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ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ І СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ НА РІВНІ 

МОВНОГО ЗНАКА  
 

Виходячи з ідеї всебічного опису перекладацької діяльності в одній моделі, 
В.Н. Комісаров запропонував теорію рівнів еквівалентності. В її основі лежить 
припущення, що відносини еквівалентності встановлюються між аналогічними 
рівнями змісту текстів оригіналу та перекладу. 

Одним з завдань перекладача є максимально повна передача змісту 
оригінала і, як правило, фактична спільність змісту оригіналу та перекладу є 
вельми значною. Необхідно розрізняти потенційно досяжну еквівалентність, 
під якою розуміється спільність змісту різномовних текстів, що дозволяється 
різницею між мовами, якими створені ці тексти; та реальну перекладацьку 
еквівалентність – реальну смислову близькість текстів оригіналу та перекладу, 
що досягається перекладачем в процесі роботи. В кожному окремому перекладі 
смислова близькість до оригіналу досягається у різному ступені та різним 
способами. Можливість повного збереження у перекладі змісту оригіналу 
обмежується певним чином майстерністю перекладача та іншими 
суб’єктивними чинниками, але передусім неминучими відмінностями в 
системах вихідної та цільової мов (об’єктивний чинник). Тому перекладацька 
еквівалентність може ґрунтуватися на збереженні та втраті різних елементів 
змісту, що міститься в оригіналі. Залежно від того, яка частина змісту 
передається у перекладі для забезпечення його еквівалентності, розрізняються 
різні її рівні. Всього їх п’ять, і, відповідно до лінгвістичної традиції, вони 
мають ієрархічну структуру. 

Найнижчий рівень – мовного знаку є надзвичайно важливим, адже більшу 
частину інформації несуть саме слова. Наступний рівень – висловлювання – це 
ланцюг мовних знаків, відібраних та розташованих відповідним чином за 
певними правилами. Наступний рівень структури повідомлення: повідомлення 
– це один зі способів опису ситуації, відбір відповідних мовних знаків, що 
відтворюють різні ознаки тієї ситуації, що описується. Наступний рівень – 
опису ситуації – будь-який текст є сукупність і водночас послідовність низки 
ситуацій. Останній рівень – мети комунікації: будь-який текст створюється з 
певною метою, яка багать в чому визначає його структуру та вибір тих або 
інших мовних засобів.  

Проаналізуємо рівень мовного знаку, на якому може міститися 10 різних 
видів інформації.  

1. Інформація, що ідентифікує денотат. Вказує на існування денотата, 
складає його назву. Репрезентуючи цю інформацію, слово виконує називну 
функцію, тобто виділяє денотат з навколишньої дійсності. Зазвичай цю 
інформацію важко вичленити, адже вона тісно пов’язана з іншими 
компонентами смислової структури слова. Найбільш чітко цей компонент 
представлений у власних назвах, для яких є головним.     

Еквівалентність при ідентифікації денотата. Ідентифікація того самого 
денотата теоретично завжди здійсненна при перекладі. Однак і тут можливі 



деякі відхилення від однозначності: (а) указівка на денотат в оригіналі і 
перекладі може здійснюватися шляхом називання понять різного обсягу: The 
doors flew open. The windows flew up. The children worked off their wool clothes. – 
Двері розчинилися. Вікна розкрилися. Діти скинули светри; (б) при відсутності 
в ПМ знака, що вказує на відповідний денотат у ВМ, може створюватися новий 
знак (стриптиз, касета, джинси тощо) або використовуватися вже наявний знак 
з розширенням його значеннєвої функції (witch-hunter – мракобіс) чи 
використовуватися сполучення знаків ПМ, тобто описовий переклад (drive-in – 
кінотеатр під відкритим небом, де фільми дивляться, не виходячи з автомобіля). 

2. Інформація, що вказує на різні ознаки денотата. Більшість знаків не 
тільки ідентифікують денотат, але й повідомляють якісь дані про нього. 
Вказівка на окремі ознаки денотата утворює підґрунтя для розмежування 
значень синонімів. 

