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У статті проаналізовано семантичну рівнозначність при перекладі віддієслівних іменників
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Метою аналізу цієї статті є міжмовна семантична рівнозначність при перекладі.
Об’єктом аналізу стають віддієслівні іменники на позначення дії в англійській мові
та їх відповідності в перекладі на українську. Матеріал зіставлення оснований на
певній кількості речень, які були відібрані з роману  американської письменниці
Harper Lee “To Kill a Mocking-bird” та його перекладу на українську “Убити
пересмішника”. Загальна кількість прикладів складає 3154 речення з віддієслівними
іменниками дії в англійській мові та перекладів цих речень в українському варіанті
книги [9; 8].

Слід нагадати загальні зауваження про фактори, що заважають чіткості при
перекладі з англійської мови на українську. Вони полягають в тому, що багатство
авторського мислення потребує адекватного відображення при перекладі, й одну й ту
ж думку можна передати певною кількістю різних способів [6].

Однак, широкі можливості мови до варіювання мовних засобів не означають
абсолютної довільності їх використання. У першу чергу, їх вибір зумовлений
прагненням до смислової адекватності текстів. Сфера семантики, як відомо, є
універсальною при аналізі змісту, а вираження може бути специфічним в кожній
мові. Це означає, що вимога смислової тотожності значення передбачає і необхідні
формальні закономірності його організації, наприклад, відповідність певної частини
мови деяким морфологічним показникам, або синтаксична функція слів. Якщо при
перекладі цей факт залишається необміркованим, то при спеціальному аналізі він
стає явним [4; 5].

При аналізі похідних одиниць, якими є віддієслівні іменники дії (далі скорочено
ВІД), слід звернути увагу на природу їх семантики. Вона обумовлює та пояснює всі
особливості положення ВІД в системі мови та їх функціонування в висловленні.
Семантико-синтаксична характеристика ВІД пояснюється базовим дієсловом. В
зазначеному аспекті ВІД поєднують у собі категоріальні ознаки дії та предметності
двох частин мови – дієслова та іменника – проявляючи себе в якісно різних
еквівалентах. Подвійний характер семантики ВІД розкривається в тому, що
семантичний показник дії із категоріально підлеглого стає ведучим, а значення
предметності переходить на положення граматичного фактору, що регулює
синтаксичну поведінку ВІД, зумовлює рамки його лексичної сполучуваності, тобто
характеризує синтагматичну цінність деривата [1, с. 120; 7, с. 86]. Двошарова
семантика ВІД розкривається в мові у формі особливої організації слів і знаходить
вираження і в лінійному ряду і в варіантах перекладу. Достатньо звернутися до
набору лексико-граматичних засобів, які використовуються при перекладі ВІД на
українську мову [2; 5].

Подвійна категоріальна семантика ВІД робить його зв’язки в системі мови
двобічними: з одного боку, ВІД поєднуються в лексико-граматичний підклас слів за
загально генеративною ознакою, з другого боку, вже як іменникова група, вони
знаходяться у безпосередньому відношенні до мотивуючої основи – дієслова.
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Враховуючи це, можна передбачити, що перекладними еквівалентами ВІД в
українській мові також виявляються названі частини мови [3, с. 79-83].

Зіставний аналіз показує:
1. ВІД перекладаються співвідносними віддієслівними іменниками. Кількість

прикладів складає 1992 речення, що становить 63,2% від загальної вибірки, напр.:
(1) She was entrusted with issuing public announcements, wedding invitations, setting

off the fire siren, and giving first-aid instructions…[9, с. 85]. ‘Вона робила різні
оголошення, передавала запрошення на весілля, сповіщала про пожежу, радила, як
подати першу допомогу...’ [8, с. 61]. Англійські віддієслівні іменники announcements
‘оголошення’ та invitations ‘запрошення’ перекладено на українську співвідносними
ВІД, дериватами від дієслів to announce ‘оголошувати’ і to invite ‘запрошувати’.

