
177

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019 № 38 том 1

УДК 81-26+347.78.034

Яблочнікова В. О.,
асистент кафедри іноземної філології та перекладу

Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

ПЕРЕКлАДАЦЬКА АДЕКВАТНІСТЬ ТА ЕКВІВАлЕНТНІСТЬ
Анотація. у статті досліджено проблеми адекватності 

та еквівалентності перекладу, розглянуто основні помил-
ки під час перекладу, проводиться аналіз визначень цих 
понять, досліджується співвідношення вищезгаданих 
феноменів.
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Постановка проблеми. враховуючи особливості кому-
нікації в сучасному світі, розвиток міжкультурних контактів, 
взаємодію і взаємовплив культур, зростає потреба у необхід-
ності перекладів. в умовах сьогодення особливої актуальності 
набувають питання адекватності та еквівалентності перекладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема пере-
кладу стала предметом наукових досліджень у світі та україні. 
Питанням теорії та практики перекладу присвятили свої праці 
вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема такі: в. Балахтар, 
н. коміссаров, С. маршак, Ю. найда, н. Складчикова та інші. 

Мета статті полягає у вивченні проблеми еквівалентності 
та адекватності перекладу.

Виклад основного матеріалу. розуміння закономірностей 
людського спілкування має велике значення для сучасності, 
тому що комунікативні процеси становлять важливу сторону 
життєдіяльності людства. Специфіка перекладу як особливо-
го виду діяльності полягає в повній відповідній заміні тексту 
оригіналу текстом перекладу. але у зв’язку з невідповідністю 
окремих елементів у мовах оригіналу й перекладу, відмінностя-
ми у граматичних будовах мов, стилістичними особливостями 
повна відповідність неможлива. тож для позначення характеру 
та взаємовідношення між вихідним текстом і цільовим текстом 
вживаються терміни «адекватність» та «еквівалентність». 

у контексті здійснюваного дослідження вважаємо за 
необхідне дати визначення терміну «переклад». вітчизняний 
дослідник в. Балахтар трактує його як відтворення оригіналу 
засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми, 
яка досягається цілісним відтворенням ідейного змісту ори-
гіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на 
іншій мовній основі [1, с. 29].

Французький гуманіст, поет і майстер перекладу е. Доле 
вважав, що перекладач повинен дотримуватись таких основних 
принципів:

1) в ідеалі розуміти зміст тексту перекладу й наміри авто-
ра, праці якого перекладає;

2) досконало володіти обома мовами перекладу;
3) уникати дослівного перекладу;
4) застосовувати під час перекладу загальновживані форми 

мовлення;
5) не лише правильно вибирати і розташовувати слова 

у реченні, але й передавати загальні враження, які передає зміст 
оригіналу [2, с. 187].

у 1790 р. англійський дослідник а. тайлер теж висунув 
основні вимоги, яких мають дотримуватись перекладачі під час 
перекладу, зокрема такі:

1) переклад повинен повністю передавати зміст оригіналу;
2) стиль і манера перекладу мають відповідати першодже-

релу;
3) переклад повинен досить легко читатися – як оригінал 

[2, с. 190].
Зауважимо, що ці принципи не втратили своєї значущості 

й в умовах сьогодення, хоча вони і видаються нам очевидними.
різними науковцями було запропоновано широке коло 

дефініцій понять «адекватність» та «еквівалентність». Одні 
вважають їх синонімами, інші – взаємно поглинаючими, а тре-
ті – взаємовиключними поняттями. наприклад: 

н. коміссаров вважає, що еквівалентний переклад і адек-
ватний переклад не є ідентичними поняттями, хоча й тісно 
пов’язані одне з одним. еквівалентність, на його думку, – це 
смислова спільність прирівнюваних один до одного одиниць 
мови та мовлення. також в.н. комісаров стверджує, що адек-
ватний переклад має більш широкий смисл і використовується 
як синонім «гарного» перекладу, який забезпечує необхідну 
повноту міжмовної комунікації в конкретних умовах [3, с. 58]. 
Феномен «адекватність» у більшості своїх визначень має оці-
ночний, навіть нормативний характер, однак точаться супе-
речки щодо його вживання, оскільки він інколи вживається як 
синонім, інколи замість, часом на противагу пов’язаному тер-
міну еквівалентність. варто зауважити, що коли ці два терміни 
вживаються поряд, адекватність, як правило, стосується більш 
вільного, менш абсолютного співвідношення текстів оригіналу 
та перекладу, ніж еквівалентність.

