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Поліваріантність адекватного перекладу 

 

Тотожним бути й відрізнятися —  

в цьому життя живого суть.  

П.Тичина. 

 

В одній із статей М.Рильський‚ високо оцінивши переклад відомих 

рядків М.Гоголя “Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит 

сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет‚ ни прогремит...”‚ 

здійснений письменником І.Сенченком: “Чудовий Дніпро у тиху погоду‚ коли 

вільно і плавно мчить крізь ліси й гори повні води свої. Ані ворухнеться‚ ані 

прогримить...”‚ запропонував також свій варіант початку: “Красен Дніпр у 

тиху погоду...” І при цьому зауважив: “Можливі‚ звичайно‚ й інші рішення‚ 

— немає меж можливостям перекладацьких тлумачень” [1].  

І справді‚ переклад  Гоголевого опису Дніпра можна почати й іншими 

епітетами: чудесний‚ чарівний‚ прекрасний‚ розкішний‚ пишний‚ величний‚ 

дивний... Так само по-різному можна передати й словосполучення “вольно и 

плавно мчит”: нестримно й задумливо котить; привільно й поважно несе; 

розлого й повільно вигойдує. Можна поміняти місцями деякі 

словосполучення: Дивний Дніпро у тиху погоду‚ коли розлого й повільно 

котить повні води свої через ліси та гори... 

Постає питання: який же варіант перекладу треба вважати правильним? 

Основний критерій оцінки перекладу — його адекватність оригіналові. 

Переклад повинен те‚ що було сказане чи написане однією мовою‚ точно й 

рівноцінно відтворити засобами іншої мови. І це зрозуміло‚ бо в противному 

разі він не виконає своєї основної функції — бути посередником при 

міжмовному спілкуванні. 

Але цю‚ здавалося б‚ самоочевидну вимогу різні автори розуміють по-

різному‚ особливо коли йдеться про переклад художньої літератури як 

найскладніший вид перекладацької діяльності. Ось‚ наприклад‚ одна думка: 

“Для перекладу істотною є еквівалентність значень не окремих слів і навіть 

не ізольованих речень‚ а всього перекладуваного тексту (вербального 

твору) в цілому відносно до всього тексту перекладу” [2]. Й інший‚ 

протилежний погляд: “ Автор вибрав саме цю мовну одиницю‚ а не іншу‚ і 

перекладач повинен знайти єдино прийнятний відповідник‚ пам’ятаючи‚ що 

стиль автора визначається строго відібраними‚ саме цими засобами‚ а не 

іншими” [3].  Звідси робиться висновок — у першому випадку: “Неправильно 

було б думати‚ що може бути якийсь один‚ єдино правильний переклад 

художнього твору” [4]. І в другому: “Завдання перекладача полягає в тому‚ 

щоб знайти єдино можливий варіант перекладу”[5]. 



Існує й компромісний підхід: “Щодо мови й стилю наукової й 

суспільно-політичної літератури‚ то тут можна говорити про прагнення й 

можливості досягнення повної адекватності перекладу оригіналові на відміну 

від мови і стилю художнього твору‚ при перекладі якого ми можемо 

вимагати лише максимальної адекватності” [6]. 

Іноді звучить і неприхований скепсис: “Найдосконаліший переклад не 

може бути адекватний художньому оригіналові...” [7]. 

Щоб об’єктивно розібратися в цьому питанні‚ треба спочатку чітко 

визначити всі складові перекладу як процесу‚ з’ясувати їхню структуру‚ 

особливості‚ взаємозв’язок. 

Першим і основним компонентом перекладу є текст оригіналу‚ за яким 

стоїть автор. Другим іде перекладач‚ який творить текст перекладу. І нарешті 

виступає реципієнт — об’єкт‚ на який спрямована вся діяльність як автора‚ 

так і перекладача. Без якоїсь однієї ланки в цьому ланцюгу переклад просто 

немислимий. 