(2) … Egyptians … accomplished more than the Americans ever did, they invented toilet
paper and perpetual embalming… [9, с. 79]. ‘… єгиптяни... зробили набагато більше,
ніж американці: винайшли туалетний папір і вічне бальзамування...’ [8, с. 56].
Англійський іменник embalming, утворений від дієслова to embalme повністю
співпадає при перекладі на українську з ВДІ ‘бальзамування’, що є дериватом від
дієслова ‘бальзамувати’.

2. Еквівалентами ВІД виступають дієслова (831 приклад – 26,3%), напр.:
(3) Nobody knew what form of intimidation Mr.Radley employed to keep Boo out of

sight [9, с. 23]. ‘Ніхто не знав, як пощастило містерові Редлі налякати Страхолюда
так, що той не показувався на люди’ [8, с. 11]. У реченні (3) англійський ВІД
intimidation ‘залякування’, утворений від дієслова to intimidate ‘лякати’ перекладено
на українську дієсловом.

(4) Every scratch of feet on gravel was Boo Radley seeking revenge;… insects splashing
against the screen were Boo Radley’s insane fingers picking the wire to pieces… [9, с. 75].
‘Зашарудить гравій у перехожого під ногами – Страхолюд Редлі підкрадається;
...вдариться об скло нічний метелик – Страхолюд рве дротяну огорожу...’ [8, с. 53].
Еквівалентом перекладу англійського конвертованого іменника scratch
‘почісування’, утвореного від дієслова to scratch ‘дряпати(ся), скребти(ся)’ також
стає дієслово.

3. Помилково вважати, що рухома мовна система детермінує зв’язки між словами
і чітко їх фіксує. Лексичні невідповідності та граматичні розбіжності в ряді мов
зашкоджують чітким відносинам між одиницями, що їх складають. Можливість
порушення мовної системності при перекладі призводить до необхідності непрямого
перекладу за допомогою інших частин мови [5, с. 81]. Для ВІД це, наприклад,
іменники не дієслівного походження, тобто одиниці іншої природи, але ті, що
належать до однієї частини мови. Кількість одиниць аналізу складає 155 речень –
4,9% від загальної вибірки, напр.:

(5) A statement that seemed to encourage Uncle Jack, more than anything [9, с. 109].
‘Ця тирада, здається, розсіяла останні сумніви дядечка Джека’ [8, с. 81]. В реченні (5)
ВДІ англійській мові statement ‘повідомлення’ ← to state ‘повідомляти’ перекладено
на українську близьким за змістом і емфатично забарвленим іменником ‘тирада’.

(6) I wondered if Mr. Avery  knew how hopefully we had watched last summer for him
to repeat his performance… [9, с. 84]. ‘Цікаво, подумала я, чи знає містер Ейлері, з
яким нетерпінням ми чекали влітку, щоб він повторив свій номер’ [8,с. 62]. В цьому
випадку спостерігається аналогічна зміна. Еквівалентом ВІД performance ‘вистава,
гра’ ← to perform ‘виконувати, грати (п’єсу)’ стає іменник ‘номер’, який частіше
вживається в розмовній мові дитини стосовно акторського трюку, або поодинокого
виконання акторської ролі.

4. Крім того, у зв’язному тексті окремі слова можуть втрачати смислову
самостійність, і входячи у взаємозв’язок з оточенням, можуть утворювати складні
смислові одиниці. В мовному сплетенні слів виявляється взаємодія, перерозподіл,
розклад, збіг значень та інші процеси [6]. У таких випадках ВІД послабляють свою
сутність або взагалі розчиняються в змістовій тканині висловлювання. Тоді
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неправомірно говорити про безпосередню еквівалентність ВІД призначеним
елементам у перекладі. Подібні явища у перекладі зустрілися в 60 реченнях – 1,9%.
Наступний приклад ілюструє це положення:

(7) Once she heard Jem refer to our father as “Atticus” and her reaction was
apoplectic [9, с. 126]. ‘Коли вона почула, що Джем звертається до батька, називаючи
його на імя, її всю аж затіпало’ [8, с. 95]. ВІД речення (7) reaction ‘реакція’ ← to react
‘реагувати’ зовсім не реалізується в перекладі.

