох підручників та статей щодо викладання іноземних мов, 

вбачав у обох видах еквівалентності за Ю. Найдою певну цінність. На його 

думку (та на думку його співавтора О. Двухжилова) ―є чимало перекладацьких 

ситуацій, де такий [формальний] принцип відтворення оригіналу обов’язковий: 

наприклад, якщо перекладається твір літературної класики (Данте, Шекспір, 

Ґете) з розрахунком не тільки на звичайного читача, а й на фахівця-філолога. 

Завданням такого філологічного перекладу є створення тексту, читач якого 

якнайповніше ототожнював би себе з носієм мови оригіналу, а також здобув би 

вичерпні відомості  про звичаї того часу, способи вислову та ін. Без такого 

перекладу не можна уявити вивчення культурної спадщини минулого, тому з 

часом зростає значення формальної еквівалентності перекладів. Чим більшу 

художньо-естетичну і культурно-історичну цінність має текст оригіналу, тим з 

більшою бережливістю і відповідальністю повинен ставитися перекладач як до 

його змістової, так і до формальної сторони‖ [93, с. 85-86]. 

Концепція формальної :: динамічної еквівалентності, з одного боку, 

найближча до поняття адекватності, оскільки встановлюється, зазвичай, на 

основі аналізу цілого тексту. А проте, з іншого боку, вона ж може бути і одним 

із основних аргументів на користь розмежування понять адекватність та 

еквівалентність. Адже, формальна та динамічна еквівалентність – це своєрідні 

крайнощі, які можуть перетворити перекладний текст в оригінальний твір за 

мотивами іншомовного джерела. Буквальне дотримання форми та структури 

оригіналу може зробити вихідний текст у перекладі надто складним для 

прочитання, а досягнення рівноцінного ефекту (динамічної еквівалентності) 

шляхом пристосування до культурних, лінгвістичних і літературних традицій 

цільової культури може змінити вихідний текст до невпізнанності. В обох 

випадках про адекватність перекладу говорити не доводиться. 
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Попри своє прихильне ставлення до розуміння еквівалентності Ю. Найди, 

професор вважає, що виділені два види еквівалентності – це, так би мовити, 

лише протилежні полюси, тоді як між ними можуть і повинні існувати певні 

―проміжні‖ види еквівалентності [93, с. 85-86]. Що саме Ю. Жлуктенко мав на 

увазі під проміжними рівнями еквівалентності в статті не уточнюється, варіантів 

тут може бути багато, залежно від кожного конкретного випадку. Для 

дослідника еквівалентність може полягати і в мірі точності передачі змісту [87, 

с. 26] (стилістично-змістова еквівалентність за А. Поповічем [212, с. 197]), і в 

знаходженні лексичного відповідника [91, с. 48]. Щодо останнього, існує 

декілька підходів до еквівалентності на цьому рівні. Наприклад, О. Каде виділив 

чотири типи лексичної відповідності: один до одного, один до багатьох, один до 

частини цілого і один до нічого [305, с. 68]. Я. Рецкер виділяє повні і часткові, 

або ж абсолютні та відносні словникові еквіваленти [223, с. 48]. Подібної думки 

дотримується і Л. Бархударов, який ділить лексичні еквіваленти на три 

категорії: а) повні відповідники; б) часткові відповідники; і в) відсутність 

відповідника [13, с. 74]. О. Швейцер в цьому контексті говорить про так звані 

еквівалентні заміни, тобто, ―лексичні функції, значення яких синонімічні 

ключовому слову; при цьому слово, яке виражає це значення, можна вжити 

замість ключового за умови, що буде здійснено певне синтаксичне 

перетворення висловлювання‖ [279, с. 275]. 

Варто зауважити, що саме під час розгляду еквівалентності на лексичному 

рівні деякі науковці говорять про еквівалентність як певну міжмовну константу. 

Я. Рецкер, чию думку розділяє також Р. Міньяр-Бєлоручєв [182, с. 232], вважає, 

що еквіваленти (які він також називає моноеквівалентами)  – це постійні та 

незалежні від контексту відповідності між словами двох мов. Для нього 

еквівалентний відповідник може бути лише один, а тому в перекладача вибору 

немає [223, с. 71]. Так само розглядає еквівалентність і О. Швейцер, для якого 

еквіваленти є постійними і рівнозначними відповідниками, які не залежать від 

контексту [279, с. 275]. Такий підхід видається нам більш слушним для КЛ, яка 

досліджує дві мови як відносно статичні системи. Переклад же явище 

динамічне, яке потребує індивідуального підходу в кожному конкретному 
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випадку. Наприклад, В. Комісаров вважає, що еквівалентність різномовних 

текстів – це не заздалегідь забезпечена даність, а результат мовленнєвого 

процесу [128, с. 9]. Інакше відпала б потреба у нових перекладах через 

застарілість попередніх, а синхронна множинність перекладу взагалі була б 

неможливою. 

Вочевидь, Ю. Жлуктенко також не вважав еквівалентність постійною 

категорією, оскільки аналіз його праць дозволяє зробити висновок, що 

особливою прихильністю науковця користувалася класифікація еквівалентності 

російського дослідника В. Коміссарова, яка базується на комунікативному 

підході та має досить-таки універсальний характер (тобто, може 

застосовуватися до текстів різних типів та жанрів).  Слідом за В. Коміссаровим 

Ю. Жлуктенко виділяє п’ять рівнів еквівалентності (мовних знаків, 

висловлювання, повідомлення, опису ситуації, мети комунікації), кожен 

наступний з яких включає всі попередні, при чому мінімальною вимогою для 

встановлення еквівалентності визначається відповідність мети комунікації [93, 

с. 87]. Згідно із автором цієї рівневої моделі, у її застосуванні необхідно розбити 

зміст оригіналу та перекладу на рівні, які відрізняються способом передачі 

інформації від адресанта до адресата [126, с. 9]. У. Еко поділяє думку про те, що 

текст у перекладі (свідомо чи несвідомо) розбивається на рівні і вже сам 

перекладач повинен вирішити, який рівень (чи рівні) змісту повинен 

відтворювати переклад, та чи можливо/варто змінити ―поверхневу фабулу‖ 

заради збереження ―глибинної‖ [56, с. 186] (що співвідносно з першим рівнем 

еквівалентності за В. Коміссаровим, де переклад передає не ―пряме‖ значення 

вихідного тексту, а, так би мовити, ―похідне‖, тобто те, що виводиться на основі 

цілого висловлювання [127, с. 60]). 

Питання адекватності, еквівалентності, відтворення єдності форми і 

змісту, а також ―духу‖ в перекладі нерозривно пов’язані і з поняттям точності. 

Точність можна розглядати як абсолютну рівноцінність інформації та виразових 

засобів, як ідентичність способу виразу думки тощо. Власне, більшість 

дослідників вказують на те, що слід відрізняти точність та буквальність 
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перекладу, де перший термін зазвичай вживається в позитивному значенні, а 

другий має пейоративний відтінок. 

З погляду ХХІ століття теорії еквівалентності дещо втратили свою 

популярність. Один із небагатьох, хто досліджує це питання зараз, – Е. Пим, 

який, уважно вивчивши різні класифікації дійшов до висновку, що усі 

запропоновані раніше види еквівалентності можна розділити на дві групи – 

природну (natural) та спрямовану (directional) еквіваленість [344]. Перша 

наближається до розуміння еквівалентності за Я. Рецкером і О. Швейцером і є 

двосторонньою (тобто, дві одиниці у двох мовах відповідають одна одній 

незалежно від спрямованості перекладу), а друга – включає усі інші види 

еквівалентності, її можна було б назвати «власне перекладною» чи 

«односторонньою» еквівалентінстю, бо вона спрацьовує лише в одному 

напрямку. Оскільки підходи Ю. Жлуктенка до еквівалентності враховували 

комунікативну ситуацію та позамовні чинники, відносимо його погляди до 

категорії спрямованої еквівалентності. 

Поняття адекватності зараз також здебільшого уникають окрім як у 

контексті оцінки якості перекладу, де його знаходимо, зокрема, у сучасного 

дослідника цієї проблеми В. Ґуадека, який стверджує, що якісний переклад 

повинен забезпечувати адекватність змісту і форми, в якій цей зміст 

виражений [306].  

Поруч із еквівалентінстю стоїть і поняття точності. На думку 

Ю. Жлуктенка, точний переклад – це переклад, який якнайповніше передає 

інформаційне навантаження вихідного тексту, виключає неточності та 

можливість різночитань, а також виконує свою комунікативну функцію на 

максимально можливому рівні. Точність – один із компонентів еквівалентності 

та адекватності перекладу [87, с. 26]. Звісно, дослідник і сам вказує на те, що 

точність перекладу не може бути стовідсотковою. З різних причин – чи 

об’єктивних чи суб’єктивних – у перекладі майже завжди можна знайти певні 

невідповідності. Однак, вони не завжди впливають на цілісність та вірність 

сприйняття та розуміння тексту. Тому, хоч точність перекладу і є одним із 
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важливих аспектів його адекватності, все ж незначний відсоток відхилень не 

має суттєвого впливу на загальне сприйняття твору як цілісності [87, с. 31]. 

Через поняття точності й тотожності Ю. Жлуктенко визначає такі ключові 

для перекладознавства терміни, як адекватність та еквівалентність. На його 

думку, обидва терміни використовуються з метою вказати на ступінь 

відповідності, або й тотожності, між вихідним та цільовим текстами. Водночас, 

він наголошує на тому, що ідентичність текстів, або цілковита точність 

перекладу – ефект надзвичайно бажаний, проте навряд чи досяжний. Тому, усі 

три поняття – еквівалентність, адекватність та точність – все ж залишаються 

відносними [93, с. 85]. 

Особливо багато застережень виникає тоді, коли йдеться про точність у 

художньому перекладі. Якщо для наукового і технічного перекладу точність 

передачі інформації та досягнення мети комунікації – одні з основних критеріїв 

оцінки якості перекладу, то, коли йдеться про художній переклад, доводиться 

враховувати також і естетичну сторону, часто естетичну домінанту. Саме з 

цього погляду точність перекладу нерозривно пов’язана з описаним вище 

питанням відтворення єдності змісту і форми. Ю. Жлуктенко звертає увагу на 

важливість відтворення та збереження стилістичних особливостей та 

формально-естетичних характеристик твору поруч із його змістом [93, с. 87]. 

Втім, точність передачі усіх складових елементів твору для досягнення 

адекватності в перекладі в розумінні Ю. Жлуктенка зовсім не означала 

буквальності такого перекладу. Власне, професор не був прихильником 

буквалізму, а його критичні статті з аналізом перекладів художніх творів та 

теоретичні міркування щодо адекватності та еквівалентності в перекладі 

доводять, що на перший план він все ж виносив комунікативну функцію тексту 

та вважав вдалим перекладом той, котрий пропонував цільовому читачу 

рівноцінний, а не тотожний текст іншою мовою. 

Звісно, вимога точності чи вільності перекладу – це передусім вимога 

часу. Відомо, що будь-які норми чи традиції перекладу функціонують виключно 

в певному часопросторовому контексті і можуть змінюватися залежно від зміни 
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літературних напрямків, розвитку теорій (в тому числі філософських), 

удосконалення майстерності чи зміни ідеології.  

Розгляд перекладознавчих поглядів Ю. Жлуктена в сучасному йому 

контексті дозволяє стверджувати, що його погляди на точність були зумовлені 

існуючою на той момент перекладацькою традицією. Подібних поглядів 

дотримувались багато радянських теоретиків і практиків перекладу. Наприклад, 

В. Коптілов надавав ваги відтворенню способу вираження думок через художні 

образи [137, с. 91]. Він вважав, що абсолютної точності в перекладі досягти 

неможливо, бо навіть за найуважнішого підходу до перекладу в ньому завжди 

будуть елементи, які перекладачу не вдасться відтворити (наприклад, через 

відмінності між двома мовами) або якими доведеться пожертвувати. Однак, як 

перекладач-практик він все ж дотримувався погляду, що перевагу необхідно 

надавати відтворенню визначальних рис змісту і стилю оригіналу, а образи 

перекладу повинні відповідати образам оригіналу [137, с. 89]. 

Л. Соболєв також розділяє думку про те, що точність вимагає не просто 

ідентичності формальних характеристик тексту чи його частини, а функцій, які 

вони виконують. Тож завдання перекладача – визначити мету втілення певної 

думки в певній формі і, якщо він дійде висновку, що ця форма є вагомою для 

правильного розуміння та інтерпретації думки, то тоді на точність її перекладу 

варто звернути особливу увагу [244, с. 276]. 

Погляди радянських науковців на протиставлення точності та вільності в 

перекладі не завжди збігалися. М. Гаспаров, розглядаючи історію російського 

художнього перекладу, дійшов висновку, що вільність і точність – дві 

протилежності, які переважали в різні періоди, що почергово змінювали один 

одного [39, с. 55]. Водночас, В. Коптілов був апологетом думки, що вільність і 

буквальність перекладу – не два різні історичні етапи, а два підходи, які 

співіснують у той  самий період часу. З його погляду, обидва вони є 

своєрідними крайнощами: буквальність доводить до абсурду вимогу точності, 

тоді як вільність надає надмірної ваги вимозі природності перекладного тексту 

для літератури-сприймача [132, с. 65]. 
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Палким противником занадто вільного перекладу був П. Антокольський. 

Він ототожнював його із ―відсебеньками‖, що порушують авторські права 

оригіналу і зображають автора оригінальнго твору в цілком іншій манері. 

Однак, і буквалізму він не схвалював, хоч і вважав, що межа між точністю і 

буквалізмом надзвичайно хитка і не завжди можна чітко визначити, де 

закінчується точність і починається буквалізм [6, с. 23]. 

Л. Соболєв вважав за доцільне розмежовувати буквалізм та формалізм 

(критиком якого він був). Буквалізм для нього – це неуважність чи невміння 

перекладача точно передати зміст оригіналу, не переносячи при цьому в 

переклад непотрібні структурні елементи оригіналу. Тоді як формалізм – це 

свідомий вибір перекладача, який відображає його особисту позицію [244, 

с. 271]. 

О. Кундзіч дотримувався якщо не цілком протилежних, то все ж доволі 

відмінних поглядів. Він не бачив у буквалізмі безграмотності, халтури чи 

поганого знання мов, а вважав його свідомим вибором. ―Буквалізм неодмінно 

спирається на систему відповідних поглядів, яка його породжує, стверджує і 

захищає‖ [156, с. 51]. Букваліст точно відтворює усі формальні ознаки мови 

оригіналу, проте замість того, щоб у такий спосіб відтворити стиль оригіналу в 

перекладі, він його цілковито руйнує [156, с. 51]. В буквальному перекладі 

оригінал спотворюється, а його художня цінність – нівелюється [140, с. 183]. 

Зв’язок усього сказаного вище з поглядами Ю. Жлуктенка на точність та 

буквалізм у перекладі доводить, що слідом за багатьма теоретиками та 

практиками перекладу ХХ століття, він підтримував ідею точності, яку 

трактував як відповідність функції та інформаційного навантаження певних 

структурних елементів тексту оригіналу та перекладу, що безперечно є однією 

із запорук підвищення адекватності, а, отже, і якості перекладу. Професор 

засуджував буквалізм, проте в його працях не знаходимо протиставлення чи 

ототожнення буквалізму і формалізму, так само як і можливих пояснень причин 

появи буквалізму в перекладі. 
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3.4. Якість перекладу та її оцінка у працях Юрія Жлуктенка 

 

Питання оцінки якості перекладу тісно пов’язані із поняттями 

еквівалентності та адекватності перекладу. Деякі дослідники вважають їх 

основним критерієм якості перекладу [229]. Наприклад, для О. Фінкеля мірилом 

якості перекладу є його стилістична адекватність [282, с. 113]. Часом якість 

перекладу навіть ототожнюють із мірою його адекватності [27, с. 434]. 

Питання якості перекладу та її оцінки все ще залишається не вирішеним 

остаточно, попри численні спроби. Їх розглядаємо в двох ключах: 1) вимоги та 

норми, встановлені теорією та практикою перекладу на ту чи іншу мову; 

2) визначення (оцінка) якості вже готових перекладів. 

Вимоги та норми виводяться з існуючої перекладацької практики на 

конкретному етапі її розвитку та змінюються разом із поступом теоретичних 

спостережень і напрацювань та практичних здобутків. Вони ж мають і 

безпосередній вплив на другий компонент, оскільки якість перекладу не можна 

оцінити, не керуючись попередніми орієнтирами (бажано, загальноприйнятими 

та усталеними).  

Перекладачі та перекладознавці пропонували свої власні рекомендації 

щодо того, яким повинен бути переклад, а, відповідно, і за якими критеріями 

його можна було б оцінити. Серед них і відомі desiderata М. Зерова щодо 

віршового перекладу: 1) лексичні добори, що відповідають стилістичним ролям, 

які лексичні одиниці відіграють у вихідному тексті; 2) увага до тропів і фігур; 

3) відтворення метричних особливостей; 4) увага до евфонії; 5) природність та 

невимушеність цільової мови [98, с. 132-135]. 

У А. Федорова знаходимо таке узагальнення: 1) перекладач несе ідейну 

відповідальність за якість своєї роботи; 2) мова перекладу повинна бути 

природна, буквалізмів слід уникати; 3) якнайповніше відтворення змісту і 

форми у їхній єдності, при чому особливу увагу слід приділяти їхнім функціям; 

4) якнайповніша передача своєрідностей оригіналу, що відповідало б його 

смисловій та художній ролі; 5) врахування умов та цілей здійснення 

перекладу [257, с. 124].  
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Про щось подібне пише І. Лєвий, для якого існують дві основні 

перекладацькі норми – норма відтворення (тобто, вірності) та норма 

художності. В ідеалі реалізуватися повинні обидві. Однак, у аналізі конкретних 

перекладів критики нерідко протиставляють ці два критерії як взаємовиключні, 

замість того, щоб сприймати їх як компоненти одного цілого [161, с. 445-449]. 

Сучасні дослідники пропонують також оцінювати якість перекладу з огляду на 

компетенцію перекладача [350, с. 19], або застосовувати моделі, що 

ґрунтуються на аналізі помилок (та їхньої кількості) в перекладі [340, с. 59]. 

Якими б не були рекомендації перекладачам та критерії оцінки їхньої 

роботи, основною проблемою був і залишається суб’єктивізм оцінки, який 

неможливо повністю подолати, оскільки жодні рекомендації не можуть 

включити усе розмаїття аспектів, які слід врахувати під час оцінки 

перекладу [270, с. 7]. 

Ю. Жлуктенко вважав, що вимоги до якості перекладу залежать від 

типу/жанру тексту, його суспільно-політичної вагомості, авторства [87, с. 26]. 

Тож вважаємо, що професор розділяв думку авторів теорії полісистеми І. Івен-

Зогара та (пізніше) Ґ. Турі (про яку, мабуть, тоді не знав) щодо того, що найвищі 

вимоги до якості перекладу стоять перед перекладачами текстів, які 

перебувають в центрі літературної полісистеми чи близько до нього, тоді як для 

периферії такі вимоги значно гнучкіші та ліберальніші. І. Лєвий, який вважав, 

що якість перекладу визначається відношенням твору до норми та, що норми ці 

змінюються з часом [161, с. 444], також був близький до деяких ідей цих 

ізраїльських дослідників. Власне, норми визначають і критерії так званої 

―прийнятності‖ тексту (за Ґ. Турі [353, с. 201]), яка значною мірою залежить від 

звичаїв цільової культури і є одним із чинників, що визначає оцінку якості 

тексту, який до цієї культури входить. Це, зокрема, підтверджує незгода 

О. Фінкеля з тим фактом, що переклад часто оцінюють як самостійний текст 

цільової літератури без його зіставлення з текстом-першоджерелом [261, с. 327], 

хоч В. Левік і вважає що якість вірша (загалом, а не відносно до оригіналу) – це 

основне мірило художньої цінності праці перекладача [159, с. 275]. 
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За Ґ. Турі, норми наділені суспільно-культурною специфічністю та 

характеризуються відносною нестабільністю [353, p. 204]. Вважаємо, що те ж 

стосується і критеріїв оцінки якості перекладу. Дж. Гауз, яка значну частину 

своїх досліджень присвятила розробці моделі оцінки якості перекладу, доходить 

висновку, що суб’єктивний та інтуїтивний підходи до її оцінки існували з давніх 

часів і продовжують існувати й тепер, попри певний прогрес перекладознавчої 

науки в цьому напрямку [310, с. 244]. Такі підходи критикував ще О. Фінкель, 

скаржачись на те, що переклади часто оцінюють через надто вже абстрактне 

поняття ―духу‖ [261, с. 327]. 

За Ю. Жлуктенком та О. Двухжиловм, ―проблема оцінки якості перекладу 

не може обійтися без певного мірила. Оскільки переклад, як і будь-яка інша 

діяльність, має багатосторонній характер, його часом і оцінюють з різних точок 

зору‖ [93, с. 85]. Наприклад, В. Ґак описує відмінності підходу до оцінки якості 

перекладу з погляду перекладознавця та контрастивіста. Перекладознавець 

оцінює текст чи його відтинок комплексно, з усіх боків, виділяє як вдалі 

сторони, так і недоліки перекладу та мотивує свої рішення. Водночас, 

контрастивіст зазвичай має на меті проаналізувати якесь певне явище, а тому 

зосереджується передусім на ньому та має повне право ігнорувати всі інші 

аспекти перекладу та оцінювати якість перекладу не в цілому, а лише на основі 

аналізованих явищ [37, с. 13]. 

Оцінка якості перекладу може бути якісною або кількісною. Наприклад, за 

кількісними показниками намагався визначити якість перекладу своїх 

―Каменярів‖ І. Франко, що докладно описано в його статті ―Каменярі. 

Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання‖ [266]. 

До прихильників кількісних оцінок перекладу зараховують також 

О. Фінкеля [121, с. 291]. Натомість, якісний підхід передбачає, зокрема, 

вивчення реакції читачів, опитування та анкетування [360, с. 4]. На нашу думку, 

обидва підходи недосконалі. За кількісного підходу увагу дослідника може 

оминути те, що в перекладознавчих дослідженнях інколи називають терміном 

―дух‖ твору, тоді як за опитування реципієнтів цільового тексту на перший план 
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виступає суб’єктивність сприйняття перекладу як автономного твору, без 

зіставлення його з вихідним текстом. 

М. Вільямс обстоює думку, що оцінка якості перекладу не може (та, 

зрештою, і не повинна) бути позбавлена оцінкових суджень, а, навпаки, повинна 

базуватися на критерії ―добротності‖. В іншому разі це буде просто опис 

сильних та слабких сторін перекладу [360, с. 5]. Натомість, Дж. Гауз вважає, що 

в основі оцінки якості перекладу повинен лежати детальний лінгвістичний 

аналіз, а всі інші фактори (соціальні, політичні, психологічні, тощо) – 

другорядні [310, с. 254-255]. Важливе зауваження робить Ш. О’Браєн: попри те, 

що вплив якості мови вихідного тексту на якість перекладу є беззаперечним, 

більшість моделей оцінки якості перекладу не враховують цей критерій під час 

аналізу [340,  с. 59]. 

Ю. Жлуктенко дотримується думки, що за кілька останніх десятиліть 

(стаття датується 1981 р.) якість художніх перекладів в Україні значною мірою 

покращилася [93, с. 87]. Вагому роль тут відіграла систематична робота 

радянських перекладознавців та критиків перекладу, які всі ці роки аналізували 

існуючі переклади для того, щоб підвищити рівень майбутніх.  Існує думка, що 

після репресій 1930–1940-х рр. та Другої світової війни якість перекладу значно 

знизилася, а ситуацію рятували окремі постаті, такі як П. Тичина, М. Бажан, 

М. Рильський, Г. Кочур, М. Лукаш та ін. Важливу роль у розвитку художнього 

перекладу відіграли також журнал ―Всесвіт‖ (відновлений 1958 р.) та 

видавництво ―Дніпро‖, яке, починаючи з 1965 р., видавало цілі серії творів з 

літератур інших народів [250, с. 211-302]. 

Вимоги до перекладів, сформульовані в радянський час, відрізнялися 

відносною уніфікованістю й строгістю, що, з одного боку, встановлювало для 

перекладів доволі високу планку, але, з іншого, могло спричинити й ослаблення 

перекладацької допитливості, що, на думку Г. Кочура, могло вельми негативно 

відобразитися на якості перекладу, особливо тоді, коли необхідно виявити 

певну винахідливість, щоб пристосуватися до індивідуальної манери автора та 

культурної специфіки твору [147, с. 126]. 
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Сучасні перекладознавчі дослідження змістили свій фокус із художньої 

літератури на літературу нехудожню, внаслідок чого змінилася й проблематика 

дослідження. На відміну від художніх творів, вимоги до якості яких доволі 

високі, тексти нехудожні часто використовують із певною метою, реалізація 

якої в культурі цільової мови і є першочерговим завданням перекладача. Відтак 

на перший план виходять теорія скопосу, поняття завдання на переклад 

(translation brief), а якість перекладу оцінюється за рівнем задоволеності 

замовника. Д. Ґуадек називає таку якість перекладу зовнішньою і включає в це 

поняття реалізацію цілей, засоби, код та інші зовнішні параметри. Для нього це 

означає, що переклад повинен бути адекватний з економічного, функційного 

погляду, погляду прийнятності, можливості його використання та 

ефективності [306, с. 272]. 

На противагу цьому, існувала (та й продовжує існувати) інша проблема, 

яку описує у своїй книзі ―Муки переводческие‖ С. Флорін. За його словами, 

більшість перекладачів-практиків та редакторів не знають теорії перекладу. 

Тому виходить так, що перекладознавці довгі роки працюють над тим, щоб 

описати й вирішити основні проблеми перекладу, включно із критеріями оцінки 

їхньої якості та настановами і застереженнями щодо певних сторін чи аспектів 

перекладу, а перекладачі не вважають за потрібне користуватися цими 

напрацюваннями і, за суттю, заново ―винаходять велосипед‖ щоразу, коли 

зустрічаються із тим чи іншим проблемним явищем [264, с. 7]. 

Цю думку підтримує й М. Билінкіна, яка, аналізуючи результати роботи 

Всесоюзного симпозіуму ―Актуальні проблеми теорії художнього перекладу‖ 

(1966), пише, що критерії якості (чи то адекватності) перекладу необхідні, 

передусім для самого перекладача-практика, якого потрібно скерувати у 

правильному напрямку, а також для редактора, який повинен точно знати свої 

обов’язки. Кінцевою метою є достовірне представлення вихідного тексту 

читачеві у формі перекладу [27, с. 434]. 

Попри існуючі контраргументи, Ю. Жлуктенко дотримується думки, що 

якість перекладу (зокрема, художнього) можна підвищити цілеспрямованою 

роботою перекладознавців над дослідженням ―технології‖ перекладів. Варто 
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аналізувати та обговорювати різні переклади, зокрема, переклади з маловідомих 

в Україні мов, що дозволило б комплексно підійти до проблем, на які 

натрапляють перекладачі на практиці, та розробити для їх вирішення певні 

вказівки чи рекомендації [93, с. 91]. Такий підхід повинен бути послідовним і 

комплексним. Ці його погляди вкладалися в рамки радянського 

перекладознавства того часу, яке й намагалося працювати саме над чимось 

подібним та мало відверто дидактичний (а часом навіть прескриптивний) 

характер і тяжіло до відносної узгодженості наукових поглядів та підходів. 

 

3.5. Критика перекладу в перекладознавчому доробку Юрія 

Жлуктенка 

 

Невід’ємною від теорії перекладу є його критика. Вона є одним із 

важливих чинників формування норм та способів оцінки якості перекладних 

творів. Крім того, критичні замітки нерідко є місцем викладу теоретичних 

міркувань щодо перекладу. Наприклад, критичні статті Ю. Жлуктенка 

послугували надзвичайно корисним матеріалом для виокремлення та 

осмислення його поглядів на переклад загалом і поетичний переклад зокрема. 

Критичні міркування професор виклав у таких своїх статтях: ――Малая 

Земля‖ и ―Возрождение‖ Л. И. Брежнева на английском языке‖ (1979), ――Слово 

о полку Игореве‖ в английском переводе‖ (1985), ―Англійська антологія 

української радянської поезії‖ (1987), ―Українська радянська поезія – 

англомовному читачеві‖ (1988). 

Критика перекладу – явище багатофункційне. З її допомогою можна 

прослідкувати етапи розвитку теоретичних міркувань та застосування їх на 

практиці. Вона може виконувати й дидактичну чи нормативну функції, або ж 

обмежуватися описовим підходом. 

Погляди різних дослідників на критику перекладу не цілком збігаються. 

Наприклад, А. Федоров у 1958 р. звертав увагу на те, що ще 30-40 років тому (в 

1920-х рр.) критика була на стороні принципу неперекладності, а тому 

гальмувала розвиток і теорії, і практики  перекладу (вочевидь, ішлося передусім 
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про російське перекладознавство) [257, с. 115]. Натомість з віддаленішої часової 

перспективи дослідник українського перекладознавства Т. Шмігер висловив у 

2009 р. думку, що саме на початку ХХ ст. ―рецензії та інші критичні замітки 

відігравали установчу роль для студій про переклад як теоретичну систему з 

відповідними критеріями, ієрархією та правилами‖ [282, с. 53]. Вочевидь, 

можемо говорити тут про відмінні погляди на функції української та російської 

критики перекладу. 

Що ж до призначення критики, то тут існувала більша єдність думок. Для 

А. Поповіча критика – це передусім сукупність оцінних критеріїв 

перекладу [212, с. 180]. В. Коптілов вбачав її основне завдання в розгляді 

конкретних проблем та навчанні перекладачів аналізувати та осмислювати 

першотвір [136, с. 29]. Крім того, на його думку, оперативна поява відгуків на 

переклади сприяла б підвищенню рівня професійної відповідальності 

перекладачів та редакторів [134, с. 100]. Цілком протилежне бачення критики 

пропонує А. Лефевр, за яким критика – це свідома спроба вплинути на напрям 

розвитку літератури (перекладу) й скерувати його в русло, що відповідає 

поглядам домінуючої критичної школи [323, с. 435]. 

На жаль, критику часто сприймають в негативному сенсі цього слова, 

тобто як привертання уваги виключно до негативів перекладу, без наголошення 

на його позитивних сторонах. Це підтверджує і ―Словник української мови‖, де 

першим значенням слова критика стоїть ―розгляд і оцінка когось, чогось із 

метою виявлення та усунення вад, хиб‖ [374, Т. 4, с. 350], тоді як його значення 

як літературного жанру – лише друге. 

І. Лєвий пояснює негативний ухил деяких критичних статей прагненням 

проілюструвати певні теоретичні постулати, визначити межі перекладацьких 

можливостей та вказати на випадки порушення цих меж [162, с. 44]. 

П. Антокольський вважає це радше хибою рецензій, адже відмова від згадок про 

позитивні сторони перекладу в критичних статтях позбавляє саму критику 

позитивних результатів [6, с. 8]. 

Ю. Жлуктенко вважав критику корисною для підвищення якості 

перекладу. Тому сам писав критичні статті й наголошував на потребі 



101 

збільшення кількості робіт цього жанру. На його думку, численні помилки в 

перекладах деяких творів українських літераторів англійською мовою частково 

спричинені недостатньо розвиненою традицією написання критичних статей та 

малою увагою до них, тоді як їхня наявність дозволила б уникнути прикрих 

недоглядів у наступних виданнях цих же та нових перекладів [94, с. 52]. 

Для того, щоб проаналізувати власний доробок Ю. Жлуктенка в царині 

критики перекладу, скористаємося класифікацією функцій критики перекладу 

А. Поповіча, яку він розробив на основі моделі критики, запропонованої 

Я. Славінським. Отже, критика перекладу має 3 основні функції: 

1) постулативну; 2) аналітичну; та 3) оперативну. Постулативна функція полягає 

в оцінці зв’язку перекладного твору з контекстом літератури-сприймача, а 

також його ―репрезентативності‖ з погляду літератури-передавача. Аналітична 

функція передбачає передусім порівняльний підхід для визначення рівня 

розуміння (чи нерозуміння) перекладачем оригіналу з мовно-мовленнєвого 

погляду та аналізу підходів та прийомів, які він використав. А остання, 

оперативна, функція критики полягає в окресленні для цільового читача того, як 

потрібно сприймати та розуміти перекладений твір [212, с. 170-171]. 

Допоміжним у аналізі буде розмежування завдань критика перекладу, 

запропоноване І. Кашкіним: 1) розкрити завдання, яке поставив автор; 2) 

визначити як перекладач зрозумів та вирішив/втілив це завдання; 3) донести 

свою оцінку до читача [119, с. 537]. 

Отже, постулативна функція перекладацьких рецензій Ю. Жлуктенка 

проглядається в усіх його публікаціях цього жанру. Твори для перекладу тут 

оцінюються з погляду їхньої важливості для вихідної літератури, культури чи 

суспільства, а їхній переклад – з погляду виконання ним функції репрезентації 

вихідної літератури. Наприклад, стаття ――Малая Земля‖ и ―Возрождение‖ 

Л. И. Брежнева на английском языке‖ починається з визначення вагомості цього 

тексту для громадян СРСР та ―всього прогресивного людства‖. Вважаємо, що 

така характеризація одразу ж визначає вищий рівень строгості вимог до якості 

перекладу. 
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Аналітична функція також виражена в рецензіях професора. 

Спостерігаємо детальне зіставлення найпроблематичніших чи найцікавіших 

місць перекладів із коментарями щодо того, що перекладач зробив і що в 

перекладі бажано покращити. Аналіз враховує не лише мовні особливості 

вихідного та цільового текстів, а ще й функціонування тих чи інших мовних 

одиниць в контексті вихідної та цільової культур і, відповідно, співвідносність 

цих функцій в оригінальному та перекладному текстах. Зокрема, стаття 

―Українська радянська поезія – англомовному читачеві‖ рясніє прикладами, як-

то: ―Відомі рядки Павла Тичини ―Дим-димок від машин, мов дівочі літа (тут і 

далі виділення авторське – О. Л.)‖ У. Мей переклав дослівно: ―Дим і пил летить 

від машин, мов дівоче літо знову…‖, сприйнявши форму літá як множину від 

літо, і тому образ став невиразним і малозрозумілим‖ [94, с. 50]. Детальніший 

розбір подибуємо у статті ――Слово о полку Игореве‖ в английском переводе‖, де 

багато уваги приділено окремим елементам твору: ―Передусім у нас викликає 

сумніви переклад назви пам'ятки. Порівняно із короткою і виразною назвою 

―Слово о полку Ігоревім‖, що закріпилася в руській літературі, запропонована 

І. В. Петровою англійська назва ―The Lay of the warfare waged by Igor‖ і довша, і 

громіздка, і недоброзвучна (спробуйте вимовити швидко warfare waged!). Та 

головне – навряд чи доречне lay як еквівалент древньоруського слово. Значення 

англійського lay словник ―Concise Oxford Dictionary‖ (далі – COD) визначає: ―A 

short lyric or narrative poem meant to be sung‖; тлумачний словник ―Webster-2‖ 

(далі – W-2): ―a short poem, esp. a narrative poem for singing, orig., as by a medieval 

minstrel and with a story drawn from Arthurian or Breton tradition‖. Великий англо-

російський словник під редакцією І. Р. Гальперіна (далі – БАРС) перекладає lay 

російською так: ―лэ; короткая песенка; короткое лирическое стихотворение; 

короткая баллада‖. В. М. Жирмунский визначає жанр, що позначається 

англійським терміном lay як ―стихотворную новеллу любовного и по большей 

части фантастического содержания‖. З усіх цих визначень очевидно, що 

англійський термін lay не відповідає ні жанровим особливостям, ні змісту, ні 

загальному характеру перекладуваного твору‖ [88, с. 4-5]. 
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Оперативна функція, на нашу думку, в роботах Ю. Жлуктенка не 

представлена, оскільки аналізує він переважно переклади на англійську мову, 

проте рецензії пише українською та російською, що автоматично говорить про 

їх недоступність цільовому читачеві перекладу, на якого ця функція мала б бути 

спрямована. Натомість, його рецензії відіграють, на нашу думку, іншу 

функцію – інформативну, адже повідомляють україно- та російськомовних 

читачів про існування іншомовних перекладів з їхніх літератур та рівень 

фаховості таких перекладів. 

