
ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ І СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ НА РІВНІ 
ВИСЛОВЛЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ, ОПИСУ СИТУАЦІЇ  

ТА МЕТИ КОМУНІКАЦІЇ 
 
 

Слово, безумовно, відіграє чільну роль при передачі інформації. Той факт, 
що використання слів без сполучних елементів є досить ефективним способом 
передачі повідомлень (т.зв. телеграфний стиль),  доводить це, однак у той же 
час вказує на важливість граматичних і логічних зв'язків у реченні. У процесі 
комунікації джерело породжує не ряд ізольованих знаків, а зв'язне висловлення, 
що має власну структуру, що сама по собі здатна передавати важливу 
інформацію двох типів: (а) інформація, передана власне структурними 
особливостями висловлення, незалежно від до одиниць, які в нього входять; (б) 
інформація, передана стійкими сполученнями певних одиниць. Розглянемо дані 
особливості докладніше. 

(а) Змістовні компоненти структури висловлення. Вибираючи при 
побудові висловлення певну структуру, Джерело повідомляє Рецептору ту 
частину інформації, що відрізняє її від значень синонімічних конструкцій. 
Наприклад, The boys broke the window (active voice) – The window was broken by 
the boys (passive voice). Хлопчиська розбили вікно (дійсний стан) – Вікно була 
розбита хлопчиськами (пасивний стан).  

Додатковий зміст, переданий структурою, може також указувати на певну 
стилістичну характеристику.  

Порядок розміщення елементів також важливий. Його зміна зазвичай 
переслідує визначену мету, що повинно бути передано при перекладі. 
Наприклад: указівка на наявність певної граматичної категорії: He is smiling 
(оповідальне) – Is he smiling? (питальне); указівка на значеннєвий центр 
повідомлення (значеннєвий центр повідомлення в лінгвістиці прийнято 
називати «нове» чи «рема», в українській мові значеннєвий центр тяжіє до 
кінця речення): Учора я бачив білку (кого?), Білку бачив я вчора (коли?), Білку 
вчора бачив я (хто?); указівка на емоційний характер висловлення.  

Досягнення еквівалентності при передачі змістовних компонентів 
висловлення. 

Максимальна еквівалентність досягається при використанні аналогічних 
конструкцій. При відсутності таких використовуються найбільш близькі за 
змістом: The bed was not slept in. – У ліжку ніхто не спав.  

Відтворення порядку слів має важливість не саме по собі, а тоді, коли  в 
ньому міститься вказівка на значеннєвий центр висловлення: 

Стіл стояв у куті (де?) – The table stood in the corner. 
У куті стояв стіл (що?) – There was a table in the corner. 
(б) Стійкі сполучення одиниць. Висловлення можуть включати і навіть 

цілком складатися зі знаків, відтворених строго у визначеній послідовності,  
т.зв. стійких виражень. Досить часто в таких одиницях присутнє переносне 
значення, яке не виводиться зі змісту окремих компонентів. Максимальна 
еквівалентність при перекладі досягається в тих випадках, коли в ПМ також 



мається стійке сполучення з аналогічним значенням. При відсутності такого 
значення може передаватися вільним сполученням слів, що неминуче веде до 
втрати інформації.  

Обсяг інформації, що передається на цих рівнях є значно меншим у 
порівнянні із попередніми двома рівнями, але це не означає, що їхня значущість 
є незначною. Навпаки, адже, як ми знаємо, для забезпечення більшої 
еквівалентності на вищому рівні перекладач змушений знижувати її на 
нижчому. Розглянемо послідовно особливості встановлення еквівалентності на 
трьох рівнях, що залишилися. 

Рівень повідомлення 
Повідомлення є засобом опису ситуації. Хоча опис ситуації становить 

наступний рівень, маємо сказати декілька слів про цей процес, адже без цього 
залишиться незрозумілим, як будується повідомлення.  

Отже, описуючи певну ситуацію, автор має побудувати повідомлення за 
допомогою мовних знаків та структур (два перших рівня еквівалентності). 
Кожну ситуацію можна описати за допомогою різних повідомлень, адже вона 
має багато аспектів (сторін), охопити які в одному повідомленні неможливо. 
Тому опис ситуації завжди є фактично вказуванням на її окремі ознаки та 
відносини між ними. Таким чином, в основі варіативності (тобто вибору) 
повідомлень завжди знаходяться екстралінгвістичні чинники. 

 Оскільки різні мови створюють різні картини світу, на рівні повідомлення 
можуть використовуватися різні набори мовних знаків для опису однієї й тієї ж 
ситуації. Найбільш наочно це спостерігається на прикладі тих ситуацій, для 
опису яких існують певні фіксовані формули повідомлень, наприклад: 

Англійська мова     Українська мова 
Pull – push      на себе – від себе 
Fragile       обережно, скло 
Keep off the grass     по газонах не ходити 
Повідомлення, що описують одну ситуацію, можуть відрізнятися 

характером та кількістю ознак, які в цьому повідомленні згадані, характером 
зв’язку між ними, послідовністю, стилістичним забарвленням.  