(8) “No,” said Atticus, “putting his life’s history on display for the edification of the
neighborhood” [9, с. 68]. ‘Ні, - сказав Аттікус, - своєю грою ви перед усіма сусідами
виставляли напоказ його життя’ [8, с. 47]. В даному прикладі ВДІ edification
‘настанова, повчання’ ← to edify ‘повчати’ також не знаходить вираження.

5. Все різноманіття інших варіантів перекладу ВІД та їх словосполучень,
знайдених у матеріалі дослідження можна звести до наступних способів:

5.1. ВІД перекладаються прикметниками (44 випадки – 1,4%), напр.:
(9) Jem and I found satisfaction from our father: he played with us, read to us, and

treated us with courteous detachment [9, с. 16]. ‘Ми з Джемом були цілком задоволені
своїм батьком: він брав участь у наших забавах, читав нам, був з нами ввічливий і
справедливий’ [8, с. 6]. З перекладу зрозуміло, що англійський дериват satisfaction ←
to satisfy ‘задовольняти’ перекладено прикметником, за допомогою якого перекладач
зміщує акцент на характеристику постійності відчуття дітей від дій свого батька.

(10) Atticus said Calpurnia had more education than most colored folks [9, с. 38].
‘Аттікус навіть твердить, що Келпурнія найосвіченіща серед кольорових’ [8, с. 24]. У
варіанті перекладу англійській аналітичній конструкції more education відповідає
українська синтетична форма ‘найосвіченіша’. Слід зазначити, що в українській мові
теж можливе вживання конструкції “порівняльна ступінь + абстрактній іменник”
(пор. ‘більша освіта’), але в даному конкретному випадку результатом подібної
будови було б сполучення, яке не є характерним для норм української мови, а саме
*‘вона мала більш освіти ніж інші’.

5.2. займенниками (28 еквівалентів – 0,9%), напр.:
(11) With most of her possessions gone and her beloved yard a shambles, she still took

a lively and cordial interest in Jem’s and my affairs [9, с. 96]. ‘Все в людини пішло
димом, улюблена садиба скидалася на поле недавнього бою, а іі цікавили наші з
Джемом справи’ [8, с. 70]. Поясненням цього випадку перекладу англійського ВДІ
most of her possessions, що є дериватом дієслова to possess ‘володіти’, займенником
‘все’ стає той факт, що межі між стилями в англійській мові більш розмиті і тому в
розмовну мову можуть легко проникати елементи офіційно-ділового стилю і
навпаки, а в українській мові сказати фразу ‘з втратою більшості її власності’ було б
порушення стилістичних норм, тим більше, що вимовляє цю фразу дитина. Слід
погодитися, що переклад ‘все’ спрощує стиль, співвідноситься з розумінням і мовою
дитини та звучить природно.

(12) Where were you all, didn’t you here the commotion? [9, с. 73]. ‘Де ви були? Хіба
ви нічого не чули?’ [8, с. 51]. Переклад англійського commotion ‘сум’яття, суєта,
потрясіння’ заперечним займенником ‘нічого’ слід вважати перекладацьким
прийомом. Контекст ситуації полягає в тому, що діти, тільки що зайняті власним і
небезпечним дослідженням будинку Страхолюда, постають перед картиною пожежі,
з якою борються майже всі мешканці міста. Саме такий переклад характеризує
раптовість, несподіваність подій книги і робить вплив зацікавленості на читачів.