адекватний переклад – відтворення єдності змісту і форми 
оригіналу засобами іншої мови. адекватний переклад враховує 
і змістову, і прагматичну еквівалентність, не порушуючи при 
цьому жодних норм, є точним і без усіляких неприпустимих 
перекручень. Одним із головних завдань перекладача є ство-
рення адекватного перекладу. За теорією н. Складчикової, 
є чотири параметри адекватності перекладу: 

 – параметр адекватності передачі семантичної інформації; 
 – параметр адекватності передачі емоційно-оціночної 

інформації;
 – параметр адекватності передачі експресивної інформації; 
 – параметр адекватності передачі естетичної інформації 

[5, с. 25].
міжмовна еквівалентність є одним із базових і складних 

питань теорії перекладу, адже саме ступінь еквівалентності 
двох різномовних текстів дозволяє нам судити про успішність 
перекладу. велика кількість лінгвістів – як вітчизняних, так 
і зарубіжних, вважали розкриття поняття перекладацької екві-
валентності центральною проблемою теорії перекладу і тому 
приділяли йому значне місце в своїх працях.
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у теорії перекладу еквівалентність – це збереження від-
носної рівності змістовної, змістової, семантичної, стилістич-
ної й функціонально-комунікативної інформації, що міститься 
в оригіналі й перекладі. Доцільно особливо підкреслити, що 
еквівалентність оригіналу і перекладу – це насамперед спіль-
ність розуміння інформації, що міститься в тексті, включаючи 
й ту, що впливає не тільки на розум, але й на почуття реципієн-
та, та яка не лише експліцитно виражена в тексті, але й імплі-
цитно віднесена до підтексту. еквівалентність перекладу зале-
жить також від ситуації породження тексту оригіналу і його 
відтворення в мові перекладу [2, с. 177]. таке трактування екві-
валентності відбиває повноту і багаторівність цього поняття, 
пов’язаного з семантичними, структурними, функціональни-
ми, комунікативними, прагматичними, жанровими та іншими 
характеристиками. Причому всі зазначені в дефініції параме-
три повинні зберігатися в перекладі, але ступінь їх реалізації 
буде різний залежно від тексту, умов і способу перекладу.

еквівалентність перекладу оригіналу завжди поняття від-
носне, і рівень відносності може бути дуже різним. Ступінь 
зближення з оригіналом залежить від багатьох чинників: від 
майстерності перекладача, від особливостей мов і культур, що 
зіставляються, епохи створення оригіналу і перекладу, способу 
перекладу, характеру перекладних текстів тощо.

Головне в будь-якому перекладі – це передача змістової 
інформації тексту. Одне з головних завдань перекладача поля-
гає в максимально повній передачі змісту оригіналу, і, як пра-
вило, фактична спільність змісту оригіналу й перекладу дуже 
значна.

розрізняють потенційно досяжну еквівалентність, під якою 
розуміється максимальна спільність змісту двох різномовних 
текстів, що допускається через різницю мов, на яких створе-
ні ці тексти, і перекладацьку еквіваленттність, тобто реальну 
змістову близькість текстів оригіналу і перекладу, що досяга-
ється перекладачем у процесі перекладу. межею переклада-
цької еквівалентності є максимально можливий (лінгвістич-
ний) ступінь збереження змісту оригіналу під час перекладу, 
але в кожному окремому перекладі змістова близькість до ори-
гіналу різного ступеня й різними способами наближується до 
максимального [3, с. 88].

Для загальної характеристики результатів перекладацько-
го процесу, окрім таких термінів, як «адекватний переклад» 
та «еквівалентний переклад», використовуються також такі 
поняття, як «точний переклад», «буквальний переклад» і «віль-
ний переклад».

Адекватним називається переклад, який забезпечує праг-
матичні завдання перекладацького акту на максимально мож-
ливому для досягнення цієї мети рівні еквівалентності, дотри-
муючись жанрово-стилістичних вимог до текстів цього типу 
і відповідаючи суспільно визнаній конвенційній нормі пере-
кладу. у нежорсткому вживанні «адекватний переклад» – це 
«гарний» переклад, який виправдовує очікування й надії кому-
нікантів та осіб, що оцінюють якість перекладу.

Еквівалентним називається переклад, який відтворює зміст 
іншомовного оригіналу на одному з рівнів еквівалентності. Під 
змістом оригіналу розуміється вся інформація, що передається, 
включно з денотативним, конотативним значеннями та праг-
матичним потенціалом тексту. Будь-який адекватний переклад 
має бути еквівалентним, але не кожний еквівалентний переклад 
буде адекватним.

Точним називається переклад, у якому еквівалентно від-
творена лише предметно-логічна частина змісту оригіналу за 
можливих відхилень від жанрово-стилістичної норми. точ-
ний переклад може бути визнаним адекватним, якщо завдання 
перекладу зводиться до передання фактичної інформації про 
оточуючий світ. еквівалентний переклад завжди має бути точ-
ним, а точний переклад – лише частково еквівалентним.

Буквальним є переклад, який відтворює комунікативно 
нерелевантні (формальні) елементи оригіналу, внаслідок чого 
викривляється реальний зміст оригіналу. Буквальний переклад 
не є адекватним і припускається лише у тому разі, коли перед 
перекладачем поставлене прагматичне завдання відтворити 
в перекладі формальні особливості побудови висловлювання 
в оригіналі. у такому разі буквальний переклад може супро-
воджуватися поясненнями або адекватним перекладом, який 
розкриває дійсний зміст оригіналу.