Еквівалентність перекладу значною мірою зумовлюється максимальною 
подібністю повідомлень у мові оригіналу та мові перекладу, що означає спів 
падання характеристик, обраних для опису. У більшості випадків досягти цього 
можна без особливих ускладнень, оскільки в мові оригіналу та мові перекладу 
можуть існувати однакові мовні можливості (засоби) для побудови однотипних 
повідомлень. Однак порівняльний аналіз мов показує, що в певній кількості 
повідомлень такого ефекту досягти неможливо. Наприклад: 

What he says goes. Враховуючи значення дієслова «go» в даному реченні 
«виконуватися», «здійснюватися», ми могли б запропонувати переклад «Все, 
що він говорить, здійснюється». Але і за лексичним критерієм, і за 
синтаксичним критерієм така фраза видаватиметься штучною, неприродною 
для української мови. Українською мовою для опису такої ситуації виберуть 
фразу «все робиться так, як він забажає», тобто використають дещо інші 
ознаки. 



Особливим різновидом варіативності повідомлень є їхня різна 
векторальність, тобто вибір вихідної точки та напрямку опису ситуації. Так, 
відносини людей, які узяли шлюб, можна описувати з різних позицій, 
наприклад: Галина – дружина Петра, Галина одружена з Петром, Галина 
вийшла за Петра заміж, Петро – чоловік Галини, Петро одружений з Галиною, 
Петро узяв шлюб з Галиною, Галина та Петро – чоловік та жінка тощо. Тому 
може так трапитися, що автор та перекладач для опису однієї ситуації віддадуть 
перевагу різновекторним повідомленням. В цьому випадку переклад на рівні 
повідомлення буде вважатися еквівалентним.  

Частина інформації, необхідної для опису ситуації, передається 
імпліцитно, тобто без допомоги мовних знаків. Як ви вже знаєте, рівень 
співвідношення експліцитної та імпліцитної долі інформації при спілкуванні 
англійською та українською мовами відрізняється. У зв’язку із цим обсяг 
повідомлення при перекладі може бути скорочений або, навпаки, збільшений.  

Еквівалентність на рівні опису ситуації 
Ситуації, що описуються, самі по собі є екстралінгвістичними явищами, а 

інформація, яку реципієнт отримує з певної ситуації, обумовлюється не 
особливостями мови, а реальними властивостями відповідного відрізку 
дійсності. Але може виявитися, що описувана ситуації несе якусь додаткову 
інформацію, що є релевантною тільки у певному мовному колективі і, 
відповідно, не може бути адекватно сприйнята реципієнтами з іншого мовного 
колективу без додаткових пояснювань. Наприклад, повідомлення про те, що 
автомобіль їхав на правому боці дороги, буде сприйнята як норма 
україномовним реципієнтом, але як порушення для англійця. Аби описувана в 
перекладі ситуація не тільки відтворювала аналогічну ситуацію оригіналу, але 
також однаково сприймалася реципієнтами обох мовних колективів, буває 
необхідним введення додаткової інформації, а в деяких випадках встановлення 
еквівалентності із зовсім іншою ситуацією. Наприклад: 

It was Friday and soon they’d go out and get drunk. At this moment they were 
pretending that it was Monday and they hadn’t any money. 

Реципієнта англійського тексту ситуація цілком зрозуміла, оскільки в його 
країні робітники отримують зарплатню кожного тижня у п’ятницю. Для 
україномовного реципієнта типовою є ситуація, коли робітники отримують 
зарплатню двічі на місяць. Це обумовлює необхідність запровадження певного 
коментарю для досягнення еквівалентності саме на рівні опису ситуації. 
Наприклад: 

Була п’ятниця, день получки, і зовсім скоро всі ці люди вийдуть на вулиці 
аби напитися. А поки що вони роблять вигляд, нібито сьогодні понеділок і в 
них зовсім немає грошей.  

Еквівалентність на рівні мети комунікації 
Будь-які повідомлення завжди мають якусь мету в комунікації. Цілі мовця 

можуть бути різноманітними: повідомлення або отримання інформації, 
прохання, наказ, обіцянка, погроза, оцінка ситуації, вираження позитивних або 
негативних емоцій. Відтворення мети оригіналу при перекладі має величезне 
значення, адже воно є необхідною мінімальною умовою встановлення 



еквівалентності оригіналу та перекладу. Якщо відтворення мети комунікації 
неможливе за умови тотожності описуваної ситуації, то доводиться 
відмовлятися від відтворення змісту оригіналу на інших рівнях.  

 
Висновки: 
1. Перекладацька еквівалентність є лінгвістичним поняттям, що виражає 

певну єдність змісту оригіналу та перекладу, пов’язану з особливостями мови 
оригіналу та перекладу. 

2. Єдність змісту оригіналу та перекладу є перемінною величиною, яка 
різною мірою може наближуватися до рівнозначності (ідентичності) 
інформації, що передається на різних рівнях. 

3. Ступінь еквівалентності на кожному рівні обмежується необхідністю 
забезпечувати еквівалентність на більш високих рівнях.   

4. Найбільший ступінь еквівалентності є характерним для рівнів опису 
ситуації та мети комунікації, адже вони найменше залежать від особливостей 
конкретних мов (оригіналу та перекладу). 

5. На решті рівнів перекладацька еквівалентність є лише частковим 
співпаданням змісту оригіналу та перекладу.  