Отже‚ текст оригіналу. Для нас тут важливо підкреслити два моменти. 

По-перше‚ текст — це факт мовлення‚ а не мови. І його‚ отже‚ слід 

розглядати як мовленнєве‚ а не мовне явище. “А мовлення — це конкретне 

говоріння‚ усне або писемне‚ і так само — сприйняття (слухання або 

читання)” [8].  По-друге‚ текст‚ як і кожне явище об’єктивної дійсності‚ має 

свій зміст і свою форму. Причому ці дві його сторони в перекладознавстві 

виділяються інакше‚ ніж у літературознавстві‚ оскільки обидві науки по-

різному підходять до аналізу самого тексту. 

З погляду перекладача текст оригіналу — це вся закладена в ньому 

інформація‚ яку потрібно повністю зберегти‚ а форма — це‚ кажучи словами 

І.Франка‚ “одежа слова”‚ яку слід поміняти‚ або‚ висловлюючись більш 

науково‚ код‚ який  треба замінити іншим кодом. 

Інформація‚ яка міститься в тексті‚ неоднорідна. У ній виділяються такі 

елементи (одні більш‚ інші менш чітко виражені‚ залежно від 

функціонального призначення тексту): думки‚ образи‚ настрій і 

зорієнтованість на читача чи слухача (реципієнта). 

Думки — це судження‚ умовиводи‚ висновки‚ оцінки‚ спонукання‚ 

передані в готовому‚ осмисленому вигляді як продукт аналітичної роботи 

мозку чи завуальовано‚ як це нерідко робиться в художньому творі. У 

наведеному на початку статті уривку з М.Гоголя думка всього уривку 

названа словами: “Чуден Днепр”. 

Образи (портрети‚ описи‚ картини‚ деталі‚ штрихи) викликають у 

читача чи слухача певні зорові‚ слухові‚ дотикові та інші чуттєві уявлення і 

асоціації. Наприклад‚ читаючи цитований уже уривок із “Страшної помсти” 

М.Гоголя‚ ми наче бачимо голубу дзеркальну поверхню величної ріки‚  

обрамлену горами й лісами‚ чуємо рівномірний шурхіт хвиль‚ відчуваємо 

тепло сонця й прохолоду води. Але якщо ті самі думки сприймаються 

різними людьми в основному тотожно‚ то образи при тих самих словесних 

навіюваннях у кожного індивіда виникають різні‚ залежно від його 

особистого життєвого досвіду. “Створювані в процесі творчості художні 



образи в цілому позбавлені детермінованості‚ яка властива компонентам 

науки” [9]. 

Крім того‚ кожний текст (не тільки художній‚ а й науковий‚ діловий) 

просякнутий тим чи іншим настроєм‚ часто неусвідомленим‚ прихованим‚ 

недосяжним для словесного вираження‚ бо “почуття не мають властивості 

ясності” [10]. Цей настрій відбивається у фонетичній (інтонація‚ алітерація‚ 

асонанси‚ ритм тощо)‚ лексичній (добір слів з певних стилістичних шарів і з 

певним функціональним забарвленням)‚ граматичній (використання тих‚ а не 

інших форм слів‚ така‚ а не інша побудова речень) організації тексту‚ у його 

композиції і навіть зовнішньому оформленні. 

 І нарешті — зорієнтованість на читача чи слухача. “Смисл‚ 

доцільність будь-якого повідомлення випливає із суспільної природи 

мовлення‚ яке завжди комусь адресоване” [11]. Іншими словами‚ кожен текст 

має свого адресата‚ який живе в певну історичну епоху‚ в певному 

суспільстві‚ в певному етнокультурному середовищі і має певний обсяг 

знань‚ уявлень‚ вражень. Тільки такий читач (або слухач) може більш чи 

менш тотожно сприйняти те‚ що хотів сказати автор тексту. Тому навряд чи 

Ньютон зрозумів би сучасну працю з квантової механіки‚ якби прочитав її. І‚ 

навпаки‚ ми вже не знаємо справжнього змісту рядка О.Пушкіна з “Євгенія 

Онєгіна”: “Мой дядя самых честных правил...”‚ який для його сучасників‚ і 

то тільки для певного кола їх‚ недвозначно асоціювався з рядком щойно 

опублікованої байки І.Крилова: “Осел был самых честных правил...” [12]. 