Що ж до завдань критика перекладу, сформульованих І. Кашкіним, то 

повною мірою в статтях Ю. Жлуктенка представлена лише третя функція, яка 

покликана донести до читача рецензентову думку щодо якості перекладу. Друге 

завдання втілене в них частково. Те, як перекладачу поталанило впоратися із 

поставленими завданнями, аналізується на основі конкретних прикладів. Такий 

підхід робить аналіз наочнішим, однак це не завжди дозволяє визначити 

вагомість проблеми в контексті. В тих випадках, коли вимоги до перекладу 

чітко сформульовані поруч із соціокультурною вагою тексту, як у рецензії на 

твори Л. Брєжнєва, це завдання реалізоване повнішою мірою, ніж там, де читач 

сам повинен дійти певного висновку на основі власних фонових знань. 

Перше завдання в рецензіях Ю. Жлуктенка також виконане частково. 

Здебільшого, авторський намір описаний у них імпліцитно, що, мабуть, 

розраховане на те, що читач повинен і сам володіти певним обсягом знань щодо 

творів, які є фактами рідної чи, принаймні, знайомої їм літератури. Зокрема, у 

статті ―Українська радянська поезія – англомовному читачеві‖ йдеться про таке: 

―… випадки звуженої конкретизації образів оригіналу зустрічаються в перекладі 

досить часто. У вірші В. Сосюри ―Щастя перемоги‖ подається лірична картина 

Батьківщини поета: ―і шумують ріки в рідній стороні‖. У перекладі Г. Еванс 

виразно побутовий малюнок: ―навколо моєї домівки грають і плещуть струмки‖. 

Поет милується кипучим життям відродженої країни: ―рейки і вагони, і копри й 

мости‖, а в перекладі звідкись з’являється мінорний образ: ―а потім мости, 

залізниці з самотнім поїздом‖ [94, с. 50]. 
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Загалом, рецензії Ю. Жлуктенка характеризуються, передусім, як 

інформативні – спрямовані на ознайомлення зацікавленого читача із важливими 

подіями в перекладацькій галузі; позитивно-критичні – які розглядають 

здійснені переклади з метою удосконалення мистецтва перекладу; та 

перекладознавчі (а не літературознавчі) за характером – такі, що розглядають 

переклад у його зіставленні з оригіналом, а не лише як твір певного автора 

певною мовою. Водночас, вони є багатим джерелом інформації про теоретичні 

погляди науковця, адже в них він висував на перший план ті питання, які вважав 

найважливішими для випрацювання повноцінної та практично орієнтованої 

теорії перекладу. Подибуємо тут міркування щодо еквівалентності, оцінки 

якості перекладу, перекладу ―безеквівалентної лексики‖, точності та 

адекватності перекладу, співвідношення форми і змісту, питання віршового 

перекладу тощо. 

 

3.6. Погляди Юрія Жлуктенка на роль читача і редактора 

 

Будь-які міркування про переклад стають цілком недоречними та 

безпідставними, коли немає адресата цього перекладу. Сучасні теорії 

схиляються до думки, що текст – не статична одиниця, що має постійне 

значення, яке завжди справджується. Текст набуває певних смислів під час 

їхньої актуалізації читачем. При цьому кожен окремий читач виділяє в ньому 

інші смисли, які, безперечно, вже були закладені в цьому тексті, але 

виокремлюються тільки ті, котрі вагомі для конкретної людини, яка сприймає 

текст тут і зараз. Власне, таке трактування ролі читача перегукується з 

обґрунтуваннями теорії множинності перекладу, бо ж практично всі, хто 

досліджував це питання (починаючи від А. Федорова і дотепер), поділяють 

думку, що множинність перекладів можлива, окрім іншого, через 

(не)скінченний інтерпретативний потенціал оригіналу. Отже, для художнього 

перекладу роль читача виявляється у ―спів-творенні‖ та актуалізації тексту за 

допомогою його попереднього літературного, соціального та іншого досвіду. 



105 

Якщо говорити про переклад загалом, то роль читача в цьому випадку 

значно розшириться. Він стає не лише інтерпретатором тексту, а й мірилом 

якості перекладу, визначальним фактором для добору прийомів, методів чи 

навіть стратегії перекладу. Такою функція читача видається нам з погляду теорії 

скопосу, запропонованої Г. Фермеєром [358]. 

Що ж стосується роботи редактора, про нього дослідники говорять менше 

(власне, майже не говорять). Його згадують лише тоді, коли знаходять у 

перекладі якісь прикрі хиби, які редактор мав би виявити. Винятком є 

опублікована в 2012 р. книга В. Губарця ―Редактор і переклад‖ [46]. Насправді ж 

редактор відіграє значно важливішу роль і за умови своєї високої професійності 

може суттєво вплинути на покращення тексту перекладу та навіть 

удосконалення професійних навиків перекладача. 

Ю. Жлуктенко – один із тих, хто вважав, що і про редакторів, і про читачів 

та їхню роль в перекладі варто і необхідно говорити. Науковець бачив читача 

важливим учасником літературного процесу, особливо щодо перекладної 

літератури. На його думку, вимоги до перекладу значною мірою визначаються 

цільовою аудиторією [93, с. 87], що ще раз перекликається з теорією норм 

Г. Турі, за якою соціальний чинник є одним із основних при встановленні 

правил прийнятності [353], і з теорією полісистеми І. Івен-Зогара (та пізніше 

того ж Г. Турі), за якою увага читацького загалу до певного виду / жанру 

літератури визначає його місце в літературній полісистемі, що, як наслідок, 

зумовлює норми, які на неї діють [301], і з теорією скопосу. Ю. Жлуктенко 

вважає, що з підвищенням рівня освіти зростає і рівень культури читачів 

перекладної літератури, а, відповідно, і їхні вимоги до того, яким цей переклад 

може бути [93, с. 87]. Така думка певною мірою перегукується  з ідеєю 

горизонту очікувань, запропонованою Г. Яуссом [291]. Водночас, підвищення 

вимогливості читача стимулює прагнення до удосконалення перекладацької 

майстерності, віднайдення нових підходів та переосмислення деяких давніших 

поглядів, кінцевою метою чого повинно стати підвищення міри адекватності 

перекладу [93, с. 87], що дозволяє виснувати, що читач – один із ключових 

чинників визначення якості перекладу (за реакцією цільової аудиторії) та 
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стимул  для її підвищення. Подібну думку висловлював К. Чуковський, який 

вважав радянського читача дуже вибагливим та доскіпливим, таким, що не 

прийме ―компромісного‖ перекладу, а вимагатиме якнайбільшої відповідності 

оригіналу, літературним канонам вихідної та цільової мов та якнайвищої якості 

перекладного тексту [278, с. 118]. 

В цей період існували й інші (що не означає протилежні) думки щодо ролі 

читача. М. Гаспаров виходив із міркування, що читач – категорія неоднорідна, а 

тому може мати різні потреби, побажання та рівень розуміння. Отже, і 

переклади повинні бути різні (ще одна думка на користь множинності 

перекладів), щоб задовільнити потреби усіх категорій читачів [39, с. 60]. 

Підтримку такої думки знаходимо і в І. Лєвого. Дослідник міркує, що кінцевим 

результатом роботи перекладача повинен бути не просто текст перекладу, а 

такий текст, який орієнтується на оригінал в плані його змісту та на читача в 

плані його вимог та очікувань [162, с. 58]. 

Особливий погляд на це питання має В. Коптілов. Для нього перекладач –

посередник між читачем і автором. Тому він повинен не лише враховувати 

побажання цільового сприймача, а й діяти в рамках авторської психологічної 

настанови [137, с. 36]. Такий підхід значно звужує та обмежує усі ті свободи, які 

―надає‖ перекладачам М. Гаспаров.  

Значно нижчої думки про читача дотримується Й. Семеженов, який 

вважає, що читач, який не знає мови оригіналу, насправді зовсім не вимагає, 

щоб переклад відповідав та якнайточніше відтворював вихідний текст, а оцінює 

його лише за тим, як цей переклад сприймається, які почуття викликає. 

Особливо це справджується, коли йдеться про переклад поетичних творів, які 

націлені передусім на отримання емоційної реакції, збурення [235, с. 193]. 

Думається, що певна рація в такій позиції є, та, повертаючись до М. Гаспарова з 

його ідеєю щодо розмежування різних категорій читачів, вважаємо, що 

описаний Й. Семеженовим читач – лише один із певної кількості можливих. 

А. Поповіч виділяє два види читачів – читач “ерудований” та читач 

“неерудовний”. Такий поділ зовсім не розділяє ці дві категорії за рівнем освіти 

чи культури. ―Ерудований‖ читач перекладу для А. Поповіча – це той, хто не 
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лише читає переклад, а й знає оригінал і може такі тексти зіставити [212, с. 196]. 

Отже, це людина з філологічними інтересами. Натомість читач перекладу 

―неерудований‖ – той, хто має справу лише з перекладом [212, с. 196], для якого 

переклад є єдиним і авторитетним джерелом інформації про оригінальний твір. 

Такий поділ ролей передбачає 2 основні ситуації: 1) перекладач – основний 

авторитет щодо перекладного твору; 2) читач сам є достатньо авторитетним 

щодо оцінки твору та його перекладу [212, с. 69]. А. Поповіч доводить, що з 

погляду соціології перекладу ці дві категорії перебувають на надзвичайно 

віддалених, мало не протилежних полюсах літературного життя [212, с. 68].  

О. Фінкель не вважав за потрібне пристосовуватися до читацьких потреб. 

Оскільки уявлення про читача зазвичай доволі усереднене, то й переклад, 

орієнтований на такого читача, буде посереднім. Якщо прагнути до підвищення 

якості та вимог до неї, то і читач з часом звикне до цього і прагнутиме зовсім 

іншого [262, с. 148]. 

Що стосується ролі редактора в художньому перекладі, то, мабуть, немає 

жодного фахівця в галузі, який би заперечив її вагомість. Допускаємо, що саме 

цілковитий консенсус та відсутність дискусії – основна причина браку думок з 

цього приводу в теоретично-критичних джерелах. У зв’язку з цим вагомою є 

думка Ю. Жлуктенка про роботу редактора. Його міркування про це знаходимо 

в статті про М. Калиновича. Загалом, стаття створює надзвичайно позитивне 

враження про цю особистість та відображає високий рівень поваги та схвалення 

зі сторони автора. Проте, не цілком погоджуємося з його думкою щодо роботи 

редактора, яку він тут висловлює. Одна зі сторінок біографії М. Калиновича – 

редагування художніх перекладів. Ю. Жлуктенко пише, що ―М. Я. Калинович 

виходив далеко за межі редакторських обов’язків, часто даючи зовсім новий 

текст, проте з властивої йому скромності категорично заперечував, щоб це якось 

відбилося на позначенні авторства на титульній сторінці‖ [91, с. 44]. Неважко 

помітити схвальний характер подачі інформації. Вважаємо, однак, що така 

оцінка є передусім результатом високої поваги професора до свого наставника, 

а не об’єктивною оцінкою цього аспекту його роботи. Адже редактор – не 

перекладач, і хоч він і повинен слідкувати за дотриманням належного рівня 
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якості перекладу, переписування повного тексту – не найкращий варіант. 

Припускаємо, що такий підхід може бути викликаний двома причинами – 

надзвичайно низькою якістю перекладу (в такому разі виникає запитання, чи 

його взагалі варто готувати до друку) або надто суб’єктивістським ставленням 

редактора, який відмовляється приймати будь-які альтернативні варіанти, 

запропоновані перекладачем. Тут проступає паралель із редакторською роботою 

І. Франка над Кулішевими перекладами з В. Шекспіра. Зробивши більше 6000 

виправлень в цих перекладах, І. Франко значною мірою нівелював стиль 

П. Куліша-перекладача, що могло здаватися позитивним на той момент, проте 

вже зовсім інакше оцінюється нашими сучасниками, для яких оригінальний 

стиль перекладів П. Куліша має певну цінність [250, с. 86]. 

Досить детально обов’язки редактора описав  у статті ―Текущие дела‖ 

І. Кашкін: редактор повинен 1) організувати та контролювати роботу над 

перекладом на усіх її етапах; 2) здійснити всебічну перевірку перекладу; 

3) спілкуватися з перекладачем та консультувати його; 4) добре володіти 

виразовими ресурсами рідної мови; 5) знати країну, літературу, автора; 6) знати 

тему та предмет, про які йдеться в перекладі. Співпраця редактора і перекладача 

особливо плідна та цінна тоді, коли вони працюють разом протягом усього 

процесу перекладу та доходять консенсусу щодо рішень, які необхідно 

прийняти [119, с. 520-523]. 

Ще одним, хто звернув увагу на редакторську роботу, був В. Коптілов, 

якому й самому не раз доводилося виступати в цій іпостасі. Для нього роль 

редактора була надзвичайно вагомою, таку роботу може виконувати лише 

людина з високою кваліфікацією, бо ж відповідальність на нього покладається 

велика – простежувати, щоб не було прикрих помилок і недоглядів, щоб раніше 

негативно оцінений переклад не потрапив до нового видання 

неудосконаленим [134, с. 100]. 

Як видно із сказаного вище, погляди Ю. Жлуктенка щодо функції та 

значення читача у перекладі перетинаються з думками інших дослідників, які 

зверталися до цього питання. Однозначної відповіді в них не знаходимо, але 

позиція Ю. Жлуктенка щодо читача як одного із чинників формування вимог до 
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якості перекладу вписується не лише в концепцію реалістичного перекладу, але 

й у інші – відмінні за географією та часом – теорії. Водночас, його судження 

щодо широти повноважень редактора літературного твору видаються дещо 

суб’єктивними, оскільки висловлені лише на адресу конкретної особистості, і 

ледь чи застосовні  до загальної практики. 

 

3.7. Часові аспекти перекладу з погляду Юрія Жлуктенка 

 

Нормативні вимоги до перекладу значною мірою залежать від періоду та 

стану розвитку як науки про переклад, так і суміжних дисциплін, а також 

суспільної думки щодо важливості перекладацького мистецтва. Вважаємо, що 

часові аспекти перекладу включають сукупність проблем, таких як 

різночасовість оригіналу та перекладу, відповідність перекладу нормам певного 

часу, синхронна та діахронна множинність тощо.  

Західне перекладознавство має для цієї проблеми назву – intertemporal 

translation (міжчасовий переклад), який може відбуватися як в межах однієї 

мови на різних етапах її розвитку, так і між різними мовами, віддаленими в часі 

та просторі [386, с. 114]. В українському перекладознавстві цей термін 

вживається рідше. Натомість, дослідниця часових чинників перекладу О. Лучук 

дотримується термінологічної дихотомії синхронний переклад :: діахронний 

переклад на позначення одно- та різночасового перекладу відповідно [171, 

с. 164]. 

―Те, що в одну епоху є літературним фактом, в іншу – звичний спосіб 

спілкування між людьми і навпаки, залежно від літературної системи, в якій цей 

факт з’являється‖ [354, c. 2]. Зі збільшенням часової відстані між оригіналом та 

його читачем змінюється горизонт очікувань реципієнта, а судження про твір 

базуватимуться на власних нормах [312, c. 3], тому перед перекладачем 

стоятиме більше запитань щодо шляхів передачі повідомлення та естетичної 

цінності оригіналу. 

Прикметно, хоч і закономірно, що часові проблеми перекладу 

Ю. Жлуктенко висвітлив у аналізі перекладів ―Слова о полку Ігоревім‖. 



110 

Зауважимо, що міркування про різночасовість та множинність професор описав 

у статті ――Слово о полку Игореве‖ в английском переводе‖, якою власне і 

започаткував, за словами Р. Ситар, ―дослідженя англомовної Словіани в 

Україні‖ [237, с. 6].   Вважаємо, однак, що його зацікавлення цими питаннями 

виникло раніше, адже він і сам був причетним до перекладу віддаленої у часі 

літератури, а саме – балад про Робіна Гуда, переклад яких здійснив разом зі 

своїм братом Василем Олексійовичем. Власне з коментарів до цього перекладу, 

а також із листів до Р. Зорівчак дізнаємось, що дослідник надавав особливої 

ваги відповідності використовуваних засобів епосі оригіналу [102; 389]. 

Питання відповідності перекладу історичній епосі оригіналу, що виникає 

внаслідок існування часової відстані між вихідним та цільовим текстами, доволі 

неоднозначне. Дослідники теорії перекладу й перекладачі не сходяться на одній 

думці, а підтримують різні підходи до цієї проблеми. Слідом за Ю. Лотманом 

Л. Коломієць переконана, що через віддаленість у часі класичний твір набуває 

для читачів більшої інформативності (за рахунок його розгляду крізь призму 

усіх пізніших надбань цивілізації), а тому й поетична мова твору ускладнюється 

[124, с. 18]. 

Схему співвідношення вихідного та цільового текстів, а також автора та 

реципієнтів в історичній перспективі запропонував Б. Хохел. Він розглядає акт 

літературної комунікації як послідовність сприйняття літературного твору, де 

постійними залишаються лише 2 компоненти – автор і текст, а адресат 

(перцепієнт) та традиції (норми) реальності – змінні. Пристосування цієї схеми 

до процесу сприйняття перекладу передбачає врахування просторових зсувів, 

що вимагає поправки на традиції та реальність місця сприйняття тексту [269, с. 

154-156]. 

Такий підхід видається читачецентричним, адже наголошує на тому, що 

сприйняття тексту та успішність літературної комунікації залежить від традицій 

та реальності, в якій перебуває адресат, а, отже, перекладач (як своєрідний 

співавтор) повинен враховувати ці нюанси. Особливо, коли сам він належить до 

іншої якщо не часової, то просторової реальності (що часто спостерігаємо під 

час розгляду англомовних перекладів української літератури). 
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Б. Хохел виділяє 2 основні принципи, якими можуть керуватися 

перекладачі в роботі з віддаленими у часі текстами: історизувальний та 

модернізувальний [269, с. 161]. Ю. Жлуктенко був противником ―осучаснення‖ 

перекладу (чи модернізувального принципу за Б. Хохелом), зокрема вважав, що 

переклад давньої пам’ятки не повинен містити слів цілком сучасного змісту. 

Подібного погляду дотримується і К. Чуковський, для якого кожна епоха 

характеризується певним стилем та слововживанням, а тому неприпустимим є 

вживання слів, характерних (чи навіть модних) для іншої епохи [278, с. 101]. 

Про необхідність утримуватися від непотрібного осучаснення говорять також 

І. Кашкін, Т. Кияк, Д. Робінсон та ін. [117; 120; 386]. Одним із найяскравіших 

прикладів розкритикованого багатьма теоретиками перекладу осучаснення в 

перекладі вважаємо переклад Шекспірового ―Гамлета‖ Ю. Андруховича, де, на 

думку Л. Коломієць, ―перекладач свідомо іґнорує мікротекстуальну точність у 

перекладі, радикально модернізує лексику й стилістику твору. Його ―Гамлет‖ 

виявляється пересипаним ремінісценціями, але не лише й не так 

шекспірівськими, як новочасними, з арсеналу самого Андруховича; а створений 

ним образ Гамлета з повним правом можемо назвати новим українським 

Гамлетом, майже ровесником інтелектуально не вельми вибагливих українських 

старшокласників і студентів кінця 1990-х – початку 2000-х років‖ [122]. Втім, 

Д. Павличко все ж вважає, що переклад повинен бути сучасним і водночас 

зберігати якнайточніше ідею, стиль, зміст та образи оригіналу [199, с. 3]. 

Іншу крайність в перекладі віддаленого в часі оригіналу вбачаємо у 

бажанні надміру архаїзувати текст. Щодо можливих негативних наслідків цього 

застерігали різні перекладознавці. І. Кашкін, наприклад, заявляв що міра 

архаїзації перекладного тексту повинна визначатися ступенем його застаріння 

чи злободенності для читача-сучасника [117, с. 446] (хоч тут не цілком 

зрозуміло яким саме має бути співвідношення архаїзації та застаріння: а) чим 

застаріліший текст, тим більша архаїзація перекладу; чи б) чим застаріліший 

текст, тим менше архаїзації потрібно використовувати в перекладі). Натомість 

О. Кундзіч, в одній зі своїх заміток до перекладацького блокноту писав: ―І чому 

переклад має звучати в новій мові так, як він звучить для сучасника, що 
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говорить мовою оригіналу? Чому не так, як для авторського одноплемінника, 

який жив сто років тому? Які теоретичні підстави для такої вимоги? Немає їх. 

Мистецтво не терпить ніяких побічних міркувань, воно мстить за них 

художникові. А вимірювання дистанції між епохою автора і сьогоднішнім днем 

і завдання – показати міру застаріння оригіналу у відтворенні, – хіба це не 

галузь літературної вікторини? І не в цьому річ. Річ не в заданій необхідності 

архаїзувати – це неправильна постановка питання. Архаїзація прийде сама 

собою, тому що архаїзація – наслідок повноцінного реалістичного перекладу, 

вона – в образах, у речах, явищах, у світі оригіналу‖ [157, с. 243]. Втім, згідно із 

О. Лучук, історизація та модернізація – це лише теоретичні полюси, на 

практиці ж межі між ними часто стираються і в результаті отримуємо поєднання 

обох [171, с. 165]. 

Питання часової віддаленості оригіналу тісно переплітається із питанням 

перекладної множинності, адже чим більше часу пройшло з моменту написання 

твору, тим більша ймовірність, що кілька перекладачів спробують його 

відтворити. 

В. Коптілов вважає, що феномен множинності в своїй основі має 2 основні 

причини – старіння мови перекладу та ―незадовільний рівень розкриття 

оригіналу‖ [137, с. 127]. 

Ю. Жлуктенко розглядає множинність як матеріал для дослідження етапів 

осягнення смислів оригіналу (особливо коли йдеться про такий складний навіть 

для одномовної інтерпретації твір як ―Слово о полку Ігоревім‖). Для Б. Криси 

―причина появи різних перекладів, часом рівноцінних за ступенем 

перевираження об’єктивного змісту оригіналу, криється у відмінностях 

індивідуального сприймання. Послідовність світовідчуття перекладача 

виявляється, як правило, в спільності таких рис, якими відзначається 

сприймання ним творів, неоднакових за своїм ідейним і художнім вираженням, 

а часто тих, які належать різним авторам‖ [152, с. 110]. 

Г. Косів вважає причиною перекладацької множинності, окрім 

об’єктивних причин, які описав ще В. Коптілов, і звичайне суперництво між 

перекладачами чи їхній творчий пошук. Однак, дослідниця наголошує, що 
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збільшення кількості перекладів одного твору має керуватися передусім не 

кількісними, а якісними показниками [140, с. 180-182], що ще раз перегукується 

з думкою Ю. Жлуктенка про те, що множинність – це показник еволюції 

підходів, принципів та інтерпретацій. Опонують цьому Р. Чайковський і 

Є. Лисенкова, твердячи протилежне – множинність перекладів доводить, що у 

галузі художнього перекладу ―закони прогресу не діють‖ [273, с. 196]. Певною 

мірою можемо погодитися із таким твердженням в плані того, що не завжди 

наступні переклади кращі за попередні. Та все ж, коли йдеться про такий 

складний для тлумачення твір як ―Слово о полку Ігоревім‖, попередні 

інтерпретації можуть слугувати опорою, а наступні – стати спробою доповнити 

попередні варіанти чи удосконалити не надто вдалі моменти.  

К. Шерстнева  вважає, що термін ―множинність‖ стосовно перекладу 

вперше вжив В. Шор, а як на одній із проблем художнього перекладу на ній 

наголошував А. Федоров [281, с. 527]. 

Виділяють різні види перекладної множинності. Їхнє розмежування 

залежить від підходу та теоретичних засад дослідника. В теоретичній літературі 

знаходимо згадки про множинність у просторі та часі, хронологічно обмежену 

множинність, множинність перекладів одного перекладача [140, с. 180], активну 

та пасивну, потенційну, варіативну  множинність [273, с. 186; 281, с. 528] тощо. 

Розгляд різних підходів до питання множинності все ж наводить на думку, 

що однією з основиних її причин є нескінченність смислів вихідного тексту, які 

можуть бути актуалізовані в цільовому тексті, а тому кожен наступний 

переклад – це лише чергова спроба перекладацької інтерпретації. Ще І. Лєвий 

писав, що інтерпретаційна позиція перекладача – це опорний пункт його 

концепції, і перевираження твору в перекладі значною мірою залежить від 

горизонту очікувань самого перекладача [162, с. 72]. Тоді сукупність усіх 

перекладів одного твору буде показником інтерпретаційного потенціалу 

певного прототексту [194, с. 102]. 

Власне, спосіб перевираження  тексту в перекладі, на думку 

Ю. Жлуктенка, залежить значним чином від переконань перекладача чи 

―перекладацької традиції‖ [90, с. 133], які не завжди бувають об’єктивними в 
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силу існуючих упереджень чи інших елементів традиційного підходу до справи. 

Втім, як описав Г. Турі в своїй праці ―The Nature and Role of Norms in 

Translation‖ традиції та норми перекладу – змінні й суттєво залежать від рівня 

освіченості та розвитку суспільства, а також факту теоретичної розробленості 

підходів до вирішення певних перекладацьких проблем [353]. 

 

 

 

3.8. Алгоритм роботи перекладача та перекладацькі труднощі за 

Юрієм Жлуктенком 

 

Оцінка якості та критика перекладу, аналіз його рецепції та причини 

множинності невіддільні від міркувань щодо роботи перекладача, адже 

переклад – це не просто певний кінцевий продукт, який існує самостійно та є 

незалежною одиницею творчості. Перекладний текст – це результат процесу 

перекладу, який обов’язково залежить від особистості перекладача та його 

знахідок. Саме тому Ю. Жлуктенко не оминув увагою цей важливий елемент 

процесу (а певною мірою і результату) перекладу. 

Робота перекладача та, зокрема, сам процес перекладу – комплексне 

явище, до якого існують різні підходи. Наприклад, І. Лєвий, розглядає його як 

процес прийняття рішень, як гру (напр., шахи), де кожне наступне рішення 

визначає подальший розвиток подій. Тоді результатами двох різних ―ігор‖ 

будуть два різні переклади [326, c. 148-149]. 

Коли йдеться про вибір творів для перекладу, то це питання нерозривно 

переплітається із одвічною проблемою: чи переклад – це мистецтво, чи 

професія. Майстер українського художнього перекладу Г. Кочур у відповідях на 

запитання анкети редколегії збірника ―Теорія і практика перекладу‖ для 

перекладачів висловлює думку про те, що, звісно, перекладачеві, котрий 

заробляє на хліб художніми перекладами, не завжди доводиться перекладати те, 

що йому до душі. Одначе, ідеальною ситуацією для перекладу він вважає таку, 
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коли ―сам твір вибере перекладача‖ [146, с. 195]. Л. Озеров теж вважає, що 

переклад повинен починатися із захоплення автором і оригіналом [196, с. 248]. 

Т. Шмігер доводить, що М. Рильський наполягав на власному виборі 

творів для перекладу, оскільки вважав, що вихідні тексти повинні відповідати 

характеру та настроям перекладача [283, с. 87]. Подібно і П. Антокольський 

дотримується думки, що створення справді вартісного перекладу неможливе без 

глибокого індивідуального підходу до облюбованого матеріалу [6, с. 16]. 

Ю. Жлуктенко приділяє питанню вибору творів для перекладу небагато 

уваги. Про цю сторону перекладацької діяльності у його роботах ідеться лише в 

контексті обговорення доробку М. Калиновича як перекладача. Професор пише, 

що М. Калинович перекладав тільки тоді, коли був упевнений у тому, що добре 

знає автора твору та відчуває з ним творчу близькість [91, с. 44]. Ю. Жлуктенко 

описує це як позитивний момент роботи Академіка, тож можемо виснувати, що, 

як і згадані вище теоретики і практики перекладу, вважав такий підхід до 

художнього перекладу цілком виправданим. 

Проте вибір лише близьких перекладачеві авторів і творів – це ідеальна 

ситуація, якої далеко не завжди вдається досягти на практиці. Наприклад 

В. Бабенко, авторка дослідження з теорії, історії та практики художнього 

перекладу, проаналізувавши українські переклади в історичній перспективі, 

робить висновок, що перекладачам доволі часто доводиться керуватися не лише 

власними вподобаннями, а й інтересами читачів, а також брати до уваги 

соціальні, історичні, політичні та культурні фактори [10, с. 33]. До стимулів 

перекладати той чи інший твір сучасні дослідники зараховують багато різних 

чинників, як от, наприклад, потреби літератури-реципієнта чи її здатність 

засвоїти явища іншої літературної традиції [130]; потреби національної 

літератури, які повинні бути вирішальними у виборі творів для перекладу [33, 

с. 97]. Зокрема, Ю. Жлуктенко, вибираючи твори для перекладу, здебільшого 

керувався фактом відсутності інших перекладів українською мовою. 

Водночас, Л. Мкртчан приділяє зовнішнім чинникам менше уваги і 

вважає, що перекладний репертуар – свідчення уподобань того чи іншого 
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письменника чи перекладача, а, відповідно, проаналізувавши переклади, можна 

дійти певних висновків і щодо особистості автора перекладів [185, с. 23]. 

Власне питання вибору творів для перекладу та підготовки до нього 

частково збігаються з давньою проблемою: чи повинен перекладач і сам бути 

письменником/поетом? Одностайної думки з цього приводу і досі немає. 

Ю. Жлуктенко також не пропонує остаточного вирішення цієї проблеми, а 

проте, підкреслює, що перекладач художніх творів повинен бути вправним 

стилістом та майстром слова [91, с. 45]. Подібну думку підтримує і Г. Кочур, 

який вважає, що перекладач поезії неодмінно повинен бути поетом. Однак, поет 

у його розумінні – не обов’язково людина, яка пише власні оригінальні вірші. 

Це, перш за все, той, хто має хист до віршування та, водночас, здатний відчути 

манеру автора та відтворити її іншою мовою, ―поет – це той, кого природа 

обдарувала здатністю мислити образами‖ [146, с. 202]. Дещо ліберальнішим в 

цьому відношенні був М. Зеров, який вважає, що поет часто може відкрити в 

поетичному творі набагато більше, ніж не-поети або, за його словами, ―поети 

без виразної фізіономії‖, а тому, навіть якщо талановитий поет переробить 

перекладний твір на свій лад, під час читання такого перекладу цільова 

аудиторія отримає значно більше, ніж під час читання перекладу, виконаного 

чисто технічно [98, с. 131]. 

Такі міркування частково нагадують проблему ―видимості‖ перекладача, 

сформульовану Л. Венуті, для якого самопожертва перекладача заради 

―належного‖ відтворення оригіналу в перекладі є негативною стороною 

перекладацької діяльності [357]. Прикметно, що В. Коптілов дотримувався 

протилежної думки, вважаючи, що ―індивідуальність перекладача зовсім не 

потребує якихось спеціальних заходів для її збереження‖ [137, с. 82]. Для нього, 

творчість перекладача завжди була  підпорядкована оригінальній творчості, що 

цілком закономірно, а тому немає потреби прирівнювати чи порівнювати 

перекладача і автора. ―Інакше було б незрозуміло, чому перекладач перекладає, 

а не пише оригінальні твори‖ [137, с. 83]. 

Заслуговує уваги думка О. Кундзіча про те, що ―справжню біду 

становлять взагалі перекладачі не письменники (хоч багато з них належать до 
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спілки) і особливо складну проблему – письменники не перекладачі, тобто – 

поети і прозаїки оригінальних жанрів, які систематично перекладають, але 

перекладачами себе не вважають‖ [155, с. 202]. 

Наступний крок після вибору твору – це підготовка до перекладу. 

Описуючи підготовку М. Калиновича до перекладу, Ю. Жлуктенко схвально 

відгукується (а тому вважаємо, що підтримує такий підхід) про звичку 

Академіка досліджувати творчість та, за змогою, світогляд того автора, чий твір 

перекладатиметься, а також вивчати особливості авторського стилю, які 

належить перенести в  переклад [91, с. 45-46]. Отже, перекладач повинен обрати 

певну стратегію, якої дотримуватиметься в процесі перекладу. (Стратегію тут 

розуміємо згідно із визначенням Л. Коломієць як ―об’єднані домінантою дії 

перекладача, чи акти вибору, спрямовані на втілення власного проекту тексту 

перекладу‖ [123, с. 97]). 

Подібного підходу до процесу перекладу дотримувався і В. Коптілов, 

який у своїй монографії ―Першотвір і переклад‖ виділив чотири основні етапи 

роботи перекладача над цільовим текстом: 1) ―всебічний аналіз оригіналу, 

розгляд його змісту, його семантики та стилю, тобто тих засобів, які 

використовує автор для вираження змісту‖ [137, с. 68]; 2) пошук ―еквівалентних 

засобів відтворення найважливіших рис оригіналу‖ [137, с. 72]. Це, власне, і є 

момент визначення зі стратегією, підходом до конкретного перекладу; 3) на 

противагу аналізові, на цьому етапі перекладач повинен зібрати в одне ціле усі 

―частинки‖ оригінального тексту, які він виокремив на етапі аналізу, та 

виразити їх згідно із правилами і нормами цільової мови [137, с. 77]; 4) 

критичний перегляд власного перекладу з метою покращити його [137, с. 81]. 

Певну увагу приділяє Ю. Жлуктенко питанням тлумачення оригіналу в 

перекладі. На його думку, це може стати особливою проблемою в перекладі 

творів, віддалених у часі, як от ―Слова о полку Ігоревім‖. Не всі дослідники 

цього твору сходяться щодо інтерпретації окремих місць цієї пам’ятки 

писемності. Відповідно, з подібною проблемою матиме справу і перекладач, 

коли візьметься перевиразити цей текст іншою мовою. Згадуючи переклади 

―Слова о полку Ігоревім‖ англійською мовою (П. Крета та В. Кіркконела (1947); 
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невідомого перекладача (1960); Д. Ворда (1966); В. Набокова (1976)), 

Ю. Жлуктенко не виділяє жодного з них як особливо успішного. Навпаки, 

підкреслює, що вони можуть бути цікаві передусім для дослідження етапів 

розуміння та тлумачення змісту вихідного твору [88, с. 3]. Не знаємо, наскільки 

детально Ю. Жлуктенко проаналізував згадані тексти та чи мав доступ до них 

усіх, але можемо стверджувати, що початок його статті ――Слово о полку 

Игореве‖ в английском переводе‖ справляє враження протиставлення 

перекладів цього твору, зробленим у Західному світі та в Радянському Союзі. 