Еквівалентність при описі денотата. У цьому випадку еквівалентність 
найчастіше далека від максимальної, оскільки для опису тих самих денотатів 
різні мови вибирають нерідко неоднакові властивості або сторони. Тому такі 
описи виявляються різними і внаслідок кожна мова начебто створює свою 
власну картину світу. Наприклад, українське дієслово «плисти» може бути 
передане в англійській мові різними знаками, у залежності від того, яким 
образом відбувається дана дія: to swim – плисти, докладаючи фізичних зусиль; 
to float – плисти по поверхні води; to drift – плисти за течією; to sail – плисти під 
вітрилом. При передачі значення на ПМ мається можливість компенсувати 
розбіжності в змісті знаків двох мов за рахунок контексту або використання 
додаткових знаків.  

3. Інформація про приналежність денотата до певної категорії. Цей 
компонент змісту знака має складну структуру та об’єднує цілий комплекс 
елементарних змістів: (а) лексико-семантичні категорії, наприклад, в 
українській мові категорія початку дії передається за допомогою префікса: за-
говорити, за-мовкнути, за-співати тощо; в англійській мові – лексичними 
засобами: to begin singing; (б) лексико-морфологічні категорії – загальний зміст, 
на основі якого слова поділяються на частини мови; (в) граматичні категорії – 
представлені в комунікації однією з форм, що виражають дану категорію, 
наприклад, число, час, відмінок тощо.  

Еквівалентність при передачі категоризації. (а) при передачі лексичних 
категорій звичайно не виникає труднощів, тому що інформацію, передану 
ними, можна виразити засобами будь-якої мови. Наприклад, для категорії 
«діяч» в англійській мові існує суфікс –er, якому в українській мові 
відповідають суфікси –тель, -ець тощо. Деякі відхилення від повної 
еквівалентності виникають лише тоді, коли способи передачі даного змісту 
різні в ВМ та ПМ. Однак ці розбіжності настільки незначні, що ними можна 
зневажити. (б) при передачі лексико-граматичних категорій труднощі, як 
правило, не виникають, оскільки частини мови збігаються в більшості мов. У 
той же час у більшості випадків еквівалентність на рівні категоріального 
значення частини мови комунікативно нерелевантна. Нерідко вдається 
домогтися більшої еквівалентності, заміняючи частини мови при перекладі: 



He walked with his hands in his pockets. 
Він йшов, засунувши руки до кишень  
(в) Граматичні категорії складають специфіку структури мовної системи і 

часто принципово різні в різних мовах. Тому еквівалентні відносини, що 
встановлюються між граматичними категоріями двох мов у процесі перекладу, 
не припускають рівнозначності, не говорячи вже про те, що в одній мові 
можуть бути категорії, відсутні в іншій. Відносини між граматичними 
категоріями ВМ та ПМ можуть бути наступними: (1). Аналогічні категорії двох 
мов нерівнозначні. Наприклад, категорія виду в українській мові приблизно 
відповідає англійської категорії тривалості: I was reading a book – Я читав книгу 
(а не Я прочитав книгу). З можливих варіантів треба вибирати найбільш 
наближений. (2). У ВМ маються категорії, відсутні в ПМ. Наприклад, в 
українській мові відсутня категорія часової співвіднесеності. Для досягнення 
більшої еквівалентності можна використовувати лексичні компенсатори. 
Наприклад: By the time we returned the guests had left. – До нашого повернення 
гості ДАВНО пішли. (3). У ПМ вимушено вживаються категорії, відсутні в 
оригіналі. Наприклад, при перекладі речення The teacher came into the room 
українською мовою відбувається прирощення категорії роду іменника: Учитель 
зайшов (чи зайшла) у клас.  

4. Інформація, що вказує на переважне вживання знака в певні сфері 
спілкування, тобто приналежність до певного функціонального стиля – 
наукового, розмовного, офіційного, тощо. 

Еквівалентність при відтворенні стилістичної функції знака. 
Відтворення стилістичного компонента змісту слова характеризує не тільки 
саме слово, але і усе висловлення як приналежне до певної сфери людського 
спілкування. Найбільший ступінь еквівалентності досягається в тому випадку, 
якщо слово в перекладі, що відповідає перекладному слову по інших 
компонентах змісту, має також однакову стилістичну характеристику. До таких 
знаків, наприклад, належить велика частина наукових термінів. Рівностильові 
слова можна знайти й в інших сферах спілкування: to show off – 
випендрюваться, to slay – убити. Однак нерідко слова, що відповідають одне 
одному по основному змісту в двох мовах, належать до різних стилів мови, і 
стилістичний компонент значення слова в оригіналі втрачається в перекладі. 
Наприклад, українське «обкрутити» і англійське “to marry”. У такому випадку 
можна компенсувати втрату стилістичної ознаки одного слова за рахунок 
іншого: “Serve him right,” said sir Pitt, “him and his family has been cheating me on 
that farm these hundred and fifty years” – «Він зі своєю сімейкою обдурював мене 
на цій фермі цілих півтораста років». 