Тут треба наголосити‚ що й сам текст стає дійсністю тільки завдяки 

сприйняттю і в сприйнятті читачів (або слухачів). Водночас “нема таких 

читачів‚ які б адекватно відтворювали запрограмований зміст” [13].  “Якщо 

взяти до уваги‚ що декодування інформації ніколи не проходить на чистому 

тлі й окремі фрагменти повідомлення легко викликають невраховані побічні 

асоціації й стереотипи‚ то труднощі‚ які виникають перед реципієнтом‚ 

виступають з достатньою чіткістю” [14]. “І розбіжності в думках читачів 

щодо змісту прочитаного часом насправді такі великі‚ що деяким 

літературознавцям стало здаватися‚ ніби твору як цілого зовсім нема‚ а є 

лише самі прочитання...  Це крайність‚ але сама проблема цілісності твору‚ 

тотожності тексту‚ його відповідності самому собі‚ звичайно‚ існує” [15].  

І‚ кодуючи думки‚ образи‚ настрій‚ тобто зодягаючи їх у матеріальну‚ 

словесну форму‚ автор так само орієнтується на читача (слухача)‚ якому 

адресує свій текст. Якщо ж мова автора не буде зрозумілою його читачеві‚ то 

не буде й тексту. Бо “текст як знакова макроструктура є процес взаємодії цієї 

структури з читачем й існує як такий лише внаслідок цієї взаємодії” [16]. 

І ось текст (з усіма його складовими)‚ створений мовою автора і його 

читача‚ в руках у перекладача. Завдання перекладача — адекватно 

відтворити зміст оригіналу іншою мовою. 

На першому етапі своєї роботи перекладач виступає як читач‚ але не 

той читач‚ якого бачив перед собою автор тексту. Він‚ як правило‚ з іншого 

суспільства‚ з іншого етнокультурного середовища‚ а іноді й з іншої 

історичної епохи‚ з іншими знаннями‚ уявленнями‚ враженнями‚ смаками. І 



щоб подолати цей бар’єр чужості‚ одного лише знання мови оригіналу не 

досить. “Сприймаючи літературний твір‚ який належить вербальному 

аспектові однієї локальної культури‚ носій іншої локальної культури відчуває 

значні труднощі в розумінні іншомовного (іншокультурного) тексту‚ 

зумовлені різницею в мовленнєвій‚ кінетичній‚ емотивній поведінці‚ що 

відрізняє його культуру від тої‚ до якої належить твір” [17]. Якщо до цього 

ще додати соціальні‚ моральні‚ світоглядні‚ локальні відмінності‚ відмінності 

в історичному досвіді‚ у традиціях‚ то тільки тоді стане нам цілком ясно‚ 

наскільки складне завдання стоїть перед перекладачем уже на першому етапі 

його роботи — адекватно сприйняти   іншомовний твір. 

Але візьмемо той випадок‚ коли перекладач досконало  засвоїв мову 

оригіналу‚ знає значення всіх реалій у тексті‚ розуміє його мету і настрій 

(адже‚ крім усього‚ в перекладача під рукою є найрізноманітніші словники‚ 

довідники‚ описи‚ дослідження) і прочитав оригінал майже так‚ як хотів 

автор. Чому майже‚ а не повністю‚ про це сказано вище. Тут тільки 

наголосимо‚ що вже на етапі сприйняття перекладачем тексту виникає 

варіантність. “Скільки буде читачів‚ глядачів‚ слухачів‚ здатних сприйняти у 

творі мистецтва суттєве‚ неповторне‚ самобутнє‚ стільки разів буде 

відтворено естетичний об’єкт з різним ступенем його повноти й основне — в 

його варіативності‚ у множинності відтінків його бачення. Абсолютної 

автентичності ... у дійсності нема‚ та й вона неможлива‚ як неможливо двічі 

увійти в ту саму річку...” [18]. Із збільшенням часової відстані між 

створенням тексту і сприйняттям варіативність його ще більше зростає. 