Вважаємо, що автор вибрав такий підхід цілком свідомо, оскільки лише 

вивищивши переклад І. Петрової над іншими, можна було поінформувати 

читачів про існування інших перекладів, оскільки імена окремих перекладачів 

були не надто бажаними на той час (про що, зокрема, дізнаємося з листів 

Ю. Жлуктенка до Р. Зорівчак) [88; 102, с. 43-44]. 

Узагальнюючи погляди Ю. Жлуктенка на питання тлумачення оригіналу, 

зазначимо, що на його думку перекладач – це своєрідний арбітр, який в процесі 

своєї праці повинен узгодити різні точки зору щодо трактування тексту-

джерела [88, с. 3]. Такий погляд нагадує ідеї У. Еко, який розглядає переклад як 

процес переговорів, у якому перекладач повинен ―примирити‖ вихідну та 

цільову культуру [56, с. 19]. 

За А. Федоровим, у своїй інтерпретативній роботі перекладач повинен 

користуватися науково обґрунтованими принципами, які дозволять йому 

уникнути суб’єктивності трактування [257, с. 15]. Одним із елементів такого 

підходу може бути уважне дослідження стилістики автора. І. Лєвий 

погоджується, що перекладач повинен мінімізувати суб’єктивність і 

максимально об’єктивно передати сутність оригіналу в перекладі [162, с. 72]. 

На нашу думку, вимоги об’єктивності частково суперечать вимозі того, 

що перекладач повинен сам бути поетом/письменником, адже, відомо, що в 

перекладах багатьох талановитих поетів, як, наприклад Д. Павличка чи 

С. Маршака, відчувається відбиток їхньої оригінальної творчості та 

індивідуального стилю, що підтверджує певною мірою думку А. Поповіча про 

те, що стосовно оригіналу перекладач може займати  різні стилістичні позиції, 
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які характеризуватимуть його ―індивідуальний художній код‖ [212, с. 110]. 

М. Новикова теж вважає, що текст наділений певними інтерпретаційними 

ресурсами, серед яких перекладач вибирає не лише ті, на які, на його думку, 

хотів звернути увагу автор, а й ті, які вибирає сам як інтерпретатор цього автора 

[193, с. 45]. 

Питання тлумачення оригіналу включає розуміння усіх слів вихідного 

тексту і певного підтексту, який за ними ховається. Недостатнє або неправильне 

їх розуміння часто критикують у рецензіях на переклади. Прикладом може 

слугувати рецензія Ю. Жлуктенка ―Українська радянська поезія – англомовному 

читачеві‖, де він підкреслює певні хиби перекладачів. Причини цих хиб він 

вбачає як у банальному недогляді, так і в недостатньому чи неправильному 

розумінні слів оригіналу [94, с. 50]. Перекручення в перекладі стають на заваді 

його точності, яку Ю. Жлуктенко вважав необхідною для виконання перекладом 

своєї комунікативної функції [87, с. 26]. 

Радянська теорія перекладу була націлена, передусім, на мінімізацію 

таких прикрих недоглядів та непорозумінь, а проте, чітко визначені та науково 

обґрунтовані правила та вимоги не завжди можуть спрямувати перекладача в 

правильне русло, особливо коли йдеться про художній переклад, який вимагає 

від свого виконавця не лише теоретичної обізнаності, а й чуття мови та творчого 

начала. Тому, В. Коптілов  і висловлює свою стурбованість тим, що ―глухий до 

стилю перекладач‖ може спотворити авторські інтонації і зруйнувати 

взаємозв’язок образів [136, с. 7]. 

Однак І. Лєвий вважав, що, попри те, що теорія перекладу тяжіє до 

нормативності та повчальності й визначає такий собі ―оптимальний‖ спосіб 

прийняття перекладацьких рішень, справжній переклад вимагає прагматичного 

підходу, а тому перекладачі нерідко вдаються до так званої ―мінімаксимальної‖ 

стратегії, де рішення приймається на основі критеріїв максимального ефекту за 

мінімальних зусиль [326, c. 156]. 

Не обійшов Ю. Жлуктенко увагою і питання етичності в перекладі. Це 

стосується добору лексики й способу подачі інформації, та й самої інформації. 

При цьому варто враховувати співвідношення тексту, автора та цільової 
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аудиторії оригіналу, а також його функціонування та спрямованість в цільовій 

культурі для цільового читача. 

А. Берман відстоює погляд на перекладацьку етику як на визначення 

поняття вірність та відповідного його дотримання. Переклад для нього – не 

лише комунікація, а й літературно-естетична діяльність. Проте, на відміну від 

чистого мистецтва, яке він вважає цілком позбавленим етичної 

відповідальності, переклад набуває істинного смислу лише тоді, коли ним керує 

певна етична ціль [18]. 

Л. Венуті натомість дотримується цілком протилежної думки, вважаючи 

що перекладацька етика – це більше, ніж просто дотримання принципу вірності 

чи адекватності в перекладі. Етичні цінності закладаються в каноні, який 

зазвичай формулюється культурою мови перекладу, а тому має етноцентричний 

характер [356, с. 82]. 

Загалом, аналіз ситуації дозволяє стверджувати, що питання, пов’язані з 

етичністю в перекладі, не цілком вирішені дотепер. Звісно, як уже було сказано, 

певні етичні норми існують в кожній культурі.  

Дж. МакАлестер запитує, чи є перекладач морально відповідальним за 

зміст вихідного тексту і якщо так, то перед ким – автором, читачем, 

замовником? І чи повинен він перекладати те, що розходиться з його власними 

уявленнями про етичність, чи краще взагалі відмовитися від такого перекладу? 

Зрештою, він доходить висновку, що перекладач несе відповідальність 

передусім перед собою та своїми морально-етичними принципами та 

установками [333, с. 226]. На противагу цьому, припускаємо, що переклад в 

СРСР був підпорядкований не особистим, а суспільним етичним принципам та 

відповідним ідеологічним настановам. 

Теорія перекладу значною мірою базується на аналізі питань, які можуть 

становити для перекладача певні проблеми. На цьому зупиняються посібники 

для студентів та перекладачів-початківців, спрямовані на запобігання таким 

проблемам і помилкам, і чимало критичних робіт, автори яких працюють з уже 

готовими перекладами й націлені на виявлення в них найслабших та 

найскладніших місць в науку іншим.  
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Про багато аспектів, які викликають певні труднощі у перекладачів, 

йдеться в інших підрозділах цього розділу. Тут же зупинимося на окремих 

питаннях із доробку Ю. Жлуктенка. 

Як би не прагнув перекладач якнайповніше відтворити в перекладі всі 

риси оригіналу, без втрат обійтися неможливо. Розуміння цього факту стало 

одним із ключових для утвердження принципу перекладності в радянській 

теорії перекладу і Ю. Жлуктенко цілком його поділяв. Тому в його роботах не 

зустрічаємо надто гострої критики перекладачів за те, що їм не вдалося 

стовідсотково відтворити той чи інший нюанс значення чи форми вихідного 

тексту. Навпаки, він сам часом наголошував на тому, що деякі моменти 

належать до ―розряду так званих неуникних втрат у перекладі‖ [87, с. 28]. 

Дослідник також був свідомий того, що саме може стати певною 

перешкодою в роботі перекладача. До таких елементів він зараховує 

―безеквівалентну лексику‖ та ―народність мови‖, тобто зображення в тексті 

багатьох реалій життя, невідомих іншомовному читачу, а також вживання 

народних висловів, прислів’їв та приказок [87, с. 26]. Сюди ж можна віднести 

також наявність в одній із мов (чи то вихідній, чи то цільовій) певних конотацій, 

відсутніх в іншій [93, с. 87]. Важливо, що Ю. Жлуктенко розглядав 

проблематичні місця не лише художніх, але й інших типів текстів, зокрема 

публіцистичних. Тут на перший план виходять знання реалій життя суспільства 

мови-джерела, необхідність справлятися із новотворами (неологізмами та 

оказіоналізмами) та передавати алюзії та референції [89, с. 101]. Проблему 

інтертекстуальності простежуємо в різних типах текстів, зокрема поетичних, у 

яких вона може завдати неабияких труднощів перекладачам, оскільки поезія 

дуже часто ―спирається на попередню поетичну традицію‖ [90, с. 133], що 

нелегко, або й неможливо відтворити в перекладі, а тому його важко буде 

назвати цілком рівноцінним. Зауважимо, що хоча дослідження 

інтертекстуальності набули поширення ще у 1960-х – 1970-х рр. ХХ ст., їхні 

основи закладені ще раніше. В Радянському Союзі дослідження ―вертикального 

контексту‖ започаткували О. Ахманова та І. Гюббенет статтею ―Вертикальный 

контекст‖ как филологическая проблема‖ [9]. Існує думка про те, що ініціатором 
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цього особливого погляду на мову та літературу був М. Бахтін, який почав 

розглядати мову в соціальному контексті. Для нього вона не була чисто 

абстрактною системою, а діяла у певній соціальній ситуації, яка надавала 

висловлюванням певне специфічне значення та конкретне сприймання [307, 

с. 11]. Таким чином, комунікативний акт розглядяється в суспільному контексті, 

що наближає цей підхід до соціолінгвістичного (котрий вивчає взаємодію мови і 

суспільства загалом). Очевидно, захоплення Ю. Жлуктенка соціолінгвістикою 

теж певною мірою спричинилося до його розуміння текстів у історичному та 

соціальному контексті. 

Мови функціонують в різних обставинах та в різних суспільствах, які 

відрізняються своєю історією, традиціями, звичаями, релігією тощо. Оскільки 

соціально-історичні та культурні своєрідності народу закладаються та 

закарбовуються в мові, найкраще, що перекладач може зробити, – спробувати 

знайти таким явищам функціональний відповідник у своїй мові. Звісно, це не 

завжди вдається, та й не завжди можливо [90, с. 132]. 

Поетичний переклад, на думку Ю. Жлуктенка, який вважається одним із 

найскладніших видів перекладу, може ускладнюватися ще й значними 

відмінностями між вихідною та цільовою мовами [94, с. 49]. 

 

3.9. Думки Юрія Жлуктенка про своєрідності прозового та віршового 

перекладу 

 

Багато теоретичних досліджень присвячено віршовому перекладу, де 

будь-який найменший елемент має свою вагу, і де відтворити усі найдрібніші 

деталі – чи не найважче. Віршовий переклад цікавив Ю. Жлуктенка як 

теоретика і практика. Професор причетний до перекладу низки поетичних 

творів – балад про Робіна Гуда та збірки фризької поезії ―Над озерами білі 

вітрила‖. В першому випадку він виступав у ролі автора підрядника та 

редактора. Його брат Василь перекладав балади українською мовою, а 

Ю. Жлуктенко звіряв і вносив у переклад свої корективи. Для збірки фризької 

поезії професор робив підрядники, які далі римував А. Гризун. Теоретичні 
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погляди науковця на поетичний переклад викладено у деяких його статтях, 

зокрема рецензіях на англомовні переклади української поезії. 

Переклад поезії ставить перед дослідником чи не найбільше проблем. Для 

усього розмаїття жанрів і типів поезії вивести якісь загальні перекладні правила 

неможливо. Ще у 1972 р. Ю. Лотман писав про те, що поезія – один із видів 

мистецтва, який не цілком піддається науковому поясненню, а тому мусимо 

змиритися з тією думкою, що деякі аспекти й питання, пов’язані з нею, не 

можна вивчити чи пояснити, застосовуючи наявний зараз науковий 

інструментарій [169, с. 3]. 

 Одним із досить багатих джерел інформації про те, що доцільно, а що не 

доцільно, що спрацьовує, а що не спрацьовує у перекладі поезії – це рецензії. 

Вони переслідують подвійну мету – представити новий переклад читацькому 

загалу та вказати на його позитивні сторони, а також звернути увагу на 

недоліки, щоб можна було уникнути подібних хиб у майбутньому. 

Рецензії Ю. Жлуктенка – не виняток. У них дослідник намагається 

привернути увагу до вагомості правильного відтворення віршової форми і 

розміру, що необхідно не лише для правдивого віддзеркалення стилю 

оригінального твору, а й для створення відповідного настрою оповіді та вірного 

відображення авторського задуму. Саме тому він висловлює певні критичні 

зауваження на адресу перекладачки ―Слова о полку Ігоревім‖ англійською 

мовою, яка зрівняла тон оповіді за рахунок незмінного розміру. На думку 

науковця, динамічний та спокійний тони варто було розмежувати. 

Проблемами ритму та метру перекладної поезії цікавилися й інші 

перекладознавці. Г. Гачечиладзе стверджував, що перенести метр в іншомовний 

твір практично неможливо, а тому замість спроби насадження невластивої мові 

метричної схеми варто звернутися до найближчого за настроєм чи характером 

типу вірша цільовою мовою. Водночас, ритміку поезії відтворити в перекладі 

цілком посильно [41, с. 95, 99]. 

Для Ю. Жлуктенка ―поетичний переклад – один з найважчих видів 

перекладацького мистецтва‖ [94, с. 49]. Англомовна та українськомовна 

поетичні традиції відрізняються між собою, а тому знайти стовідсоткові 
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відповідники окремим елементам доволі складно. Однак, розвиток теорії 

перекладу та перехід від формалістичного до функціонально-орієнтованого 

підходу дозволили застосувати поняття перекладності і до поезії. Втім, 

Ю. Жлуктенко застерігає перекладачів не піддаватися впливу невиправданих 

упереджень, які часто побутують між перекладачами та людьми, дотичними до 

перекладу. Він неодноразово підкреслював безпідставність думки про те, що 

рядки українських віршів обов’язково подовжуватимуться в перекладі. Для 

нього це не об’єктивна закономірність, а звичка, яка базується на існуючій 

практиці, і яка зовсім не виключає іншого підходу. Просто він може бути 

складнішим для перекладача [90, с. 133; 94, с. 51]. 

Проте переклад поезії – це не лише правильний підбір рими, ритму і 

віршового розміру. Переклад поезії вимагає надзвичайно уважного ставлення до 

змісту та образної системи твору. Серед позитивів рецензованої антології 

української радянської поезії англійською мовою Ю. Жлуктенко відзначає той 

факт, що ―перекладачам пощастило  не тільки передати точно зміст і форму 

першотвору, а й зберегти підтекст, поетичні конотації, образну систему‖ [90, 

с. 132]. Адже, як писав Ю. Лотман, ідея міститься не просто в окремих словах 

чи виразах, а в поетичній структурі в цілому [169, с. 37], саме тому цілісність 

такої структури варто намагатися зберегти. Крім того, перекладач повинен 

намагатися не порушити поетичну форму твору, але не варто при цьому надміру 

слідувати нормам вихідної мови [6, c. 16]. 

Важливим Ю. Жлуктенко вважав відповідність та гармонію всіх елементів 

поетичного твору. Створюваний образ повинен корелювати з віршовим 

розміром, відповідати загальному контексту, не порушувати риму. Просодичні 

засоби повинні підсилювати змістово-образі компоненти, а ті не повинні 

порушувати просодичної цілісності твору [94, с. 49]. На його думку: ―не можна 

абстрагуватися від цілого поетичного контексту всього вірша. Адже перекладач 

мав перекласти не просто це словосполучення, а вірш. І в інших випадках не 

можна цього забувати, бо деталь ніколи не можна перекладати, не беручи до 

уваги її функції вцілому й загальний поетичний ефект всього цілого. Часом 

перекладач може й викинути якусь деталь, і переклад нічого не втратить‖ (лист 
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до Р. Зорівчак від 7 червня 1974 р.) [102, с. 55]. Особливо важливо пам’ятати 

про те, що для поетичного твору важливу роль відіграє не лише цілісність усіх 

складових елементів, а й процес їхнього переосмислення. За рахунок поєднання 

з іншими елементами поетичного твору його частини набувають значень, яких 

не можуть мати за межами саме цього твору [169, с. 38], а вдалий переклад 

повинен прагнути до відображення та відтворення таких специфічних зв’язків. 

Для В. Коптілова мало відтворити семантику окремих слів, треба відчути 

зв’язок між кожною найменшою деталлю і цілим та зберегти емоційність і 

насиченість вірша [136, с. 78]. За цілісність перекладу виступав і Ф. Міко, який 

схвалював прагнення актуалізувати  всі додаткові значення і відтінки. Однак, 

він також не засуджує не цілком еквівалентні переклади, стверджуючи, що 

будь-який художній твір може мати потенційні різночитання, які можна 

використати як основу для перекладу [181, с. 136]. Продовжуючи цю думку, 

Б. Криса пише, що ―жоден поетичний переклад не може бути остаточний, тому 

що завжди залишаються нереалізовані резерви оригіналу, приховані в 

багатогранності його асоціативних зв’язків‖ [152, с. 28]. 

Складними для перекладу вважав Ю. Жлуктенко поетичні твори, що 

перекладаються між мовами, які існують та функціонують за відмінних соціо-

культурних обставин  [94, с. 49]. Водночас, плідний перекладач та теоретик 

перекладу М. Рильський вважав, що переклад на близькі мови становить часом 

не менше труднощів. Особливо коли йдеться про переклад поезії, адже кожна 

мова має свою, властиву тільки їй, віршову систему. Тому вимогу 

еквіритмічності і еквіметричності він вважав доволі умовною, тоді як 

збереження фонетичних особливостей – мало чи не обов’язковим [225, с. 24-29]. 

Деякою мірою таку думку поділяв і К. Чуковський, вважаючи, що принцип 

еквіметричності є добрий, якщо його застосовувати в міру, а надто старанне 

його втілення за рахунок інших елементів поетичного твору не може бути 

виправданим [278, с. 190]. До такої ж думки схиляється і Г. Кочур, який вважає, 

що ритмічні особливості поезії входять до поняття національної своєрідності, а 

тому еквіметричний переклад не надто реальний не тільки тоді, коли 

перекладаємо з однієї ритмічної системи на іншу, але й навіть тоді, коли 
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працюємо в рамках однієї системи (що зовсім не означає, що англійський та 

український ямб – тотожні) [147, с. 122]. Він же підкреслює, що перекладач 

поезії повинен бути особливо уважним як до національних особливостей поетик 

мов з яких перекладає та на яку перекладає, так і до індивідуальних 

особливостей поета, за якого береться, адже стандартні рішення для всіх 

ситуацій вбивають перекладачеву допитливість і позбавляють його можливості 

справді творчо та точно відтворити твір [147, с. 126]. Водночас, він визнає, що 

сам є великим прихильником еквілінеарності [146, с. 201]. В. Коптілов теж 

закликав не нехтувати еквілінеарністю. Він не був прихильником примусового її 

насадження, але й цілковитої відмови від неї не підтримував, вважаючи, що це 

може спричинити невиправдане розтягування твору [136, с. 82]. 

Для Ю. Жлуктенка віршовий переклад був чимось відмінним від 

прозового. Він вимагає особливого підходу й особливої концепції. 

Г. Гачечиладзе теж стверджує, що поетичний переклад характеризується 

тіснішим зв’язком із рідномовною поетичною традицією в порівнянні з 

прозовим перекладом. Діалектична природа художнього перекладу вимагає 

якнайбільшого наближення до оригіналу за формою та змістом і одночасного 

дотримання фонетичних, граматичних, синтаксичних та стилістичних норм 

цільової мови [42, с. 114]. 

Спроби охарактеризувати погляди професора Ю. Жлуктенка на віршовий 

переклад приводять до усвідомлення його ролі передусім як критика поетичного 

перекладу, який через уважний зіставний аналіз намагався виявити та донести 

до читацького загалу найвдаліші перекладацькі знахідки  і хиби, яких варто 

було б уникнути. Його ставлення до поетичного перекладу перекликається з 

поглядами багатьох теоретиків і практиків того періоду. Всі вони робили 

найбільший наголос на комплексному характері поетичного твору, поезії як 

цілісності, що складається зі сукупності елементів, при чому ефект твору як 

цілого не дорівнює сумі його складників. Поезія протиставляється прозі, 

розглядається як високою мірою національно-забарвлений вид творчості, де 

національні характеристики виявляються не лише в сюжетах та підборі лексики, 

а й в ритмо-мелодичних характеристиках твору. Усі елементи поезії в перекладі 
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повинні гармонійно поєднуватися і, з одного боку, створювати єдиний настрій 

та характер твору, а з іншого, відповідати авторському задуму. В поезії важливо 

передати поетичні образи та конотації у їхньому поєднанні із просодією. 

Одним із важливих питань, яке цікавило дослідників та перекладачів як 

радянської теорії перекладу, так і їхніх попередників – це співвідношення змісту 

і форми (особливо коли йдеться про віршований переклад). Сучасна дослідниця 

В. Бабенко навіть визначає поняття адекватність  саме як ―відтворення змісту 

та форми оригіналу засобами іншої мови‖ [10, с. 14]. Ю. Жлуктенко також 

звертається до цієї проблеми у своїх працях. А. Федоров наголошував на 

важливості діалектичної єдності змісту та форми, яка обов’язково повинна бути 

дотримана в перекладі літературного твору [257, с. 123].  

Для В. Коптілова в процесі роботи над поетичним перекладом важливо 

було правильно відчути взаємозв’язок змісту й форми та відтворити саме 

найважливіші особливості обох. Він робить наголос на уважному ставленні до 

індивідуальних рис і особливостей кожного твору, тоді як видові риси 

відступають на другий план [137, с. 91]. Водночас, перекладач дотримувався 

думки, що будь-яка неохайність може зашкодити як змісту, так і формі 

літературного твору [136, с. 43]. Для В. Коптілова певні жертви були 

допустимими з міркувань примату функції над формою, а Г. Кочур 

стверджував, що ―сучасні вимоги до перекладу такі, що не визначають ніякого 

―ступеня свободи‖ у відтворенні форми [146, с. 203]. 

Гіпотеза про нерозривність змісту і форми стала однією з підстав для 

критики формалізму. Вважали, що формалістичні підходи надають формі надто 

багато уваги, нехтуючи при цьому змістом, що призводить до порушення 

рівноваги та цілісності змістово-образної системи художнього (зокрема 

поетичного) твору [244, с. 272]. Надмірне слідування тексту оригіналу, себто 

надмірний буквалізм, – це один із різновидів формалізму, який схиляється до 

стилізації за правилами вихідного тексту. Надто точна передача формальних 

характеристик оригіналу без урахування літературних та культурних традицій 

та звичаїв цільової аудиторії можуть спотворити ідейне наповнення 



128 

літературного твору, а відповідно переклад уже не буде цілком адекватним і 

нестиме частково або й цілком інше змістово-ідейне навантаження [40, с. 123]. 

Ю. Жлуктенко вважав, що і зміст, і форма роблять свій внесок у 

емоційність і переконливість оригіналу, і для адекватного відтворення впливу 

тексту на цільового читача варто якнайуважніше та якнайдоскіпливіше 

поставитися до відтворення як змістових, так і формальних елементів вихідного 

тексту [87, с. 34]. Відтворення цих елементів безпосередньо пов’язане з 

передачею образної системи, художніх конотацій та поетичного підтексту [94, 

с. 48]. Адже форма – це спосіб подачі змісту, за зміни якого зміниться й 

наповнення [19, с. 66]. 

Поряд із еквівалентністю (яка, звісно, може бути різних рівнів) 

Ю. Жлуктенко вважає відтворення змісту, форми та зв’язку між ними однією із 

запорук адекватності перекладу художнього твору [93, с. 87]. 

Доцільно зазначити, що відтворення форми та змісту  в радянській теорії 

перекладу не розглядалося як безпосереднє перенесення формальних та 

змістових особливостей з тексту однією мовою у текст іншою. Наголос тут 

робився в першу чергу на рівноцінності виразових засобів вихідного та 

цільового текстів. Єдність форми і змісту – це певне художнє ціле, яке не 

дорівнює механічній сумі складових елементів [40, с. 124]  і потребує певних 

трансформацій та перекладацьких рішень. В. Коптілов, наприклад, писав: 

―перекладається (точніше: передається) система понять у їхніх 

взаємовідношеннях і способах вияву цих взаємовідношень‖ [136, с. 69].  

Існує думка про те, що реалізація змісту через його вираження за 

допомогою певної форми автором та актуалізація закладеного у форму змісту 

читачем – це різні процеси, які можуть мати різні результати [162, с. 54]. В 

ідеалі перекладач повинен перенести в текст перекладу авторські інтенції. 

Перекладач – це водночас і читач, і пересотворювач певного тексту іншою 

мовою. Відтак, в процесі перекладу відбувається актуалізація смислів вихідного 

тексту перекладачем-читачем і їхня реалізація у іншій, рівноцінній на думку 

перекладача, формі перекладачем-співаватором. Тому частіше можна говорити 
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про відтворення в перекладі смислів і образів як їх сприймають читачі, а не як їх 

намагався представити автор. 

Свою позицію щодо співвідношення форми і змісту та їх перенесення в 

переклад, Я. Рецкер виразив через поняття ―цілісність‖, критерієм якої він 

вважав тотожність інформації, вираженої рівноцінними засобами [222, с. 7]. 

Кожен твір має свої національні та художні особливості, властиві вихідній 

культурі, а спосіб їхнього перекладу також значною мірою залежить від 

традицій культури-сприймача. Оскільки перекладач, який перекладає рідною 

мовою, створює переклад для власної культури, то й передавати оригінальний 

текст він повинен відповідно до художніх та національних норм і традицій своєї 

культури. В рамках реалістичного методу це означало уважне вивчення 

дійсності та художніх властивостей оригіналу та віднайдення адекватних їм 

відповідників у цільовій культурі [40, с. 164]. 

Обачне відтворення перекладачкою І. Петровою змісту та художніх 

засобів його вираження в англомовному перекладі ―Слова о полку Ігоревім‖ 

стало однією з причин високої оцінки перекладу Ю. Жлуктенком [88, с. 3-4]. 

Водночас, це й одне з основних зауважень до перекладачки. Оскільки в 

англійській мові немає прямого відповідника віршовій формі оригіналу, вона 

переклала його акцентним віршем, що Ю. Жлуктенко вважає доречним в деяких 

випадках, коли потрібно наголосити динаміку подій, але цілком невідповідним в 

інших – там, де варто було б відтворити ліричний чи задумливий настрій [88, 

с. 6]. Отже, Ю. Жлуктенко був прихильником думки, яку розділяли також 

А. Федоров, В. Коптілов та інші перекладознавці, що при наголошенні на 

співвідношенні змісту і форми варто враховувати ще й такий не менш важливий 

чинник, як функція тієї чи іншої форми. Функція – важливіша за форму, і, коли 

форму відтворити неможливо, варто все ж спробувати відтворити функцію [136, 

с. 99]. А. Федоров писав, що повноцінний переклад – це переклад, який 

засновується на функціональних відповідниках. Це одне із найважливіших 

відкриттів радянської теорії перекладу і один із основних принципів, які 

роблять перекладність реальною і можливою [258, с. 155]. Втім справді 

першими до такої думки дійшли представники Празької лінгвістичної школи, 
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які зробили це одним із постулатів своєї діяльності й описали у своїх ―Тезах‖ 

[253]. 

 На фоні дискусій щодо важливості відтворення в перекладі єдності змісту 

і форми раціональною видається думка Ю. Лотмана, що ―дуалізм форми і змісту 

варто замінити на поняття ідеї, яка реалізує себе в адекватній структурі і не 

існує поза цією структурою‖. Зміна структури спричинить зміну ідеї, а 

відповідно й інакше їх сприйняття читачами [169, с. 38]. 

Суміжним із перекладом поезії є питання відтворення образності. Образи 

в поетичному творі відіграють особливу роль, бо у поєднанні з іншими 

компонентами вірша створюють унікальну суміш настрою, змісту, емоцій. Та 

образність не є характерною лише для віршового перекладу. Нерідко нею 

рясніють і літературні твори, а також часом і нелітературні тексти, зокрема 

публіцистичні статті чи політичні промови. Вживання та тяжіння до певного 

типу образних висловлювань можна розглядати як одну з характеристик 

індивідуального стилю автора. Не оминули це питання увагою й теоретики 

перекладу, які уважно проаналізували різні види образності та ситуацій її 

вживання  і дійшли певних теоретичних висновків. 

Ю. Жлуктенко також звертається до проблематики образності в деяких 

своїх працях. 

Розуміння образності – дуже широке. Наприклад, І. Кашкін пропонував 

розглядати художній твір як один цілісний образ [118, с. 23]. Слідом за тими 

аспектами, які цікавили Ю. Жлуктенка, ми розглядатимемо і образи поетичні, і 

відтворення системи образів, і навіть образ оповідача. 

Власне, коли йдеться про образ оповідача, про нього доволі часто 

забуваємо в аналізі художніх творів, зосереджуючись на герої. Однак, постать 

оповідача часом набуває ключової ролі, особливо, коли це відома чи видатна 

особа. Так сталося і з творами ―Малая Земля‖ і ―Возрождение‖, переклади яких 

аналізував та рецензував у одній зі своїх статей Ю. Жлуктенко. Л. Брежнєв – 

відома історична постать. Хоч фактично він не був автором цих текстів, проте 

вони розглядалися як його творіння, а тому мали в свій час велику вагу. Саме 

тому перекладачам варто було звертати особливу увагу на спосіб репрезентації 
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автора-оповідача в перекладі, щоб не спотворити того враження, яке він 

намагався донести до свого читача. Не оминув це своєю увагою і 

Ю. Жлуктенко. Чи з ідеологічних, чи з виключно наукових переконань, він 

вирішив звернути увагу на важливість адекватного відтворення образу 

оповідача в перекладі та відмітити вправність перекладачів, яким це вдалося 

повною мірою [87, с. 26]. Власне, образність висловлювання, яка характеризує 

наратора, є одночасно і яскравою характеристикою твору, а тому відіграє 

подвійну роль в тексті. Образність не завжди легко передати іншою мовою, 

тому часом вона модифікується, або й узагалі пропускається (з компенсацією в 

іншому місці чи без). Власне до таких випадків Ю. Жлуктенко ставився дуже 

критично, вважаючи, що зміна або втрата образних елементів – це крайність, до 

якої можна вдаватися лише у цілком безвихідних випадках, тоді як у більшості 

реальних ситуацій їх причиною стають не об’єктивні обставини, а недбалість 

або недостатня уважність перекладача [87, с. 33]. Критику ―неперекладу‖ 

образів знаходимо і в інших перекладознавців, зокрема у Л. Соболєва, який 

наголошував, що перекладаються не слова, а образ [244, с. 302], тому часом 

варто його видозмінити, щоб зберегти його ефект у перекладі. Точність 

перекладу не завжди означає його вдалість та адекватність. Коли йдеться про 

художній твір, формальний підхід до нього – не найкращий вихід. Важливо не 

втратити гармонії зв’язку між його частинами та яскравості враження від 

читання твору [118, с. 23]. 

Застерігав Ю. Жлуктенко і від додавання образів у місцях, де їх не було 

(чи то з метою компенсації чи з якоюсь іншою ціллю). Вважав такий прийом 

надто ризикованим, а тому не бажаним і дозволеним лише в обмеженій 

кількості випадків. Професор взагалі не надто позитивно ставився до 

ампліфікації в перекладі, вважаючи, що перекладач не повинен додавати в текст 

те, чого там не було [87, с. 33; 93, с. 89]. В контексті аналізу образності творів це 

вилилося у нього в критику невдало підібраних ―додаткових‖ образів, які не 

відповідають стилю твору [87, с. 29]. Втім, в деяких випадках професор вважав 

додавання образу можливим, та застерігав, що це варто робити вкрай обережно, 
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доскіпливо обираючи засоби його творення, щоб цей новий образ відповідав 

настрою та стилістичному забарвленню прекладуваного твору [90, с. 133]. 

Ю. Жлуктено закликав до уважного ставлення та відтворення образних 

засобів у перекладі. Вважав це особливо позитивною характеристикою роботи 

перекладача [91, с. 46]. 

Ми вже згадували, що дослідник надавав ваги комплексному відтворенню 

усіх елементів поетичного твору, які створюють цілісне враження про нього. 

Одним із таких чинників він вважав образну систему твору, яку, на його думку, 

варто послідовно та доскіпливо перекладати. Вдалі перекладацькі знахідки, які 

допомагали досягнути цієї мети, професор оцінював доволі високо [90, с. 132; 

94, с. 48]. Проте, відтворення поетичного образу для Ю. Жлутенка не було 

самоціллю, адже це не єдина виразна особливість літературного твору, тому 

важливо також зважати на те, щоб той чи інший спосіб відтворення образу не 

мав негативного впливу на інші вагомі компоненти твору (наприклад, не 

порушив ритму чи рими, або не випав із загального контексту) [94, с. 49]. 

Водночас, не варто вважати, що Ю. Жлуктенко абсолютизував значення 

повної еквівалентності образів. Насправді дослідник виходив із того 

міркування, що якнайточніша відповідність образів – надзвичайно бажана, 

проте вона не повинна порушувати природності звучання тексту мовою 

перекладу. Адже коли йдеться про переклад на мову досить віддалену від мови-

джерела, то, закономірно, образність першотвору може бути надто незвичною 

для сприймача перекладу або й просто незрозумілою. Тому адаптація образів до 

категорій, зрозумілих цільовому читачу – цілком виправдана. Звісно, це вимагає 

від перекладача глибокого знання не лише мови, але й культури іншого народу, 

проте результати цілком виправдовують докладені зусилля. Пристосовуючи 

образу до цільової культури, перекладач може керуватися різними 

міркуваннями – культурними, етичними, ідеологічними тощо – проте результат 

завжди повинен бути функційно рівноцінним [90, с. 132], інакше заміна образу 

буде невиправданою, а такі випадки, як уже згадувалося, професор критикував. 

Крім того, до уваги треба взяти і той факт, що в різних мовах поняття образності 

може бути різне, а тому й засоби її вираження можуть бути цілком 
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відмінними [116, с. 158]. Про важливість функційного підходу до перекладу 

(словесного) образу говорить і Р. Зорівчак, за якою перекладний (словесний) 

образ повинен адекватно відтворювати комунікативну та естетичну функцію 

оригіналу [104, с. 53]. 

Ю. Жлуктенко не згадує про заміну образу вихідної мови на образ 

цільової мови, що могло б здаватися досить хорошим прийомом для збереження 

функційних характеристик тієї чи іншої одиниці. Та все ж і тут не все так 

однозначно. Як підкреслює Г. Гачечиладзе, в такому випадку з’являється ризик 

внести елементи з національною специфікою там, де їх не було, або ж у випадку 

заміни національно-маркованого образу вихідною мовою на національно 

маркований образ цільовою мовою може виникнути ефект одомашнення, який 

не завжди бажаний у перекладі [40, с. 228]. Під час заміни образу існує також 

небезпека інертності сприймання, якщо замінити яскравий образ прийнятим 

культурним штампом [152, с. 120]. 