Вільним називається переклад, який виконано на ниж-
чому рівні еквівалентності, ніж той, якого можна досягти за 
цих умов перекладацького акту. вільний переклад може бути 
адекватним, якщо він відповідає іншим нормативним вимогам 
перекладу і не пов’язаний з істотними втратами в переданні 
змісту оригіналу.

у текстах перекладів виділяються чотири основних типи 
помилок, які відіграють неоднакову роль під час оцінювання 
якості перекладу:

1. Помилки, що грубо викривляють зміст оригіналу. такі 
помилки призводять до того, що переклад відображає зовсім 
іншу ситуацію, і фактично дезінформують слухача. вони, як 
правило, виникають унаслідок неправильного розуміння пере-
кладачем змісту певного уривка оригіналу.

2. Помилки, що призводять до неточної передачі смислу 
оригіналу, але не викривляють його повністю. Як наслідок, 
у перекладі описується та сама ситуація, що й в оригіналі, але 
її окремі частини або деталі перекладаються не досить точно. 
такі помилки, як правило, виникають унаслідок неточного 
розуміння значення окремих слів в оригіналі чи неправильної 
оцінки перекладачем ступеня відповідності значень термінів 
у двох мовах. Як приклад такої помилки можна навести непра-
вильну передачу назви періоду часу в такому висловлюванні: 
He was one of the best British football players in 1930’s. – Він був 
у 1930 р. одним із найкращих футболістів в Англії. Перекладач 
не звернув уваги на формант множини під час найменування 
року в оригіналі, який показує, що мається на увазі не один рік, 
а ціле десятиріччя – тридцяті роки.

3. Помилки, які не порушують загального змісту оригі-
налу, але не знижують якості тексту перекладу внаслідок від-
хилення від стилістичних норм, використання маловживаних 
у цьому типі текстів одиниць, зловживання іншомовними запо-
зиченнями або технічними жаргонізмами тощо. такі помилки 
в багатьох випадках не впливають на загальну оцінку якості 
перекладу. вони можуть по-різному оцінюватися окремими 
експертами, викликати розбіжності, інколи взагалі не визнава-
тися як помилки.

4. Порушення обов’язкових норм мови перекладу, які не 
впливають на еквівалентність перекладу, але свідчать про недо-
статнє володіння перекладача цією мовою чи його нездатністю 
долати вплив мови оригіналу. Помилки цього типу дають під-
стави судити про загальномовну культуру та грамотність пере-
кладача.
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Для перекладача важливе володіння всім лексичним мате-
ріалом мови, всім набором фонових знань, і кількість цих 
фонових знань тим більша, чим більше розходження між куль-
турами. Отже, з метою досягнення еквівалентності перекладу, 
тобто збереження прагматичного потенціалу оригіналу, під час 
перекладу використовуються певні перекладацькі прийоми.

Сфера діяльності перекладача – це своєрідне неподільне 
ціле: мова – культура – людина, використовуючи мову як засіб 
комунікації, перекладач покликаний здійснювати комунікацію 
між окремими людьми на основі знань і розуміння мов і куль-
тур. Без знання культурного середовища жодна комунікація 
неможлива взагалі.

Висновки. Отже, поняття адекватність поєднує передачу 
стилістичних і експресивних відтінків оригіналу, а еквівалент-
ність орієнтована на відповідність створюваного внаслідок 
міжмовної комунікації тексту визначеним параметрам, що 
задаються оригіналам. Інакше кажучи, еквівалентність – це від-
ношення результатів двох комунікативних актів – первинного 
і вторинного, а також завжди відомою мірою націлена на іде-
альний еталон; має на увазі вичерпну передачу змісту оригіна-
лу на всіх семіотичних рівнях і в повному обсязі його функцій 
чи стосовно до того чи іншого семіотичного рівня. Проблеми 
адекватності та еквівалентності набувають особливої актуаль-
ності, їх співвідношення в кожному акті перекладу визначаєть-
ся вибором стратегії, яку обирає перекладач на підставі низки 
факторів, що створюють перекладацьку ситуацію (мета пере-
кладу, тип тексту, цільова аудиторія).
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Яблочникова В. О. Переводческая адекватность и 
эквивалентность

Аннотация. в статье исследованы проблемы адекват-
ности и эквивалентности перевода, рассмотрены основные 
ошибки при переводе, проводится анализ определений 
данных понятий, исследуется соотношение вышеупомя-
нутых феноменов.

Ключевые слова: перевод, адекватность, эквивалент-
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Yablochnikova V. Translation adequacy and equivalence
Summary. The article deals with the problems of adequacy 

and translation equivalence, figures out major errors of trans-
lation, analyzes the definitions of these notions, and studies 
the correlation of these phenomena.
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