“Відомо‚ що кількість нових прочитань письменника-класика в принципі не 

обмежена. Кожна нова творча епоха може витлумачити його наново і знову 

відкрити для себе” [19]. Яскравим прикладом цього є різні‚ часто протилежні 

тлумачення окремих місць із “Слова о полку Ігоревім”‚ багатьох творів 

Т.Шевченка. 

Другий етап роботи перекладача — створення тексту перекладу. 

Перекладач повинен‚ з одного боку‚ повністю відтворити думки‚ образи й 

настрій оригіналу‚ а з другого — переорієнтуватися на принципово нового‚ 

не передбаченого автором оригіналу читача — не тільки в плані мови‚ а й у 

плані імпресії (впливу‚ навіювання‚ враження). Саме ці дві вимоги нерідко 

вступають у майже нерозв’язні суперечності‚ у подоланні яких виявляється 

талант і майстерність перекладача. 

Відразу уточнимо значення тих певною мірою вже затертих понять 

стосовно  до перекладацької діяльності. Талант перекладача полягає в його 

здатності подібно до актора вживатися в наперед заданий і точно окреслений 

образ автора і при цьому чітко відчувати можливу реакцію свого читача. А 

майстерність — це насамперед вільне володіння всіма виражальними 

засобами мови перекладу‚ а також знання культури‚ на мову якої 

перекладається текст‚ у її зіставленні з культурою‚ з мови якої робиться 

переклад. 

Створення тексту перекладу здійснюється в тому самому порядку‚ що 

й створення будь-якого іншого тексту. “Від активізованих елементів 



свідомості до окремих подій і станів‚ від подій і станів до пропозицій і 

мисленнєвих структур складнішого порядку‚ від глибинних семантико-

синтаксичних структур до поверхневих речень‚ оснащених лексемами й  

граматичними формами‚ і від них до виконуваних фонологічних структур — 

такий у загальних рисах шлях‚ який долають елементи свідомості в процесі 

породження мовлення”[20]. Інакше кажучи‚ формування висловлювання і‚ 

отже‚ тексту проходить у такій послідовності: у підсвідомості народжуються 

відчуття й спонукання‚ які потім десь на межі підсвідомості і свідомості 

переходять в уявлення‚ а ті вже в свідомості трансформуються у внутрішнє 

мовлення ‚ яке поступово набуває вигляду ціліснооформленого зовнішнього 

мовлення‚ тобто відбувається ототожнення внутрішніх образів і уявлень з 

мовними засобами як знаками тих образів і уявлень. 

Першорядна роль при перекладі належить внутрішньому мовленню‚ 

оскільки перші два етапи формування тексту дістали своє повне завершення 

у свідомості автора. “Внутрішнє мовлення є необхідним транслятором для 

взаємного порозуміння під час спілкування рідною мовою. Особливого 

значення воно набуває під час обміну інформацією між людьми‚ що 

розмовляють мовами‚ побудованими на різних граматиках” [21]. Разом з тим 

у процесі перекладу беруть участь й інші рівні свідомості. І ступінь їхньої 

участі залежить від того‚ які елементи змісту перекодовуються. 