Не завжди підтримував Ю. Жлуктенко і ―зміщення‖ образу. Вважав, що 

такий прийом можливий, часом навіть виправданий та не завжди вдало 

використовується. Правильне його застосування вимагає високої 

перекладацької майстерності, щоб загальний зміст твору від цього не 

постраждав і такий ―зміщений‖ образ не суперечив задуму автора [90, с. 133].  

Однак, слушною є і думка В. Коптілова, що спокуса механічного перенесення 

конструкції оригіналу в переклад (особливо коли йдеться про переклад на 

споріднену мову) може спричинити огрубіння чи знебарвлення образу [137, 

с. 132]. Л. Соболєв вважав, що змазування або надмірна акцентуація образу – 

також серйозні недоліки [244, с. 157]. Водночас, ставлення до цієї проблеми 

В. Россельса видається взагалі відносно вільним, адже він цілком позитивно 

сприймає різноманітні трансформації, які можуть знадобитися для адекватної 

передачі образу. Він вважає, що такі засоби як заміна слів, перебудова фраз, 

зміна їхньої структури та способу поєднання і навіть перенесення фраз із одного 

абзацу в інший – цілком звичайні прийоми [231, с. 190]. 

За деяким винятком, характеризація підходів до перекладу, виділених 

Ю. Жлуктенком (варто зауважити, що описані ним підходи отримано в 
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результаті аналізу рецензованих ним статей), перекликається з класифікацією 

видозміни образу в перекладі, яку запропонував В. Коптілов, виділивши: 

1) ―скорочений переклад‖; 2) розгортання художнього образу; 3) зміну 

послідовності художніх образів; 4) заміну образу оригіналу еквівалентом [131, 

с. 35-38]. 

Підсумовуючи погляди Ю. Жлуктенка щодо образності в перекладі, 

доречно відзначити кілька основних пунктів. Усі вони виведені на основі 

емпіричних спостережень та перекладознавчого аналізу, проведеного для 

оцінки якості перекладів художніх творів (здебільшого англійською мовою). 

Дослідник був прихильником уважного ставлення до образної системи 

оригіналу та перекладу, підкреслював гармонійність поєднання всіх елементів 

твору. Зазначав вагомість також образу оповідача, наголошуючи на тому, що 

вдале його відтворення – надзвичайно важливе для адекватності перекладу на 

рівні цілого твору. 

Лінгвостилістика перекладу – предмет дослідження багатьох 

перекладознавців і критиків перекладу. Особливо плідні результати цей підхід 

дає в аналізі художньої літератури (хоч не зайвим буде й для розгляду інших її 

типів і жанрів), насиченої різними стилістичними фігурами і тропами. Як багате 

джерело інформації щодо можливих лінгвостилістичних особливостей 

оригінального та перекладного тексту дослідження такого типу викликали 

також потребу теоретичного осмислення низки питань. В першу чергу, вони 

стосуються співвідношення стилістики (в широкому сенсі цього слова) 

оригіналу й перекладу. Тут прослідковується зв’язок із зіставною стилістикою, 

основи якої заклав ще на початку ХХ ст. Ш. Баллі та далі розвинули 

А. Мальблан, Ж. П. Віне та Ж. Дарбельне. 

Радянська (реалістична) теорія перекладу, яка значною мірою 

зосереджувалася на дослідженні художньої літератури, дуже доскіпливо 

ставилася до дотримання стилістики вихідного тексту в перекладі. 

Ю. Жлуктенко, як її представник, також не обминув важливість стилістики в 

своїх дослідженнях. 
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Професор вважав, що так звана ―безеквівалентна лексика‖ та прислів’я і 

приказки можуть становити одну з основних проблем для перекладачів, 

оскільки вони несуть у собі не лише денотативну, а й культурно-специфічну 

інформацію, вагому для стилістичного забарвлення тексту в цілому [87, с. 26]. 

М. Рильський пропонує передавати фразеологізми, прислів’я і приказки 

відповідними виразами іншої мови, але лише за умови, що вони не є 

національно чи історично маркованими [225, с. 32]. Про переклад сталих 

виразів писали й інші дослідники, наприклад, В. Россельс виділяв переклад за 

допомогою еквівалентів, переклад за допомогою аналога та створення подібного 

виразу на цільовій мові [231, с. 211-212]. Л. Соболєв був прихильником 

перекладу за допомогою еквівалентного виразу [244, с. 283]. К. Чуковський 

застерігав від взаємозаміни сталих висловів із різною виразністю або з 

типовими формулами, пов’язаними з національним побутом [278, с. 111]. 

Однак, чи не найдетальніше це питання дослідила та розробила Р. Зорівчак, яка 

під керівництвом Ю. Жлуктенка захистила у 1976 р. дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук, присвячену саме фразеології 

[99], що через сім років досліднцької праці вилилася у монографію 

―Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія‖ [103]. Р. Зорівчак також 

виділяє 3 основні способи передачі фразеологічних одиниць в перекладі: 

віднайдення часткових або повних еквівалентів, калькування та дескриптивну 

перифразу [103, с. 155-157]. 

Серед усього різноманіття прийомів, якими можуть скористатися 

перекладачі в передачі реалій та безеквівалентної лексики, Ю. Жлуктенко 

виділяє калькування (коли це зрозуміло для читача) та описовий переклад [87, 

с. 26]. На нашу думку, такі методи можуть бути доволі вдалими для передачі 

семантики безеквівалентних слів чи виразів іншою мовою, проте зі 

стилістичних міркувань вони не завжди будуть доцільними, адже калькування 

передбачає внесення в текст перекладу незвичні для цієї мови елементи, а 

описовий переклад може значно обтяжити синтаксичну структуру речення чи 

навіть цілого абзацу. Водночас, Ю. Жлуктенко не надто підтримує ―підміну 

мовного знака‖ як спосіб передачі реалій. Такий переклад може не лише змінити 
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національні маркери в цільовому тексті і перенести події в якусь іншу культуру, 

але часом навіть створити комічний ефект, не передбачений автором [93, с. 89] і 

часом цілком недоречний. В. Россельс також підтримує спосіб перекладу реалій 

шляхом їхнього перенесення (збереження) до цільового тексту [231, с. 169]. 

Згадує Ю. Жлуктенко і про використання в тексті загальноприйнятих 

метафор. Він виділяє їх як один із елементів авторського стилю. На жаль, не 

знаходимо у нього коментарів щодо того, як варто такі метафори передавати. Та 

вважаємо, що якщо вони й справді цілком загальновживані, то варто, мабуть 

спробувати віднайти в перекладі рівноцінні загальнозрозумілі та не надто 

яскраві засоби для передачі того ж змісту. Створення авторської метафори на 

місці заяложеної – небажане, оскільки додає стилю автора іншої 

характеристики. 

Якщо для передачі реалій Ю. Жлуктенко вважав описовий метод цілком 

доцільним, то для відтворення прислів’їв та приказок – ні. Такі усталені 

словосполучення, зокрема ті, що мають виразне національно-специфічне 

забарвлення, відіграють в тексті одразу декілька функцій. Вони зв’язують 

авторське мовлення з традицією певного народу, наближають його до певної 

етнічної чи, часом навіть соціальної, групи населення, дають чітку вказівку на 

культуру та країну походження такого тексту і, на додачу, можуть також нести 

певну культурно-специфічну денотативну чи конотативну інформацію. Як 

наслідок, відтворення таких одиниць в перекладі буде проблематичним і, 

найімовірніше, усі перелічені вище функції зберегти не вдасться. Ю. Жлуктенко 

критикує передачу національно маркованих висловів нейтральними, оскільки 

вважає, що це зневиразнює текст і позбавляє авторське мовлення певної міри 

експресії [87, с. 30]. 

Розглядаючи особливості лексичного рівня, важливі для перекладу 

(зокрема, художнього), Ю. Жлуктенко зауважує, що саме на лексичному рівні 

спостерігаємо зазвичай найбільше розбіжностей між вихідним та цільовим 

текстами. Він пояснює це кількома причинами (використовуючи, вочевидь, 

власний досвід не лише як перекладознавця, а й як контрастивіста): 

―позначаючи ті самі денотати, різні мови часто виходять з їхніх неоднакових 
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властивостей і сторін. Справу ускладнює те, що неоднакові властивості 

денотатів можуть співіснувати з їхніми ідентичними сторонами, які не 

відображаються мовними засобами‖ [93, с. 87]. Крім того, за ідентичноого 

денотата лексеми різних мов можуть мати розбіжності в конотаціях [93, с. 87] 

чи належати до різних шарів лексики, які не завжди доцільно змішувати в 

перекладі. Універсального рецепту виходу із такої ситуації немає, а тому 

перекладачеві доводиться знаходити можливості відтворення в кожному 

окремому випадку з огляду на особливості перекладуваного тексту. 

Ю. Жлуктенко надає лексиці великої ваги, оскільки вживання того чи 

іншого слова несе в собі набагато більше, ніж просто певний інформаційний 

заряд. Дослідник переконаний, що кожне слово містить не лише вказівку на 

певне значення, але й на місце цього компонента в лексичному складі мови. 

Відтак, вибір відповідника певній лексичній одиниці в іншій мові впливає на все 

висловлювання в цілому, співвідносячи його з певними сферами та ситуаціями 

людського спілкування. Тому для коректного відтворення авторського стилю та 

мовлення персонажів важливо вдало підібрати відповідники, які б правильно 

передавали ситуативні характеристики висловлювання [93, с. 89-90]. 

Інша важлива проблема, яку Ю. Жлуктенко порушує в своїх 

дослідженнях, – передача власних назв у перекладі. Зокрема, дослідник згадує 

про транслітерацію топонімів та антропонімів. Основні труднощі в цьому плані 

він вбачає у відсутності уніфікованої системи передачі таких лексем у 

перекладі. Він пише: ―у цій ділянці слід багато попрацювати, щоб виробити 

єдину систему у відтворенні їх українською мовою‖ [93, с. 90]. Ту ж 

стурбованість поділяв і А. Федоров [257, с. 168]. О. Кундзіч підкреслював, що 

імена не перекладаються, а лише адаптуються до звукової системи цільової 

мови [154, с. 234]. Науковець вважав, що коли йдеться про імена людей, то 

спосіб їх передачі залежить від тексту та значущості для нього певного імені. 

Якщо ім’я не має якогось особливого значення, його можна адаптувати до 

системи імен цільової мови, проте якщо воно повинно підкреслювати якісь 

національні риси, то варто його транскрибувати [154, с. 235]. Деякі дослідники, 

такі як Л. Соболєв, описували екстремальні підходи до перекладу власних назв 
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– заміну їх на інші, зрозуміліші цільовому читачеві, або надмірну їх 

фонетизацію чи навіть подання російських власних назв у написанні 

латинськими літерами. Сам дослідник жодного із цих методів не схвалював 

[244, с. 288]. Вочевидь, О. Кундзіч також не був прихильником транскрипції, бо 

писав: ―транскрибуючи ім’я, ми ніби зрікаємось зробити його морфологію 

своєю […]. Транскрибуючи ім’я, ми підкреслюємо його іншомовність і тим 

самим ніби віддаляємо мову оригіналу від своєї мови‖ [156, с. 65].  

Тепер це питання вже не становить такої проблеми, оскільки за більше, 

ніж 30 років, що відділяють нас від наведеного вище судження Ю. Жлуктенка, 

питання передачі власних назв у перекладі з різних мов отримало певну увагу, 

результатом чого стало вироблення деяких базових правил перекладу таких 

одиниць. Докладніше про них ідеться у працях І. Корунця [139, с. 91-113], 

Т. Кияка, А. Науменко та О. Огуя [120, с. 124-129] та ін. Цю проблематику 

досліджували також Б. Бендзар [15], А. Гудманян [48], Р. Зорівчак [107], 

В. Кам’янець [113], О. Медвідь та Н. Кушина [176], М. Мостовий [188], 

З. Рожченко та С. Семчинський [227], О. Чередниченко [276], О. Чередниченко 

та Я. Коваль [351] та ін. Водночас, транслітерація українських власних назв 

іншими мовами регулюється Постановою Кабінету Мінівтрів України від 27 

січня 2010 р. № 55  ―Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 

латиницею‖ [215]. 

Ю. Жлуктенко розглядає використання художніх засобів як прийом, 

спрямований не лише на надання твору властивого лише йому тону, але й на 

створення певного настрою в тексті, тому вдалі перекладацькі знахідки, які 

зможуть передати обидві сторони, – надзвичайно бажані [88, с. 3-4]. 

Серед позитивних аспектів роботи М. Калиновича Ю. Жлуктенко 

відзначає ―освоєння творчої палітри‖ письменника, чиї твори належало 

перекладати, та принцип ―якнайбільшої точності у відтворенні загального 

стилю автора‖ [91, с. 45-46]. Одним із компонентів цього підходу є прискіпливе 

відтворення засобів авторської образності (порівнянь, метафор, епітетів), 

важливість якого професор також підкреслював [91, с. 46]. Вагомість передачі 

стилістичних засобів та особливостей тексту-джерела підтримують і інші 
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перекладознавці, хоч і підкреслюють, як це робить В. Россельс, що часом 

епітети (чи інші тропи) можна замінювати на інші, проте робити це варто лише 

тоді, коли вони мають мовою перекладу протилежне забарвлення (негативне 

замість позитивного чи навпаки) [231, с. 209]. 

Разом із А. Татуяном Ю. Жлуктенко написав статтю, присвячену проблемі 

перекладу серійних аналогічних неологізмів. Тут він дещо віддаляється від 

звичної йому тематики, адже здебільшого його статті характеризуються 

комплексністю проблематики та опорою на художню літературу. В цій статті 

матеріалом для дослідження стали англомовні публіцистичні тексти, а мета 

дослідження полягала у віднайденні певних закономірностей для перекладу 

серійних аналогічних неологізмів. Хоч такі неологізми і не властиві художнім 

текстам, проте є дуже експресивними та алюзивними, а тому становлять для 

перекладача особливу трудність через потребу передати не лише референційне 

значення, а й асоціації, які пропонує така лексична одиниця. При цьому 

асоціативні зв’язки часом бувають навіть важливіші від інших компонентів 

значення, а тому їх збереження в перекладі є обов’язковим [89, с. 101-105]. 

Примітно, що в інших теоретичних джерелах міркувань з цього приводу не 

знаходимо, тому можемо припустити, що авторам розвідки доводилося 

покладатися виключно на власний аналіз. Розглянувши певну кількість 

прикладів, вони доходять висновку, що одним із раціональних підходів до 

перекладу таких неологізмів може бути відновлення в перекладі опорового 

слова, навколо якого обігрується значення аналогічного неологізму [89, с. 105]. 

В деяких випадках виправданою може бути й транслітерація [89, с. 106]. 

Зрештою, автори підсумовують, що кожна група серійних аналогічних 

неологізмів вимагає індивідуального підходу, а способів їх передачі цільовою 

мовою є доволі багато, проте без спеціального розлогого дослідження складно 

зробити висновки щодо ефективності кожного з них [89, с. 107]. 

Втім,  аналізуючи серійні аналогічні неологізми, Ю. Жлуктенко також 

підкреслює і той факт, що переклад будь-яких неологізмів, навіть поодиноких, 

особливо тих, котрі з’явилися нещодавно і позначають явища невідомі цільовій 

культурі, можуть бути надзвичайно складними для відтворення іншою 
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мовою [89, с. 101]. Натомість Т. Кияк вбачає проблему для перекладу далеко не 

в кожному неологізмі. До прикладу, словникові неологізми складнощів у 

перекладі викликати не повинні, та й не всі авторські неологізми чи 

оказіоналізми, що володіють високим рівнем експресивності, дуже складні для 

відтворення [120, с. 151]. Набагато більші труднощі вбачає він у потребі 

―діахронної репрезентації неологізмів‖ [120, с. 151]. 

Певну увагу приділяв Ю. Жлуктенко і синтаксичним проблемам 

перекладу та питанням структури тексту. Зокрема, його цікавило питання 

―співвідношення членування оригінального і перекладного текстів‖ [91, с. 49]. 

Власне, членування тексту на абзаци, на думку вченого, значною мірою впливає 

на сприйняття тексту та зв’язків між його персонажами. Водночас, професор не 

висловлює однієї думки щодо того, що ж повинен чи радше не повинен чинити 

перекладач із структурою оригіналу. У статті ―Діяльність академіка 

М. Я. Калиновича у галузі художнього перекладу‖ знаходимо два погляди. З 

одного боку, наводячи приклад перекладу одного з оповідань Джозефа Конрада, 

він схвалює той факт, що М. Калинович розділив один великий абзац вихідного 

тексту на декілька менших – тематично однорідних – для легшого сприйняття 

читачами. З іншого боку, він вважає, що навіть невеликі на перший погляд 

трансформації структури тексту можуть суттєво вплинути на його сприйняття 

[91, с. 49-50]. Питання спрощення тексту для читача опирається, передусім на 

врахування перекладачем цільової аудиторії його перекладу. Якщо він 

впевнений у тому, що його аудиторія матиме труднощі в сприйманні тексту 

таким, яким його подав автор, то зміна (спрощення) його структури є 

виправданою. Однак, в світлі реалістичної теорії перекладу, яку, за нашими 

висновками, підтримував і Ю. Жлуктенко, зміна структури – небажаний варіант, 

оскільки метою перекладача є якнайадекватніше відтворення вихідного тексту. 

Проте, не варто відкидати й думки Ю. Лотмана про те, що розуміння цілісності 

тексту автором, читачем та дослідником можуть бути доволі різними [170, с. 

344]. Тож не заперечуватимемо і права перекладача на власне прочитання, 

бачення та тлумачення оригінального тексту.  
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Ю. Жлуктенко був також прихильником уважного ставлення до структури 

речень в перекладі. Власне, він дотримувався думки, що структура речення 

нерозривно пов’язана з манерою та тоном оповіді. Вона відображає динаміку чи 

статику описуваного, емоційний стан оповідача та ін. Тому адекватне 

відтворення побудови та особливостей речення – дуже важливе для створення в 

перекладі належного настрою [87, с. 30]. Проте дослідник зазначає, що іноді 

синтаксичні зміни, зокрема такі, як ускладнення структури речення, можуть 

бути викликані потребою пояснити чи описати певну реалію чи явище, відсутнє 

в мові перекладу. Як наслідок, спроба роз’яснити певну інформацію може 

змінити плинність оповіді й такий текст створюватиме інше враження для свого 

цільового читача [87, с. 28]. Водночас, слід також зважати й на відмінності між 

структурами двох мов, які в деяких випадках вимагають вдатися до 

трансформацій для збереження природності [90, с. 132]. 

 

3.10. Трактування “духу” твору та підходи до його відтворення у 

системі перекладознавчих поглядів Юрія Жлуктенка 

 

Однозначного визначення поняття дух твору нам знайти не вдалося. 

Дж. Мандей висуває припущення, що сам термін спочатку мав два значення – 

1) творча енергія чи натхнення (це значення стосувалося літератури); 

2) Св. Августин використовував його на позначення Святого Духа, а його 

сучасних Св. Ієронім використовував слово у обох значеннях. Втім, до 

сімнадцятого століття поняття вірності стало означати більше, ніж вірність 

словам автора, а дух втратив релігійні смисли і став використовуватися 

виключно у значенні творчої енергії тексту чи мови [334, с. 42]. Значної 

популярності поняття духу набуло в середовищі німецьких романтиків ХІХ ст. 

Згадки про нього знаходимо й у багатьох українських перекладознавців від 

О. Фінкеля (який також посилався на В. фон Гумбольдта) та Б. Якубського до 

Л. Коломієць. Не оминає його і Ю. Жлуктенко, а поруч із ним розглядає також і 

деякі інші питання, суміжні з цим поняттям. 
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Вимогу збереження ―духу‖ оригіналу в перекладі Ю. Жлуктенко зводить 

до конкретних категорій. Розглядаючи його на прикладі творів Л. Брежнєва, 

Ю. Жлуктенко та О. Двухжилов вкладають у це поняття, поміж іншим, міру 

заідеологізованості текстів, яка характеризує ці тексти як частково апелятивні та 

персуазивні. Водночас, відтворення духу визначається через поняття 

еквівалентності, а також точності, яка б виключила ймовірні різночитання. Все 

повинно бути спрямоване на якнайповніше відтворення інформації твору та 

збереження його комунікативної функції [87, с. 26]. Отже, можемо виснувати, 

що для Ю. Жлуктенка ―дух‖ твору – це поєднання його інформаційного 

навантаження зі способом його висловлення, який включає стилістичні засоби, 

манеру висловлювання (граматичні та синтаксичні його особливості), наявність 

підтексту та конотацій тощо. При цьому в перекладі варто прагнути 

якнайповніше відтворити кожен із цих компонентів. 

Для порівняння розглянемо трактування ―духу‖ іншими дослідниками.  

Важливість передачі в перекладі ―духу‖ обґрунтовував 

М. Рудницький [267, с. 388]. Б. Якубський не пояснює свого розуміння цього 

терміну, проте ставить вимогу вміння його ―відчути‖ поруч із потребою 

передавати твір у перекладі повно, точно і ясно, з чого можемо припустити, що 

―дух‖ для нього – категорія відокремлена від лексичної, інформаційної та 

стилістичної складових твору [287, с. 80]. 

Л.Коломієць доводить, що ―в історії західної перекладознавчої думки 

теорія смислового перекладу (англ. sense-for-sense translation) асоціюється з 

традицією перекладу загального настрою, або ж ―духу‖, оригіналу, 

започаткованою давньогрецьким оратором і письменником Марком Туллієм 

Цицероном та утверджену його учнем Горацієм, на противагу до перекладу 

дослівного (англ. word-for-word translation) [123, с. 14]. Протиставлення ―духу‖ 

―букві‖ знаходимо у А. Арго [8] та М. Гаспарова [39, с. 30]. 

Вважаємо, що поняття емоційного навантаження є суміжним із поняттям 

―духу‖ тексту, розглянемо його в цьому підрозділі. Власне, Ю. Жлуктенко 

розглядав емоційне навантаження в одному ряду з переконливістю та 

експресивністю тексту [87, с. 34]. В деяких типах дискурсу ці компоненти 
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можуть виходити на перший план, зокрема коли йдеться про персуазивний 

текст, в якому для належного впливу на цільову аудиторію фактична інформація 

повинна підкріплюватися відповідним способом її подачі. Якщо такий текст 

перекладається не з метою ознайомлення, а у всій повноті його оригінальних 

функцій, то емоційне навантаження та експресивність цього тексту обов’язково 

потрібно зберегти в цільовому тексті. 

В аналізі художніх текстів важливість передачі емоційного навантаження 

переходить у Ю. Жлуктенка у вимогу відтворення  естетичної цінності 

оригіналу [93, с. 87]. За суттю, таке формулювання мало що змінює в загальній 

картині, оскільки і в першому, і в другому випадку маємо справу з вимогою 

якнайповнішого відтворення рис оригіналу в перекладі. Змінюється лише 

функція тексту, а відповідно дещо іншими будуть і засоби її реалізації. Коли у 

випадку з емоційним навантаженням ішлося про текст, який призначений 

виконувати, поміж інших, функцію переконання шляхом висловлення 

емоційного ставлення, то в другому випадку, коли маємо справу з художніми 

текстами, на передній план виступає його естетична функція, а відповідно 

важливою стає вимога її збереження. 

Близькою до згаданих вище є і проблема відтворення (збереження) в 

тексті імпліцитних зв’язків, асоціацій та конотацій. Рівень їхньої важливості 

може бути різним, проте в деяких текстах він особливо високий, і тоді їх 

обов’язково необхідно зберегти або якимось іншим чином передати їхні функції 

в тексті перекладу. Чітких мірил і правил для цього дотепер не розроблено, а 

тому, як і в багатьох інших випадках, перекладачеві доведеться тут опиратися 

на інтуїцію та професійне чуття [89, с. 104-105]. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

 

Своїми працями Ю. Жлуктенко створив власну систему перекладознавчих 

поглядів, яка відображає його ставлення до низки перекладознавчих проблем. 

Цю систему його поглядів можна узагальнити так: 



144 

В перекладознавчому аналізі оперуємо такими категоріями, як 

адекватність, еквівалентність і точність. Ці терміни використовують на 

позначення ступеня відповідності текстів. Іноді ці категорії тотожні, та 

частіше – ні. Так, адекватність радше стосується відтворення опису ситуації (що 

включає експресивність, основні характеристики авторського стилю, 

відповідність описуваній ситуації). Еквівалентність – категорія змінна, може 

визначатися на різних рівнях. Точність – один зі складників адекватності й 

еквівалентності. Точність – це якнайповніше відтворення інформацїі за 

максимальної реалізації комунікативної функції. Усі три поняття (адекватність, 

еквівалентність, точність) – відносні. 

Перекладознавчий аналіз, який залучає перелічені вище категорії, – це 

інструмент оцінки якості перекладу. Якість перекладу оцінюють з огляду на 

тип, жанр тексту, його автора, суспільне значення тощо. Перекладознавчий 

аналіз, який виливається у критичні праці, може (і повинен) слугувати засобом 

цілеспрямованого підвищення якості перекладів. Важливу роль тут також 

відіграє цільовий читач. 

За умови існування множинності перекладів їх перекладознавчий аналіз 

може зосереджуватися на двох основних аспектах: 1) дослідженні усієї 

сукупності перекладів з метою прослідкувати послідовність осмислення 

оригіналу; 2) пошуку найоптимальніших перекладацьких рішень, оскільки 

передача тексту в перекладі залежить від стратегії перекладача, яка не завжди 

забезпечує об’єктивний підхід до перекладуваного тексту. 

Перекладознавчий аналіз віршових творів повинен враховувати чимало 

чинників. Зокрема, той факт, що поетичний переклад може ускладнюватися 

відмінностями між двома мовами. Правильне відтворення форми і розміру 

вірша та їх співвідношення зі змістом дозволяє передати стиль, настрій оповіді, 

авторський задум. Створювані образи повинні відповідати загальному 

контексту, розміру і римі. Просодія – засіб підтримки змістово-образних 

складових твору. У відтворенні співвідношення змісту і форми набуває ваги 

перенесення (збереження) функції форми. 
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Перекладознавчий аналіз художніх і публіцистичних творів включає 

уважний розгляд таких питань: відтворення образу оповідача в перекладі; 

відтворення засобів творення образності; передача реалій, безеквівалентної 

лексики, прислів’їв і приказок; транслітерація топонімів і антропонімів; 

відтворення ситуативних характеристик висловлювання; збереження підтексту, 

конотацій, образної системи. Не варто обходити увагою і структуру тексту, 

оскільки його архітектоніка загалом та побудова речень як окремих його 

складників надає тексту характерного тону і настрою. Сукупність усіх цих 

елементів об’єднується у вимогу відтворення естетичної цінності оригіналу.  

Поруч зі своює моделлю перекладознавчого аналізу Ю. Жлуктенко 

представив у своїх працях також  низку перекладацьких настанов, які можна 

узагальнити так: 

 Найкращі умови для перекдаду – коли добре знаєш автора та 

відчуваєш з ним певну спорідненість. 

 Перекладач художньої літератури повинен вправно володіти усіма 

ресурсами мови, на яку перекладає, зокрема, стилістичними. 

 Перш, ніж братися за переклад, варто дослідити автора, твір, 

особливості авторського стилю, тощо. 

 Перекладач – посередник, покликаний знайти консенсус між 

різночитаннями твору. 

Результати, представлені у цьому розділі, висвітлені у таких публікаціях 

автора: [207], [208], [210], [329].
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РОЗДІЛ IV 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРІЯ ЖЛУКТЕНКА 

 

Перекладацька діяльність Ю. Жлуктенка становить своєрідне 

―обрамлення‖ його наукової роботи. Перші відомі нам переклади датуються 

кінцем 40-х – початком 50-х рр. ХХ століття. Це були переклади балад про 

Робіна Гуда. Далі була довга перерва аж до 1970-х рр., коли Ю. Жлуктенко 

зробив переклад монографії У. Вайнрайха ―Languages in Contact‖ російською 

мовою [28]. У 80-х рр. він перекладав художні твори з фризької й фламандської 

мов. Зокрема, з фламандської мови це лише один переклад – повість Йоса 

Ванделоо ―Небезпека‖ [390], публікація якої у ―Всесвіті‖ супроводжувалася 

такою приміткою: ―Покладений в основу сюжету нещасливий випадок на 

атомному реакторі служить авторові відправною точкою до змалювання 

трагічних людських доль, які глибоко хвилюють читача‖ [390, с. 88]. Переклади 

з фризької мови включають низку поезій (перекладених разом із 

А. Гризуном) [392; 394], про які С. Ткаченко написав у 2012 р.: ―[…] 

опублікована чотирнадцять років тому збірка перекладів із фризьких поетів у 

виконанні Юрія Жлуктенка та Анатолія Гризуна була і залишається річчю 

екстраординарною. […] поява такої книги ознаменувала фактично 

―прорубування вікна‖ в абсолютно невідомий українцям світ Фрисландії‖ [254, 

с. 159]. Були ще народна казка ―Лис, цап і мішок моркви‖, що вийшла друком у 

збірнику ―Казки народів світу‖ (1989) [393], та роман Рінка ван дер Вельде 

―Верша‖ [391]. 

 

4.1. Роман Р. ван дер Вельде “De fûke” в українському перекладі 

Ю. Жлуктенка 

 

Роман уперше вийшов друком фризькою мовою в 1966 р. і здобув своєму 

автору визнання. Після цього його видавали ще десять разів, тричі переклали 

нідерландською, а в 2000 р. ще й зняли за ним фільм. Стиль письменника – 
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напружений, реалістичний та чітко контрольований, за що в англомовній пресі 

його стали порівнювати з Гемінгвеєм [292, с. 11]. 

У творі йдеться про період фашистської окупації Голландії. Рибалку, 

відомого як борця з несправедливістю й режимом, викликають в поліцію для 

допиту щодо імовірної підпільницької діяльності його сина. Насправді поліції 

відомо про його сина більше, ніж йому самому, що й стає основним важлелем 

тиску на героя. 

З самого початку привертає увагу заголовок. Фризькою – De fûke (пастка) 

(англійською – The Trap), українською – Верша. Верша – ―сплетена з лози 

риболовна снасть, що має форму лійкоподібної корзини‖ [374, Т. 1, с. 337]. З 

одного боку, українська назва – це звуження оригінального значення, що, 

відповідно, обмежує й варіанти можливих тлумачень. Та з іншого, оскільки 

головним героєм роману є рибалка, здається навіть символічною. Це слово 

вживається й у фразеологізмах, що додає читачеві додаткових асоціацій. 

Наприклад: ―як верша  – безладно, неоковирно‖ [377, с. 75]. Згідно із 

словником-довідником ―Знаки української етнокультури‖ ―верша […] 

символізує також зарозумілість‖: Насміялась верша болоту, коли оглянеться – й 

сама в болоті [363, с. 78]. Вважаємо, що переносне значення слова додає назві 

твору додаткової значущості в перекладі, адже дозволяє провести паралелі не 

лише з професією головного героя, а й з подіями, які відбуваються у творі. 

Зокрема, виникають асоціації з доносами (верша – як зневажлива вказівка на рот 

[374, Т. 1, с. 337], що забагато говорить); з необачністю головного героя, що 

супроводжує його все життя (верша – як символ пащекуватого рота [363, с. 78], 

що не може стриматися там, де варто було б промовчати); з безглуздістю та 

безвихідністю того, що відбувається (Ані верша, ані ворітниця – ―позбавлений 

здорового глузду; безглуздий‖ [377, с. 75]). До того ж, саме слово кілька разів 

вживається в перекладі, ніби нагадуючи читачеві про його симовлічність: Мене 

цікавлять тільки мої ятері та верші [391, с. 120]; Це однаково, що полізти у 

вершу… [391, с. 127]. 

Аналіз українського перекладу цього роману здійснено у зіставленні з 

оригіналом та англійським перекладом. Причиною використання англомовного 
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тексту як додаткового стало те, що можливості роботи виключно з оригіналом 

обмежені через брак довідкових ресурсів, які б включали українську та фризьку 

мови. Крім того, вагомим фактом ввжаємо те, що перекладач ―De fûke‖ 

англійською мовою – Генрі Барон – емігрував до США з Нідерландів, а фризька 

мова для нього – рідна.  

Аналіз вказує на те, що сюжетну лінію оригіналу в українському 

перекладі збережено, проте внесено деякі корективи у структуру тексту, 

зокрема, подибуємо деякі пропуски (Приклад 1, 2, Додаток А). 

У Прикладі 1 йдеться про те, що надворі достатньо холодно, тому не буде 

ніякої шкоди, якщо головний герой спочатку вип’є чаю, а потім вже дістане 

вугра. Натомість у перекладі маємо еліптичне речення Було страшенно 

холодно…, три крапки в кінці якого відводять читача від конкретики, 

характерної для авторського стилю в бік ліричних роздумів. Насправді три 

крапки мали б позначати, що частину інформації (речення) тут пропущено, та 

оскільки читачеві українського перекладу про це не відомо, він сприйматиме їх 

радше як стилістичний прийом. 

У Прикладі 3 (Додаток А) в українському перекладі немає згадки про те, 

що тим, до кого звертається персонаж, треба тікати. Залишається лише 

невизначене Гей, хлопці, хтось сюди їде!, яке може передбачати різні варіанти 

поведінки адресанта у відповідь на почуте. З оригіналу зрозуміло, що найбільше 

співрозмовник персонажа боїться німців. В перекладі цього немає. Він лише 

запитує Хто їде? В місцях пропуску інформації знову бачимо три крапки, які 

дещо уповільнюють швидкий темп оповіді. 

В інформаційному плані ці втрати не можна вважати критичними, 

оскільки пропущене тут компенсуєься іншою інформацією далі за текстом. 

Однак, вони певною мірою порушують авторський задум, створюють більшу 

інтригу, оскільки маркери, які могли б читачам допомогти швидше розмістити 

події у правильному історичному контексті, відсутні. 

Загалом, можемо стверджувати, що в українському перекладі є доволі 

багато пропусків, деякі з яких проілюстровані в Прикладі 2. Втім, здебільшого 

вони є не надто великими й втрачену через них інформацію читач може 
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отримати із загального контексту розповіді. Припускаємо, що причиною 

наявності таких пропусків стало те, що на момент публікації перекладу 

Ю. Жлуктенко відносно недавно почав вивчати фризьку мову. Вивчати 

доводилося самотужки, з небагатьох доступних йому книжок, у відриві від 

мовного середовища. Вичерпного словника перекладач мати не міг, тому й не 

дивно, що деяких частин тексту він міг не зрозуміти. Він і сам це визнавав в 

листах до У. Вріса (Oebele Vries) від 12 квітня та 12 липня 1982 р., де просив 

консультації свого фризького колеги щодо не цілком зрозумілих йому місць 

[164]. 