5. Інформація, що вказує на емоції, репрезентовані знаком, тобто позитивні 
чи негативні конотації (writer – scribbler).  

Еквівалентність при відтворенні емоційного значення знака. 
Загальний тип емоційності (позитивна чи негативна), як правило, може бути 
цілком переданий при перекладі. Як і стилістичний компонент значення, 
емоційна характеристика часто відноситься не тільки до денотата даного знака, 



але і до висловлення в цілому. Тому і тут можливо нелокальне відтворення 
такої характеристики за допомогою іншого знака:  

Sheep man – he wаsn't more than a lamb man, anyhow – a little thing with his 
neck involved in a yellow silk handkerchief, and shoes tied up in bowknots. 

 
Вівчар? ... Куди до чорта, у кращому випадку ягнятник, комашка якась, з 

жовтою шовковою хусткою навколо шиї й у башмаках з бантиками.  
 
У даному випадку зневажливе англійське lamb man переводиться 

нейтральним українським – ягнятник, але емоційність відтворюється за рахунок 
інших слів – комашка, до чорта, бантики. 

6. Інформація, що вказує на потенційне вживання знака на позначення 
різних груп денотатів. Багато слів своїм планом вираження репрезентують 
одразу декілька смислових комплексів, що можуть бути між собою у певному 
зв’язку (полісемія): board – дошка, харчування, рада; або бути незалежними 
один від одного (омонімія): spring – весна, пружина, джерело. Можливість 
вибору у таких випадках обмежується контекстом. Однак, незалежно від 
значення, в якому слово вжито в контексті, решта його значень присутні у 
свідомості мовця, що може бути використано для обігравання зі стилістичною 
метою.  

Еквівалентність при передачі вказівки на багатозначність знака. 
Необхідність відтворення багатозначності слова оригіналу виникає лише тоді, 
коли ця багатозначність використана джерелом для передачі якої-небудь 
додаткової інформації. Легше всього еквівалентність досягається в тому 
випадку, якщо багатозначному слову ВМ відповідає багатозначне слово ПМ з 
подібними значеннями: 

But even their join efforts could make nothing of it and they went to bed – 
metaphorically – in darkness. 

Але навіть їхні об'єднані зусилля не могли допомогти їм у цьому 
розібратися і вони лягли спати – образно говорячи – у потемках.   

Значно менший ступінь еквівалентності досягається в тих випадках, коли 
відповідний знак у ПМ не є багатозначним. При цьому приходиться або узагалі 
відмовлятися від передачі багатозначності, або відтворювати її в змісті іншого 
знака. В обох випадках досягається лише відносна еквівалентність: 

He said he had come for me, and informed me that he was a page. “Go 'long”, I 
said, ”you аіn't more than a paragraph”. 

Він сказав, що його послано за мною і що він глава пажів. – Яка ти глава, 
ти один рядок – сказав я йому.  

7. Інформація, що вказує на наявність у змісті слова образних або інших 
асоціацій. План вираження слова може репрезентувати певний додатковий 
зміст, викликаючи у свідомості рецептора певні асоціації. Це може бути 
вказівка на регулярне використання змісту слова в якості основи образу – 
метафори, порівняння тощо? Сніг – білосніжний (одяг, волосся тощо). В різних 
мовах назви тварин часто репрезентують певні людські якості.   