Думки перекладаються головним чином на рівні внутрішнього 

мовлення‚ яке має в своєму складі вже “окремі слова і їхні потенційні 

зв’язки” і може легко “розгортатися й перетворюватися на синтагматично 

організоване зовнішнє мовлення” [22]. Переклад думок з однієї мови на іншу 

полегшується ще й тим‚ що “мислення має загальнолюдський характер” [23]‚ 

його логічні закони однакові незалежно від особливостей мови і навіть від 

ступеня пізнання навколишньої дійсності носіями цієї мови [24]. У світлі 

сказаного стає зрозумілим цитоване на початку статті допущення про 

можливість досягнення повної адекватності перекладу наукової й суспільно-

політичної літератури оригіналові. 

Але й тут уже перед перекладачем з’являється необхідність відступати 

від букви оригіналу‚ шукати свої варіанти передачі думки. Про це 

переконливо свідчить‚ наприклад‚ ставлення К.Маркса до французького 

перекладу “Капіталу”: “Хоч французьке видання (у перекладі п.Руа‚ 

перекладача Фейєрбаха) й виконане великим знавцем обох мов‚ тим не 

менше він часто перекладав занадто буквально. Тому я був змушений 

переробляти цілі шматки французького тексту‚ щоб зробити їх доступними 

для французької публіки” [25]. 

Складніша справа з відтворенням образів. Перекодування їх не може 

обмежуватися рівнем внутрішнього мовлення — такий переклад позбавить їх 

життєвої достовірності‚ перетворить на ходульні безкровні схеми. Образи‚ 

щоб їх точно відтворити‚ треба побачити‚ відчути‚ пережити‚ а це можливо 



лише на тому рівні свідомості‚ який відповідає за уявлення
*
 . Таким чином‚ 

якщо думки перекладаються з однієї мови безпосередньо на іншу мову   у 

внутрішньому мовленні‚ то перекодування образів відбувається за 

посередництвом більш глибинних елементів свідомості‚ де вже (чи‚ точніше‚ 

ще) нема ні окремих слів‚ ні їхніх потенційних зв’язків. Цим і зумовлюється 

творчий характер перекладу художньої літератури‚ образної за своєю 

природою‚ на відміну від раціоналістичного характеру перекладу 

нехудожньої літератури. А будь-якій творчості властива варіантність: твори 

мистецтва тим і привабливі‚ що вони неповторні‚ непередбачувані. 

Крім того‚ треба мати на увазі‚ що‚ “передаючи художній твір‚ який 

відбиває національну специфіку певної локальної культури‚ засобами мови 

— специфічного елементу іншої культури‚ перекладач має справу з лакунами 

найрізноманітніших типів: мовними‚ понятійними‚ кінесичними‚ 

етнографічними‚ поведінковими‚ емотивними‚ психологічними” [26]. І 

кожного разу в таких випадках він повинен конкретно вирішувати‚ як зримо‚ 

так само образно‚ як і в автора‚ донести до свого читача те‚ що не проходило 

через його чуттєвий досвід‚ що для нього є екзотикою‚ землею незвіданою‚ а 

для читача оригіналу — буденним‚ повсякденним життям. Адже “талановиті 

художні переклади мають якнайменше “екзотичності” за рахунок 

знаходження еквівалентів вихідному тексту...” [27]. А тут нема й не може 

бути стандартних розв’язань‚ раз и назавжди встановлених відповідностей.      

Але відтворенням думок і образів оригіналу посередницька місія 

перекладача не вичерпується. Без настрою‚ якщо його не буде передано‚ 

текст залишиться мертвим.  “Перекладачеві треба бути чутливим 

рецептором. Питання про перекладача як про рецептора‚ здатного 

співпереживати з автором і пройнятися емоційним настроєм перекладуваного 

твору‚ ще не має наукового обґрунтування в теорії перекладу‚ хоча 

адекватний переклад багато в чому залежить не тільки від раціонального 

сприйняття твору‚ а й від точного й достатньо повного сприйняття емоційно-

оцінної інформації‚ яка міститься в оригіналі” [28]. Адже “не можна уявити 

собі людини‚ яка б говорила без інтонації‚ міміки й жестів” [29]. І заради 

того‚ щоб домогтися потрібної гармонії почуттів‚ потрібного емоційного 

звучання всього тексту‚ перекладачеві нерідко доводиться відмовлятися 

навіть від точно знайдених еквівалентів‚ достатніх для передачі думок і 

образів‚ і шукати нові варіанти вираження. 