Цікавою вважаємо перекладацьку знахідку Ю. Жлуктенка в Прикладі 4. В 

українському варіанті збережено порівняння з рибою. Проте, замість бути 

здоровою жінка стає прудкою, тобто ―меткою, проворною, спритною‖ [374, Т. 8, 

с. 359]. Така контекстуальна заміна викликана, очевидно, бажанням зберегти у 

перекладі засіб порівняння (хоч і з гіпонімічною заміною). В англійському 

перекладі твору порівняння замінене на healthy as a spring chicken. В 

українських фразеологічних словниках не знаходимо вжитого Ю. Жлуктенком 

порівняння. Перекладач, вочевидь, віддав перевагу збереженню засобу 

порівняння, жертвуючи при цьому порівнюваним, внаслідок чого описуваний 

персонаж набуває нової характеристики, проте зберігається яскравість образу. 

У Прикладі 5 (Додаток А) наведено деякі випадки об’єднання в 

українському перекладі двох і більше речень із одночасним випущенням деякої 

інформації. Так, зокрема, в перекладі зникає згадка про  те, що дівчина, яка 

переховується в сараї головного героя – єврейка. Вважаємо таку інформацією 

суттєвою з огляду на те, що події твору відбуваються під час Другої світової 

війни, коли нацисти винищували євреїв. Відтак згадка про її національність 

краще пояснює читачеві причини того, чому вона змушена переховуватися. 

Пропущено й зауваження вчителя в сторону сина головного героя про те, 

що йому варто було порадитися чи спитати довзолу, преш ніж переховувати 

дівчину. Не цілком відтворена й інформація про те, чим займався Герм, та про 

те, що батьки дівчини, які переховувалися в іншому місці, платили за свій 

прихисток великі гроші. Отже, з цих прикладів бачимо, що основна увага 
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Ю. Жлуктенка-перекладача була спрямована на головного героя та сюжетну 

лінію, пов’язану із ним. 

Аналіз за формальними показниками також привертає увагу до того 

факту, що в орігінальному романі фризькою мовою та його англійському 

перекладі (Приклад 6) розділи мають назви, тоді як в українському перекладі 

вони лише пронумеровані. Оскільки текст написаний таким чином, що поєднує 

розповідь про ―сучасні‖ події зі спогадами персонажа, то й у межах окремих 

розділів зроблено відступи, щоб розмежувати ці частини. В перекладі вони 

розділені лише трьома крапками наприкінці кожної частини. Припускаємо, що 

до такого прийому довелося вдатися з огляду на обмежений обсяг того, що 

можна вмістити в журнал.  

Вдалими видаються перекладацькі знахідки Ю. Жлуктенка 

фразеологічного та метафоричного характеру (Приклад 7, Додаток А). Фрази 

мов грім з ясного неба (Приклад 7а), забити йому баки (Приклад 7б), я пішов би 

цим людям назустріч, своя сорочка до тіла ближча (Приклад 7в), клубок нервів 

(Приклад 7г), комар носа не підточить (Приклад 7д) свідчать про уважне 

ставлення перекладача до контексту та володіння фразеологічними ресурсами 

рідної мови. Ці вислови влучно відтворюють зміст оригіналу та відображають 

емоційний стан персонажів.  

Особливу увагу привертає метафорична фраза у Гіндріка як постріл – то 

й ще пташка (Приклад 7е). Йдеться про те, що батько картає головного героя за 

те, що той має лише одного сина. Для наочності порівнює його з братом, у якого 

чи не щороку народжуються діти. Ю. Жлуктенкові вдалося зберегти авторський 

образ і відтворити яскравість висловлювання, що надає батьковій фразі 

належного рівня експресивності. 

Український переклад роману ―De fûke‖ читається легко. Близька читачеві 

проблематика дозволяє краще зрозуміти переживання головного героя, а вдало 

підібрані засоби вираження створюють переконливі образи персонажів твору. 

Втім, найважливішим все ж вважаємо сам факт публікації цього перекладу, 

оскільки він ініціював ознайомлення українського читача з фризькою 
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літературою, показав, що описувана фризами проблематика близька й 

українцям. 

 

4.2. Верифікація застосовності перекладознавчої системи 

Ю. Жлуктенка 

 

Після детального розгляду перекладознавчих поглядів Ю. Жлуктенка в 

контексті радянського перекладознавства ХХ ст. доцільно розглянути його 

практичні підходи до перекладу та застосування чи незастосування згаданих 

вище принципів на практиці. Можливості для цього обмежені, оскільки 

теоретичні зауваги професора стосувалися здебільшого художнього, зокрема 

поетичного, перекладу, тоді як найбільший його перекладацький проект – 

переклад науковий. Однак, існує ще й мало кому відомий переклад деяких балад 

про Робіна Гуда, який є результатом співпраці Ю. Жлуктенка та В. Жлуктенка. 

Зі спогадів Н. Жлуктенко відомо, що Василь Олексійович Жлуктенко 

(29.07.1909 – 23.05.1979) – старший брат Юрія Олексійовича Жлуктенка, – один 

із шести дітей родини Жлуктенків, які обрали вчительську професію.  Так само, 

як Федір та Юрій,  Василь Олексійович – учасник Вітчизняної війни. З 1927 р. 

по 1969 р. Василь Жлуктенко жив і працював у шахтарському місті Чистяково 

(згодом і зараз – Торез) Донецької області. Після завершення навчання приїхав 

вчителювати на Донбас і у міській школі № 1 викладав російську мову та 

літературу, працював завучем, заступником директора, директором. 

У передвоєнні роки Василь Олексійович був активним дописувачем до 

міської та обласної преси, друкував не лише нариси, а й поетичні твори, зокрема 

під літературним іменем Василь Стрепет. У повоєнний час Юрій Жлуктенко 

активно переконував брата повернутися до літературної творчості, допомагав 

йому в пошуку архівних матеріалів. Упродовж 1961-1965 рр. Василь Стрепет 

працював над історичною повістю про Івана Котляревського ―Над Дунаєм, над 

рікою‖ (К.: Веселка, 1967). Автор звернувся до невеликого відтинку з життя 

Котляревського, його перебування у війську під час російсько-турецької 

війни (1806-1807). Про історизм, глибоке вивчення біографічних матеріалів та 
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широту задуму цієї повісті схвально відгукнувся  у своїй монографії академік 

Євген Кирилюк (див. Кирилюк Є. Іван Котляревський. К.: Вид-во ―Дніпро‖, 

1981. – С. 277 – 280). Публікував В. Стрепет також прозу на сучасні теми: 

документальну повість ―Син його величності‖ (К.: Веселка, 1974), оповідання. 

Спільна праця братів Жлуктенків над поетичними перекладами 

починалась відразу по війні, потім неодноразово відновлювалась, але знову 

переривалася й завершення не набула [Спогади Н. Жлуктенко про В. та 

Ю. Жлуктенків зберігаються в архіві автора дисертації]. 

Ініціатива взятися за переклад належала Юрієві Олексійовичу. За словами 

Н. Жлуктенко, ―сам він зацікавився ними [баладами – О. Л.] раніше, ще під час 

збирання матеріалу для кандидатської дисертації про дієслівні конструкції в 

англійській мові. […] У підготовчих матеріалах до кандидатської дисертації 

Ю. Жлуктенка, у стареньких зошитах є також виписки з балади про Робіна Гуда 

та Малого Джона, причому з графіки цього рукописного фрагменту 

(підкреслень, коментарів на полях) зрозуміло, що молодого дослідника вразили 

розмаїття та образна експресія поетичної мови давніх текстів‖ [57, с. 54]. 

На жаль, він так і залишився неопублікованим (―важко сказати, що саме 

перервало цю працю, – можливо, поява інших перекладів чи переспівів, що в ті 

часи автоматично перекривало шанси опублікувати інші варіанти (за тодішньою 

логікою, вони були непотрібні, якщо вже існувала одна, відцензурована версія), 

чи якісь життєві обставини‖ [57, с. 54]), довгий час зберігався у архіві 

Н. Жлуктенко, та був переданий автору цієї дисертації для аналізу.  

Перевагою цього рукопису над готовим друкованим текстом є те, що 

наявність кількох варіантів та приміток на полях дозволяє розмежувати 

обов’язки, які взяли на себе співперекладачі та визначити, хто якої думки 

дотримувався. 

Скільки всього було перекладів зараз встановити важко. Серед рукописів 

знаходимо уривки з 10 балад, проте не всі з них підходять для нашого аналізу, 

оскільки в деяких рукописах неможливо визначити вклад Ю. Жлуктенка, а в 

окремих випадках збереглося лише написане В. Жлуктенком. Ще один 
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рукопис – ―Робін Гуд і Малий Джон‖ – містить більшість із необхідних для 

аналізу компонентів, проте в ньому пропущено кілька строф оригіналу. 

Отже, зважаючи на все сказане вище, матеріалом для аналізу ми обрали 3 

балади ―Народження Робін Гуда‖, ―Робін Гуд і Чернець‖ та ―Смерть Робін 

Гуда‖. 

Вочевидь, робота над перекладом проводилася в кілька етапів: 

- віднайдення оригіналу (знаємо, що Ю. Жлуктенко користувався, 

зокрема, таким виданням як The English Ballads / selected and edited by Francis 

B. Gummere. Boston, 1894); 

- підготовка підрядника Ю. Жлуктенком російською чи українською 

мовою. Припускаємо, що Ю. Жлуктенко робив подекуди підрядники 

російською, оскільки російські словники тоді були повніші. Вважаємо, що 

робота над підрядником – не менш складна, ніж над самим перекладом, адже 

балади датуються XV-XVI ст. і відмінності в мові доволі відчутні. Багато слів 

змінили і написання, і значення, а деякі з них взагалі складно знайти в сучасних 

словниках. У деяких випадках, перед тим, як приступити до самого перекладу, 

В. Жлуктенко переписував підрядник українською (як це було, наприклад, із 

баладою ―Робін Гуд і Малий Джон‖). Очевидно, це дозволяло уникати 

небажаного впливу російської мови в перекладі; 

- переклад В. Жлуктенком українською мовою у віршованій формі; 

- редагування перекладу Ю. Жлуктенком, внесення правок та коментарів. 

Над цим брати працювали спільно, вони обмінювалися різними варіантами та 

коментарями до них. Пізніші варіанти писали вже не від руки, а набирали на 

друкарській машинці, що значною мірою сприяло ясності та зрозумілості, 

зокрема і коментарів до перекладу. 

Одна із настанов Ю. Жлуктенка постулює, що на підготовчому етапі 

необхідно детально ознайомитися з вихідним текстом, культурою та 

літературною традицією, до якої він належить. Із рукописних чернеток 

перекладу висновки про це робити складно. Втім, вважаємо, що і вибір творів, і 

коментарі до перекладів свідчать про те, що перекладачі були достатньою 
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мірою ознайомлені з культурою та літературою мови-джерела. Отже, вимога 

щодо компетентності перекладача – виконана. 

Ю. Жлуктенко був прихильником якнайточнішого відтворення і форми, і 

змісту. Коли йдеться про переклад поетичний, то це передбачає відтворення 

римування та віршового розміру за одночасного збереження основних змістових 

характеристик оригіналу. Для досягнення такого ефекту і робився підрядник, а 

поруч із ним Ю. Жлуктенко подавав метричну схему оригіналу, щоб 

В. Жлуктенко мав на що орієнтуватися в перекладі. Коли ж якась строфа у 

перекладі вибивалася із загальної картини, Ю. Жлуктенко неодмінно на це 

вказував та наполягав переробити. Що ж стосується змістового наповнення, то 

основну сюжетну лінію в перекладі збережено, проте доволі часто відбуваються 

зміни на рівні деталей чи описів. 

Деякі переклади супроводжуються примітками. Після ―Народження Робін 

Гуда‖ додано такий коментар: ―Балада вперше опублікована в Jamieson’s 

“Popular Songs‖ за усною передачею якоюсь місс Brown. Легенда про 

дворянське походження Робіна Гуда історично мало ймовірна, але не 

протирічить пізнішому поводженню героя. У всякому разі ця легенда свідчить 

про намагання народу піднести, облагородити свого героя‖. А до балади ―Робін 

Гуд і чернець‖ подано такий коментар: ―В середні віки в лісах Англії полювати 

на оленів мав право лише король і його родичі. Якщо оленя забивав на м’ясо 

кріпак, йому виколювали очі й вішали‖. Як бачимо, коментування свідчить про 

обізнаність перекладачів із культурою оригіналу та їхню підготовку до роботи 

над цим перекладом. 

Помітно, що Ю. Жлуктенко серйозно ставився до роботи редактора не 

лише в теорії, але й на практиці. Його виправлення та коментарі до перекладів – 

тому свідчення. Там, де він намагався скоригувати текст, щоб той більше 

відповідав оригіналу, знаходимо такі коментарі та зауваження: ―В оригіналі 

суворіше: поки його не повісять‖, ―грамотно слід малого‖, ―вони носили 

черевики‖ (в перекладі було написано чоботи), ―Владико! – це до єпископа‖ 

(про звертання до короля) тощо. 
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У перекладах здебільшого спостерігаємо схильність до помірного 

одомашнення шляхом використання типово українських фразеологізмів та 

понять. Власне, Ю. Жлуктенко в своїх теоретичних працях не приділяв 

належної уваги безпосередньо проблемам одомашнення та очуження, тому 

припускаємо, що він був прихильником балансу цих явищ в перекладі, як це 

бачимо в українських варіантах аналізованих балад. Наведемо кілька прикладів 

(текст усіх прикладів подано в Додатку Б). 

В Прикладі 1 зміни видаються доволі незначними, адже вони не мають 

жодного впливу на сюжетну частину балади. Однак, на нашу думку, згадка в 

перекладі про ряст і жито, які є цілком типовими рослинами для України та 

звичними елементами українського краєвиду, а також вживаються в українській 

народній творчості (жито часто зустрічаємо в народних піснях – Ой чиє то 

жито, чиї то покоси…; Ой зелене жито, зелене…; Ой у полі жито копитами 

збито...; Послала мене мати / Зелене жито жати, / А я жита не жала, /В 

борозенці лежала; В понеділок раненько: / – Вставай, жінко, живенько, / Підем 

жито жати!; Жито, мамцю, жито, мамцю, жито – не полова. / Як дівчину не 

любити, коли чорноброва? (З народних пісень) та ін., а ряст став частиною 

широковживаних фразеологізмів, які спадають на думку чи не скоріше, ніж сама 

рослина – відтоптати ряст, лишилося недовго ряст топтати), певною мірою 

наближає усі події до читача, адже читач, який, імовірно, ніколи не був у 

далекій Англії, візуалізуючи картину, опиратиметься на свій безпосередній 

досвід, внаслідок чого перед ним постане картина українського краєвиду. Такий 

підхід до перекладу має і переваги, і вади. З одного боку, зміна сприйняття 

читачем та перенесення місця дії в інший краєвид – небажані. З іншого ж, 

використання елементів народної мови та народної творчості сприяє передачі 

характеру балади як твору, що вийшов з народу, а не з -під пера конкретного 

автора. На важливості збереження цього ефекту наголошує і Ю. Жлуктенко в 

одному зі своїх коментарів до перекладу цієї балади, вимагаючи заміни одного з 

описів на більш фольклорно-орієнтованний: ―Це дуже літературний образ для 

фольклорного твору‖. Вважаємо, що подібного ефекту перекладач досягає 

також і вживанням таких слів та виразів як зелений гай замість greenwood (що 
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цілком відповідає денотативному значенню вихідного слова, але завдяки 

широкому фольклорному вжитку викликає певні ―українізовані‖ асоціації), із 

зелених верховин, мо‟ постріляєм (при цьому мо‟ тут є не лише розмовним, але 

й, згідно із ―Словником української мови‖, ще й діалектним [374, Т. 4, с. 767], 

що ще більше впливає на характер сприйняття твору), дав Джонові ляща (знову 

ж таки, за відповідності денотативного значення сам український вираз дати 

ляща на відміну від літературно-розмовного дати ляпаса викликає більше 

асоціацій із дещо заниженим регістром народного мовлення), хильнув біди 

(також має розмовний характер), ракло (слово позначено вульг.  у СУМі [374, 

Т. 8, с. 445] та віднесено до слів, типових для харківського регіону 

Б. Грінченком [372, Т. 4, с. 4.]), замість under the green wood tree – поміж 

стрімких ялин (одразу уявляються хвойні карпатські ліси), хоч грім в сінях 

грими (викликає асоціації з сільською українською хатою та народними 

традиціями висловлюваня). 

Неодноразово спостерігаємо деякі лексичні підміни, пов’язані з деталями, 

що, очевидно, впливає на загальну характеристику героїв, і  проти чого 

застерігав Ю. Жлуктенко у своїх пізніших статтях. 

Як бачимо, зміна опису в Прикладі 2 на перший погляд не надто суттєва. 

Проте увагу привертає зауваження Ю. Жлуктенка: ―вони носили черевики‖. 

Вочевидь, він натякає на підміну фактів. Таке взуття, як чоботи, характерне для 

української культури, тому, вочевидь, В. Жлуктенко (можливо, цілком 

підсвідомо) вдався до такого опису. Етнографічні джерела стверджують, що в 

Англії того часу носили і черевики, і чоботи, втім, останні частіше 

використовувалися для верхової їзди [296]. В тексті ж оригіналу вказано ―на 

шкарпетки і черевики‖. Будучи послідовним в деяких своїх теоретичних 

поглядах, Ю. Жлуктенко намагався слідкувати за дотриманням точності у 

перекладах. 

 До перекладу Прикладу 3 Ю. Жлуктенко пише зауваження: ―дворучний 

[меч] був мабуть довший, ніж до колін‖. Справді, переклад дещо дисонує із 

загальними уявленнями про дворучні мечі, які зазвичай більші, довші та важчі, 

ніж одноручні. Тому така зміна опису, на відміну від попереднього прикладу, не 
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змінює уявлення читача, не переносить його в інше географічне місце, а 

створює певну невідповідність між традиційними уявленнями та описуваним. 

Як бачимо, Ю. Жлуктенко намагався такого ефекту уникнути та звертав увагу 

на потребу виправити це місце. 

Єдина примітка Ю. Жлуктенка до двох уривків з Прикладу 4 – пропозиція 

замінити в другому з них слово повеліла на показала. Однак, на нашу думку, 

відтворення цих двох уривків українською мовою не цілком вірне. В обох із них 

ідеться про Діву Марію, яку в першому випадку названо Our Lady, а в другому – 

mylde Mary. Ю. Жлуктенко перекладає в підряднику цілком дослівно, проте в 

дужках уточнює, про кого йдеться, тому припустити, що в перекладі сталося 

непорозуміння – неможливо. Все ж,  Марія-леді та Леді – нетипові форми 

покликання на Діву Марію в українській мові, тому, мабуть, читач не зрозуміє, 

про кого йдеться і вирішить, що в тексті згадується якась англійська леді того 

періоду, а навіть якщо й зрозуміє, то, ймовірно, буде здивований вживанням цих 

слів. Вважаємо, що ці два переклади ілюструють не надто вдалі приклади 

очуження, які не приносять бажаного ефекту, а створюють у тексті відчуття 

невідповідності. Імовірним поясненням саме такого варіанту перекладу може 

бути політика Радянського Союзу, спрямована на боротьбу з релігією, а відтак і 

спроби маскування покликань на біблійних персонажів за не цілком 

традиційними формулами звернення. 

В Прикладі 5 опис ситуації також суттєво змінено. В той час, коли в 

оригіналі маємо нейтральну оповідь про те, що зробили Малий Джон і Мук, в 

перекладі оповідач виражає своє відверто пейоративне ставлення до загиблих 

персонажів за допомогою просторічної лексики. У першотворі йдеться лише 

про те, що їх закопали в землю достатньо глибоко, а не просто прикрили 

травою. В перекладі ж з’являються канава і звір, яких в оригіналі зовсім не 

було. Отже, переклад набуває невластивих вихідному тексту відтінків та 

інтонацій і створює в читача зовсім інше враження. Крім того, такий опис 

ретроспективно поглиблює негативне ставлення до персонажів, яких 

похоронили, та додає авторському мовленню більшої емоційності та оцінних 

відтінків. 
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До Прикладу 6 Ю. Жлуктенко запропонував певні виправлення до 

українського варіанту: 

Гуд обійняв його: ―Пробач 

За витівки мої    = Не може цього бути ніколи! 

Віднині ти наш ватажок, 

Вступай в права свої!‖ 

Все ж, на нашу думку, переклад недостатньо точний. Перш за все, тут 

відбувається певна підміна подій оригіналу. В англомовному тексті Робін Гуд 

не вибачається за свої попередні вчинки, а лише пропонує за них компенсацію, 

тоді як в перекладі він просить пробачення, та ще й за ―вибрики‖, тобто якісь 

безпідставні чи нечемні дії [374, Т. 1, с. 356]. Отже, це певною мірою впливає і 

на сприйняття цього героя читачем загалом. В оригіналі він чесний та 

справедливий, та видається дещо гордим і самовпевненим, нездатним визнати 

свою провину чи хибу, тоді як в перекладі він уявляється доволі самокритичним 

та жертовним. Тому, вважаємо, що хоч в контексті однієї строфи такі зміни 

можуть видаватися і не надто значними, проте з погляду цілого тексту та 

характеристики його персонажів – це доволі серйозна зміна, яка впливає на 

читачеві уявлення про цю особистість. 

В перекладі Прикладу 7 спостерігаємо одразу кілька змін, які впливають 

на сприйняття тексту адресатом. Тут відбувся перехід від прямої мови в 

оригіналі до непрямої – в перекладі. Відповідно, усе сказане сприймається не як 

висловлювання персонажів, а як опис від імені всюдисущого та всезнаючого 

оповідача. Загалом, сильного ефекту зміни це може і не створювати, проте 

частково забирає від читача ―ефект присутності‖ при розмові та інших подіях, 

оскільки вони подаються лише як переказ фактів, що уже відбулися. Ще одне, 

що привертає увагу в цьому перекладі, – вислів і пиво й мед, взятий із культури 

зовсім іншої країни. Замість того, щоб викликати картину, пов’язану із Англією, 

країною, відомою своїми традиціями пиття пива та елю, вислів пиво й мед 

радше наштовхує на думку про російську культуру та казки, які традиційно 

закінчуються формулою и я там был, мед-пиво пил. Втім, подібну фразу 

знаходимо і у Шевченка – один з його віршів починається з фрази ой не п‟ються 
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пивá-меди [395, с. 127]. В кожному разі, ситуація однаково переноситься на 

інший ґрунт. Далі читаємо в перекладі Та Гуд спокусу зборов. Такий рядок 

вписується в схему римування, а проте знову ж таки додає в переклад 

невластивих оригіналу значень.  В англомовному тексті йдеться про те, що 

герой настільки захворів та знесилився і так прагнув від цього вилікуватися, що 

більше нічого навколо його не цікавило. Водночас,  в перекладі складається 

враження, що вибір між пивом та лікуванням дався йому дуже складно. Як і у 

випадку з попереднім прикладом, в межах однієї строфи такі зміни можуть не 

видаватися надто суттєвими, проте, на нашу думку, вони таки досить сильно 

змінюють як сам текст, так і сприйняття його читачем, а також впливають на 

процес конструювання уявлення про героя, наділяючи його невластивими 

рисами. 

Ю. Жлуктенко до рядків з Прикладу 8 наголошував в коментарях: ―цілий 

день і до полудня наступного дня‖. Це і справді важливо, оскільки вказує, 

скільки часу Робін Гуд терпів, скільки часу на нього чекали його побратими, і 

чому не встигли його врятувати. Втрата цього в перекладі не дозволяє отримати 

із цільового тексту уявлення про те, наскільки тяжко було герою. На додачу, 

вважаємо, вживання слова юнак тут не надто вдалим, оскільки справжнього віку 

цього персонажа ніде не вказано, проте, зважаючи на те, скільки існує історій 

про його пригоди, та на те, що це (за логікою, а не за хронологією написання) 

остання з них, він міг бути вже й не зовсім юним. Втім, на нашу думку, цей 

переклад не так  вводить читача в оману, як позбавляє його вибору і йому 

доводиться покладатися на написане, адже ж оповідачеві краще знати. Фраза 

притих і зовсім замовк видається дещо зайвою, адже 1) в оригіналі цього не 

сказано, отже це може бути і зовсім не так; 2) навіть за додавання інформації, 

якої в оригіналі немає, що вважається не дуже бажаним в перекладі, ця фраза не 

додає змістовності строфі, а радше слугує ―баластом‖ для підтримання 

потрібного ритму та рими. Як наслідок, читач знову ж таки отримує 

видозмінене уявлення про героя та події, що з ним відбувалися, що в поєднанні 

із усіма іншими наведеними тут прикладами модифікацій може суттєво 

вплинути на уявлення про персонажа та враження від цілого твору. 
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Ю. Жлуктенко пропонує замінити в Прикладі 9 дубець на меч,  також 

звертає увагу на потребу скоригувати розмір строфи. Вочевидь, з контексту 

випливали підстави заміни одного виду зброї на інший. Однак, під час 

порівняння оригінального та перекладоного текстів в очі зразу впадає той факт, 

що в оригінальному уривку про зброю не йдеться, а отже, це доповнення 

перекладача. Далі в оригіналі читаємо, що Малий Джон зламав 2-3 замки, щоб 

дістатися всередину маєтку, а в перекладі він трощить усі замки, ще й 

пробивається крізь варту, хоч у першотворі нічого не сказано про те, що вона 

там взагалі була. Відтак маємо в перекладі опис відмінної ситуації, ніж в 

оригіналі. В англомовному тексті йдеться лише про те, що Джон поспішав 

дістатися до друга і робив для цього усе, що потрібно було, аби перебороти 

перешкоди на шляху. В перекладі він долає неабиякі труднощі, щоб дістатися 

до Робіна Гуда, а отже в перекладі Малий Джон виглядає набагато героїчніше, 

текст українською звучить емоційніше і створює відчуття більшої напруги.  

До строфи з Прикладу 10 Ю. Жлуктенко зробив такі зауваження: а) до 

останнього рядка – ―цього там немає‖; б) до строфи в цілому – ―якось важко 

читається‖. Можемо додати до цього також, що в оригіналі й у перекладі – різна 

кількість рядків – 6 і 4 відповідно. При цьому перекладачеві вдається настільки 

сконденсувати інформацію, що з’являється навіть можливість додати рядок, 

якого в оригіналі немає. Ця строфа і справді випадає із загальної картини вірша 

складністю для прочитання та розуміння (в той час як усі інші написані доволі 

легко і просто, зберігаючи дещо фольклорний характер). Є тут і деякі інші 

аспекти, цікаві для аналізу. Наприклад, увагу привертає слово убоки, яке тут 

пишеться разом, хоча в словниках подається зазвичай з написанням окремо. 

Крім того, множина тут, вочевидь, мала б означати по обидва боки, проте це 

викликає певне здивування, оскільки лук один, тому з двох боків покласти його 

складно. Далі спостерігаємо ще одне невеличке зміщення в перекладі – заміну 

гравію на камінь. Гіперонімічні заміни  в перекладі – досить часта річ і 

подекуди це цілком виправдано. У цьому конкретному випадку така заміна 

певною мірою змінює картину, що постає перед очима читача, оскільки при 

думці про камінь скоріше виникнуть асоціації не з дрібним гравієм, а з брилами 
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більшого розміру. Однак, вважаємо, що, на відміну від попередніх прикладів, де 

зсув чи заміна опису досить суттєво впливали на уявлення про одного із героїв 

оповіді, в цьому випадку заміна менш суттєва та може бути виправдана. 

Водночас, додавання рядка про кущ калини впливає на сприйняття перекладу 

набагато більше. Калина – суто український символ, зокрема і ―незрадливої 

світлої пам’яті‖ [373]. Згідно з укладачами ―Словника символів‖, ―сумну 

символіку мала калина на хвилину вічної розлуки з дорогою людиною. Її часто 

висаджували на могилах неодружених дівчат та хлопців. Цвітом або кетягами 

калини обвивали домовину. […] І все ж кущ калини не був символом смерті. 

Навпаки, посаджена в головах калина символізувала продовження життя у рідні, 

народі, світлу пам'ять‖ [373]. Отже, знову ж таки, читач переноситься із далекої 

Англії в Україну з близькими йому поховальними традиціями. Такий переклад 

не лише видозмінює сказане в оригіналі, а й створює враження, начебто традиції 

середньовічної Англії мало відрізняються від України, що є порушенням 

історичної правди, за збереження якої виступав Ю. Жлуктенко. Звісно, це не 

кінцевий варіант перекладу, а лише один із чорнових. Однак, серед збережених 

документів не знаходимо пізнішої версії, а тому не можемо робити 

спостережень чи висновків щодо того, якого вигляду український текст набув у 

своєму остаточному варіанті. Зауважимо лише, що в кінці запропонованого 

В. Жлуктенком перекладу балади про смерть Робіна Гуда після усіх своїх 

коментарів, зауважень і виправлень Ю. Жлуктенко написав: ―В цілому дуже 

непогано. Тільки строфи 17-18 треба переробити‖. Йдеться тут якраз про дві 

останні строфи, які на фоні усього тексту видаються в перекладі найменш 

вдалими. 

Окрім зміни чи зсуву опису, проаналізованих у попередніх прикладах, 

спостерігаємо подекуди і додавання деталей, противником чого пізніше став 

Ю. Жлуктенко. Як видно з Прикладу 11, в перекладі додано фразу в хмиз, яка 

одразу ж видозмінює картину події. В оригіналі не сказано, на що саме упав 

персонаж, однак в перекладі картина конкретизується. Не вважаємо, що таке 

додавання суттєво впливає на сприйняття тексту загалом, оскільки доданий 

факт не відіграє ключової ролі для балади, а втім, Ю. Жлуктенко все ж вважав, 
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що додавання деталей не завжди доречне і потрібно бути дуже обережним із 

цим прийомом. 

На відміну від попереднього випадку, в Прикладі 12 зміна та додавання 

деталей мають більше значення для сприйняття тексту. В оригіналі йдеться про 

йомена – представника ―середнього класу‖ в англійському суспільстві того часу. 

Вважаємо, що вказівка на соціальний стан персонажа тут доволі важлива, 

оскільки вона допомагає схарактеризувати його певним чином. На жаль, в 

перекладі її не збережено. Натомість маємо слово орлята, якого в 

англомовному тексті немає. Він знову ж таки відсилає нас до символіки 

української культури, де ―орел - символ відваги, сміливості; гордості; чоловічої 

краси; далекоглядності; емблема сили й могутності окремих людей /царів, 

героїв/, королівств, народів‖ [373]. Отже, замість характеристики героя як 

представника певного соціального класу в перекладі отримуємо його опис з 

погляду рис, якими він наділений. До того ж, перекладач використав слово у 

зменшувально-пестливій формі, що наводить на думку, що король говорив про 

нього із певним замилуванням, що, вочевидь, було не зовсім так, адже Малий 

Джон добряче розгнівав короля, коли його обдурив. Тому, на нашу думку, 

український переклад подає не цілком об’єктивне відтворення оригінальних 

подій. 

В Прикладі 13 привертає увагу невідповідність оригіналу двох останніх 

рядків української строфи. Адже в оригіналі ніде не сказано про те, що Робін 

Гуд був у плащі. Крім того, не надто природним в цьому контексті видається 

наполегливе доведення того факту, що кімната й справді чудова. Власне, згадка 

про це видається взагалі не цілком доречною, адже, як зрозуміло із усієї оповіді, 

Робін Гуд почував себе дуже погано, заледве спромігся добратися до Кірклі, не 

хотів ні їсти, ні пити. Тому, думається, що краса чи затишність кімнати не мала 

б його надто цікавити в такий момент. Зрозуміло, що це було додано для 

збереження рими та ритму вірша, проте викликає деяке відчуття невідповідності 

загальній оповіді. 

Ще в одному місці балади ―Робін Гуд і чернець‖ в перекладі цілком 

змінено дві строфи (Приклад 14). Тут додано опис переляку ченця, жовторотого 
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послушника та таємниче підморгування Мука Малому Джону. Якщо читати 

лише український текст, то всі ці описи й події цілком вписуються у 

навколишній контекст і сприймаються доволі органічно та тлі загального 

уявлення про описуваних персонажів. Проте, у зіставленні з оригіналом цей 

уривок не витримує критики, оскільки значною мірою змінює зміст сказаного,  а 

тому  з категорії перекладу переходить у щось на зразок переспіву. Вочевидь, 

мотиви цього були незрозумілі і Ю. Жлуктенку, оскільки він позначив ці дві 

строфи у своїх коментарях знаком питання. 

В аналізованих прикладах наведено здебільшого не надто вдалі випадки 

заміни оригінальних деталей і описів та відтворення англомовного тексту 

українською мовою. Проте, вважаємо за необхідне звернути увагу і на деякі 

позитивні, на наш погляд, сторони. Передусім, це стосується намагання 

перекладачів дотримати в перекладі рими та ритму оригіналу, історичної правди 

(про що свідчать деякі коментарі та виправлення Ю. Жлуктенка) та загального 

змісту балад. На додачу, їм вдалося зберегти їхній пісенний характер, легкість 

мови та зрозумілість оповіді. До перекладацьких знахідок відносимо також і 

послідовну заміну в перекладі слова broom (тобто, дрік) на вербу чи верболози. 

За словами С. Найта та Т. Олґрена дрік доволі часто використовується у 

рефренах пісень та англійських баладах. Вважалося, що ця рослина має магічні 

властивості та пов’язана із весною і чарами [346]. А ось що знаходимо в 

словнику символів про вербу в українській культурі: ―верба – символ 

Космічного океану; Прадерева життя; надзвичайної працездатності; 

запліднюючої, родючої сили; пробудження природи, весни‖ [373]. Отже, з 

погляду їхнього значення у народній творчості та віруваннях ці дві рослини 

мають досить багато спільного. Це дозволяє зробити висновок, що в цьому 

випадку маємо справу із вдалою еквівалентною заміною символа вихідної 

культури символом цільової культури. Виправданість такої заміни полягає в 

тому, що слово дрік, найімовірніше, не викликало б у цільового читача жодних 

асоціацій бо не всі навіть знають, що це за рослина, тоді як згадка про вербу 

актуалізує цілий пласт фонових знань. Звісно, вони будуть значною мірою 

асоціюватися із українською культурою, проте в контексті, в якому їх вжито, 
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цілком зрозуміло, яке символічне значення цього слова необхідно 

актуалізувати, а тому це сприяє кращому розумінню тексту. 

 

4.3. Юрій Жлуктенко – перекладач “Languages in Contact” 

Уріеля Вайнрайха 

 

Російськомовний переклад книги У. Вайнрайха ―Languages in Contact‖ був 

значною мірою спричинений власними науковими інтересами професора.  

Уріель Вайнрайх (1926 – 1967) відомий в усьому світі завдяки своєму 

внеску в мовознавство і, особливо, в соціолінгвістику. Зокрема, дослідник його 

доробку Р. Кім пише: ―Попри трагічно передчасну смерть, Уріель Вайнрайх 

настільки сильно вплинув на мовознавчі галузі, що більш ніж через чотири 

десятиліття потому його досягнення продовжують надихати науковців у різних 

галузях та різних країнах. […] Однак, без сумніву, Уріель Вайнрайх передусім 

відомий у лінгвістиці сьогодні з двох причин: завдяки дослідженню мовних 

контактів; та завдяки популяризації так званої ―світської лінгвістики‖, тобто 

емпіричного кількісного дослідження живої мови в її повному соціальному, 

культурному і політичному контексті як єдиний шлях до кращого розуміння 

механізмів і причин зміни у мові‖ [315, c. 100].  