5.3. дієприкметниковими зворотами (23 випадки перекладу – 0,7%), напр.:
(13) Sometimes when we made a midnight wandering to the bathroom we would find

him reading [9, с. 77]. ‘Траплялося й раніше, що встаючи серед ночі, ми заставали
його за книгою’ [8, с. 54]. ВДІ wandering ‘мандрування’, що утворилося від to wander
‘блукати, мандрувати’ перекладено дієприкметниковим зворотом із зміненою
семантикою дії ‘встаючи’. Такий переклад слід вважати індивідуальним
перекладацьким прийомом.
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(14) With a click of her tongue she thrust out her bridgework, a gesture of cordiality
that cemented our friendship [9, с. 60]. ‘Цмокнувши язиком, вона вийняла вставну
щелепу – щирий вияв довіри скріпив нашу дружбу’ [8, с. 41]. Еквівалентом
конвертованого ВІД click ‘клацання, цокання’ в реченні виявляється
дієприкметниковий зворот ‘цмокнувши’.

Наведений приклад ще раз свідчить про те, що переклад дієприкметниковим
зворотом все ж таки містить в собі певну семантику дії, що зберігається ним від
дієслова.

5.4. прислівниками (21 речення – 0,7%), напр.:
(15) My father looked me mildly, amusement in his eyes [9, с. 97]. ‘Батько подивився

на мене лагідно і трохи здивовано’ [8, с. 71]. Мотивуючою основою amusement
‘розвага, забава’ є дієслово to amuse ‘бавити, розважати’. Здається, що такий варіант
перекладу речення (15) слід вважати авторським прийомом. ВІД англійського
речення доповнює зміст дієслова-присудка речення. В українському варіанті
перекладач зміщує акцент та додає емоціональну характеристику дії і вживає
конструкцію “дієслово + ознака”.

Підсумовуючи спостережені факти відносно діапазону відповідностей ВІД в
перекладі, можна прийти до висновку: тільки в незначній частині випадків (10,5%)
трапляється порушення мовних зв’язків, в більшості випадків очікуване
співвідношення частин мови при перекладі залишається: ВІД перекладається або
ім’ям дії, або дієсловом (89,5%). Саме такий переклад є прямим, при ньому
семантична рівнозначність текстів максимально зберігається.

Початок і природу спостережених явищ можна пояснити. Переклад художнього
тексту – справа індивідуальної творчості, і в цьому процесі є закономірності. В
даному випадку – це збіг словникових одиниць за частиномовними ознаками і за
загальним джерелом походження. Ці об’єктивні зв’язки між одиницями виникли не
самі по собі, вони регулярно виявляються в лексиці мови і свідчать про її
системність. Найбільш численні групи лексики у мові складаються на основі трьох
критеріїв: семантичного, морфологічного і синтаксичного й протиставляються за
ними. ВІД, які знаходяться на межі між двома частинами мови є своєрідною ланкою
скріплення. Категоріальна семантика ВІД ускладнюється домінантою дієслова, його
значеннями дії, що об’єднують дієслово і ВІД, послабляючи семантичний контраст
між ними. Вони призначені для визначення одних й тих самих ділянок дійсності, але
різними граматичними засобами. Якщо при перекладі ВІД використовуються слова
іншої частини мови, то така зміна торкається сфери лексичної семантики та руйнує
смислову адекватність тексту [6].

ЭКВИВАЛЕНТЫ ПЕРЕВОДА ОТГЛАГОЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ДЕЙСТВИЯ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНСКИЙ

М. Б. Красикова

В статье анализируется семантическая равнозначность при переводе отглагольных
существительных со значением действия с английского на украинский язык. В результате анализа
выделено восемь способов перевода отглагольных существительных.

Ключевые слова: отглагольные существительные со значением действия, семантические
эквиваленты, переводческие трансформации.

EQUIVALENTS IN TRANSLATION OF ENGLISH DEVERBAL NOUNS INTO
THE UKRAINIAN LANGUAGE

M. B. Krasikova

The present paper focuses on the analysis of semantic equivalence in translation of English deverbal nouns
into the Ukrainian language. As a result of the analysis, eight ways of their translation were classified in this
article.

Key words: deverbal nouns, semantic equivalences, translation transformations.
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