Варіантність ще більше зростає при перекладі поезії‚ яка‚ як жоден 

інший текст‚ насичена почуттями‚ настроєм. Без відходу від букви оригіналу 

і навіть від зовнішньої схожості тут ніяк не обійтися. Бо “важлива не 

зовнішня подібність до форми оригіналу‚ а подібність функціональна” [30]. 

Тим часом “акуратне відтворення чи збереження мелодики і еквіметричності 
                                                 

*
 “Перекладач не був би творцем‚ якби він обмежився текстом і не оживив у своїй 

уяві те‚ що автор бачив свого часу. Саме від авторського бачення і йде перекладач. Слова 

тексту служать для проникнення в художню дійсність‚ за якою перекладач повинен бачити 

опосередковане оригіналом живе життя” (Гачечиладзе Г. Художественный перевод и 

литературные взаимосвязи. — М.: Сов. Писатель, 1972. — С. 124).  



(ритмічного малюнка) в художньому творі мовою перекладу може справити 

зовсім інший вплив на читача‚ іноді навіть протилежний тому‚  якого 

прагнув автор оригіналу” [31]. 

Як видно із сказаного‚ варіантність виникає вже на етапі прочитання  й 

розуміння тексту оригіналу перекладачем і збільшується під час відтворення 

його складових‚ причому це збільшення прямо пропорційне художності 

тексту: чим щільніша образність і багатша його настроєва палітра‚ тим більш 

творчою повинна бути праця перекладача. А часова і етнокультурна відстань 

між читачем‚ якому було адресовано оригінал‚ і читачем‚ якому адресується 

переклад‚ робить цю варіантність ще більшою. 

І ще одна залежність: чим більша майстерність перекладача‚ тим 

більша й варіантність перекладу. Зіставлення різних перекладів того самого 

твору показало‚ що “буквальні переклади майже накладаються один на 

одного”‚ у той час як “варіанти адекватного перекладу досить-таки помітно 

відрізняються один від одного” [32]. 

Якщо будь-який переклад (і особливо переклад художнього твору) 

варіативний‚ то чи взагалі правомірно тоді говорити про його адекватність 

оригіналові? Звичайно‚ якщо слово адекватний тлумачити як тотожний‚ то 

навіть точний в усіх відношеннях переклад (якби такий переклад був 

можливий) не можна було б назвати адекватним — уже тому‚ що оригінал і 

переклад різняться мовою. Але якщо слово адекватний розуміти як 

рівноцінний? А саме так його й потрібно розуміти‚ коли йдеться про 

переклади. 

Щоб відповісти на це питання‚ спочатку слід уточнити‚ по-перше‚ на 

якому мінімальному рівні треба зіставляти переклад з оригіналом‚ щоб вести 

мову про його рівноцінність чи нерівноцінність‚ і‚ по-друге‚ у чому сам текст 

оригіналу‚ незалежно від сприйняття його читачем‚ інваріантний. 

Яку мовну одиницю слід вважати мінімальною одиницею перекладу як 

процесу: слово‚ речення чи весь перекладуваний текст? Безперечно‚ 

складовою будинку є сам будинок‚ але‚ коли його споруджують‚ то його 

адекватність загальному задумові оцінюють не тоді‚ коли він уже повністю 

готовий‚ а за якимись окремими частинами. Так само й переклад тексту. 

Текст — це кінцева мета‚ але до мети перекладач іде через окремі елементи. 