Дослідження У. Вайнрайха заклали основи та стали поштовхом для 

подальших соціолінгвістичних досліджень. Вони практично відкрили нові 

горизонти у цій галузі. У своїй статті ―Uriel Weinreich and the birth of modern 

contact linguistics‖ Р. Кім пише: ―Більшість мовознавців, які вивчають 

багатомовність та мовні контакти, погоджуються, що фундаментальні поняття 

та дослідницькі завдання вперше були викладені Вайнрайхом у його визнаній 

монографії ―Languages in Contact‖, опблікованій у 1953 р.‖ [315, c. 102]. Деякі 

твердження, представлені в книжці, стали настільки звичними, що часом буває 

важко повірити в те, що не так давно вони були невідомими. ―Те, що соціальні 

фактори відіграють важливу, якщо не домінанатну роль для результатів мовних 

контактів видається сьогодні настільки очевидним, що легко забути, що це не 

було загальноприйнятою думкою в середині ХХ ст. Можливо, навіть більше, 



165 

ніж будь-який інший один дослідник, У. Вайнрайх успішно продемонстрував, 

що лінгвістичні наслідки контакту між двома чи більше мовами не можна 

вивести із порівняння лише їхніх структур; їх можна зрозуміти тільки в 

повному контексті життя, соціальної поведінки та взаємодії мовців – іншими 

словами, завжди необхідно враховувати ―соціальне життя мови‖‖ [315, c. 108]. 

Подібно до У. Вайнрайха, Ю. Жлуктенко також глибоко вплинув на різні 

галузі мовознавства в Україні. Оскільки він був одним із піонерів дослідження 

мовних контактів в Україні та Радянському Союзі, не дивно, що засадничу 

книгу Вайнрайха для радянських читачів переклав саме він. Однак, зважаючи на 

спрямування тогочасної політики, ―Мовні контакти‖ можна було опублікувати 

лише в російському перекладі. За словами М. Стріхи, ―під негласною забороною 

перебував український науковий переклад. Жодне видавництво УРСР не 

друкувало перекладних наукових праць – байдуже, чи то з гуманітаристики, чи 

то з природничих наук‖ [250, с. 16]. 

З листа Ю. Жлуктенка до Р. Зорівчак від 8 липня 1979 р. дізнаємось, що 

перекладали російською й з інших причин: ―вирішили видавати російською, а 

не українською, щоб зібрати якомога більший тираж‖, на жаль, заявок надійшло 

лише на 2000 примірників [102, с. 63]. Хоч з листа В. Ярцевої до Ю. Жлуктенка 

від 10 березня 1980 р. зрозуміло, що попит на книгу таки був (зокрема, вона 

пише, що в Москві ―промайнула‖ лише невелика кількість книг, а тому до неї, 

як до автора передмови, почали звертатися з проханнями ―дістати‖ видання 

У. Вайнрайха) [288]. 

Цей переклад цінний з двох основних причин. По-перше, він ознайомлює 

читача з основами соціолінгвістичного дослідження багатомовності. По-друге, 

він доповнений бібліографією досліджень на тему мовних контактів, 

опублікованих в царській Росії та СРСР, яку також уклав Ю. Жлуктенко. 

Характеризуючи книгу в передмові, В. Ярцева пише, що, попри низку 

суперечливих тверджень, з якими радянські науковці не погоджуються через 

відмінності в методології, монографія У. Вайнрайха не втратила своєї 

актуальності і через більш, ніж 20 років після першого виходу в світ. 

Представлення різних поглядів та багата бібліографія роблять книгу 
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У. Вайнрайха цінним посібником для мовознавців, аспірантів і студентів. Деякі 

проблеми, описані автором, досліджували й радянські науковці. Зрозуміло, що 

автор не міг описати їх всіх, тому Ю. Жлуктенко додав бібліографічний список, 

який може допомогти читачеві оцінити здобутки радянського мовознавства у 

дослідженні мовних контактів [28, c. 16]. 

Характеризуючи російський переклад ―Languages in Contact‖ загалом, 

доречно виділити кілька основних пунктів. 

З одного боку, переклад зроблено в умовах тоталітарного режиму, 

наслідком чого стало вилучення окремих частин тексту-джерела. Такі явища 

прийнято засуджувати, оскільки вони перешкоджають належному розумінню 

тексту. Втім, якщо розглядати процес перекладу як переговори, як це робить 

У. Еко, то щоб отримати (відчутні) результати, потрібно чимось пожертвувати. 

Сторони цього процесу повинні вийти з нього з почуттям задоволення, 

пам’ятаючи про золоте правило, за яким не можна мати усього [56, c. 19]. Отже, 

переклад ―Languages in Contact‖ – успішний результат переговорів, де 

Ю. Жлуктенко виступив основним посередником, який намагався усунути 

суперечливі проблеми, щоб мати можливість поділитися цінними надбаннями 

світової лінгвістики з читачами у своїй країні. 

На думку Р. Інґардена, ―коли ми читаємо науковий твір з метою 

отримання інформації (а не, скажімо, для того, щоб насолодитися його стилем, 

композицією чи чіткістю викладу думок), наша основна мета – отримати знання 

про ті об’єктивні факти, яких стосуються судження в такому тексті; ми хочемо 

отримати саме те знання, яке повинен надати нам цей твір. Наш інтерес у 

науковому тексті набагато обмеженіший і набагато простіший, ніж інтерес, який 

ми маємо до літературних творів, особливо коли йдеться про естетичне 

ставлення. Структура останнього [літературного тексту] значно складніша і 

багатша, ніж структура наукового.  Багато елементів і факторів наукового твору 

цілком несуттєві‖ [311, c. 155]. За його словами, ―вірний переклад справді 

вартісних літературних творів навряд чи можливий, тоді як у випадку наукових 

творів ―добрий‖ переклад цілком можливий, хоч часто його зробити важко‖ 

[311, c. 156]. 
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У перекладознавстві радянскього та пострадянського періоду доволі 

багато написано про переклад науково-технічної літератури. Тут і 

узагальнювальні посібники для студентів, і монографії, присвячені лише певним 

науковим проблемам (напр., Ю. А. Денисенко, В. Н. Коміссаров, 

А. А. Черняховская ―Пособие по научно-техническому переводу‖ [50], 

В. І. Карабан ―Переклад англійської наукової і технічної літератури‖ [114], 

Р. Ф. Проніна ―Перевод английской научно-технической литературы‖ [218], 

Е. Ф. Скороходько ―Вопросы перевода английской научно-технической 

литературы‖ [241], Ф. А. Циткіна  ―Терминология и перевод‖ [272], 

Н. Д. Чебурашкін ―Технический перевод в школе‖ [274] та ін.). Наукову і 

технічну літературу часто об’єднують в одне не через тематичну близькість, а 

через жанрову та формальну схожість цих текстів. Втім, серед досліджуваних 

проблем виразно переважають проблеми перекладу технічних текстів та текстів, 

присвячених точним наукам. Дуже мало, на жаль, написано про специфіку 

перекладу гуманітарної, зокрема філологічно орієнтованої літератури. З одного 

боку, вона, звісно ж, вписується у більшість характеристик наукового тексту, 

проте має і ряд особливостей.  

Вирізняється монографія польської дослідниці З. Козловської ―O 

przekładzie tekstu naukowego‖. Авторка книги визнає, що перекладознавці 

здебільшого досліджують переклад негуманітарних текстів. Дослідження 

гуманітарного перекладу зводиться здебільшого до обговорення термінів, 

оскільки вони становлять найскладнішу проблему [316, c. 75]. 

Гуманітарні тексти перекладають зазвичай люди з відповідною, головно 

філологічною, освітою. Передача лінгвістичних текстів – складна процедура, 

оскільки мова виступає тут одночасно об’єктом дослідження і засобом 

опису [316, с. 75]. 

Дослідження З. Козловскої, присвячене перекладу наукових текстів 

загалом та гуманітарних (а саме мовознавчих) текстів зокрема, розкриває деякі 

нюанси, на які дослідники раніше звертали мало уваги. Дослідниця підкреслює, 

що мовознавчий текст – це більше, ніж просто передача повідомлення іншою 

мовою. Необхідно також відтворити певну інформацію про текст і мову 
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оригіналу, щоб він був зрозумілий читачеві перекладу так само, як і читачеві 

оригіналу [316, c. 57]. Науковий переклад, зокрема гуманітарний переклад, – це 

відтворення авторського світобачення, його підходу до пояснення нових 

явищ [316, c. 55]. 

Науковий переклад, на відміну від художнього, допускає певні відступи 

від тексту та зміни у перекладі. З. Козловска вважає, що в перекладах наукових 

текстів допускається відсутність еквівалентності, ―непереклад‖ певних частин 

чи елементів, або впровадження інших змін. Нерідко наукові тексти потребують 

також перекладацьких коментарів [316, c. 55-57]. 

Деякі зміни й доповнення в перекладі можуть бути викликані тим, що 

читачі тексту цільовою мовою можуть потребувати додаткових пояснень, 

оскільки певні явища, підходи чи теорії тощо, загальновідомі читацькій 

аудиторії оригіналу, можуть їм бути незнайомі. Коментування вимагає також 

внесення у текст перекладу змін. Проте, зміни в тексті можуть полягати не лише 

у додаванні коментарів, але й у їх вилученні, якщо пояснюване для читача 

перекладу є очевидним. Часом зміни в перекладі полягають у заміні інформації, 

наприклад, подання у мовознавчому тексті інших прикладів, взятих із джерел 

цільовою мовою замість подачі оригінальних прикладів, які можуть бути 

недостатньо ілюстративними для цільового читача [316, c. 66-67]. Водночас, на 

відміну від інших наукових текстів, у мовознавчих текстах деякі частини 

можуть залишатися і без перекладу, якщо така подача матеріалу зрозуміла 

цільовій аудиторії [316, c. 67]. 

Науковий переклад шукає відповіді на такі питання: а) суто 

перекладацькі; б)  специфічні для певного тексту; в) суміжні. 

Власне ця третя категорія може вимагати від перекладача особливо 

великих зусиль, оскільки вони стосуються віднайдення цитат цільовою мовою, 

перевірки, доповнення та оформлення бібліографічних джерел, віднайдення 

прикладів у текстах цільовою мовою чи навіть підбору власних релевантних 

прикладів [316, c. 74-76]. 
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Отже, з усього наведеного вище видно, що переклад науковий загалом і 

мовознавчих текстів зокрема вимагає від перекладача специфічного підходу, 

зумовленого особливостями як самих текстів, так і цільової аудиторії. 

Для аналізу перекладу ―Languages in Contact‖ У. Вайнрайха 

Ю. Жлуктенком ми скористалися збірною схемою. В процесі розробки цієї 

схеми було відкинуто розгляд мовних особливостей  вихідного і цільового 

текстів. Як уже було зазначено, еквівалентність окремих мовних рівнів у 

науковій літературі – явище дискусійне і не завжди обов’язкове. 

Особливі умови, за яких перекладався текст, спонукали нас певною мірою 

звернутися до функційного підходу до перекладу, як його бачить К. Норд. Тож 

текст перекладу розглядатимемо не з погляду його еквівалентності чи 

нееквівалентності оригіналу, а з погляду його функції (скопосу) [338, с. 10]. 

Далі проводитимемо аналіз комунікативної ситуації оригіналу і перекладу та 

їхнє зіставлення. Для цього К. Норд рекомендує відповісти на такі запитання: 

Хто передає 

кому 

навіщо 

яким чином 

де 

коли 

чому 

текст 

з якою функцією? 

Щодо якого предмету 

він каже 

що 

(що ні) 

в якому порядку 

використовуючи які невербальні елементи 

якими словами 

якими реченнями 

яким тоном 

з яким ефектом?                       [338, с. 41] 

В процесі всього аналізу потрібно пам’ятати про адресата, який є одним із 

найважливіших факторів [338, с. 57]. 

Під час аналізу наукового тексту та його перекладу важливо враховувати 

два аспекти – його функцію (у вихідній та цільовій культурах) та сприйняття 

цільовою аудиторією.  

Наостанок, розглянемо вихідний та цільовий тексти щодо наявності у них 

трьох типів проблем, які виникають у перекладі мовознавчих текстів, наведених 
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З. Козловскою: а) основні: визначення, що важливо, а що неважливо, що 

потрібно додати у формі перекладацьких приміток і зауваг; б) напівосновні-

напівлінгвістичні: приміром, як передавати наведені автором приклади; в) чисто 

лінгвістичні: стосуються тексту загалом і термінів зокрема. Проблеми а)  і  в) 

зустрічаються в перекладі будь-якого наукового тексту. Тип, що називається 

напівосновним-напівлінгвістичним, характерний виключно для мовознавчої 

літератури [316, с. 76] 

Отже, перший етап аналізу покликаний визначити та порівняти функції 

вихідного та цільового текстів. 

 

Languages in Contact Языковые контакты 

Хто передає 

Автор (Уріель Вайнрайх) Перекладач (Юрій Жлуктенко) 

кому 

Науковці, студенти, аспіранти                                                                                                                                                                                                                Науковці, студенти, аспіранти 

 

 

навіщо 

Для ознайомлення із досягненнями 

автора у галузі дослідження дво- та 

багатомовності 

Для ознайомлення із 

напрацюваннями західної науки у 

галузі соціолінгвістики; для 

стимулювання активніших 

соціолінгвістичних досліджень на 

території Радянського Союзу. 

яким чином 

Шляхом подання результатів 

досліджень у формі монографії, 

оформленої згідно із вимогами до 

літератури такого жанру 

Шляхом перекладу монографії, 

доповнення її необхідною 

інформацією та оформлення згідно із 

вимогами до літератури такого 

жанру 

де 
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США СРСР 

коли 

1953 1979 

чому 

Для оприлюднення власних 

напрацювань; оскільки такий вид 

діяльності входив у коло інтересів 

автора 

Для оприлюднення одного із 

найвідоміших соціолінгвістичних 

досліджень того часу; оскільки такий 

вид діяльності та інформація, 

викладена у оригіналі монографії, 

входили у коло інтересів перекладача 

 

текст з якою функцією? 

Інформативною / Дескриптивною / 

Комунікативною  

Інформативною / Дескриптивною / 

Комунікативною 

З наведеного видно, що не всі установки вихідного тексту тотожні й у 

перекладному. Наприклад, коли йдеться про передавача інформації, вважаємо, 

що на відміну від оригінального тексту, де передавачем є безпосередньо автор, в 

цьому перекладі передавачем поруч із автором є й перекладач. Сам автор наміру 

видавати свою роботу в російському перекладі мати не міг, оскільки помер ще у 

1967 р. Відповідно, вважаємо, що саме перекладач у цьому випадку виявив 

бажання чи навіть потребу в ознайомленні цільового читача з дослідженням. 

Цільова аудиторія, для якої видано книгу, в обох випадках приблизно 

однакова за статусом, проте вважаємо, що відмінності тут також наявні, і 

пов’язані передусім із різними підходами до мовознавчих досліджень та 

переважанням різних теорій. 

Мета написання, перекладу та опублікування цих текстів також має певні 

відмінності. У випадку з оригінальним твором, автор публікує результати 

власних досліджень та напрацювань. Отже, його мета полягає в декларації 

результатів зробленого та у спробі надати цінну інформацію іншим дослідникам 

та студентам та, ймовірно, отримати визнання за свою працю. Перекладач 

ставить за мету, передусім, поінформувати цільову аудиторію про 
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напрацювання науковців закордоном; надати більше інформації у галузі 

соціолінгвістики; представити читачам одне з найфундаментальніших на той 

момент соціолінгвістичних досліджень; підштовхнути таким чином своїх колег 

до дослідження аналогічних питань на матеріалі мов СРСР. 

Що ж до способу передачі інформації, то У. Вайнрайх робить це у формі 

монографії, тобто достатньо об’ємного тексту, який здатен охопити результати 

його роботи. Ю. Жлуктенко форми подачі матеріалу не змінює, лише вносить 

певні корективи, викликані потребами цільової аудиторії. 

Найпростішими видаються питання місця і часу, проте насправді 

вважаємо їх також доволі вагомими. ―Languages in Contact‖ – США, 1953 р. 

(перше видання). ―Языковые контакты‖ – СРСР, 1979 р. (єдине видання). Їхня 

важливість полягає в тому, що в той час як англомовна монографія вийшла 

вперше у 1953 р. і після того неодноразово перевидавалася, у зв’язку з великим 

попитом, то переклад був опублікований лише на 26 років пізніше, що свідчить 

про відставання розвитку соціолінгвістики в СРСР. Переклад вийшов лише 

одним накладом, російською мовою, та й тираж був не надто великий для 

багатомільйонної країни. Здійснення такого перекладу, вочевидь, стало 

можливим після Хрущовської відлиги, коли для науковців відкрився дещо 

більший доступ до іноземних джерел інформації, а Ю. Жлуктенко навіть зміг 

побувати на стажуванні у США. Такі відмінності між часопросторовими 

умовами публікації двох текстів вважаємо доволі показовими та придатними 

для екстраполяції на загальнонаукову ситуацію загалом. 

Причину написання та опублікування книги визначити дещо важче. 

Вважаємо, що У. Вайнрайх видав її передусім для оприлюднення результатів 

своєї багаторічної праці, для декларації своєї позиції щодо обговорюваних 

питань, для ознайомлення з нею наукової спільноти тощо. Водночас, переклад, 

на нашу думку, зроблений передусім не для декларації заслуг автора, а для 

ознайомлення читача з дослідженнями, які не мали аналогів у СРСР (принаймні 

такого самого масштабу); для представлення надбань та досягнень західної 

науки, для стимулювання радянських (зокрема, українських) науковців до 
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активізації соціолінгвістичних досліджень; для того, щоб дати їм основу для 

розвитку галузі та без самостійного повторного розгляду тих самих проблем. 

Вважаємо, що функції обох текстів, які значною мірою визначаються 

їхнім жанром, однакові – інформативна, дескриптивна, комунікативна – проте 

реалізуються у двох текстах дещо по-різному в силу різного підходу та 

розуміння поданого матеріалу цільовою аудиторією. Наприклад, інформативна 

функція покликана передавати інформацію від адресанта до адресата. Проте 

якість цієї інформації в оригіналі та перекладі – різна. Англомовний текст 

дослідження містить посилання на попередні напрацювання науковців у цій 

галузі, які, найімовірніше, знайомі читачеві-фахівцю. Водночас, читачам 

російськомовного тексту вони можуть бути й невідомі, зважаючи на доволі 

велику замкнутість радянського суспільства та науки, а також значний часовий 

відрив у плані соціолінгвістичних досліджень. Крім того, переклад доповнений 

розширеними коментарями перекладача та додатковим списком літератури з 

теми, яка з’явилася в Радянському Союзі. Таким чином, інформаційне 

навантаження для читача перекладу виявляється більшим та інтенсивнішим, ніж 

для читача оригіналу. Дескриптивна функція в цьому випадку полягає в описі 

досліджень, проведених У. Вайнрайхом та його інтерпретативної позиції щодо 

отриманих результатів. В перекладі ці складові доповнюються також 

коментарями з описом поглядів радянських науковців щодо того чи іншого 

питання. І, зрештою, комунікативна функція обох текстів спрямована на 

виконання посередницької ролі між відправником та отримувачем інформації. 

Languages in Contact Языковые контакты 

Щодо якого предмету 

він каже 

Контакти та взаємодія мов; одно-, 

дво- та багатомовність окремих осіб 

та цілих спільнот 

Контакти та взаємодія мов; дво- та 

багатомовність окремих осіб та цілих 

спільнот 

що 
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погляди У. Вайнрайха на явище дво- 

та багатомовності, мовних 

контактів, інтерференції тощо. 

погляди У. Вайнрайха на явище дво- 

та багатомовності, мовних контактів, 

інтерференції тощо; погляди інших, 

зокрема радянських, мовознавців, які 

підтримують чи заперечують думку 

автора 

в якому порядку 

1. Передмова А. Мартіне / 2. Подяки / 

3. Зміст / 4. Розділ 1. Проблема 

підходу / 5. Розділ 2. Механізм та 

структурні причини інтерференції / 

5. Розділ 3. Двомовний індивід / 

6. Розділ 4. Соціо-культурна 

обстановка і контакт мов / 7. Розділ 5. 

Методи та перспективи досліджень. / 

8. Додаток: Вплив двомовності та 

особу / 9. Бібліографія / 10. Покажчик 

до бібліографії. 

1. Передмова В. Ярцевої / 

2. Передмова А. Мартіне / 3. Розділ 1. 

Проблема підходу / 4. Примітки / 

5. Розділ 2. Механізми і структурна 

обумовленість інтерференції. / 

6. Примітки / 7. Розділ 3. Двомовний 

індивід / 8. Примітки / 9. Розділ 4. 

Соціокультурне оточення мовного 

контакту / 10. Примітки / 11. Розділ 5. 

Методи досліджень та їхні можливості 

/ 12. Примітки / 13. Додатки: І. Вплив 

двомовності та індивіда; ІІ. Про опис 

фонетичної інтерференції / 

14. Коментарі / 15. Список 

літератури / 16. Список робіт з 

проблем взаємодії мов і мовних 

контактів, опублікованих в СРСР 

якими словами 

загальнонаукова лексика, галузеві 

терміни, нейтральна лексика 

загальнонаукова лексика, галузеві 

терміни, нейтральна лексика 

якими реченнями 

складні речення з тенденцією до 

вживання пасивних конструкцій 

складні речення з тенденцією до 

вживання авторського ―ми‖ 

яким тоном 
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нейтральна оповідь нейтральна оповідь в основному 

тексті з елементами суб’єктивізму в 

коментарях 

з яким ефектом? 

ознайомлення читача з авторським 

поглядом 

ознайомлення читача з авторським 

поглядом та його зіставлення із 

думками інших, насамперед 

радянських, науковців 

Отже, аналіз текстових факторів дозволяє зробити такі висновки. 

1. Предмет дослідження, закономірно, є однаковим. В обох 

монографіях розглядається проблема взаємодії мов. 

2. Інформаційне навантаження оригіналу та перекладу дещо різне. 

Переклад досить близько відтворює написане У. Вайнрайхом (за винятком 

деяких місць, про які йтиметься пізніше), проте додає також іншу інформацію, 

якої немає в оригіналі, у формі коментарів наприкінці книги. 

3. Що стосується порядку та форми організації монографії, то вона 

також певною мірою відрізняється у перекладі.  

А) Основні розділи книги залишилися незмінними в перекладі. Те ж 

стосується і підрозділів, за винятком того, що в англомовному варіанті книги 

їхній перелік включено до змісту, а в російськомовному – ні.  

Б) Ще одна відмінність – розташування змісту. В оригіналі він, за 

західною традицією, розташований перед основним текстом книги, але після 

вступного слова та інших початкових зауваг. Водночас, в російському перекладі 

зміст розташовано наприкінці, що відповідає традиції оформлення літератури 

російською мовою.  

В) В перекладі зміст подано двома мовами – російською та англійською. В 

оригіналі – лише англійською.  

Г) Сама структура книги в перекладі дещо видозмінена. Авторські 

примітки, які в оригіналі подано з виносками внизу сторінки, в перекладі 

винесено у окремі ―підрозділи‖ наприкінці кожного розділу.  
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Д) Перед передмовою А. Мартіне, яка ―представляє‖ роботу 

У. Вайнрайха, в російському перекладі додано передмову В. Ярцевої.  

Е) В англомовному варіанті знаходимо лише один додаток, тоді як в 

російськомовному їх два.  

Є) В кінці перекладу додано коментарі та примітки до усієї книги, що їх 

уклав Ю. Жлуктенко, а також бібліографію досліджень з теми, виданих в СРСР. 

4. Що стосується стилю та тону оповіді, то вони загалом відповідають 

традиціям написання робіт такого жанру англійською та російською мовами 

відповідно. Наведемо кілька прикладів для ілюстрації твердження, 

висловленого в цьому пункті: 

1)  Пасив в англомовному тексті та авторське ―мы‖ в 

російськомовному: 

―The practice of alternately using two languages will be called „bilingualism‟, 

and the persons involved, „bilinguals‟‖ [359, с. 1]. 

“Практику попеременного пользования двумя языками мы будем 

называть “двуязычием”, а лиц, ее осуществляющих, “двуязычными”” [28, с. 

22]. 

2) Різні емфатичні структури: 

“It is these phenomena of speech, and their impact on the norms of either 

language exposed to contact, that invite the interest of the linguist” [359, с. 1]. 

“Именно эти речевые явления и их влияние на нормы любого из языков, 

участвующих в контакте, и привлекают внимание лингвистов” [28, с. 22]. 

3) Заміна часових форм та структури речення: 

“While the systematic synthesis of linguistic and anthropological points of view 

has been attempted in this study, certain areas of potentially fruitful comparison, 

especially on the matter of structural causation, have been brought into the 

discussion” [359, с. 6]. 

“Мы не будем здесь пытаться объединить лингвистический и 

антропологический подходы к проблеме, но считаем необходимым привлечь 

внимание к тому, что в некоторых областях, особенно в вопросе структурной 

обусловленности явлений, такое сочетание может быть полезным” [28, с. 22]. 
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З цього прикладу добре видно, що для досягнення мети комунікації та для 

оформлення цільового тексту згідно з вимогами наукового стилю російської 

мови Ю. Жлуктенко вдався до комплексних трансформацій, замінив пасивне 

речення на активне з авторським займенником ―ми‖; замінив теперішній 

перфект на майбутній час, що надає реченню своєрідного ефекту ―анонсу‖ того, 

про що йтиметься у наступних розділах; поміняв місцями частини речень для 

природнішого звучання та чіткішого зв’язку між його частинами. Це речення 

також добре ілюструє відмінність у тоні розповіді між оригіналом та 

перекладом. Тоді як безособові пасивні конструкції оригіналу із наголосом на 

результат створюють цілком нейтральний тон оповіді, активні конструкції 

перекладу із наголосом на те, що ―автор‖ вважає необхідним, створюють у 

тексті нейтральний тон із тяжінням до деякого імперативу. 

5.  Мета написання та перекладу текстів, як уже згадувалося в аналізі 

за першою частиною схеми дещо відрізняється. У оригіналі текст написано для 

представлення авторського уявлення про описані явища. В перекладі 

представлення цього уявлення поєднується також із коментуванням та 

зіставленням авторських поглядів із думками інших, головно радянських, 

дослідників у цій галузі. 

Наступний етап нашого дослідження – розгляд вихідного та цільового 

текстів з погляду трьох категорій проблем, які З. Козловська виділяє в 

перекладах мовознавчої літератури. 

1. Основні проблеми. До цієї категорії відносимо визначення того, що 

важливо, а що неважливо передати в перекладі, а також потребу 

перекладацького коментування. У досліджуваному перекладі ця проблемна 

категорія представлена доволі широко. Нам вдалося виділити такі аспекти: 

Примітки У. Вайнрайха перенесено в переклад, однак, у деякі з них 

внесено зміни, щоб привести їх у відповідність до тексту перекладу (напр., 

Приклад 1, Додаток Д) 

Оскільки традиції оформлення бібліографічного опису та покликань на 

джерела в тексті англійською та російською мовою суттєво відрізняються, то 

перекладачеві довелося провести досить велику роботу для переоформлення 
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цих компонентів тексту згідно з правилами цільової мови. Відповідно, довелося 

також замінити і коментар, який пояснює формат посилання на джерела зі 

списку літератури. 

Внаслідок переоформлення списку джерел змінилася також нумерація 

посилань. В оригіналі опис усіх джерел подано латинськими літерами. Там, де 

джерела написані кирилицею, їх подано у транслітерації. Натомість у перекладі 

вони набувають свого первинного вигляду. При цьому джерела кирилицею 

винесено наперед, що вплинуло на порядковість джерел у списку. Як наслідок, 

Ю. Жлуктенкові довелося не лише змінити формат посилань у тексті, але й їхню 

нумерацію, щоб вона відповідала бібліографії. 

Сам У. Вайнрайх дещо непослідовний у розташуванні посилань. В одних 

випадках він подає їх безпосередньо  після наведеної думки чи цитати іншого 

автора. В інших же – з виноскою внизу сторінки. Ю. Жлуктенко інакше 

підійшов до цього питання і переніс усі покликання з приміток у основний 

текст. Припускаємо, що зроблено це було для більшої послідовності та 

однорідності тексту, а також для зручності читача. До прикладу: [359, с. 30 

прим. 8 – 28, с. 24 (в тексті); 359, с. 91 прим. 18, 19 – 28, с. 157 (в тексті); 359, 

с. 118 прим. 6 – 28, с. 194 (в тексті) та ін.]. В перекладі в примітки винесено 

лише ті пояснення, які не можна подати в тексті. Внаслідок такого підходу 

кількість приміток в оригіналі та перекладі суттєво відрізняється: розділ 1 – 18 в 

У. Вайнрайха та 10 у Ю. Жлуктенка, розділ 2 – 297 в оригіналі та 120 в 

перекладі, розділ 3 – 47 у англомовному тексті та 27 у російськомовному тексті, 

розділ 4 – 93 та 44 відповідно, розділ 5 – 20 у вихідному тексті та 9 у цільовому. 

Припускаємо, що Ю. Жлуктенко вдався до часткової реорганізації тексту в 

перекладі для більшої його відповідності традиціям оформлення текстів 

цільовою мовою. 

Зауважимо також, що нумерація приміток відрізняється не лише за 

рахунок їхньої кількості. У. Вайнрайх починає нумерацію спочатку для кожного 

підрозділу, тоді як Ю. Жлуктенко зберігає загальну нумерацію в межах цілого 

розділу.  
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Деяку непослідовність вбачаємо в подачі прізвищ дослідників у примітках 

до перекладу. Подекуди вони транскрибуються, а подекуди залишаються в 

оригінальній формі латинськими літерами (напр., Приклад 2, Додаток Д). 

Закономірність полягає в тому, що прізвище транскрибується тоді, коли 

йдеться про дослідника як особу, і залишається в оригінальній формі, коли 

ставиться посилання на джерело. Однак, не цілком зрозумілим залишається 

принцип, за яким у деяких випадках транслітерація та покликання йдуть разом, 

а в деяких подаються окремо. 

Аналіз приміток У. Вайнрайха та Ю. Жлуктенка виявився доволі цікавим і 

плідним. Наприклад, ми виявили, що на їхню кількісну відмінність в оригіналі 

та перекладі вплинув не лише різний принцип покликань на джерела, але й деякі 

ідеологічні причини. У перекладі свідомо пропущено примітки, що критикують 

радянську науку чи державну політику (напр., Приклад 3, Додаток Д). 

При цьому книгу А. Мордвинова, на яку посилається У. Вайнрайх, зі 

списку літератури не вилучено, що створює ілюзію, нібито автор погоджується 

із думками дослідника замість критикувати їх. 

Подібним чином вилучено і частину примітки до розділу ―The 

Standardized Language as a Symbol‖ (Приклад 4, Додаток Д). 

Варто зауважити, що не лише примітку скорочено в перекладі майже до 

непізнаваності, але й дослідження польського автора, на якого посилається 

У. Вайнрайх завбачливо вилучено зі списку літератури. Такий підхід, 

безперечно, свідчить про наявність досить суворої цензури та навіть певну 

маніпуляцію думкою читача та авторськими твердженнями за рахунок їх 

подання в іншому світлі.  

Про це ж свідчить і вилучення з цільового тексту деяких інших уривків, 

пов’язаних із питаннями національної ідентичності (Приклад 5, Додаток Д). 

Як і у випадку із попереднім прикладом, статтю під назвою ―Nationalism‖ 

із ―The Encyclopedia of Social Sciences‖, з якої взято наведену в прикладі цитату, 

вилучено зі списку літератури, на відміну від роботи Пуланда, яка досліджує 

проблеми французької мови, а тому не мала б поставити під сумнів 

соціалістичні ідеали читача. 
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Ще один приклад знаходимо в підрозділі ―4.41 Sources of Language 

Loyalty‖ (Приклад 6, Додаток Д). Переклад цього абзацу зазнав суттєвого 

скорочення та навіть певного ―збіднення‖, оскільки тут не названо одного з 

основних чинників мовної лояльності. Вважаємо, що внаслідок цього цільовий 

читач отримує в кращому випадку неповне, а в гіршому – хибне уявлення про 

це соціолінгвістичне поняття.  

Приклад 7 (Додаток Д) пропонує ще один уривок оригінального тексту, 

пропущений в перекладі. Припускаємо, що цей уривок пропущено з двох 

причин – а) через посилання на науковців гітлерівської Німеччини, з якою 

Радянський Союз воював під час Другої світової війни, а, відповідно, ця країна 

все ще мала негативний образ в уявленні цільових читачів; б) через політику 

асиміляції – негласну політику не лише Німеччини часів Гітлера, але й 

Радянського Союзу впродовж його існування. Імовірно, цитату випущено аби 

читач не мав можливості провести для себе небажані паралелі та задумуватися 

над питаннями, які не можна було обговорювати. При цьому зі списку 

літератури також доскіпливо вилучено усі небажані для розгляду джерела, на 

які покликається в цьому абзаці У. Вайнрайх. Уважний підхід перекладача 

виявляється тут в тому, що вилучено зі списку не всі джерела, а лише деякі, 

проте з надзвичайно показовими назвами: Hans Joachim Beyer ―Zur Frage der 

Umvolkung‖, Robert Beck ―Zur Psychologie der Umvolkung‖, Rudolf Heberle 

―Auslandvolkstum; soziologische Betrachtungen zum Studium des Deutschtums im 

Auslande‖, Oswald Kroh ―Zur Psychologie der Umvolkung‖, K. C. von Loesch 

―Eigendeutsche, Entdeutschte und Renegated‖, L. Meiching ―Umvolkung als 

psychoogisches Problem‖, Christian Vasterling ―Entdeuschungsgefahren im 

Jugendalter‖. 

Підтвердження своїм здогадам знаходимо у статті Л. Масенко ―Мовна 

політика в УРСР: історія лінгвоциду‖, де авторка детально описує мовну 

політику СРСР, яка передбачала строге мовне планування, спрямоване на 

наближення української (та інших) мови до російської, що подавалося в той час 

під маскою ―благотворності‖ ―впливу російської мови на українську‖ [175, 

с. 16]. При цьому, навіть у добу хрущовської відлиги, коли відбулася відносна 
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лібералізація культурної політики, мовна політика не сходила з курсу, 

спрямованого на переконання людей у ―рідності‖ їм російської мови [175, с. 19]. 

Авторка зазначає, що ―у національних республіках, зокрема в УРСР, 

опрацювання соціолінгвістичної проблематики було підпорядковано 

політичним цілям подальшого зміцнення позицій російської мови і звуження 

функцій місцевих національних мов‖ [175, с. 20], що певною мірою пояснює, 

чому наведені вище частини книги У. Вайнрайха, в яких ідеться про роль 

національної ідентичності та про насильну асиміляцію, видалено з 

російськомовного перекладу, особливо зважаючи на те, що книга видана у 

1979 р., тобто в час, коли русифікація стала особливо інтенсивною, а 

антиукраїнська мовно-культурна політика значно посилилася [175, с. 24-25]. 