Еквівалентність при передачі асоціативно-образної характеристики 
знака. При відтворенні даного компонента змісту знака при перекладі можна 
відзначити три ступені перекладацької еквівалентності: (а) відповідні слова в 
ВМ та ПМ мають однакові асоціативно-образні характеристики. При цьому 
досягається вищий ступінь еквівалентності: sly as a fox – хитрий як лис, cold as 
a stone – холодний як камінь; (б) у ВМ та ПМ та сама ознака складає образний 
компонент змісту різних слів. При цьому в перекладі відбувається заміна образа 
зі збереженням змісту: thin as a rake – худий як тріска, strong as a horse – 
здоровий як бик; (в) ознака, що складає образний компонент змісту знака в ВМ 
взагалі відсутня в ПМ. У таких випадках еквівалентне відтворення цієї частини 
значення знака можливе лише за рахунок інших компонентів висловлення: 
“Cat”. With that simple word Jean closed the scene. – «Злючка!» – відпарирувала 
Джин, і це просте слово поклало кінець сцені.  

8. Інформація, що вказує на морфемний склад слова. Значення слова в 
цілому не зводиться до суми значень його складових, одначе ці значення є 
присутніми у значенні в цілому і за необхідності можуть висуватися на 
передній план.   

Еквівалентність при передачі значення похідного чи складного слова 
оригіналу. Як правило, словотворчий компонент значення слова виявляється 
комунікативно нерелевантним у більшості випадків. Еквівалентність між 
словами оригіналу і перекладу встановлюється незалежно від їхнього 
морфемного складу. Випадки збігу морфемного складу відповідних слів ВМ та 
ПМ порівняно рідкі. Тому, коли гра слів, заснована на значенні вхідних до 
складу слова морфем, складає головний зміст висловлення, для досягнення 
еквівалентності при перекладі вона відтворюється шляхом обігравання 
морфемного складу інших одиниць у ПЯ: 

What about our appointments? – І'м afraid they are more like disappointments. 
Що чутно з приводу наших призначень? – Боюся, що вони будуть далекі 

від розваг.  
Як видно, передача цього компонента значення знака часто пов'язана з 

певними втратами.         
9. Інформація, що вказує на можливість використання слова у поєднанні з 

іншими знаками при утворенні висловлювань. Кожний знак має певну 
сполучуваність – валентність, яка може бути синтаксичною (наприклад, 
неможна поєднувати артикль та дієслово) або семантичною (зелена корова, 
електричний мокасин).   

Еквівалентність при передачі інформації про сполучуваність знака. 
Особливості сполучуваності слова дуже впливають на ступінь близькості 
оригіналу до перекладу. При неможливості використовувати близькі 
відповідності унаслідок відмінності їхніх дистрибутивних характеристик 
можуть з'явитися втрати при перекладі: 

The heat pulsed among the cottages and bushes and children. 
Pulsed – це «бився», «пульсував», але «спека» або «жара» не може битися, 

та ще серед кущів і дітей. Тому пропонується такий варіант перекладу: Спека 
омивала будинки, кущі, дітей.  



Ще менш повні відносини еквівалентності встановлюються в тих 
випадках, коли в оригіналі широка сполучуваність слова використовується в 
якості зевгми: 

He took a final photograph, two cups of tea and his departure. 
Він зробив останній знімок, випив дві чашки чаю і відправився геть. 
10. Інформація, що вказує на протиставленість змісту даного слова змісту 

іншого слова. Деякі слова існують у свідомості мовця у тісному зв’язку з 
протилежними їм за змістом – антонімами. Такі протилежні за значенням слова 
часто об’єднуються в одному контексті задля стилістичної мети.   

Еквівалентність при передачі антонімічної характеристики. Проблема 
відтворення даного компонента виникає тільки в тому випадку, якщо в 
оригіналі слово вживається зі своїм антонімом. Максимальний ступінь 
еквівалентності досягається, якщо в ПМ існує аналогічна пара. При відсутності 
антонімічної характеристики в даного слова у ВМ можна використовувати іншу 
антонімічну пару: 

Americans may be divided into two classes – some are nice and some are nasty. 
Американців варто розділяти на дві категорії – симпатичні і несимпатичні.  
Коли антонімічна характеристика використовується для гри слів, втрата 

інформації часто неминуча.  
Роль різних компонентів значення в семантичній структурі слова є 

неоднорідною. Деякі з них є головними, інші – периферійними. Проте, в 
контекстах іноді відбувається актуалізація саме другорядних компонентів 
змісту, що може утворювати певні складнощі для перекладача.  
 
Питання до лекції: 
 
1. Охарактеризуйте особливості досягнення еквівалентності на рівні різних 
смислових компонентів мовного знаку.   