Мінімальною одиницею перекладу не може бути й слово. По-перше‚ 

слово неперекладне. Навіть у таких досить близьких мовах‚ як українська і 

російська‚ “слів з тотожною семантичною структурою (семантичних 

аналогів)‚ які допускають у перекладі механічну підстановку в усіх 

словосполученнях‚ порівняно невелика кількість” [33]. “Кожна мова по-

своєму “вибирає” ті аспекти або характеристики реально розрізнюваних 

предметів‚ явищ‚ процесів‚ які їх семантично об’єднують і дозволяють 

позначати одним словом” [34]. І‚ по-друге‚ не треба забувати‚ що при 

перекладі ми маємо справу з мовленням‚ а не з мовою. А “в мовленні не 

слово‚ а висловлювання виступає справжнім лінгвістичним знаком. Слово ж‚ 

яке входить у висловлювання‚ є лише частиною цього знака” [35]. Інакше 



кажучи‚ “переклад здійснюється не у сфері мови‚ а у сфері мовлення. І 

мінімальною “одиницею перекладу”‚ якщо така існує‚ є речення” [36]. 

Отже‚ мінімальною одиницею перекладу‚ якою перекладач оперує під 

час відтворення (перекодування) оригіналу‚ є не слово і не весь 

перекладуваний текст‚ а висловлювання (або речення в контексті). А на 

цьому рівні цілком можливе досягнення повної адекватності (рівноцінності) 

перекладу оригіналові‚ навіть якщо це художній твір. “У мовленні 

з’являється такий могутній семантичний фактор‚ як контекст‚ який створює 

необмежені можливості варіювання значення слова‚ розширює стилістичні 

властивості слова‚ наділяє слово здатністю емоційного впливу на людину” 

[37]. Реченнями можна висловлювати найскладніші думки‚ малювати будь-

які‚ навіть фантастичні образи‚ передавати найтонші відтінки настрою — 

усе‚ що в змозі сприймати‚ переживати й відчувати читач (або слухач). 

Але все-таки виникає сумнів: чи допустима варіантність у перекладі‚ 

тобто відступи від тих міжмовних відповідників‚ які дають перекладні 

словники й зіставні граматики? Тим більше‚ що в теоретичних працях 

нерідко звучить вимога бережливого ставлення не тільки до змісту‚ а й до 

формальної сторони оригіналу: до кожного слова‚ способу висловлювання‚ 

стилістичного прийому і т.д. [38]. 

По-перше‚ перекладні словники й зіставні граматики так відносяться до 

перекладу‚ як мова відноситься до мовлення. Вони не диктують еквівалентів‚ 

а лише пропонують можливі‚ але не обов’язкові варіанти‚ і справа таланту й 

майстерності перекладача — знайти не словникові відповідники‚ а адекватні 

(рівноцінні) засоби для адекватного (рівноцінного) вираження змісту. 

Основне для будь-якого тексту — якісний вплив на читача‚ а не кількісний 

набір тих чи інших мовних засобів. “У перекладі суттєве значення має не 

формальний‚ а функціональний бік‚ який може зажадати вибору мовних 

засобів інших за формою‚ ніж в оригіналі...” [39]. У противному разі 

неминуче спотворення самого змісту оригіналу. 

І‚ по-друге‚ в тексті самого оригіналу нема й не може бути жорсткої 

детермінації. “Кожне явище‚ кожна подія‚ кожний процес містить у собі 

необхідні й випадкові елементи в різних співвідношеннях” [40]. “Структура 

текстів визначається не тільки їхнім змістом і закладеними у свідомість 

породжуючого процесу вихідними структурами‚ а й ситуативними умовами 

мовлення та деякими іншими‚ яких неможливо точно врахувати‚ факторами‚ 

що впливають на стратегію мовця. Тому операції‚ здійснювані механізмами 

мовлення в процесі його породження‚ не можуть мати в усіх випадках 

абсолютно “жорсткий”‚ автоматичний характер. Вони обов’язково 

перемежовуються з імовірнісними операціями...” [41]. Якби у творі були все 

детерміноване: кожне слово‚ кожний порядок слів чи кожна кома‚ —   то 

автор не міг би вносити ніяких змін при його перевиданні‚ редактор не міг би 

пропонувати своїх‚ нерідко цілком резонних правок‚ не існувало б і науки 

текстології. 