Водночас, усе прикривалося благородними гаслами: ―мовна політика в 

соціалістичній багатонаціональній державі як сукупність державно-політичних, 

ідеологічних, наукових і громадських заходів щодо розвитку і функціонування 

мови і мов ґрунтується на ленінській національній політиці КПРС, яка 

забезпечила повну рівноправність у розвитку всіх мов соціалістичних націй і 

народностей СРСР, їх діяння у найрізноманітніших сферах життя, 

взаємозбагачення і удосконалення, престиж у суспільному бутті‖ [22, с. 278]. 

Отже, можемо зробити висновок, що переклад Ю. Жлуктенка зазнав 

певних скорочень для того, щоб вписатися в рамки пануючої ідеології. Власне, 

апологети теорії маніпуляції в перекладі стверджують, що будь-яка епоха 

характеризується певними ідеологічними рамками та преференціями, а тому 

перекладу зазвичай доводиться до цього пристосовуватися [324, с. 217], а 

ставлення до цього явища залежить від ідеології епохи, до якої належить читач. 

Однак, окрім ідеологічно мотивованих, в тексті перекладу спостерігаємо 

також пропуски деяких приміток із неочевидних для нас причин (напр., 

Приклад 8, Додаток Д). 

Чому перекладач пропустив ці примітки автора – не цілком зрозуміло. 

Причиною могла бути мала релевантність таких зауваг для цільового читача, 

зокрема через те, що доступ до вказаних тут джерел у СРСР був надзвичайно 

обмежений, якщо не цілком неможливий. Втім, усіх вказаних У. Вайнрайхом 
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авторів та їхні дослідження в списку літератури ―Языковых контактов‖ таки 

знаходимо, отже, безпосередніх вказівок на недогідність цих досліджень – не 

було. 

Зауважимо також, що різниця у кількості джерел між вихідним та 

цільовим текстом становить 5 одиниць (у англомовному варіанті 658, а в 

перекладному – 643). При цьому переклад компенсує цю ―нестачу‖ працями, 

опублікованими в СРСР, які не увійшли до Вайнрайхового списку. 

Деякі примітки інтегровано в перекладі в основний текст (напр., 

Приклад 9, Додаток Д). Вважаємо, що таким чином перекладач намагався 

спростити сприйняття тексту своїм читачам. Оскільки книга призначена для 

широкого кола читачів (професіоналів і студентів), то така експлікація в самому 

тексті видається цілком доречною. 

Окрім усього зазначеного вище, структура цільового тексту відрізняється 

від вихідного ще й тим, що в ньому подано два додатки замість одного. Другий 

додаток, як вказує перекладач у примітках, – це стаття У. Вайнрайха, яка була 

опублікована в журналі ―Word‖ у 1957 р. Ю. Жлуктенко виправдовує наявність 

цього додатку тим фактом, що сам У. Вайнрайх деякою мірою уточнив свій 

опис фонетичної інтерференції саме в цій статті, тому її доречно включити до 

перекладного видання [28, с. 215]. 

Вагомими для розгляду є коментарі перекладача, подані після основного 

тексту та додатків перед списком літератури. Вочевидь, окрім безпосередньої 

передачі авторських ідей, Ю. Жлуктенко, який цікавився питаннями дво- та 

багатомовності, мовних контактів та інтерференції, відчував потребу 

прокоментувати деякі моменти книги. Характер зауважень  досить різний: 

- критика та доповнення інформацією щодо ставлення радянських 

дослідників до обговорюваних проблем (Приклад 10, Додаток Д); 

- доповнення джерельної бази пізнішими дослідженнями по темі 

(Приклад 11, Додаток Д); 

- роз’яснення термінів (Приклад 12, Додаток Д); 

- подання альтернативних поглядів на проблему із подальшим 

виступом на захист У. Вайнрайха (Приклад 13, Додаток Д); 
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- висловлення власної думки перекладача (Приклад 14, Додаток Д). 

Таке коментування вимагає від перекладача високого рівня обізнаності  з 

матеріалом та критичного мислення. Важливо, що, попри потребу триматися в 

певних ідеологічних рамках та висувати на передній план надбання радянської 

науки, Ю. Жлуктенко не боїться критикувати своїх колег-співвітчизників та 

інколи навіть приймати сторону ―буржуазної‖ науки. Водночас, вважаємо, що 

коментування перекладу має позитивні й негативні аспекти. З одного боку, воно 

пропонує читачеві розширену картину, доповнення, додаткову інформацію, якої 

він не знайде в основному тексті. Крім того, прочитання цих зауваг – цілком 

добровільне. Оскільки вони відокремлені від тексту, то читач може на них не 

зважати. З іншого боку, вони певною мірою суб’єктивні, оскільки опираються 

на думку перекладача щодо тих чи інших явищ. Хоч у них і наголошується на 

множинності думок щодо деяких проблем, проте висловлення думки 

Ю. Жлуктенка щодо теорії, яка, на його думку, найбільше відповідає реальному 

стану речей, непомітно схиляє читача (якщо він, звісно, не має власних поглядів 

з цього приводу) розділити думку автора коментарів. До цього спонукає як 

формулювання думок, так і авторитетність автора серед певних кіл цільової 

аудиторії. 

2. Напівосновні-напівлінгвістичні проблеми – питання, які пов’язані зі 

змістом і з його мовним втіленням, наприклад, спосіб передачі прикладів. 

Зважаючи на характер дослідження, яке не прив’язується до однієї чи 

кількох мов, а має на меті виявити певні універсальні правила та процеси, які 

справджуються за умов контактів будь-яких двох мов, а також зважаючи на 

різноманіття прикладів з різних мов, використаних для ілюстрації думки автора, 

вважаємо, що Ю. Жлуктенко не мав із цим аспектом великих труднощів, 

оскільки текст цілком дозволяє перенести приклади в нього без змін (за 

винятком написання деяких прикладів кирилицею замість авторського 

написання всіх прикладів латинськими літерами). 

3. Чисто лінгвістичні проблеми перекладу наукових, зокрема 

мовознавчих, текстів загалом не відрізняються від проблем, які має вирішувати 

будь-який перекладач з мови А на мову Б, за винятком, можливо, термінології, 
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яка може бути вузькоспеціальною та вимагати від перекладача галузевих знань. 

Оскільки всі інші мовні проблеми зумовлені передусім об’єктивними 

відмінностями між системами двох мов, які детально описані у дослідженнях з 

КЛ (зокрема і працях Ю. Жлуктенка), зосередимося виключно на проблемі 

перекладу соціолінгвістичної термінології. 

У період 50-70 рр. ХХ ст. соціолінгвістика була відносно молодою 

галуззю досліджень, яка активно розвивалася в західному мовознавстві, але не в 

радянському. В російській мові не було всіх термінів, які використовував 

У. Вайнрайх. Тому Ю. Жлуктенко запропонував до них власні відповідники. 

Тепер важко сказати, які терміни існували до перекладу праці У. Вайнрайха, а 

які ні. Один із способів наблизитися до уявлення про це – порівняти їх зі 

словником лінгвістичних термінів О. Ахманової (1966) [369].  

У монографії У. Вайнрайха [359] виявлено 47 основних 

соціолінгвістичних термінів (interlocutory constraint, language shift, minority 

language, orderly bilingualism, prestige, systematic patterning, unpatterned usage та 

ін.), лише 11 з них: bilingualism, language contact, creole, hypercorrectness, speech 

behavior, speech situation, unilingual, merging, substitution, pidgin, standardized 

language) [359] – внесені до реєстру ―Словаря лингвистических терминов‖ 

(двуязычие, языковой контакт, креольський язик, гиперкорректность, речевая 

деятельность, речевая ситуация, одноязычный, слияние, субституция, пиджин-

инглиш, стандартизация язика) [369]. Той факт, що в перекладі монографії в 

окремих випадках до російського терміна в дужках подано його англійський 

відповідник, свідчить про те, що російські відповідники термінів запропонував 

саме Ю. Жлуктенко. Із 36 соціолінгвістичних термінів, які не увійшли в 

лінгвістичний словник О. Ахманової, 10 представлено в російському перекладі 

Ю. Жлуктенка в такій формі (див. Приклад 15, Додаток Д). 

Уживання решти 26 термінів У. Вайнрайха (confusion in usage, cultural 

diffusion, discard, relative proficiency, speech event та ін.) – до появи перекладу 

Ю. Жлуктенка не знаходимо. Очевидно, Ю. Жлуктенко їх створював сам. 

Навіть значно пізніші видання словників лінгвістичних і соціолінгвістичних 

термінів, як ―Полный словарь лингвистических терминов‖ (2010) [366] або  
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―Словарь социолингвистических терминов‖ (2006) [371], не містять багатьох із 

цих відповідників. 

Для аргументації своїх припущень ми використали монографії 

проф. Ю. Жлуктенка ―Лингвистические аспекты двуязычия‖ [62] та 

―Українсько-англійські міжмовні відносини‖ [86]. Обидві праці вийшли швидше 

за переклад книги У. Вайнрайха, що дозволяє зрозуміти категорійну базу 

соціолінгвістики та розробленість соціолінгвістичної терміносистеми у працях 

українського вченого. 

Імовірно, що соціолінгвістична термінологія У. Вайнрайха 

використовувалася в радянській науковій літературі ще до публікації 

російського перекладу Ю. Жлуктенка. Обидві монографії Ю. Жлуктенка, які 

вийшли перед перекладом, значною мірою враховують доробок У. Вайнрайха. 

На це є покликання як в тексті, так і в списку літератури. А в розділі про 

граматичну інтерференцію знаходимо навіть пряму вказівку на запозичення 

певних термінів з праць У. Вайнрайха (―[Л. М. Уман] виділяє три основні типи 

інтерференції в галузі граматичної будови, позначаючи їх термінами, які раніше 

запропонував У. Вайнрайх у своїй класифікації явищ фонетичної 

інтерференції‖ [62, с.  104–105]). 

Розглянемо відповідники Ю. Жлуктенка до термінів У. Вайнрайха та 

проаналізуємо вживання цих перекладних варіантів у теоретичних та 

лексикографічних джерелах. 

Unilingual – oдноязычный і bilingual – двуязычный. В перекладі 

Ю. Жлуктенка терміни вживаються як іменники на позначення осіб, які 

володіють однією та двома мовами відповідно. Подібного використання цих 

слів в інших джерелах не знаходимо. О. Ахманова фіксує термін двуязычный як 

прикметник [369]. 

Hypercorrectness – Гиперкорректность. Термін вживається у значенні: 

―Гиперкорректность. Свойство форм (слов и т. п.), ошибочно ―исправленных‖ 

на основании неправильного этимологизирования‖ [369, с. 99]. (Зазначимо, що 

англійським еквівалентом тут вважається не hypercorrectness, а 

overcorrectness [369, с. 99].) Для У. Вайнрайха – це особлива обережність у 
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вимовлянні фонем людьми, для яких мова не є рідною, що часом спричиняє 

помилкову їх інтерпретацію (наслідок надмірної уваги до тих фонем, які цього 

не потребують). Натомість у монографії ―Лингвистические аспекты двуязычия‖ 

Ю. Жлуктенко згадує про явище гиперкоррекции. Тут це поняття трактується як 

―гіпертрофія мовної правильності – перебільшена увага до того, щоб форми і 

моделі другої мови та їх використання точно відповідали її нормам. Такі мовці 

уникають навіть загальноприйнятих розмовних моделей, а не тільки недбалих і 

просторічних форм. Вони надто чітко артикулюють звуки, не допускають 

асиміляцій і т.п., внаслідок чого їхнє мовлення другою мовою не викликає 

враження природного‖ [62, с. 96]. У такій же формі термін подано і в 

―Лингводидактическом энциклопедическом словаре‖ (2007), де гіперкорекція – 

це автоматичне дотримування правила (найчастіше у вимові), викликаного 

прагненням говорити правильно, яке, однак, зумовлює виникнення 

неправильних форм при спробі скоригувати власне мовлення [364, с. 62]. Таке 

тлумачення суттєво ближче до того, що мав на увазі У. Вайнрайх. Загальнішого 

значення цей термін набуває в ―Словаре социолингвистических 

терминов‖ (2006): ―Гиперкоррекция. Стремление распространить определенные 

правила языка на те области, где эти правила не действуют. Встречается в речи 

носителей диалекта, когда они начинают говорить на литературном языке (и 

наоборот), а также в речи иностранцев, в детской речи‖ [371, с. 43]. 

Як бачимо, до загального вжитку таки ввійшов термін гіперкорекція, а не 

гіперкоректність. Чому в перекладі використано термін гіперкоректність – 

невідомо, адже й сам Ю. Жлуктенко у своїй роботі ―Лингвистические аспекты 

двуязычия‖ [62] використовує саме термін гіперкорекция. Припускаємо, що це 

вплив мови-джерела (своєрідний вияв інтерференції) або ж  правка редактора 

чи, можливо, спроба розмежувати цей термін і термін, що зафіксований у 

словнику лінгвістичних термінів. 

Language loyalty – языковая лояльность. Ця форма терміна вжита у 

перекладі Ю. Жлуктенка. У монографії [62] в тому ж значенні вжито термін 

языковая верность. В ―Українсько-англійських мовних відносинах‖ (1964) 
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Ю. Жлуктенко використав термін лінгвістична лояльність [86]. У ―Словаре 

социолингвистических терминов‖ [371] теж зафіксована языковая лояльность.  

Speech behavior – речевая деятельность. До англійського терміна speech 

behavior Ю. Жлуктенко дібрав російський відповідник речевая деятельность. У 

словнику О. Ахманової як англійський еквівалент терміна речевая 

деятельность наведено відповідники speech або language (з дещо різними 

відтінками значень). В першому випадку термін використовується на 

позначення мовлення як процесу, який є одночасно предметом аналізу в різних 

науках [369, с. 385]; в другому – ―язык как социальный продукт речевой 

способности, как сложение а) совокупности необходимых условий, усвоенных 

общественным коллективом, для осуществления этой способности и б) 

индивидуального говорения, включающего также слушателя как соучастника 

речевого акта‖ [369, с. 385]. Подібне тлумачення запропоновано і в ―Полном 

словаре лингвистических терминов‖: ―речевая деятельность – речь как 

процесс, в отличие от речи как результата языкового функционирования‖ [366, 

с. 382]. За [364, с. 273] речевая деятельность – це загальне поняття, що 

позначає явища, які стосуються породження мовлення і його сприйняття, 

процесів говоріння і слухання, результату діяльності, вираженому у формі 

висловлювання, дискурсу, тексту. У більшості джерел цей термін має подібне 

тлумачення. Лише в ―Словаре социолингвистических терминов‖ стаття Речевая 

деятельность скеровує до статті Речевое поведение з тлумаченням: ―Речевое 

поведение. Изучается социолингвистикой с точки зрения процесса выбора языка 

либо языкового варианта для построения социально корректного высказывания. 

Речевое поведение реализуется в конкретных видах или стратегиях (в 

зависимости от темы, обстановки, цели общения, ролевых отношений 

коммуникантов, их социального статуса и установки). Термин заимствован из 

западной социолингвистики, в свою очередь он связан с бихевиористической 

теорией человеческого поведения (поведение является реакцией на внешние 

стимулы), которая в настоящий момент претерпела ряд значительных 

изменений‖ [371, с. 184-185]. Отже, в соціолінгвістиці термін мовленнєва 

діяльність має дещо інше значення, аніж у мовознавстві загалом. 
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Розгляд джерел російською та українською мовами, опублікованих до 

виходу в світ перекладу Ю. Жлуктенка, засвідчив вживання таких термінів: 

аккультурация, двуязычие, контакт, интерференция, гиперкорректность, 

языковая лояльность, смена языка, сверхдифференциация, креольский язык, 

речевая деятельность, языковая ситуация.  Додаткових термінів у словникових 

джерелах, які вийшли після публікації перекладу Ю. Жлуктенка, не зустрічаємо. 

З цього можемо зробити висновок: попри вагомість для розвитку 

соціолінгвістики, робота У. Вайнрайха не мала суттєвого впливу на 

кодифікацію соціолінгвістичної термінології в російській мові. 

Зіставлення праці ―Languages in Contact‖ з частиною соціолінгвістичного 

доробку Ю. Жлуктенка дозволяє зробити висновок, що вчений послуговувався 

термінологією У. Вайнрайха, проте в різні періоди використовував різні 

відповідники на позначення одного і того ж поняття.  

 

Висновки до розділу IV 

 

Аналіз прозового перекладу Ю. Жлуктенка з фризької мови засвідчує 

прагнення перекладача відкрити для читачів фризьку літературу, проте через 

брак необхідної довідкової літератури не всі нюанси вихідного тексту вдалося 

відтворити в перекладі.  

Застосування перекладознавчої моделі Ю. Жлуктенка до його власних 

перекладів з англійської мови свідчить про  те, що більшість принципів, які він 

виклав у своїх перекладознавчих працях, застосовано й у роботі над баладами 

про Робіна Гуда. Попри те, що ці переклади робили два брати – Юрій та Василь 

Жлуктенки, – відносно чітко виділяються їхні ролі в процесі перекладу. 

Ю. Жлуктенко був ―першою та останньою інстанцією‖ цієї роботи, оскільки 

робив підрядники та редагував віршовий текст. Таким чином, під час роботи над 

цим перекладом від побував і в ролі перекладача, і в ролі редактора. 

Чернетки перекладів повністю ілюструють дотримання усіх настанов 

перекладача, яким Ю. Жлуктенко надавав ваги. 
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Водночас, категорія точності, яка в перекладознавчій моделі 

Ю. Жлуктенка виступає однією зі складових еквівалентності та адекватності, не 

відображена в перекладах балад сповна, що свідчить про те, що розуміння 

вагомості цієї вимоги до перекладу з’явилося у Ю. Жлуктенка на пізнішому 

етапі його наукової та творчої діяльності. Як наслідок, у деяких випадках не 

можемо говорити про еквівалентність між частинами вихідного та цільового 

текстів. Втім, через відсутність остаточних варіантів перекладу, висновки про 

адекватність перекладних текстів оригінальним робити не можемо. 

Особливо вагомим вважаємо переклад Ю. Жлуктенком монографії 

У. Вайнрайха ―Languages in Contact‖. Цей переклад виділяється тим, що 

пропонує низку специфічних перекладацьких рішень. Передусім, звертає на 

себе увагу розширене бачення ролі перекладача наукової літератури 

Ю. Жлуктенком. У роботі над цим текстом він вдався як до переформатування 

тексту за вимогами наукового стилю російської мови, так і до масштабніших 

змін викладу тексту. Вони проявилися передусім у іншому підході до подання 

зносок та приміток. Водночас, Ю. Жлуктенко виконав роль бібліографа та  

коментатора. 

Ю. Жлуктенко відзначився також віднайденням відповідників тим 

термінам, які ще не існували чи не були кодифіковані в російській мові. На 

жаль, більшість із запропонованих ним відповідників так і не знайшла свого 

відображення в російськомовних словниках лінгвістичної та соціолінгвістичної 

термінології. 

Привертає увагу й ―обрамлення‖ перекладу: вступ В. Ярцевої, коментарі 

перекладача, список літератури на тему мовних контактів, опублікованої на 

теренах тогочасного СРСР. Усе це ставить перекладний текст у ―правильний‖ 

культурний та т. зв. ідеологічний контекст. 

Деякі місця оригіналу в перекладі пропущено. Вони особливо показові й 

свідчать про небажання системи компрометувати себе через проведення 

неналежних аналогій. Ідеться передусім про питання національної ідентичності 

та насильницької асиміляції. 
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Загалом, російський переклад книги У. Вайнрайха ―Languages in 

Contact‖ – приклад успішної перекладацької маніпуляції в умовах суворого 

ідеологічного контролю. 

Результати, представлені у цьому розділі, висвітлені у таких публікаціях 

автора: [166], [202], [206].
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація – спроба проникнути в науковий світогляд Ю. Жлуктенка. 

Дослідження показало, що з погляду сучасності наукова діяльність 

Ю. Жлуктенка в галузях перекладознавства й КЛ становить важливий етап 

їхньої історії, що справив суттєвий вплив на напрями їх подальшого розвитку. 

Водночас здобутки Ю. Жлуктенка-перекладача відкривають читачам нові 

наукові та літературні обрії, що також вважаємо важливим з огляду на їх 

першочергове завдання – заповнити прогалини в українській перекладній 

літературі, зокрема творами, написаними мовами обмеженого користування. 

Особистість Ю. Жлуктенка-дослідника перекладознавства і КЛ, а заразом 

і перекладача, вперше стала центром уваги комплексного дослідження, в якому 

описано та зроблено спробу пояснити передумови та впливи на формування 

наукових поглядів дослідника, розкрито роль його напрацювань у подальшому 

розвитку філології в Україні. Погляди вченого на КЛ і перекладознавство, 

викладені в окремих розвідках різних років, зібрано, упорядковано й 

систематизовано в цілісну систему. Порівняно цю систему з думками інших 

науковців. Упорядкування перекдознавчих поглядів Ю. Жлуктенка дало 

можливість окреслити перекладознавчу концепцію науковця, що насамперед 

зосереджується на питаннях художнього перекладу. 

Дослідження внеску Ю. Жлуктенка має антропоцентричне спрямування, 

що цілком відповідає традиціям українського перекладознавства ХХ – початку 

ХХІ ст. 

Вивчення особистості науковця, який працював у різних галузях науки, 

вимагає використання цілого комплексу різних методів та підходів, сукупність 

яких дозволяє якнайкраще охарактеризувати науковий портрет дослідника. У 

процесі дослідження використано як загальнонаукові методи, так і деякі 

специфічні методи, притаманні перекладознавству і КЛ. 

Постать Ю. Жлуктенка неможливо розглядати  у відриві від 

загальнонаукового  та соціально-політичного контексту радянського 
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часопростору, а також без певного зіставлення із загальносвітовим науковим 

фоном. 

Новаторство, як одна з ключових рис, що характеризують працю вченого, 

виявлялася в усіх аспектах роботи Ю. Жлуктенка. Попри позірну розрізненість, 

комплексний розгляд наукових і професійних інтересів науковця свідчить про 

їхню суміжність, наявність спільного ―ядра‖. Уся його дослідницька й 

перекладацька праця зосереджувалася навколо його зацікавлення питанням 

взаємодії мов у різних формах та за різних обставин. 

Унаслідок проведеного дослідження можемо стверджувати таке: 

―Програмою‖ наукової діяльності Ю. Жлуктенка вважаємо сукупність 

таких настанов науковця: 1) робота в малорозвинених пошукових галузях; 

2) ознайомча діяльність; 3) спроби заповнити культурні та наукові прогалини. 

Дотримання цих принципів допомогало Ю. Жлуктенку розвивати українську 

філологію. 

Підбір літературних творів для перекладу свідчить про спроби заповнити 

прогалини в перекладній літературі українською мовою. Його переклади творів 

фризької та фламандської літератур – перші в Україні. Вибір творів цілком 

невипадковий. Збірка фризької поезії ―Над озерами білі вітрила‖ послідовно 

представляє поезію різних періодів фризької літератури, починаючи від XVII ст. 

і до 80-х рр. ХХ ст., що дозволяє читачеві отримати відносно цілісне уявлення 

про етапи розвитку фризької поезії. Показовим для цієї літератури є й роман 

Рінка ван дер Вельде ―De fûke‖, якого називають ―фризькми Гемінгвеєм‖. 

Актуальність перекладу роману ―Небезпека‖ фламандця Йоса Ванделоо 

пов’язана із проблемою ядерної загрози, про яку йдеться в творі, що, вочевидь, 

була близькою українському читачеві після катастрофи на Чорнобильській 

АЕС. 

В царині перекладознавства погляди Ю. Жлуктенка загалом вписувалися в 

рамки т. зв. ―реалістичної‖ теорії перекладу, яка переважала в СРСР того часу. 

Встановлено спільність поглядів дослідника та таких українських 

перекладознавців, як Г. Кочур та В. Коптілов, російських – В. Комісаров, 

А. Федоров, О. Швейцер та ін. Розрізнені думки вченого складаються в єдину 
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перекладознавчу концепцію, в центрі якої стоїть оцінка якості перекладу. Втім, 

не усі елементи цієї концепції виявилися однаково успішними й стійкими. 

Зокрема, суперечливими видаються твердження щодо тотожності 

еквівалентності й адекватності перекладу, а також екстраполяція 

перекладознавчих підходів до еквівалентності на КЛ. Ю. Жлуктенко вважав, що 

перекладознавство повинно допомагати перекладачам у подоланні труднощів, 

тому звертався до цього питання у своїх статтях. 

Перекладознавча концепція Ю. Жлуктенка пройшла випробування на 

можливість її застосування до художніх перекладних текстів. Матеріалом для 

аналізу стали українські переклади балад про Робіна Гуда, що їх зробили 

В. та Ю. Жлуктенки. Внаслідок такої апробації вдалося встановити, що такі 

принципи, як дотримання історичної правди, збереження форми, відповідність 

засобів вираження епосі сформувалися у Ю. Жлуктенка ще на ―ранньому‖ етапі 

його перекладацької діяльності. Водночас, погляди на відношення між змістом і 

формою, збереження точності, критичне ставлення до підміни образів, 

розуміння еквівалентності, збереження ―духу‖ оригіналу тощо на цьому етапі 

чітко не прослідковуються, що дає підстави стверджувати, що теоретичні 

узагальнення цих питань Ю. Жлуктенко сформулював пізніше. 

Гуманітарні тексти більше, ніж негуманітарні піддаються впливу 

ідеологічних чинників, та й самі нерідко є носіями певної ідеології. Внаслідок 

цього вони проходять доволі строгу цензуру в перекладі, а їхнє відтворення 

цільовою мовою залежить не лише від об’єктивних мовних чинників, а й від 

суб’єктивних, таких як сприйняття тексту перекладачем та редактором, або 

вимоги панівної ідеології, які можуть бути причиною внесення певних змін у 

текст, чи, щонайменше, вилучення з нього частин, які їй не відповідають.  

Слідом за З. Козловскою вважаємо, що гуманітарні тексти несуть не лише 

інформаційне навантаження, але й авторське бачення світу, його філософські 

установки. У перекладі на них накладається також бачення світу перекладачем. 

Водночас, перекладач може свідомо модифікувати цю картину, щоб вона 

відповідала певним критеріям цільової культури. 
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Науковий переклад Ю. Жлуктенка цілком вписується в коло його 

зацікавлень. Для його публікації довелося деякою мірою ―модифікувати‖ текст, 

щоб його визнали придатним до друку. Аналіз цього перекладу в зіставленні з 

оригіналом показав, що у своєму прагненні розширити горизонти науки в СРСР 

Ю. Жлуктенко вийшов далеко за межі традиційного розуміння функції 

перекладача, взявши на себе також роль коментатора та укладача бібліографії. 

Вважаємо, що для читача, знайомого з іменем Ю. Жлуктенка та його працями з 

дослідження мовних контактів, ці доповнення значною мірою підвищили міру 

―видимості‖ перекладача, а подекуди навіть знизили рівень довіри до автора. 

Ю. Жлуктенко одним із перших звернувся до порівняльних досліджень з 

граматики англійської та української мов. Популярнішими та ―бажанішими‖ на 

той час були дослідження мов союзних республік у зіставленні з російською. 

Оскільки КЛ на той час не була цілком офіційно визнаною в СРСР, порівняльні 

дослідження могли проводитися лише з дидактичною метою – щоб полегшити 

роботу вчителям та викладачам іноземної мови. Тому порівняльні дослідження з 

граматики двох мов могли брати за основу лише традиційний (―класичний‖ за 

Т. Кшешовським) підхід. ―Порівняльна граматика англійської та української 

мов‖ Ю. Жлуктенка і сама стала певною мірою ―класичною‖ (тобто зразковою), 

оскільки усі наступні (хоч і нечисленні) дослідження опираються на неї та 

багато в чому її наслідують. 

―Порівняльна граматика‖ була для Ю. Жлуктенка першим кроком на 

шляху до популяризації КЛ в Україні, адже більшість попередніх досліджень 

такого характеру опиралися на принципи порівняльно-історичного 

мовознавства й ставили перед собою інші цілі. Не менш вагомою виявилася й 

роль Ю. Жлуктенка у започаткуванні теоретичних контрастивних студій. 

Дослідник зумів ввести в науковий обіг основні дані з історії започаткування 

цієї галузі й базові поняття, що лежать в основі зіставних досліджень на 

синхронному рівні. Як окремі галузі пошукової діяльності в межах КЛ 

Ю. Жлуктенко виділяв контрастивну лексикологію та контрастивну 

текстологію. Головними здобутками вченого в контрастивній лексикології 

вважаємо його двокомпонентну класифікацію еквівалентності (позитивна :: 
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негативна) та використання терміна рівнева асиметрія засобів позначення 

поруч із теріміном лакуна (із розмежуванням їх значень). 

У дослідженні з контрастивної текстології Ю. Жлуктенко передбачив 

виокремлення типології текстів у окремий розділ. Попри це, запропонований 

ним контрастивний аналіз текстів значною мірою наближається до 

перекладознавчого аналізу. 

Дослідження постаті науковця вимагає урахування часопросторового та 

наукового контексту, адже вагомість внеску певної особистості  можна оцінити 

лише у зіставленні з науковими досягненнями відповідної епохи. Саме тому це 

дослідження розглядає наукові погляди Ю. Жлуктенка у зіставленні з думками 

його попередників та сучасників, головно з України та СРСР, а подекуди й з 

інших країн. Унаслідок такого підходу вдалося, зокрема, встановити, що в 

галузі КЛ погляди Ю. Жлуктенка суголосні деякою мірою поглядам російських 

дослідників В. Ґака та В. Ярцевої, поляка Я. Фісяка і угорця Л. Деже. Українські 

дослідники того часу подібні проблеми розробляли мало, що підкреслює 

вагомість роботи Ю. Жлуктенка саме для розвитку української КЛ. 

Комплексний розгляд наукової спадщини Ю. Жлуктенка, обґрунтований в 

цьому дослідженні, доводить, що науковець зробив важливий внесок у розвиток 

КЛ, перекладознавства та деяких інших пошукових галузей в Україні. Його 

наукова сміливість та відданість ідеям поступу наукових досягнень дозволили 

заповнити деякі прогалини в багатьох ділянках української філології, зокрема 

перекладознавства, та започаткувати КЛ і соціолінгвістику як повноцінні 

пошукові галузі.  

Діяльність професора була передусім підпорядкована  освітній меті. Його 

наукова робота, а також уміння знаходити та розвивати молоді дослідницькі 

таланти відбилася на розвитку окремих пошукових галузей. Організаційна 

діяльність професора Ю. Жлуктенка – не менш важлива, ніж наукова, а тому їх 

не можна розглядати відокремлено. Важливим є внесок професора в 

започаткування збірника ―Теорія і практика перекладу‖, впровадження 

перекладознавства як окремої спеціальності для захисту дисертацій, організації 

Відділу романо-германського мовознавства Інституту мовознавства імені 
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О. О. Потебні АН УРСР. Безсумнівно, усе це відіграло важливу роль у розвитку 

мовознавчої науки в Україні та активізувало перекладознавчі дослідження. Крім 

того, Ю. Жлуктенко мав неабиякий авторитет у радянській науковій громаді 60-

80-хх рр. ХХ ст.  

Комплексний розгляд професійної діяльності Юрія Жлуктенка доводить 

вагомість його постаті для української філології 60-80-х рр. ХХ ст., а відголоски 

його праці бачимо й сьогодні в роботах сучасних науковців, які продовжили та 

розвинули його ідеї (Б. Ажнюк, Р. Зорівчак, М. Кочерган, В. Манакін, 

О. Чередниченко та ін.). Покликання на праці Ю. Жлуктенка знаходимо в 

численних сучасних дослідженнях, що свідчить про релевантність його 

наукових ідей і в ХХІ ст. 

Дослідження охопило основні напрями діяльності Ю. Жлуктенка як 

дослідника в галузях контрастивної лінгвістики, перекладознавства і як 

перекладача-практика. Його результати є певним внесокм до історії 

контрастивної лінгвістики, перекладознавства і перекладу в Україні. Отримані 

результати можна застосовувати в дослідженнях з перекладознавства, проблем 

художнього та гуманітарного перекладу, контрастивної лінгвістики. Вивчення 

постаті Ю. Жлуктенка щодо його внеску до перекладознавства і КЛ 

відкривають перспективи для подальших досліджень:  

- порівняльної історії українського перекладознавства та КЛ в 

особистостях; 

- напрацювань учнів та послідовників Ю. Жлуктенка; 

- специфіки перекладу гуманітарних (передусім мовознавчих) текстів. 

У майбутньому доречно для осягнення повнішого інтелектуального 

життєпису науковця дослідити його внесок у популяризацію в Україні фризької 

та фламандської мов і літератур. 
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Додаток А 

Приклади до підрозділу 4.1. “Роман Р. ван дер Вельде “De fûke” в 

українському перекладі Ю. Жлуктенка” 

Приклад 1 

Оригінал: Англійський переклад: Український переклад: 

Dat lêste hoegde 

net, want allinne op 'e 

midden fan de mar stie in 

koelte. Oan 'e kant lei it 

wetter sa blak as in 

spegel, bestjurre ûnder de 

dize en it skimertsjuster 

dy't mar min fuort 

woenen. 

Hy stie op 'e kant en 

hie beprakkeseard dat er 

earst wol teesette koe en 

dan de iel út 'e beun helje. 

It wie koel en der hie net 

ien deade iel oan 'e 

dôbers sitten, dat it koe 

wol lije [396, c. 7]. 

 

The latter wasn‟t 

necessary, because there 

was a breeze only in the 

middle of the lake. By the 

shore the water lay as flat 

as a mirror, frozen under 

the lingering fog and 

twilight.  

He stood by the edge 

and had thought to 

himself that he could put 

on the tea before taking 

the eel out of the live box. 

It was cold, and there 

hadn‟t been one dead eel 

on the floaters, so there 

was time for such an 

indulgence [390, c. 4]. 

Можна було й не 

робити цього, бо вітер 

свистів тільки на 

відкритому, а тут, під 

берегом, вода стояла 

тиха, мов дзеркало, 

повита туманом і 

темрявою, яка вже 

починала рідшати. 

Випроставшись, він як 

завжди уявив собі, що 

зараз поставить на 

вогонь чайник, потім 

дістане з кошеля 

рибину. Було страшенно 

холодно… [385, c. 93]. 
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Приклад 2 

Деякі пропуски в українському перекладі 

Оригінал: Англійський переклад: 

De offisier moast al foaryn sitte [396, c. 

21]. 

The officer must be sitting in front with 

the driver [397, c. 17]. 

Albert Poepjes frege net folle jild foar 

syn fiskerij, se wienen it samar iens. It 

âld hûs oan 'e igge fan de mar joech er 

mar trijehûndert gûne foar [396, c. 34]. 

Poepjes hadn‟t asked much money for 

the business, so they had come to an 

agreement quickly. He‟d paid only three 

hundred guilders for the old shack on 

the edge of the lake [397, c. 28]. 

Hy hie it âld gewear by einbeslút al 

meikrigen [396, c. 34]. 

But in the end, he did get to take it home 

with him [397, c. 28-29]. 

Ik moat fêst wurk ha, oars strûpt myn 

húshâlding derûnder [396, c. 35]. 

I‟ve gotta have a steady job, otherwise 

we‟re not gonna make it [397, c. 29]. 

Heit ei: „Asto slavedriuwer by de polder 

wurdst dan ha 'k mei dy ôfdien‟ [396, 

c. 35]. 

Dad said: “If you‟re gonna become a 

slave driver in the polder, then I‟m all 

through with you” [397, c. 29]. 

Jo soan hat it fanke samar meinaam, hy 

hie it mei de organisaasje oer lizze 

moatten. Of ha jo it him sein dat er it 

bern meinimme mocht? [396, c. 62] 

Your son just picked up that girl. He 

should‟ve consulted the organization. Or 

did you give him permission to take her 

home with him? [397, c. 53] 

Hy die it him oan tiid, hy studearde yn 

rapporten en papieren om en skreau 

dingen op. Hy bearde lykas stie der 

nimmen foar syn buro [396, c. 66]. 

The man took his time, studying the 

reports and papers and taking notes. He 

pretended not to notice that someone 

stood before his desk [397, c. 57]. 
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Приклад 3 

Оригінал: Англійський переклад: Український переклад: 

Hy rôp om 'e doar: 

„Jonges, der komt wat 

oan, jim moatte even út 'e 

wei.‟ 

Cor stie daliks neist 

him, kjel en drok. „Wat is 

der? Komme se deroan, 

komme de Dútsers 

deroan?‟ [396, c. 7]. 

 

He hollered through 

the door: “Fellas, 

something‟s coming, you 

gotta clear out.” 

Cor was beside him at 

once, afraid and jumpy. 

“What is it? Are they 

coming? Are the Germans 

coming?” [397, c. 4-5]. 

Він гукнув у відчинені 

двері: 

 - Гей, хлопці, хтось 

сюди їде! 

Ту ж мить Кор уже 

стояв перед ним і питав 

перелякано: 

- Що там?.. Хто?.. 

Хто їде?.. [391, c. 94] 

 

Приклад 4 

Оригінал: Англійський переклад: Український переклад: 

Mar sa sûn as in fisk en 

alle jierren in bern [c. 

35]. 

But healthy as a spring 

chicken and every year 

another baby [397, c. 29]. 

А от прудка, мов щука, і 

щороку з дитиною [391, 

c. 105]. 

 

Приклад 5 

Об’єднання речень із одночасним упущенням деякої інформації 

Оригінал: Англійський переклад: Український переклад: 

As it oan de fine meester 

Braaksma, de man mei it 

oranjestrikje ûnder de 

kraach, lein hie dan soe 

de man yn de moaie 

keamer it by de rjochte 

ein hân ha. De 

skoalmaster sei it wat 

If that pious 

schoolteacher, Braaksma, 

the man with the orange 

ribbon under the lapel, 

had his way, then the man 

in the fancy room would 

be on the right track now. 

The teacher used different 

Хитрий учитель 

Браксма – чоловік з 

оранжевим бантиком 

під комірцем – з‟явився в 

нього на подвір‟ї восени 

першого военного року 

[391, c. 109]. 
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oars, maar it kaam op 

itselde del. Yn 'e hjerst fan 

it earste oarlochsjier 

kaam er al op 'e pole 

[396, c. 47]. 

words, but it amounted to 

the same thing. He had 

appeared in their yard in 

the fall of the first year of 

the war [397, c. 39]. 

Gryt sei mear as ien 

kear dat it net goed kaam. 

Der soe praat fan komme 

dat se in joads fanke op 'e 

pôle hienen. En dan sitte 

wy wer yn it lijen, sei se 

der bitter achteroan. 

Sûnt fan 'e moarn soe 

se wol sizze dat se wer ris 

gelyk krigen hie. Hy wie 

der lykwols wis fan dat it 

net de skuld fan it fanke 

wie. De Dútsers wienen 

net om har kaam en 

likemin gyng it harren om 

de ûnderdûkers. Dat 

Germ sûnt se it fanke oer 

de flier hienen faker op 

paad en wegen wie, kaam 

troch syn reizen nei de 

Lemmer. Dêr sieten har 

âldelju ûnderdûkt yn in 

keammerke op in 

timmersouder. Germ 

moast der geregeldwei 

hinne mei iten, want dy 

Gryt said more than 

once that it was going to 

come to a bad end. The 

word is going to get 

around, she said, that we 

have a Jewish girl on the 

place. And then we‟ll be 

right back in the soup, she 

added bitterly.  

Since this morning 

she must‟ve been saying 

that she was right. But he 

was sure it wasn‟t the 

girl‟s fault. They hadn‟t 

come for her or for 

anybody in hiding. It was 

true that, since the girl 

had come, Germ was gone 

more often, but that was 

because of his trips to De 

Lemmer where her 

parents were in hiding. 

They were cooped up in a 

loft, in a small space 

behind a false wall. Germ 

had to take food over 

Гріт усе 

повторювала, що з 

цього добра не буде. 

Піде поговір, казала 

вона, і звалиться на нас 

нове лихо. А він вважав, 

що дівчина ні в чому не 

винна, і виганяти її, як і 

підпільників, не було 

причин. Те, що відтоді, 

як вона стала у них 

жити, Герм частіше не 

ночував вдома, мало свої 

пояснення. Він їздив у 

Лемер, де 

переховувались її 

батьки. Вони тулиися 

там у малесенькій 

комірчині на горищі й 

страшенно бідували. 

Герм возив їм харчі. 

Переправляв і зброю, а 

взимку таки брав 

участь у нападі на 

карткове бюро. Гріт 

цього не знала, та їй і 
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timmerbaas krige wol in 

grou kostjild mar joech 

syn ûnderdûkers net 

genôch iten. 

Germ hie ek meidien 

oan it ferfier fan wapens 

en oan in ynbraak by in 

distribúsjekantoar. It wie 

doe om bonkaarten te 

rêden en neffens him 

hienen se twa kroadfol bút 

makke. Gryt wist soks net 

en dat koe better sa 

bliuwe. Se slepte al sa min 

as se fernaam dat Germ 

nachts net thús wie [396, 

c. 61]. 

there regularly because 

they weren‟t fed enough, 

though they were charged 

plenty for room and 

board.  

Germ had also 

participated in 

transporting weapons and 

in a holdup of a ration 

card distribution center. 

Gryt did not know that 

and it was best that way. 

She already had trouble 

sleeping whenever she 

knew that Germ wasn‟t 

home [390, c. 52]. 

краще було не знати. 

Вона й так не могла 

заснути, коли син не 

ночував удома [385, 

c. 115]. 

 

Приклад 6 

Оригінал Англійський 

переклад 

Оригінал Англійський 

переклад 

1 Razzia 

2 Minne dei 

3 Ferhoar 

4 Braaksma 

5 It fanke 

6 Dossier 

1 The Raid 

2 A Bad Day 

3 Interrogation 

4 Braksma 

5 The Girl 

6 The File 

7 Panterdoaske 

8 Bananen 

9 Oanstekker 

10 „Sa kin 't wol ta‟ 

11 „En dat hie 'k 

wold‟ 

 

7 The Cigarette Box 

8 Bananas 

9 The Cigarette 

Lighter 

10 This is Enough 

11 That‟s what I had 

always wanted 
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Приклад 7 

 Оригінал: Англійський переклад: Український переклад: 

а. It kaam him oer 't mad. 

Hy soe oerein, mar it 

handige him net yn dy 

platte stoel [396, с. 43]. 

It came as a shock. He 

was going to get up, but 

he couldn‟t manage from 

that low chair [397, 

c. 36]. 

Це пролунало мов грім 

з ясного неба. Він хотів 

встати, але з такого 

низенького стільця 

підвестися було 

нелегко [391, c. 109]. 

б. Hy hie it witte kind, se 

besochten it altiten en hy 

hie it altiten daliks foar it 

ferstân hân. Dat er niis 

dochs even op 'e doele 

rekke wie, kaam allinne 

troch de jonge [396, 

c. 46]. 

He should have known; 

they always tried and it 

had never affected him. 

The reason that he had 

gotten off the track a bit 

this time was only 

because of the boy [397, 

c. 38]. 

Адже він знав, що на 

початку вони завжди 

хитрують, і досі їм 

ніколи не щастило 

забити йому баки. 

Якщо цього разу він 

мало їм не повірив, то 

тільки через сина [391, 

c. 109]. 

в. As ik jo wie dan kaam ik 

de mannen op healweii. 

It giet om jo húshâlding, 

is 't net sa. Eigen is mear 

as frjemd, as it oars wie, 

soe 't net yn oarder wêze. 

Elk hat de plicht foar syn 

húshâlding op te 

kommen [396, c. 59]. 

If I were you, I‟d meet 

these men halfway. Your 

family is at stake, right? 

And your own count 

more than strangers. 

Something would be 

wrong if it was different. 

All of us have the duty to 

stand up for our family 

[397, c. 49]. 

На вашому місці я 

пішов би цим людям 

назустріч. Адже 

йдеться про родину, 

хіба не так? А своя 

сорочка до тіла 

ближча. Кожен має 

насамперед дбати про 

власну сім‟ю [391, 

c. 114]. 

г. „It is in senuwpil,‟ sei 

Gryt letter [396, c. 65]. 

„A nervous wreck,‟ Gryt 

said later [397, c. 56]. 

–Клубок нервів, – 

сказала про неї пізніше 

Гріт [391, c. 116]. 
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д. Ik ha fansels de offisjele 

stikken, ik ken de feiten 

en formeel kaam jo dy 

fjirtjin moanne wol ta, 

dêr is gjin finger tusken 

te krijen [396, c. 66]. 

I know the facts and 

according to the record, 

you had it coming. It‟s 

an airtight case [397, 

c. 57]. 

Я знаю факти і 

формально ви 

одержали той термін 

заслужено. Як 

кажуть, тут і комар 

носа не підточить 

[391, c. 116]. 

е. Heit sei it mear as ien 

kear. „By Hindrik is elk 

skot in einfûgel, do hast 

mar ien en dat wie ek 

noch in fersin‟ [396, 

c. 116]. 

Dad had said it more 

than once: With Hendrik 

every shot is a hit, and 

you only have one, and 

even that one was a 

mistake‟ [397, c. 102]. 

Батько часто казав: 

“У Гіндріка як 

постріл – то й ще 

пташка, а в тебе усе 

одна” [391, c. 132]. 
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Додаток Б 

Приклади до підрозділу 4.2.  “Верифікація застосовності перекладознавчої 

системи Ю. Жлуктенка” 

Приклад 1 

Оригінал 

The Birth of Robin Hood 

Переклад 

Народження Робін Гуда 

There’s many on sings o’grass, o’grass 

And many one sings o’corn; 

And many one sings o’Robin Hood, 

Kens little whar’ he was born 

Один співа про ряст, про ряст, 

Про жито заведе. 

А хто про Гуда заспіва – 

не зна, з’явився де. 

 

Приклад 2 

Оригінал 

Robin Hood and the Monk
1
 

Підрядник 

Робин Гуд и монах 

Переклад 

Робін Гуд і чернець 

V s. to hose and shone  

[300, c. 3] 

пять шиллингов на 

штаны и башмаки 

на чоботи нові 

 

Приклад 3 

Оригінал 

Robin Hood and the Monk 

Підрядник 

Робин Гуд и монах 

Переклад 

Робін Гуд і чернець 

But Robyn toke out a too-

hand sworde 

That hangit down be his 

kne [300, c. 6]. 

Но вынул Робин 

двуручный меч, 

Что висел у его колен 

І вийняв свій дворучний 

меч, 

Що висів до колін 

 

Приклад 4 

Оригінал 

Robin Hood and the Monk 

Підрядник 

Робин Гуд и монах 

Переклад 

Робін Гуд і чернець 

He has seruyd our lady Он служил нашей Лэди Марії-леді він служив 

                                                           

1
 Robin Hood and the Monk вважається найстарішою із циклу балад про Робін Гуда [300, с. 1]. 
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many a day [300, c. 7] (деве Марии) много дней 

And I shall be the munkes 

gyde, 

With the myght of mylde 

Mary [300, c. 7]. 

А я буду по милости св. 

Марии 

Проводником монаха 

Я буду – Леді повеліла 

Провідником ченця 

 

Приклад 5 

Оригінал 

Robin Hood and the Monk 

Підрядник 

Робин Гуд и монах 

Переклад 

Робін Гуд і чернець 

Ther thei beryed hem both 

In nouther mosse nor lynge 

[300, c. 10] 

Тогда они похоронили их 

обоих 

Не в мох и не в траву 

В канаві падло закопали, 

Щоб не поганивсь звір 

 

Приклад 6 

Оригінал 

Robin Hood and the Monk 

Підрядник 

Робин Гуд и монах 

Переклад 

Робін Гуд і чернець 

―Nay, be my trouthe,‖ seid 

Robyn Hode, 

―So shalle hit neuer be; 

I make the maister,’ seid 

Robyn Hode, 

―Off alle my men and me.‖ 

[300, c. 15]. 

―Нет, право, – сказал 

Робин Гуд, 

Этого никогда не будет; 

Я делаю тебя 

господином, – сказал 

Робин Гуд, 

Над всеми людьми и 

надо мной.‖ 

Гуд відповів: ―Ну що ж, 

пробач 

За вибрики мої. 

Віднині ти ватаг наш, 

Джоне, 

Вступай в права свої!‖ 

 

Приклад 7 

Оригінал 

Robin Hoods Death and 

Burial 

Підрядник 

Смерть Робин Гуда 

Переклад 

Смерть Робін Гуда 

―Will you please to sit Садись, пожалуйста, І пиво й мед перед 
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down, cousin Robin,‖ she 

said, 

―And drink some beer with 

me?‖ 

―No, I will neither eat nor 

drink, 

Till I am blooded by thee.‖ 

[300, с. 309] 

кузен Робин, сказала она, 

И выпей со мной пива. 

―Нет, не буду я ни пить, 

ни есть, 

Пока ты не пустишь мне 

кровь‖. 

гостем стоять, 

Та Гуд спокусу зборов. 

Кузину просить свою, 

щоб вона 

Пустила швидше кров. 

 

Приклад 8 

Оригінал 

Robin Hoods Death and 

Burial 

Підрядник 

Смерть Робин Гуда 

Переклад 

Смерть Робін Гуда 

There did he bleed all the 

live-long day, 

Until the next day at noon 

[300, c. 310] 

Истекая там кровью 

целый день 

До полудня следующего 

дня 

Лежить юнак, чує – 

кров’ю сплива, 

Притих і зовсім замовк 

 

Приклад 9 

Оригінал 

Robin Hoods Death and 

Burial 

Підрядник 

Смерть Робин Гуда 

Переклад 

Смерть Робін Гуда 

Then Little John to fair 

Kirkley is gone, 

As fast as he can dree; 

But when he came to 

Kirkley-hall, 

He broke locks two or 

three [300, c. 310] 

Тогда Малый Джон 

поехал в прекрасный 

Киркль 

Мчал, как мог, быстро, 

Но когда прибыл в замок 

Киркль 

Сломал два или три 

замка 

Схопив дубця, сочив враз 

на коня 

Й в Кирклі чимдуж 

поспішив. 

Пробивсь крізь варту, в 

монастирі 

Двері й замки потрощив. 
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Приклад 10 

Оригінал 

Robin Hoods Death and 

Burial 

Підрядник 

Смерть Робин Гуда 

Переклад 

Смерть Робін Гуда 

Lay me a green sod under 

my head, 

And another at my feet; 

And lay my bent bow by 

my side, 

Which was my music 

sweet; 

And make my grave of 

gravel and green, 

Which is most right and 

meet [300, c. 311] 

Положите мне зеленый 

дерн под голову, 

И другой у моих ног, 

И положите мне 

согнутый лук под бок, 

Лук, который был мне 

сладкой музыкой; 

Обложите мою могилу 

гравием и зеленью, 

Что будет самым 

правильным и 

подходящим 

Співучий лук мій убоки, 

а зелений дерн 

Під голову й в ноги 

кладіть. 

Могилу каменем обрамте 

і 

Калини кущ посадіть 

 

Приклад 11 

Оригінал 

Robin Hood and the Monk 

Підрядник 

Робин Гуд и монах 

Переклад 

Робін Гуд і чернець 

Johne was nothynge of 

hym agast, 

He lete hym falle on his 

crowne [300, c. 9] 

Джона не встревожило 

то, 

Что тот упал прямо на 

голову 

Не вибачавсь, що 

панотець 

Впав головою в хмиз 

 

Приклад 12 

Оригінал 

Robin Hood and the Monk 

Підрядник 

Робин Гуд и монах 

Переклад 

Робін Гуд і чернець 

For sothe soche a zeman as 

he is on 

Так как таких йоменов 

как он один 

Що у всій Англії не 

знайдеш 
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In alle Ingland ar not thre 

[300, c. 16] 

Во всей Англии не 

найдется троих 

Й трійко таких орлят 

 

Приклад 13 

Оригінал 

Robin Hoods Death and 

Burial 

Підрядник 

Смерть Робин Гуда 

Переклад 

Смерть Робін Гуда 

―Well, I have a room, 

cousin Robin,‖ she said, 

―Which you did never see, 

And if you please to walk 

therein, 

You blooded by me shall 

be‖ [300, c. 309] 

―Есть у меня комната, 

кузен Робин, – сказала 

она, 

 ―Которую ты никогда не 

видел. 

―Пожалуйста, входи туда 

―И я тебе пущу кровь. 

―Ну що ж, кузене 

зарадим тобі! 

В отій кімнатці лягай, 

Вона чудова, я правду 

кажу, 

Ти плащ свій з плечей 

скидай‖ 

 

Приклад 14 

Оригінал 

Robin Hood and the Monk 

Підрядник 

Робин Гуд и монах 

Переклад 

Робін Гуд і чернець 

As thei went talkyng be the 

way, 

The munke and Litulle 

Johne, 

Johne toke the munkes 

horse be the hede 

Ful sone and anone. 

Johne toke the munkes 

horse be the hed, 

For sothe as I yow say, 

So did Muche the litulle 

page, 

И они пошли, 

разговаривая по пути, 

Монах и Малый Джон, 

Джон взял коня монаха 

за узду 

Тотчас и быстро. 

Джон взял коня за узду 

Тотчас и быстро, 

То же сделал Мук с 

пажем, 

Чтобы он не мог убежать 

Чернець здригнувсь і 

рвучко враз 

Повіддя підібрав. 

Джон за вуздечку міцно 

взявся 

І Муку знак подав. 

Мук і собі за повідок 

Ще й другу підморгнув: 

Це щоб послушник 

жовторотий 

Назад не повернув 
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For he shulde not stirre 

away [300, c. 9] 
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Додаток В 

Зразки перекладу балад про Робіна Гуда 

Підрядник 

Ю. Жлуктенка
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Рукопис перекладу В. Жлуктенка 
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Машинопис перекладу В. Жлуктенка з виправленнями Ю. Жлуктенка 
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Додаток Д 

Приклади до підрозділу 4.3. “Юрій Жлуктенко – перекладач “Languages in 

Contact” Уріеля Вайнрайха” 

Приклад 1 

Bold-face numbers in parentheses refer to the bibliography; light face numbers 

indicate pages in the cited works [359, c. 1]. 

Первая цифра указывает на позицию в прилагаемом списке литературы, 

вторая, курсивная, – страницу цитированной работы [28, с. 30]. 

 

Приклад 2 

1) Данные, сообщенные Хаасом (Haac 192) и Бунсеном (Bunsen 95), менее 

поучительны [28, с. 115]. 

але 

Ценное сообщение о трудностях полевых лингвистических исследований 

приводит Bjerrum 60 [28, с. 116]. 

2) См. анализ интересных английских и немецких сложных гибридных слов в 

Rothenborg 452 [28, с. 122]. 

але 

См. специальное исследования Шаха о гибридных деривативах в 

пенсильванськом немецком (Schach 475, 120) [28, с. 122-123]. 

3) См. Reed and Spicer 435, где перечислена предыдущая литература [28, 

с. 30]. 

але 

См. у Мартине обзор структуралисткой лингвистической теории 

(Martinet 345) [28, с. 30]. 

 

Приклад 3 

The view that prestige contributes to the faithfulness of phonemic reproduction in 

loanwords is reflected in the strange Soviet efforts to declare the laws of vowel 

harmony inapplicable to recent Russian loan-words in Yakut and other languages in 
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order to emphasize the socio-cultural status of Russian: cf. Mordvinov (375, 84) [359, 

c. 27]. 

 

Приклад 4 

Occasionally language loyalty can even be made subservient to aggressive 

purposes. Recent European history abounds in attempts to impose languages on 

populations by force. But there have also been grotesque attempts to modify 

languages (without displacing them) by ukase. The Russians have toyed with the idea 

of changing certain forms of Slavic languages in Soviet-occupied countries. For 

example, after invading Poland in 1939 they found the fact that „Jew‟ was called in 

Polish Zyd distasteful, since žid in Russian is a term of contempt. Consequently, they 

ordered Polish newspapers to write Jewrej, coined on the model of the non-pejorative 

Russian jevrei. After World War II, the Russian occupation authorities in Poland 

again felt misgivings about the use of pan as a pronoun of polite address, since pan 

also means (in Russian as well as in Polish) „squire‟, and was found to be an 

inappropriate remnant of feudalism in a People‟s Democracy; see Klemensiewicz 

(274) [359, c. 99]. 

Иногда языковую лояльность могут даже использовать в целях 

политической агрессии. Новейшая история Европы изобилует попытками 

силой навязать языки населению различных стран… [28, с. 181]. 

 

Приклад 5 

As Boehm puts it (62, 234), “the national frontier… is the symbol of the 

territorial contiguity of nations and thus a particularly vital factor in modern 

nationalism… Border populations are usually imbued with particularly militant 

nationalism, for here the contrast to an alien people and an alien culture is more 

generally apparent… This „pathos of the borderland‟ is the connecting link between 

the border regions and the capital city of the country…, the focal point for all the vital 

energies of a people. …” Pousland (418) notes a greater loyalty to pure French in 

Salem, Mass., and Canada than in France itself [359, c. 100]. 
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Приклад 6 

The sociolinguistic study of language contact needs a term to describe a 

phenomenon which corresponds to language approximately as nationalism 

corresponds to nationality. The term LANGUAGE LOYALTY has been proposed for this 

purpose. A language, like a nationality, may be thought of as a set of behavior norms; 

language loyalty, like nationalism would designate the state of mind in which the 

language (like nationality), as an intact entity, and in contrast to other languages, 

assumes a high position in a scale of values, a position in need to be “defended.” 

Language loyalty, like nationalism, can be “idée-force which fills man‟s brain and 

heart with new thoughts and sentiments and drives him to translate his consciousness 

into deeds of organized action.” In response to an impending language shift, it 

produces an attempt at preserving the threatened language (§4.7) [359, c. 99]. 

… Я з ы к о в а я  л о я л ь н о с т ь  … представляет собой такое явление, при 

котором язык как целостная сущность, противопоставляемая другим языкам, 

занимает высокое положение на шкале ценностей, положение, нуждающееся в 

“защите”… При возникшей угрозе смены языка языковая лояльность 

стремиться сохранить тот язык, который подвергся опасности (§ 4.7) [28, 

с. 166]. 

 

Приклад 7 

The most active interest in this question was displayed by German scholars of 

the Hitler era, who were preoccupied with the assimilation and “transethnization” 

(Umvolkung) of Volksdeutsche (ethnic Germans). In their view the focal question for 

research on bilingualism was the “psychological compartment of the bi- or 

multilingual in relation to the problem of ethnic politics and of ethnic and cultural 

biology, such as „deëthnization” [Entvolkung], intermarriage, etc.” The writings of 

this school of thought, however, comprise schematic plans of work rather than 

description, not to speak of experimentation. Schmidt-Rohr (491, 493, and 490, 178-

92) discusses the logical connection between bilingualism and ethnic shift. Beyer (43), 

Beck (36), and Meiching (349) explore the psychological aspects of ethnic shifts, 
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Loesch includes among his research problems the effects of the language shift on 

individuals (316, 164); in another paper (315, 229) he correlates stages of linguistic 

and ethnic assimilation of Germans in the United States. Heberle (207) disputes the 

claim that the more educated Germans in the United States retain their mother-tongue 

longer. Vasterling (590) discusses the deëthnization of adolescents; Geissler sets up a 

scheme of assimilation in several steps on the basis of his observations in Yugoslavia 

(163, 97 ff.). Kroh (288) has been more careful than the others; “the relation between 

bilingualism and „transethnization‟,” he says, “follows no fast rules, and differs so 

widely with the structure of the personality or the ethnic group that a large number of 

detailed studies will be necessary before general principles can be formulated” [359, 

c. 117-118]. 

 

Приклад 8 

1) E. g. the spread in Schwyzertütsch of the first and second plural ending  -nt 

(replacing zero, -t) from Uri inro Urseren, described by Bangerter (15, 11). Even 

Meillet (350, S, 87) admitted the possibility of this type of morpheme transfer [359, 

c. 32]. 

2) In the notation of Trager and Smith (577), this would correspond 

approximately to [. . .
2+-

] or /. . .
2
 || #/ [359, c. 38]. 

3) Little has been done in grammar that would correspond, for example, to 

studies of foreign “accents” in the phonic domain [359, c. 44]. 

4) Sandffeld‟s classic paper on calques (469) is full of examples. Cf. Unbegaun 

(586) on calques in Slavic. Replica proverbs in German are described by Seiler (507), 

vol. 5-8. A high number of lexical replicas has been interpreted as a synonym of 

“translated culture”: see the discussion by Bauer (28) [359, c. 50]. 

 

Приклад 9 

A dialect spoken north of Salonica [359, c. 32]. 

…мегленитский диалект румынского языка (находящийся в обращении 

севернее Салоник) [28, с. 64]. 
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Приклад 10 

С. 22* Оценив положительно предложенный здесь термин “языковой 

контакт”, Б. Гавранек находил в нем и некоторые недостатки [28, с. 211]; 

С. 28* У. Вайнрайх разделяет здесь распространенное в американской науке 

мнение о наличии изоморфизма в структуре языка и строении культуры. 

Критику этой теории см. в кн.: Швейцер А. Д. Вопросы социологии языка в 

современной американской лингвистике. Л., 1971; его же: Современная 

социолингвистика. М., 1976 [28, с. 213]; 

С. 156* У. Вайнрайх умалчивает тут о таком важнейшем факторе, 

способствующему интенсивному воздействию языка данной страны на языки 

иммигрантов, как политическая и социально-культурная дискриминация, 

которой, как правило, подвергаются здесь иммигрантские группы. Кроме того, 

иммигрантский язык лишается нормирующей поддержки со стороны школы и 

официальных учреждений [28, с. 218]; 

 

Приклад 11 

C. 38* Со времени выхода в свет данной книги У. Вайнрайха литература по 

вопросам языковых контактов значительно расширилась. В дополнение к 

приведенному им списку литературы см. библиографию в кн.: Haugen E. 

Bilingualism in the Americas. N. Y. 1965 и Жлуктенко Ю. А. Лингвистические 

аспекты двуязычия. Киев. 1976 [28, с. 214]; 

С. 75* Новые факты о грамматической интерференции немецкого языка в 

лужицком и наоборот сообщаются в книге Studien zum Sprachlichen Interferenz 

II. Bautzen, 1974 [28, с. 217]; 

С. 84* О процессах семантической интерференции см. весьма тщательное и 

богатое фактическим материалом ислледование С. В. Семчинского 

“Семантична інтерференція мов” (Киев, 1974); а также его же 

“Семантическая интерференция языков” (Автореф. дис. … д-ра филол. наук. 

Киев, 1973) [28, с. 217]; 
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Приклад 12 

С. 23* Ч. Фергюсон предложил термин “диглоссия” для описания ситуации, 

при которой два языка (или разновидности языка, например диалекты) 

распределяют между собой функции: один из них (“язык-Н”) используется как 

официальное средство общения, а другой (“язык-L”) обслуживает 

потребности повседневного бытового общения (см.: Ferguson Ch. A. 

Diglossia. – Word, 1959, No. 15, p. 325-340) [28, с. 213]; 

 

Приклад 13 

Следует при этом отметить, что упрек в психологизме, высказанный 

С. В. Семчинским по поводу определения двуязычия У. Вайнрайха, 

основывается, по-видимому, на недоразумении. У. Вайнрайх в своем труде, как 

читатель может легко убедиться, постоянно учитывает данные психологии, 

антропологии и других смежных наук, но нигде не пытается отождествить 

двуязычие со знаниями, умениями или навыками говорящих [28, с. 212]; 

 

Приклад 14 

Это утверждение (йдеться про думку Є. Верещагіна щодо ―принципу 

мінімальної детермінації‖, яким він намагався спростувати твердження 

У. Вайнрайха – О. Л.) представляется нам неубедительным, так как 

иноязычные единицы даже при окказиональном использовании в тексте иного 

языка обычно подвергаются определенной адаптации [28, с. 213]. 

 

Приклад 15 

Термін 

англійською 

Приклад 

вживання 

У. Вайнрайхом 

Російський 

переклад 

Приклад 

вживання в 

перекладі 

Ю. Жлуктенка 

configuration 

of dominance 

criteria 

Only then could 

configurations of 

dominance criteria be 

форма 

(configuration) 

критериев 

Только тогда 

формы 

(configurations) 
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compared with 

bilingual’s speech 

behavior [359, с. 75]. 

доминирования критериев 

доминирования 

можно было бы 

сравнить с 

речевым 

поведением 

двуязычных [28, 

с. 132]. 
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Додаток Е 

Терміни контрастивної лінгвістики, використовувані Ю. Жлуктенком 

 

Аналогічні (подібні) структури – структури, у яких тільки частина ознак є 

спільною, хай навіть вони й істотні з погляду змісту та функції, рештою ж ознак 

ці різномовні структури і чітко відмінні одна від другої. 

Ареальна лінгвістика – досліджує мови в синхронному плані, незалежно 

від їх генетичного зв’язку, має в основі обов’язковий територіальний, 

георгафічний принцип і приділяє велику увагу міжмовним впливам. 

Білінгвальний напрям контрастивної лінгвістики досліджує 

взаємовідносини мов у ситуаціях мовного контакту і двомовності. 

Відносно ідентичні структури –збігаються у переважній більшості своїх 

формальних ознак, значень і функцій. 

Відповідники (кореспонденти, кореляти) –елементи, явища або ознаки 

порівнюваних явищ, які виявляють певну взаємну спільність. 

Відповідність (кореспонденція, кореляція) – взаємні міжмовні 

відношення відповідників (кореспондентів, корелятів). 

Диференційні структури – структури, що не мають будь-яких спільних 

ознак або функцій і кожна з яких специфічна саме для цієї однієї мови. 

Еквівалентніст – функційна і семантична рівнозначність змісту. 

Еквівалентність – змістова адекватність двох структур при можливій 

формальній відмінності. 

Еквівалентність – стан, при якому аналізовані об’єкти повністю 

збігаються з еталоном. 

Зіставний метод – грунтується тільки на синхронії і акцентує відмінність, 

специфіність зіставлюваних об’єктів. 

Конгруентна еквівалентність - функційна і семантична рівнозначність 

змісту, що супроводжується формальною тотожністю. 

Конгруентність – еквівалентність змісту при аналогічності форми. 

Контекстуальна еквівалентність – еквівалентність, при якій тотожність 

значень різномовних одиниць зумовлено їхнім мовним оточенням. 
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Контрастивна лінгвістика (КЛ) – мовознавча дисципліна, яка ставить 

своєю метою  синхронно-порівняльний опис двох або кількох мовних систем на 

всіх рівнях, беручи в основу одну й ту ж лінгвістичну модель. 

Контрастивний лінгвістичний аналіз (КА) – синхронно-порівняльне 

дослідження двох або кількох мовних систем, здійснене на основі однієї моделі 

опису. 

Лексична лакуна – випадок, коли якомусь слову вихідної мови взагалі не 

знаходиться відповідника в іншій. 

Лексичні одиниці Вайнрайха – моносемічні лексико-семантичні варіанти 

слова, на які штучно можна розщепити полісемічну смислову структуру. 

Ономасіологічний аспект мовного зіставлення грунтується на спільності 

або тотожності денотата і визначає, які слова вибираються в двох мовах для 

позначаення одного й того ж об’єкта. 

Основа для порівняння (tertium comparationis) – еталон, за яким 

визначається наявність певних ознак та їхній характер у даного явища. 

Парадигматичний аспект мовного зіставлення базується на подібності в 

функціонуванні лексичних одиниць у складі певних словесних мікросистем. 

Перекладознавчий напрям контрастивної лінгвістики має насамперед 

визначити функційно-семантичну відповідність та ступінь еквівалентності 

засобів двох зіставлюваних мов. 

Подібність – спільність ознак, що має класифікаційне чи типологічне 

значення. 

Порівняльний метод – пошуки в мовах тотожного шляхом елімінування 

відмінного. Особливістю методу є історизм і апрагматизм. 

Порівняльно-історичне мовознавство (компаративістика) – дисципліна, 

що вивчає мову в історичній перспективі, дослідує виключно споріднені мови, 

ігнорує моменти своєрідності окремих явищ і процесів, зосереджуючи увагу на 

спільному в досліджуваних мовах. 

Референтна еквівалентність – наявність у двох мовах знаків, які слугують 

на позначення  одного і того ж референта. 
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Рівнева асиметрія засобів позначення – поняття в цільовій мові існує, але 

не має однослівного позначення. 

Семасіологічний аспект мовного зіставлення грунтується на близькості 

значень, розглядає відповідності тільки на рівні змісту, тобто в обсязі і характері 

смислової структури слів, ієрархії їхніх співзначень. 

Синтагматичний аспект мовного зіставлення базується на тому, що 

навіть словам з еквівалентним денотативним значенням у різних мовах властиві 

відмінні лексичні зв’язки з іншими одиницями словника в складі 

словосполучень. 

Ситуативна еквівалентність - еквівалентність, при якій тотожність 

значень різномовних одиниць зумовлено їхнім немовним, зовнішнім 

контекстом, мовленнєвою ситуацією. 

Схожість явищ – будь-яка наявність у них спільних рис і ознак, на підставі 

яких можна говорити про їхню порівнянність. 

Типологічний напрям контрастивної лінгвістики прагне виявити в 

зіставлюваних мовах спільні риси, які є істотними для визначення мовного типу 

та властивих їм лінгвістичних універсалій. 

Типологія – користується порівняльною методикою дослідження, 

узагальнює відповідності на міжмовному рівні, ставлячи кінцевою метою 

класифікацію мовних типів та встановлення мовних універсалій. 

Характерологічний напрям контрастивної лінгвістики – виявляє 

шляхом зіставлення кількох синхронних мовних систем якомога повніше і 

чіткіше специфічні системні характеристики  однієї з них і на цій основі дає її 

докладний лінгвістичний опис. 

Характерологія мов – галузь, що вивчає індивідуальну різноманітність 

мов, щоб визначити, чим вони відрізняються одна від одної. 