Те‚ що М.Гоголь почав “Страшну помсту” саме словами “Чуден Днепр 

при тихой погоде...”‚ — чиста випадковість. Він міг би почати речення й 



словом дивен: та сама алітерація звуків д‚ н‚ яка наголошує на слові Днепр‚ і 

те саме захоплення величною красою могутньої ріки; міг би замість “при 

тихой погоде” вжити словосполучення “в спокойную погоду” або “в 

безоблачный день”; міг би в іншому порядку розмістити деякі 

словосполучення. Але якісь невідомі нам і не важливі для всього тексту 

випадкові збіги обставин‚ особисті й об’єктивні спонукання та асоціації 

змусили М.Гоголя обрати саме ці‚ а не інші слова‚ саме такий‚ а не інший 

порядок їх‚ — і російський читач звик саме до такого‚ а не іншого початку 

цієї повісті. Для іншомовного читача це байдуже‚ тому що суть не в словах‚ а 

в тому сукупному змісті‚ який ці слова несуть‚ навіюють. 

Звичайно‚ це не означає‚ що перекладач має право відкидати 

випадкове. Він повторює шлях‚ який пройшов автор‚ створюючи свій текст‚ і 

тому зобов’язаний строго стежити за всіма поворотами його думки й уяви. 

Але перекладач має право й повинен‚ виходячи із змісту всього тексту як 

необхідності‚ замінювати випадкове рівноцінним‚ дотримуючись при цьому 

почуття співмірності й доцільності. Бо тільки так він може створити текст 

перекладу‚ рівноцінний (адекватний) текстові оригіналу. 

Таким чином‚ адекватний переклад завжди поліваріантний. Й іншим 

він просто не може бути. Інваріантний переклад — це переклад 

буквалістичний. А “підстановка в перекладі замість одного слова чи 

словосполучення вхідної мови відповідних їм за словником слів чи 

словосполучень мови вихідної — це ще не переклад” [42]. 

І на завершення доречно буде пригадати точне‚ влучне й мудре 

зауваження М.Рильського: “Назвемо хоч би “Енеїду” Вергілія у перекладі 

Валерія Брюсова‚ де автор зробив безнадійну спробу слово в слово‚ “звук у 

звук” передати латинську мову оригіналу‚ зберігши і всю його синтаксичну 

побудову, від чого що цей переклад став цілком несприйнятним для масового 

читача і цікавим, може, тільки для латиністів‚ які‚ проте‚ не потребують 

читати переклад‚ маючи перед собою  оригінал. Ні! Переклад художньої 

літератури тільки тоді здійснює свою функцію‚ коли це переклад творчий‚ 

коли він доходить до читача‚ коли він є фактом рідної літератури” [43]. Те 

саме великою мірою стосується й перекладу наукових‚ публіцистичних‚ 

суспільно-політичних та інших текстів. 

Отже‚ будь-який варіант перекладу‚ — який засобами іншої мови 

повністю відтворює думки‚ образи й настрої оригіналу (а не окремі слова‚ 

мовні засоби й формальні ознаки) і від початку до кінця приблизно так само 

впливає на нового‚ іншомовного‚ з іншого середовища й культури (а іноді й з 

іншого історичного часу) читача‚ — буде однаково точним‚ рівноцінним‚ 

правильним. Адекватний переклад‚ особливо художнього твору‚ завжди 

поліваріантний (як і потенційно поліваріантний текст оригіналу). Усякий 

інший підхід до перекладу здатний тільки вмертвити сам текст‚ спотворити 

його зміст. 
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